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Lietuviškų vandenų sujudimas
' Stebint kultūros dienas Chicagoje 

DR. PR. GAIDAM AVILIUS, Kanada
Bendras visų skundas ikišiol 

buvo: nejuda kultūriniai mūsų 
vandenys! Iš tikro, stagnacija 
ėmė reikštis visuose frontuose 
ir grasinti visišku išsekimu. Bet 
pavojuose paprastai atsiranda 
ir gelbėtojai, kurie randa ir ati
tinkamų priemonių. Pernai takių 
susibaudėlių suorganizavo kul
tūros kongresą, kuris sukėlė nau 
jų bangų lietuviškuose vandeny
se. Jame buvo pastebėta, kad 
jaunimas reiškėsi veikliausiai. 
Šiemet gi ta iniciatyva išsiliejo 
į atskirą jaunimo kongresą, su
rištą su meno paroda ir tautinių 
šokių festivaliu. Tas kultūrinis 
trišakis neabejotinai išjudino mū 
sų kultūrininkus ir visą visuo
menę, atkreipė jos dėmesį į bręs 
tantį atžalyną ir kartu nustebi
no savo gyvastingumu.

Chicaga — lietuvių Vilnius

Turbūt nėra pripuolamas da
lykas kad lietuviškų vandenų su 
judimas prasidėjo nuo Chicagos. 
Yra visai natūralu, kad pirmuti
niai didesni pūstelėjimai čia pra 
sideda. Juk vyskupijos kurijos 
žiniomis, Chicagoj esama 100, 
000 lietuvių. Žinovų nuomone, 
dar tiek būtų galima priskaityti, 
kurie nuo lietuviškumo yra nu
tolę. Pagaliau kaip ten bebūtų 
su skaičiais, Chicagoj telkiasi di
džiosios lietuvių masės. Jos gi ir 
sudaro tuos vandenis, kur gali 
plaukti didesni laivai ir gauses
ni plaukėjai. Mažose lietuvių ko
lonijose yra gerų plaukėjų, t. y. 
kultūrininkų bei veikėjų, bet nė
ra vandenų, kur jie galėtų pasi
reikšti. Ten jie kartais meistriš
kai taškosi sekliuose tvenkiniuo
se, nerasdami nei kam savo žo
džio tarti, nei kam savo rašto 
paskaityti, nei kam savo kūrinio 
parodyti. Tuo tarpu tokioje Chi 
cagoje, kur suplaukia masės pri
imti savo jaunimo, šokėjų, dai
lininkų — susidaro nuotaika, 
skatinanti kiekvieną kultūrinin
ką kurti. Čia jis pamato nesąs 
vienas, čia jis randa akis, kurios 
jį stebi, ausis, kurios jį girdi, 
širdis, kurios jo balsan atsilie
pia. Tai viena pagrindinių są
lygų, kurios lietuvių kultūrinin- 
kus-kūrėjus akina išlikti savuo
se vandenyse.

Be to, Chicagai, kaip didžiau
siai lietuvių kolonijai visame pa
saulyje, natūraliai tenka misija 
spinduliuoti į mažesnes koloni
jas. Kaip kadaise Vilnius švietė 
“Lietuvai mūsų tėvynei’’ ir iš 
dalies tebešviečia, taip Chitagai 
ten’ka šviesti išblaškytiems pa
saulio lietuviams. Juk čia telkia
si religinis ir kultūrinis lietuvių 
gyvenimas tokiu mastu, kuris 
gali imponuoti viso laisvojo pa
saulio lietuviams. Ši misija Chi
cagos buvo vykdoma jau ir iš 
seniau, bet pastaraisiais metais 
ji dar daugiau sustiprėjo bei iš
ryškėjo. Pvz. tokie reiškiniai 
kaip mokslinių studijų institu
tai, opera ir kt. liudija naujai 
suklestintį gyvastingumą, ku
riuo nejučiomis užsikrės ir kitos 
kolonijos.

Imponuoja dideli dalykai

Visose mūsų- kolonijose yra 
kultūrininkų, kurie daugiau ar 
mažiau juda organizuodami įvai 
rius parengimus. Dažnai betgi 
pasisekimas būna labai ribotas 
arba menkas. Ir tai dėlto, kad i 
jie neimponuoja, atrodo bereiks ’ 
miai. Mūsų žmonės laukia dide-1 
lių sujudimų — kokie jie bebū-1 
tų. Juose mielai jie dalyvauja,j 
jais didžiuojasi ir juose dvasiš-| 
kai atsigaivina. Ten, kur išeina 
rikiuotai geriausios mūsų pajė
gos, sutraukia minias. Taip bu
vo pernai su dainų švente, taip 
buvo šiemet su taut. šokių fes
tivaliu. Rodos, visi yra matę 
tuos šokius, bet matyti juos šo
kant šimtus lietuviško jaunimo 
— visai kas kita. Tada ujamo 
lietuvio širdyje atbunda pasidi

džiavimas ir pasitikėjimas sava 
kultūra, sava ateitimi. Supran
tama, imant meniniu požiūriu, 
iš špkėjų tektų dar laukti dau
giau, bet masiniame pasirodyme 
sunku daugiau pasiekti. Festiva
lis ypač imponavo savo grandio- 
ziškumu, trykštančia jaunatve, 
spalvingumu, įvairumu.

Pabrėžtinas yra Chicagos liet. 
katalikų pr. mokyklų mokinių 
dalyvavimas. Jie ne tik sustipri
no įspūdį žiūrovuose, bet ir pa-

Adomas Varnas
Jo 10 peisažų yra išstatyta parodoje 

Morrison viešbuty

tys juo pagyveno. Jie pamatė, 
kad lietuviui yra kuo didžiuotis, 
kad lietuvybė yra patraukli, 
kaip ir amerikietiškumas. Be to, 
mokyklos parodė tą dvasinį ry
šį su lietuvių visuomene, kuriai 
jos naują atžalyną ugdo. Iš to 
matyti, kad mokyklos nėra izo
liuotos salos, o lietuviškosios kul 
tūros palaikytojos. Užtat sese
lės kazimierietės susilaukė dau
gybės katučių.

Triukšmingais žingsniais
Jaunimo kongresas, pirmasis 

tokio pobūdžio, nepasižymėjo nei 
dalyvių gausumu, nei minties 
gilumu, bet jis imponavo drąsa,

ryžtinigumu bei pastangomis at
virai pažiūrėti į esamas proble
mas ir žaizdas. Jaunieji kongre
so dalyviai nevengė kartais ki
tokių pasisakymų ir vyresniųjų 
kritikos. Jie parodė, kad ir ši 
karta ateina gyveniman triukš
mingais žingsniais. Ne vienas vy 
resnės kartos žmonių abejingai 
ir susirūpinusiai sekė kongreso 
eigą ir bandė atspėti kurlink su
ka mūsų jaunimas. Neatrodo, 
kad kongrese pasigirdęs kritiš
kas jaunųjų tonas reiškia vyr. 
kartos paneigimą, suniekinimą. 
Tai greičiau jaunųjų susirūpini
mo išraiška, nepažįstanti diplo
matinių vyniojimų. Be to, reikia 
pripažinti, kad vyr. karta nėra 
be dėmių, ir daugeliu atvejų kri
tinės pastabos jos adresu nebu
vo iš piršto laužtos. O ateitis pa
rodys, ar jaunieji tom pastabom 
patys pasinaudos. Jei ne, tos 
pačios strėlės atsisuks 
juos.

Juozas Almis Jūragis
1 »

Vasaros kristalai
1. Bangos

Bangos žaidžia: — dūžta, kyla ...
Taip, širdie, ir tu plaki ...
Nenustoja, nenutyla,
Bangos žaidžia: dūžta, kyla.
Saulė. Vėjas. Pušys šilo.
Gundo tolumos akis.
Bangos žaidžia — dūžta, — kyla,
Taip, širdie, ir tu plaki .. .

2. Žvejas

prieš1

Žvejo luotas tolumoje,
Burė plazda pasikėlus. 
Moteris nuo kranto moja 
Žvejui laimės tolumoje.
Kai iš jūros grįš namo jis, 
Glaus pasilgę rankos mielos. 
Žvejo luotas tolumoje,
Burė plazda pasikėlus.

Kultūrine kronika

Reiškėsi jaunimo kongrese ir 
studijinis tonas. Dalyviai nuo
širdžiai svarstė problemas, ku-, 
rios nekartą prašoko jų pajėgu- 
mą, tačiau priartino prie savo 
būklės tikrojo įvertinimo ir gai
rių nutiesimo ateitin. Ypatingų 
atradimų nebuvo padaryta, bet 
jau pats faktas, kad jaunimas 
visai savarankiškai ėmėsi judin
ti lietuvybės ir su ja susijusias 
problemas yra reikšmingas da
lykas. Tegu tuose svarstymuo 
se būna ir nuklydimų, bet visa 
tai išperka bendras tikslas, ku
rios bandoma siekti bendrom 
priemonėm. Nereikia bijoti tų 
triukšmingų žingsnių: jie ne pa
vojaus, o gyvastingumo prana
šai. Bijoti reikia to jaunimo ty
los, kuri reiškia kapus.

Nuo žodžio į gyvenimą(
Po lietuviškųjų vandenų suju

dimo Chicagoje reikia laukti di
desnio subangavimo ir mažesnė
se kolonijose. Vienur gal ištikš 

Į tos bangos iš pirmo atsimušimo, 
kitur — pajudins stovinčius 
tvenkinius. Tai priklausys nuo 
vietinės iniciatyvos. Kaip ten be
būtų, paskutinieji Chicagos įvy-

3. Burtų Naktis

• Puošnus leidinys apie litu
anistines paskaitas mokytojams.
Lietuvaičių Seserų institutas, šv. 
Kazimiero seserų rūpesčiu, iš
leido puošnią knygutę apie šią 
vasarą Chicagoje vyksiančias 
to instituto paskaitas. Leidinio 
pradžioje fotostatinė kopija Va
tikano Valstybės sekretoriato 
rašto, kuriame pranešama, kad 
šv. Tėvas džiaugiasi tokio lietu
vaičių instituto įsteigimu, mel
džiasi už jo veiklos pasisekimą 
ir jį laimina.

Šios vasaros instituto paskai
toms vadovaus šv. Kazimiero 
seserų studijų direktorė sesuo 
M. Eucharista, talkinama eilės 
kitų. Dėstytojais pakviesti Juo
zas Brazaitis ir dr. Antanas Va- 
sys. Darbas vyks bendrose pas
kaitose, seminaruose ir specia
liuose demonstravimuose. Numa 
tomos išvykos apžiūrėti lietuviš
kų meno ir architektūros kūri
nių. Šiems seselių kursams su-

• Lituanistinė sti|M*ndija pa
gerbiant C. S. Cheledeną. žino
masis Philadelphijos lietuvių vei 
kėjas ir mecenatas, Liberty Fe- 
deral Savings and Loan Asso- 
ciation prezidentas Charles S. 
Cheleden šių metų liepos 3 d. 
švenčia savo veiklos toje bendro 
vėje 40 metų sukaktį; 1917 me
tais jis pradėjo dirbti sekreto
rium Pirmojoje Philadelphijos 
Lietuvių Statybos ir Paskolos 
Bendrovėje (First Lithuanian 
Building and Loan Association 
of Philadelphia); vėliau, 1942 
metais, ši bendrovė persiorgani
zavo į dabartinę formą ir pasi
vadino Liberty Federal Savings 
and Loan Association. •

Per visus tuos keturiasdešimt 
metų C. S. Cheleden kildamas 
iš sekretoriaus į vice-prezidento 
ir tada į prezidento pareigas, vi
są laiką nuoširdžiai sielojosi ir 
rūpinosi lietuviškais reikalais,

Ant kalnų laužai liepsnoja,
Upės neša vainikus.
Dainą gojai atkartoja,

Ant kalnų laužai liepsnoja---------
Girios tankmių glūdumoje
Burtų žiedas degt pabus-----------
Ant kalnųdaužai liepsnoja,
Upės neša vainikus ...

4. Rugiapjūtė
Skamba aštrios dalgės plieno, 
Riša pėdus mergužėlės. 
Rugiapjūtės kaitrios dienos, 
Skamba aštrios dalgės plieno. 
Varpos linksta į ražieną, 
Derliaus svorio nepakėlę. 
Skambia aštrios dalgės plieno, 
Riša pėdus mergužėlės.

kiai neliks be įtakos. Jie paska
tins, atgaivins, izoliacijos poil- 
sin pasinešusius ir iš naujo pa
brėš, kad yra idėjinių vertybių, 
kad nevien medžiaginės gėrybės 
supa mus ir kad ištikimybė Lie
tuvai yra dabarties žvaigždė, ku 
rią ima kelti ir jaunimas.

PoV. Puzinaa
Paveikslas, išstatytas liet. dail. parodoje Morrison viešbuty, Chicagoj

Pabėgėliai

, . -vi vu organizuodamas ir padedamas,daryta speciali lituanistikos bib- , ° ... . , f . ,
lioteka kur tlk ga ej0’ lr darbu, ir pata

rimu, ir pinigais.
Šalia pagrindinių paskaitų, 

dar dėstys: J. Kreivėnas — apie
Šiai reikšmingai sukakčiai at

žymėti Liberty Federal direkto-
lietuvių muzikos instrumentus, rių taryba nutarė paskirti vien- 
B. Jameikienė — apie lietuvių1 kartinę stipendiją 250 dolerių
taut. šokius ir taut. drabužius, 
J. Daužvardienė — apie lietuvių 
eglutę, L. Šimutis, Jr., — apie 
lietuvių liaudies dainas, arch. J. 
Mulokas — apie lietuvių archi-

• “Tėvynės Garsai” — tai lie
tuviškoji radijo valandėlė S. Pau 
lyje. Jai vadovauja agr. Aleks. 
Boguslauskas, prof. Ant. Stonis, Į 
Jonas Valavičius ir Alf. Žibąs. 
“T. G.” metinių proga patiekė 
61 programą. Per šį laiką klau-: 
sytojai girdėjo lietuviškos mu
zikos daugiau 300 plokštelių, 
daugelį specialių programų ir mi 

nėjimų, k. t. Vasario 16, birže
lio išvežimo dienos, Motinos die
nos, Išeivių dienos, šv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų, Pirmosios Lie
tuvos Architektūros parodos, 
Visuomenininkų kun. A. Armi
no, kun. K. Miliausko ir kleb. 
P. Ragažinsko 25 metų kunigys 
tės jubilėjų ir daugel kitų atžy- 
mėjimų. Išlaidoms apmokėti pri
imamos įvairios reklamos. “T. 
G.’’, visuomet suranda vietos sa-

A. Galdikas

Šeši jo peisažai rudens motyvais ir 
Maine uosto vaizdas išstatyti paro
doje Morrison viešbuty, Chicagoje

tektūrą, A. Varnas apie lietuvių 
kryžius, dail. VI. Vijeikis — apie 
lietuvių liaudies meną.

Šie seselių mokytojų lituanis
tiniai kursai prasidės rugpj. 17 
d. ir baigsis rugpj. 27 d. Juose 
pasirodys ir šv. Kazimiero se-

vo programoje paskelbti visus j sėlių choras bei orkestras, bus 
liet. kolonijos parengimus ir kul pravedamas laužas, vyks lietu
tūrinius įvykius be atlyginimo. 
“T. G.” pranešėjais yra jaunu
tės lietuvaitės: Olga Ivaškaitė, 
Stasė Ambrozevičiūtė, Bruną 
Lydia Jermalavičiūtė, Elena 
Norbutaitė, Vanda Valiulytė. 
Pranešėjai: Jonas Valavičius, 
Algimantas Žibąs ir Alf. Kublic- 
kas. Valandėlės motto: “Lietu
viais esame mes gimę, lietuviais 
turime ir būt”. Adresas: Caixa 

(Postai 403, Sao Paulo, Brasil.
i

• Skulpt. A. Mončys su savo 
kūriniais dalyvavo IX-tamc Jau 
nųjų Skulptorių salione-parodo- 
je, žinomajame Rodeno muzėju- 
je, Paryžiuje. Ši paroda, įvyks
tanti kiekvienų metų pavasarį, 
yra labai reikšminga Paryžiaus 
meno pasaulyje ir joje savo kū
rinius išstatyti yra kviečiami 
tik patys geriausieji Prancūzijos 
skulptoriai.

• Paryžiaus Lietuvių Žurna

listų sekcija išrinko naują val
dybą, kuri pareigomis pasiskirs
tė sekančiai: E. Turauskas — 
pirmininkas, B. Šhepetytė-Vens- 
kuvienė — sekretorius, J. Lans- 
koronskis — lietuvių žurnalis
tų atstovas prie Laisvųjų Žurna
listų sąjungos.

• Skulpt. J. Rakis su žmona, 
ilgesnį laiką buvęs Paryžiuje,

1 jšvyko studijinei kelionei į Ispa
niją ir Italiją.

sumoje lietuviui studentui, no
rinčiam lankyti lituanistikos kur 
sus, vykstančius šią vasarą Ford 
hamo universitete, New Yorko 
mieste, kur žymūs specialistai 
profesoriai skaitys paskaitas iš 
įvairių lietuvių kalbos ir kultū
ros sričių ir kurie, tikimasi, žy
miai pasitarnaus lietuvybės pa
laikymui ir stiprinimui.

I Šitas gražus gestas — paskir- 
1 ti stipendiją C. S. Cheledeno su
kakčiai atžymėti — rodo gražią 

! lietuvišką dvasią, vyraujančią 
i toje institucijoje. Netenka abe- 
5 joti, kad ši dvasia žymia dalimi 
yra C. S. Cheledeno lietuviškos 
laikysenos ir veiklos išdava.

• Telšių vyskupas Vincentas 
Borisevičius yra gimęs 1887 m. 
— taigi šiemet sueina 70 m. nuo 
jo gimimo dienos. Kaip “Lietu
vių Enciklopedijos” III tome pa
žymėta, vysk. V. Borisevičius 
yra miręs Vilniuje 1947.1.3 ar
l. 13, todėl šiemet sueitų ir 10
m. nuo jo mirties.

Vysk. V. Borisevičius buvo ki
lęs iš Vilkaviškio apskrities. Jo 
mokslo bei studijų vietos: Pet
rapilio Šv. Kotrynos gimnazija, 
Seinų Kunigų seminarija, Fri
burgo universitetas Šveicarijoje. 
1910 m. gavo kunigystės sakra
mentą. Vėliau buvo vikaru, I Pa 
saulinio karo metu ėjo karo ka
peliono pareigas X rusų armijo
je. Petrapilio lietuvių seimo na
rys 1917 m. Po I Pas. karo gim
nazijų kepelionas Marijampolė
je. Seinų Kunigų seminarijos 
profesorius 1922-1926 m. Po 
1926 m. buvo Telšių kurijos kan
cleris, seminarijos profesorius, 
rektorius. 1940 m. paskirtas Tel 
šių vyskupu sufraganu, o 1944

vių kompozitorių muzikos kon
certai, bus šokėjų grupių de
monstruojami lietuvių tautiniai 
šokiai. Kiekvienos dienos darbas 
pradedamas šv. mišiomis, toliau 
— paskaita, demonstravimas 
(lietuviško skaitymo ir t. p.), 
diskusijos, seminaras, studijų 
grupės darbuotė, palaiminimas m- — Telšių vyskupu. Spaudos 
ir vakare — kokia nors lietuviš- bendradarbis: rašė Katalikų su
ka kultūrinė veikla. važiavimo Darbuose, Spaudoje

ir gyvenime, Tiesos Kelyje, A- 
Tie kursai labai praturtins mū teityje, Žemaičių Prieteliuje. 

sų seselių mokytojų lituanistinį Vyskupą V. Borisevičių nužu- 
pasiruošimą. Juose dalyvaus mo dė bolševikai. Nuo mirties jo ne- 
kytojos iš šv. Kazimiero, Nekal išgelbėjo nė jo naudai liudiję 
to Prasidėjimo, Pranciškiečių ir žydai, kuriuos jis buvo išgelbė- 
Nukryžiuotojo V. Jėz. vienuoly- jęs nuo nacių teroro II Pasau- 

linio karo metu.
• Inž. Mik. Ivanauskas, beor- * Fe,ikaaa Oirdauskas vado- 

ganizuodamas Pirmąją Apžval- vau-ia ®ao Pa”l° Liet. Kat. Ben- 
ginę Lietuvos Architektūros pa- druomenės chorui, kuris yra e- 
rodą Brazilijoj, praeitais metais ^tingiausias lietuviškos kultu- 
išplatino knygų, žurnalų ir laik- ros reprezentantas Brazilijoj, 
raščių už 1000 dolerių Surinko Choristčs dėvi tradicinius sko- 
45 “Aidų” ir 16 “Darbininko” nin^Us tautiniua drabužius, šis 
prenumeratų. Didžiausią pasise- choras turi didel> P^^kimą ne 
kimą turėjo prof. Z. Ivinskio tlk ?avo atlečių, bet ir svetim 
“Šv. Kazimieras” — 36 egz.

Šiais metais “Aidų” prenu
meratų jau pavyko surinkti 31. . , , , , .t y vi ai dalyvauja visuose lietu viš-

• Dr. M. Gimbutienės Lietu- kuose parengimuose. Paskuti-
vos proistorės tyrinėjimo dar- niame Birželio tragedijos minė- 
bais susidomėję Brazilijoj gyve- jime — Sasnausko, Dambraus- 
ną lietuviai užsiprenumeravo ko Naujelio ir Herman giesmė- 
(per inž. Mik. Ivanauską) 20 mis iki ašarų kėlė dalyvių kovos 
egz. “Ancient Symbolism in Li- ir ryžto dvasią už laisvės atva- 
thuanian Folk Art”. davimą brangiai Tėvynei.

taučių tarpe.
• K. Abrnzevičius ir V. Lau

rinaitis — S. Paulo solistai ak-
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DAILĖ TRIUMFUOJA... Genė Buračaitė

II visuotines lietuvių dailininkų parodos proga 
ST. TAMULAIT IS, Chicago, III.

ŠOKI s

Kol tautoje klesti menas, tol 
tauta nežuvusi. Kol. šviesuolis- 
inteligentas domisi knyga, dai
lės paveikslu, menišku šokiu, dai 
na arba muzika (drauge neuž
miršdamas savosios vidinės kul
tūros reikalų), tol jis gyvena tik 
ruoju žmogišku gyvenimu.

Kurti ir veikti, kas kitų su
kurta suprasti ir įvertinti, bent 
retuomiais pajusti savyje naujo 
žavingesnio pasaulio vizijas — 
štai prasmingesnis mūsų žemiš
kos būties kelias.

Menas šį kelią lengvina. Meną 
kurią ir menu besidomį žmonės 
visad lengviau suranda tikrąjį 
savąjį “aš”. Nepaniekinę proto, 
jie stipriai iškelia antrąją sielos 
galią — jausmą. O jausmas vi
sad nuspalvina pasaulį gražesnė
mis ir tikresnėmis spalvomis. To 
dar maža. Jausmas ir širdis pa

Dail. Pov. Puzinas

jėgia įsikverbti net ten, kame 
proto išvedžiojimai bejėgiai. 
Štai dėl ko menininkas ir meno 
gerbėjas nuolat jpums atrodo 
esąs jaunas, įkvėptas, siekiąs, 
gyvenąs (ne vegetuojąs) ir vis 
patinąs tolimos — ne jutulinės, 
o dvasinės — laimės atošvais
čių.

Jei menininkas ir meno ger
bėjas visad ir visad, net dienų 
kasdienybėje, pilnos tyros ir švie 
sios dvąsios, be tamsių užkuli
sių ir vidinių pelėsių, — jis 
mums, eiliniams ir mirtingie
siems žmonėms, nuolat yra nau
jojo gyvenimo vaidila, šventasis 
žynys, kunigas, laikąs savo pirš
tuose raktus į nuostabias, nepa
tirtas būties paslaptis.

Kol klesti menas — tauta 

nežuvusi
Jokia meno rūšis taip staiga 

nepagauna žmogaus širdies ir 
taip, vienu mostu, vienu akies 
užmetimu, nesužavi visų žmo
gaus pajautų, kaip dailė. Nebu
vo dar rašytinio meno, nebuvo 
muzikos ir architektūros, o dai
lė — tegul ir primityvi — jau 
buvo; ji žavėjo žmogaus akį ir 
širdį.

Užtat kartojame ir sąkome: 
Hol klesti menas, ypač dailės me 
nas, tol tauta nežuvusi, gyva, 
jauna, veržli, siekianti ir... gy
venanti, gyvenanti amžiais.

Tokios mintys kyla mums, 
žvelgiant į didžiulę meno galeri
ją, esančią Morisson viešbutyje, 
Chicagoje, kur birž. mėn. 28 d. 
iškilmingai buvo atidaryta di
džioji visuotinė lietuvių dailinin
kų paroda .

40 lietuvių dailininkų

I
AZiauotin’oii dailės paroda su

ruošta tautinių šokių šventės ir 
jaunimo kongreso proga. Oficia
lus jos tikslas — papuošti šią re 
prezentacinę šventę vaizdinio 
meno darbais. Tikrasis ir fakti- 
nasis jos tikslas — leisti ir sa
viesiems, ir svetimiesiems pasi
grožėti nenuilstamomis lietuvio 
dailininko pastangomis.

Parodą suruošė L. Bendruo
menė Chicagoje, vadovaujama 
dviejų aktyvių savo narių, dr. 
J. Bajerčiaus ir T. Blinstrubo. 
Prie organizacinio darbo daug 
prisidėjo Lietuvių dailininkų s-’ 
gos pirm. Z. Kolba ir dail. J. 
Pilipauskas. Tačiau sunkiausią 
darbų naštą paėmė ant savo pe
čių parodos komiteto pirminin
kas kun. J. Borevičius, S. J., tal
kinamas narių: T. Blinstrubo, T. 
Galinionio, J. Pilipausko ir V. 
Virkau.

Išstatyta buvo viso 194 dai
lės darbai (nors kataloge dėl 
techniškų kliūčių tefiguruoja tik 
171 darbas). Dailininkų skaičius 
impozantiškas — 40. Dalyvauja 
visi žinomesni lietuviai dailinin
kai, gyveną šiapus Atlanto. Jei 
ko mes pasigendame, tai pasi
gendame daugiau lietuvių daili
ninkų, kaip Valiaus, Petravi
čiaus, Virkau ir kt.

Parodos reikšmė
Parodos pasisekimas — dide

lis. Ligi liepos 8 dienos parodą 
aplankė 1300 žmonių, tarpe jų 
registruotų — 850. Daug svetim 
taučių meno mėgėjų ir meno kri 
tiku intensyviai studijavo pa
siektus mūsų dailininkų rezul
tatus ir tarė ne vieną svarų kom 
plimentą to ar kito autoriaus 
adresu. Parodoje regime jjenuo- 
sius ir jaunuosius lietuvius dai
lininkus. Šalia Adomo Varno, Ši- 
leikio, Galdiko, Jonyno, Puzino, 
Rukštelės, Pautieniaus, Skupo, 
Šlapelio ir kitų, matome: Vede- 
gytę, Žukaitę, Sadauskaitę, Tre
čiokaitę ir jauną, daug pažangos 
darantį dail. J. Tričį.

Dailės kryptys

Čia atstovaujamos šios dailės 
kryptys: realizmas, impresioniz
mas, abstraktizmas, kraštutinis 
modernizmas ir simbolizmas. 
Daugiausia darbų, bene 95 nuo
šimčių, sukurti realizmo ir im
presionizmo dvasioje. Apie tai 
reiktų ilgiau išsikalbėti...

• Žanrai. Parodoje figūruoja šie 
dailės žanrai: tapyba, akvarelė, 
mozaika, grafika, skulptūra ir 
keramika.

Dail. Z. Kdlba

Amer. Liet. Dail. s-gos ir Liet: A- 
mer. Meno klubo pirm. •

Čiurlionio galerijai atrinktieji 

darbai

Chicagos menininkų klubas, 
vadovaujamas pirmininko Z. Kol 
bos, šį rudenį Jėzuitų namuose 
atidaro Čiurlionio vardo dailės 

’ galeriją.
Iš visuotinės lietuvių dailės 

parodos šiai galerijai yra at
rinkti šių autorių darbai (Ju- 
ry komisijos sprendimu): Sku
po, Janušo, Kaminsko, Marčiulio 
nio, Murino, Palubinskaitės, Pau 
tieniaus, Paukštienės, Puzino, 
Raulinaičio, Šileikio, Valaičio ir 
Varno.

Įdomesni parodos darbai »
Parodoje aptinkame ne vieną 

dėmesio vertą dailininko kūrinį. 
Mūsų asmeninį dėmesį ypač pa
traukė šie būdingesni ir išskir
tini dailininkų darbai:

Puzino — “Žuvys” ir “Užmirš 
ta gatvė”.

Ai tik žinau, kad aplink mus šoka baltos balerinos.
Kad jų stiprių kojų pėdos nulenktos žemyn,
Kad jų veidai išdidūs, čia nuolankūs ir vėl niekam nepaliečiami. 
Kad jų rankos baltos ir tekančios kaip upės.
Aš tik tai žinau kai atsiremiu į tavo petį 
Ir mes taip kalbame.

MIESTAS
Sūrių vandenų skalaujamas krantas,
Bangų' sulaižytas smėlis.
Tyli ir sausa lyguma atsistoja 
Prieš kalnuotą ir šėlstančią jūrą.

Savo stambų kūną išsklaidęs,
Miega akmeniniu miegu miestas.
Jo rudas zigzaguotas šešėlis 
Mirksta giliam vandeny,
Vandeny, kuriame matai 
Šia šimtmečio žmones.

Žmonės yra šio miesto kraujas,
Bėgiopantis plačiom venom — gatvėm.
Jiems taktą muša auksinis laikrodis,

- Pulsuojantis virš visko kaip širdis.

O jūra šėlstanti, o jūra!
Kodėl tavo širdis plakasi 
l šį nevertą nieko miestą?
Ir geležiniai tavo pirštai sminga į krantus 
Pakilk augštyn, paplauki laikrodžio bokštą 
Ir sviesk jį žemėn, kaip žiaurų valdoką.

Šileikio — “Pavasaris” ir 
“Prieplauka”.

Cooper ■— “Skulptorius” ir 
“Mano sūnus”.

Varno — “Saulėlydis prie Chi
cagos”.

Murino — “Alyvos”.

Pautieniaus — “Rudens šešė
liai”.

Kolbos — “Šventasis Veidas”.
Paukštienės — “Gėlės”.

Kaminsko — “Alkana žemė”.
Dailė triumfuoja

Lietuviai menininkai, gyveną 
šiapus Atlanto yra itin veržlūs. 
Tai malonu ir džiugu konstatuo
ti. Visdėlto, šiaip ar taip, verž
liausi ir kūrybingiausi už visus 
yra lietuviai dailininkai.

Antai, rašytojai, yra stipriai 
susiorganizavę į savo profesinę 
Rašytojų s-gą, kuriai vadovauja 
aktyvus idealistiškai nusiteikęs 
rašytojas B. Babrauskas. Ir ką ? 
Visdėlto' lietuviai dailininkai ir 
savo kūrybiniais darbais ir sa
vo viešu pasirodymu aiškiai nu
rungia rašytojus. Jie aktyvesni 
ir kūrybingesni. Jų veikla stebi
na kiekvieną. Nulenkdami gal
vą prieš mūsų dailininkus, mes 
linkime jiems vieno — reprezen
tuoti lietuvišką meną tarpe sa
vųjų ir svetimųjų.

Pastaba: Parodos darbų įver
tinimą ir nuosaikią kritiką duo
sime sekančiame straipsnyje, ki
to šeštadienio numeryje.

• Lituanistikos institutas For 

dhamo universitete liepos 5 die
ną pradėjo dart>ą. Pirmąją są- 
vaitę paskaitas skaitė dr. A. Sa
lys, dr. J. Puzinas ir dr. A. Va- 
sys. Antrąją savaitę į darbą įsi
jungė lituanistas St. Barzdukas 
ir dr. K. Pakštas. Nuo liepos 15 
dienos be minėtų lektorių pas
kaitas skaitys dar dr. A. Sen- 
n’as ir geografas A. Bendorius. 
Vėliau, be nuolatinių lektorių, 
specialias paskaitas skaitys dr. 
Juozas Kazickas, dr. J. Aistis, 
dr. S. Sužiedėlis, prel. J. Balkū- 
nas, prof. Vytautas Jonynas, mo 
tina M. Aloyza, kun. prof. St. 
Yla ir prel. M. Krupavičius. 
Prof. J. Brazaitis, instituto nuo
latinis lektorius, paskaitas pra
das liepos 22 dieną.

Rugpjūčio 8 dieną ruošiama 
Lituanistikos instituto šventė. 
Tą dieną institutą aplankys Jo 
Eksc. Vincentas Brizgyg ir skai
tys paskaitą .

• Dail. Z. Kolbos, Am. Liet. 
Dail. s-gos ir Liet. Amer. Men. 
klubo pirm., kalba apie meno 
parodą Chicagoje ir apskritai a- 
pie mūsų menininkus, įrekorduo 
ta Amerikos Balso ir bus per
duota į Lietuvą.

• Dailininkas Romas Viesu

las daro aplanką Lietuviškos pro 
zos antologijai, kurios pirmas 
tomas baigta spausdinti praėju
sią savąitę. Pirmasis tomas turi 
607 puslapius. Jame telpa pen
kiasdešimties lietuviškos prozos 
kūrėjų geriausieji kūriniai. Tie 
kūriniai yra sudėti pagal autorių 
gimimo metų eilę. Iš eilės eina: 
Simanas Daukantas, Motiejus 
Valančius, Antanas Tatarė, Fro 
mas Gužutis, Silvestras Dovy
daitis, Jonas Gerutis, Žemaitė, 
Vincas Pietaris, Žmona, Vincas 
Kudirka, Bitė, Ksaveras Vana
gėlis, Pranas Mašiotas, Aišbė, 
Dėdė Atanazas, J. Gintautas, a- 
bi Lazdynų Pelėdos, Jadvyga 
Juškytė, Vaižgantas, Meškuitis, 
Dobilas, J. Uosis,* J. Kmitas, J. 
A. Herbačiauskas, Margalis, Šat 
rijos Ragana, Pranas Penkaitis, 
Jonas Biliūnas, A. Vienuolis, K. 
Jasiukaitis, V. Krėvė, A. K. Pui
da, M. Vaitkus, Vaidilutė, S. 
Čiuriionienė, R. Striupas, I. Šei
nius, P. Bajoras, J. Savickis, J. 
Švaistas, Pušaitė, A. Giedrius, 
V. Mykolaitis Putinas, Aklas- 
matė, V. Bičiūnas, A. Šalčiuvie
nė Gustaitytė, K. S. Karpius ii 
Marija Aukštaitė.

Prozos antologijos redakto
rius yra Bernardas Brazdžionis. 
Leidžia Lietuviškos Knygos klu
bas, Chicagoje.

• Rūta Kilmonytė, lietuvė fil
mų aktorė, liepos mėnesį lanko
si New Yorke.

Ibtil P. Puzinas Malūnas

Kultūrinė kronika
• Algirdas Jurėnas išvertė į 

lietuvių kalbą protestantų Nau
jąjį Testamentą, kurį peržiūrė
jo jų dvasininkų komisija: A. 
Trakia, J. Pauperas, P. Dilia, K. 
Burbulys, kas savaitę posėdžiau
dami ir lygindami tekstą. Ati
duota spausdinti Britų Biblinei 
draugijai, kuri išspausdins jiems 
nemokamai. Dabar Alg. Jurėnas 
verčia protestantų Senąjį Tes
tamentą, pasitraukęs nuo kitos 
tarnybos ir atsidavęs tik šiam 
darbui; sudaryta finansų komi
sija, kuri parūpintų jam pra
gyvenimą.

• Sol. V. Verikaitis liepos 14 
d. 10 vai. 30 min. ryto bus gir
dimas sekmadienių rečitalių pro 
gramoje per CJBC radijo* stotį 
Toronte.

Liet. Dail. parodoje

Vida Dudėnaitė laiko keraminį ku
rinį “Kristus”. Klišė Chicago Ame
rican. Tame dienraštyje St. "Pieža 
gražiai aprašė parodą.

• Kazys Obolėnas, neseniai 
iš D. Britanijos į New Yorką 
atvykęs laikraštininkas, išrink
tųjų į centro valdybą kandidatų 
posėdyje tapo Lietuvių Žumalis 
tų sąjungos pirmininku. Vicepir
mininkais išrinkti Salomėja Nar 
kėliūnaitė ir Algimantas Šalčius, 
sekretorium Vincas Rastenis, o 
iždininku Domas Penikas. Cent
ro valdybos būstinė bus New 
Yorke •

Per tuos pačius rinkimus, ku
rie vyko korespondenciniu bū
du ir baigėsi birželio 15 d., po 
visą laisvąjį pasaulį gyvenantie
ji Sąjungos nariąi išrinko Kont
rolės komisiją su būstine Chica
goje ir Garbės teismą su būsti
ne Bostone.

Kontrolės komisijon išrinkta 
dr. K. Sruoga, kun. dr. J. Pruns 

į kis ir dr. Br. Dirmeikis. Į Gar
bės teismą išrinkti K. Mockus, 

. dr. J. Leimonas ir D. Cibas. Bal- 
į sų skaičiavimo komisijoje dirbo 
j brooklniečiai Juozas Valakas ir 
i Stasys Butkus.

• J. Tininio knygos pagerbtu-

vės. Lietuvos visuomenei iš pe
riodikos ir kitokio literatūrinio 
veikimo pažįstamas rašytojas 
Juozas Tininis 1957 liepos 1 d. 
iš Terros leidyklos Chicagoje ga 
vo pirmą savo originalios kūry
bos novelių knygą “Sužadėtinė”.

Ta proga liepos 4 d. puikiame 
“Chalon” restorane buvo pagerb 
ta “Sužadėtinė”. Dalyvavo bū
relis jo artimųjų bičiulių, dau
gumoje literatai. Pasikeista nuo 
širdžiais pasakojimais, atsimi
nimais. Autoriui palinkėta ne
laukti dar kelių dešimčių, metų 
iki antrosios knygos pasirody- 

i mo... ir pagalvoti apie gyvą su
žadėtinę...

J. Tininis yra uolus visuome
nininkas, kultūrininkas. Šiuo 
metu yra Los Angeles Dailių
jų M epų klubo narys ir “Lietu
vių Dienų” žurnalo literatūrinio 
skyriaus redaktorius. Kaip as
muo yra nepaprastai kuklus ir 
santūrus, labai draugiškas ir bi
čiuliškas su visais.

Drauge su J. Tininiu ir jo drau 
gaiš literatais lietuvišku džiaugs 
mu prie reikšmingo kultūrinio 
laimėjimo prisideda ir kiti Los 
Angeles, Calif., lietuviai. Kiek
viena kolonija džiaugtųsi tokio 
įvykio proga. (lg.)

• Lietuvių Katalikų Mokslo 
akademijos ChicagcA židinys lie 
pos 5 d. turėjo savo posėdį, ku
riame buvo svarstyta ateinančių 
metų studijų semestro temų 
klausimas. Kun. dr. A. Baltinis 
pateikė devynių temų projektą, 
kurios galėtų sudaryti pagrindą 
ateinančių metų studijų semest
rui. Dėl temų pasisakė kun. dr. 
Celiešius, inž. J. Rugis, P. Mal- 
deikis, kun. J. Urbonas ir kun. 
V. Bagdanavičius. Pavesta komi 
sijai galutinai temas suformu
luoti.

• Dail. Povilas Puzinas New
Yorke įsigijo didelę ir erdvią 
studiją Columbus Circle, visiš
kai netoli nuo kolizėjaus patal- 

i pų, kur vyksta tarptautinės pa
rodos.

Netrukus dailininkas ketina 
surengti įkurtuves, dalyvaujant 
savo lietuviams ir amerikiečiams 
kolegoms. Šiuo metu Puzinas 
piešia eilę portretų, jų tarpe lat
vių žurnalisto H. Rudzičio ir jo 
žmonob, med. dr. Jurgėlos ir kt. 
Be to, Puzinas yra pradėjęs reng 
ti bažnytinės dekoratyvinės ta
pybos eskizus.

• Dail. R. Kuprevičius, gyve
nąs Argentinos sostinėje Bue
nos Aires, Maironio 25 m. mir
ties sukakties minėjimui nupie
šė dailų velionies portretą. Mai
ronio mirties sukakties minėji
mas tame mieste buvo surengta 
Ats. Karių ir Kovotojų sąjun
gos pirm. V. Diminskio inicia
tyva.

• Prof. M. Biržiška jaučiasi 
sveikesnis negu buvo praeitą žie 
mą bei pavasarį ir atsidėjęs ruo
šia spaudai savo brolio a.a. Vac
lovo knygą Aleksandryną — se
nųjų lietuviškų rašytojų, rašiu
sių prieš 1865 m. biografijas, 
bibliografijas ir biobibliografi- 
jas.

• Feliksas Vereika, prieš 75 
m. miręs Pušalote lietuvis kul
tūrininkas, buvo autorius vieno 
iš' senesniųjų religinių veikalų 
(išspausdinto 1853 m.): “Griesz- 
nikas, priverstas metawoties”, 
kurio išėjo 11 laidų. Buvo gi
męs apie 1822 m. taipgi Pušalo
te.

• Dali. A. Žmuidzinavičiaus

darbu paroda šią vasarą buvo 
suruošta Estijoje, Talino muzė- 
jaus patalpose. '

• Arch. Jonas Mulokas suda
rė projektą lietuvių liuteronų 
bažnyčiai Chicagoje.

• Kun. V. Bagdanavičius at
siuntė savo straipsnį knygai 
“Mano pasaulėžiūra”.

• Konip. Juozas Strolia lie
pos mėn. 11 d. sulaukė 60 m. 
amžiaus. Yra gimęs 1897 m. Ve- 
lykūnų kaime, Leliūnų par., U- 
tenos apskr., ūkininkų šeimoje. 
Jau 1919 m. įsibrovus bolševi
kams buvo Utenoje uždarytas į 
kalėjimą. Nepriklausomybės ko
vose dalyvavo kaip savanoris. 
1921-1924 m. lankė Kauno kon
servatoriją, smuiko klasę, pra
gyvenimą uždirbdamas valdine 
tarnyba. Pąskiau iki 1929 m. 
lankė Klaipėdos Valst. konser
vatorijos smuiko ir kompozicijos 
klases, bei dalyvavo logikos, psi 
chologijos ir bendrosios pedago
gikos seminare. Baigęs studijas 
iki 1936 m. mokytojavo Taura
gės gimnazijoje ir vadovavo vie
tiniam šaulių chorui. 1936-1940 
m. dėstė muziką Šiaulių Moky
tojų seminarijoje, vadovavo vie
tos Šiaulių chorui; nuo 1939 m. 
— Šiaulių Muzikos mokykloje 
buvo smuiko, harmonijos ir mu
zikos istorijos mokytojas.

Mokytojaudamas rinko liau
dies dainas, kurių surinko dau
giau kaip 2,000. Iš jų 504 įteik
tos Tautosakos archyvui, o kitos 
buvo dar tvarkomos. Išvykstant 
mūsų kompozitoriui 1941 m. į 
Vokietiją visas šis turtas liko

Komp. J. Strolia

pas pažįstamus; likimas nežino
mas. J. Strolia kaikurį laiką bu
vo smuikininku Drezdeno teat
ro orkestre. Vėliau — gilinosi 
kompozicijoje ir muzikos peda
gogikos studijose. Kaikurį laiką 
mokytojavo Hanau lietuvių gim 
nazijoje, Detmoldo gimnazijoje, 
Uchtės V. Kudirkos gimnazijoje, 
Wehnen-01denburgo liet. gimna 
zijoje, vadovavo įvairių stovyk
lų chorams.

Išspausdinta jo vadovėliai: 
Solfedžio pratimai augšt. mo
kyklai, Muzikos teorijos konspek 
tas, Trumpa muzikos istorija, 
23 žygio dainos. Yra sukūręs 
daugiau kaip 300 didesnių ir ma
žesnių lietuviškais tautiniais mo 
tyvais ir religinės muzikos kū
rinių. Daug jo kūrinių žuvo bom 
barduojant Drezdeną.

Nuo 1952 m. gyvena JAV-se 
(dabar — Philadelphijoje). 1947 
m. Amer. Liet. R. K. Vargoni
ninkų sąjungos dainų ir giesmių 
konkurse už savo komponuotas 
dainas ir religinės muzikos kū
rinius laimėjo pirmą premiją 
(1. Anksti rytą — sudėtingas 
choro kūrinys, 2. Šienapjūtės 
daina — liaudies daina moder
niame stiliuje, 3. Tremtinio gies 
mė — Brazdžionio žodžiai, solo, 
mišriam chorui ir vargonams). 
Be to paskutiniame dainos ir 
giesmės konkurse laimėjo pre
miją už savo giesmę Marija.

• Juozas Gobig šios savaitės 
pabaigoje iš Los Angeles išvy
ko į Clevelandą pas sūnų, su ku
riuo planuoja pakeliauti po Mi- 
chigano, Pennsylvanijos valsty
bes ir po Kanadą. Į Los Angeles 
grįš rugpj. 5 d.

• Kan. K. Steponis (Stepona
vičius) ruošia spaudai stambes
nį veikalą. Kadangi daug laiko 
jam atima kapeliono pareigos 
šv. Juozapo ligoninėje, Burbank, 
Calif., tai knygos paruošimas 
užims ilgesnį laiką.
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Latvių rašytojo J. Klidzejo romanas lietuviškai 
DR. A. BALTINIS, Chicago, III.

LINAS
KULTŪRINĖ KRONIKA

1. Rašytojo kūrybos pobūdis

Ateinančią savaitę “Draugo” 
atkarpoje pradedamas spausdin 
ti latvių rašytoja J. Klidzejo 
romanas — Mėlynosios naktys, 
išverstas A. Leitiškio. Šio ver
timo proga norima supažindin
ti “Draugo” skaitytojus su to 
rašytojo kūryba apskritai ir iš
kelti naujojo romano pagrindi
nes idėjas ir jo vietą bei reikš
mę literatūroje.

Tarp jaunosios kartos latvių 
rašytojų J. Klidzejs užima žy
miausią vietą. Per trumpą lai
ką jis yra parašęs aštuonius ro
manus bei apysakas, neskaitant 
jo atskirų beletristinių kūrinių 
spaudoje ir keliolikos eilėraščių. 
Už savo kūrybą yra laimėjęs 
net keturias literatūros premi
jas ir priklauso prie labiausiai 
skaitomų autorių latvių litera
tūroje.

Būdamas savo kilme latga- 
lietis, savo kūryboje vaizduoja 
Latgalę, jos žmones, .jų papro
čius bei gyvenimo būdą, labai 
artimą mums lietuviams. Jis 
myli šią kalnų ir ežerų žemę ir 
jos žmones ir savo kūryboje at
skleidžia jų sielos turtus. Visi 
jo piešiami charakteriai nepap
rastai gyvi, spalvingi ir patrau
kiantys. Tarp liūdnų ir linksmų 
dainų melodijų, armonikos gar
sų ir miežių alaus putų, taip 
maldos atodūsių ir kasdienybės 
kryžkelių čia iškyla įvairiaspal
vis gyvenimas su gyvybės ir 
mirties, džiaugsmo, skausmo ir 
likimo neperregimomis paslap
timis bei tragizmu.
2. Mėlynųjų naktų pagrindinė

idėja ir motyvai

Į lietuvių kalbą dabar išver
stasis romanas — Mėlynosios 
naktys, — originale pavadintas 
“Jaunuoliai” yra pirmasis au
toriaus romanas, išspausdintas 
1942 m. dar Latvijoje ir sulau
kęs jau keturių laidų. Tarp lat
vių jaunimo jis turėjo didelio 
pasisekimo ir yra labiausiai jų 
mylima knyga, nes parašyta su 
tokiu giliu įsijautimu į jaunuo
lių sielos gelmes, su tokiu nuo
širdžiu jaunystės dvasios su
pratimu ir jaunatvės"gaivalingų 
troškimų atskleidimu, kad skai- 
tv+oją žavi, patraukia ir jaudina. 
Senesnioji karta čia gali iš nau
jo išgyventi savo jaunystės sva
jas ir kovas, o jaunimas čia ma
to pats save su savo džiaugs- 

, mais ir skausmais, laimėjimais 
ir pralaimėjimais, su visa jau
nystės gyvenimo palaima bei
tragizmu.

Pagrindinis romano persona
žas yra Andrius Rugajus. Ro- 
m»"o pradžioje jis pasirodo 
kain Salanų gimnazijos moks
leivis, kuris gindamas savo tėvų 
garbę susikerta su labai nesim
patišku mokytoju Grinbergu ir 
būna iš gimnazijos pašalintas. 
Tačiau nenusimena ir siekia to
liau mokslo su dideliu užsispy
rimu, uždarbiaudamas sau pra
gyvenimą prie sunkių statybos 
ir uosto darbų ir baigdamas 
suaugusių gimnaziją ir Rygos 
universiteto agronomijos fakul
tetą. Kaip agronomas dirba sa
vo tėviškėje Latgalėje. visas sa
vo jėgas paaukodamas savo 
krašto dvasinei ir medžiaginei 
kultūrai kelti. Kartu su mokslo 
troškimu romane iškyla gili ir 
tragiška Andriaus Rugajaus 
meilė Salnišų Marytei, kuri įk
vepia j.iunuolį aukotis savo tė
viškės ir tautos ateičiai kurti.

Šalia pagrindinio personažo 
yra daug ir kitų jaunuolių iš 
įvairių Latvijos vietų, taip pat 
ir mokytojų, ir senesnės kartos 
atstovų, kurie, nors papildo pa

grindinį personažą, tačiau nu
piešti labai ryškiais bruožais, 
įvesdami mus į platų ir vispu
sišką Latgalės gyvenimo supra
timą.

3. Rašytojo stilius bei 

vaizdavimo būdas

Romano siužetas, kaip maty
ti iš trumpo turinio, yra papra
stas, bet skaitytojo susidomėji
mą tai nemažina, nes kalba yra 
labai gyva, daug metaforų, pa
lyginimų ir labai ypatingų, tik 
Klidzejui būdingų, išsireiškimų. 
Sakinių sudėtis yra labai savo
tiška ir vertėjui kartais sudaro 
didelių sunkumų, ypač dėl ly
rinio savo pubūdžio, tačiau tas

dinamizmas, dialogų ir monolo
gų gyvumas pavergia skaityto
ją ir paskandina jį tokioje emo
cijų srovėje, iš kurios negalima 
pabėgti, kol romanas baigiamas 
skaityti. Šios emocijos remiasi 
kokiu nors išoriniai ne labai 
reikšmingu nuotykiu, bet auto
rius visų dėmesį sutelkia į šio 
nuotykio vidujinį pergyvenimą 
ir šio pergyvenimo analizė su
daro jo charakterių stiprumą 
ir šių vidujinių pergyvenimų 
konfliktai jo romanų intrygą.

Šia prasme rašytojas neturi 
išorinės stiprios intrygos, bet 
jo romanų intryga yra išvidinė. 
Jis neapšviečia personažo iš ko 
kio nors šalia jo esančio taško, 
bet pats autorius ir jo matymo 
taškas sutampa su vaizduojamo 
asmens matymo tašku. Todėl 
skaitytojas visą mato ir stebi 
tarsi šio personažo akimis ir 
tuo būdu giliai pergyvena au
toriaus sukurtąjį tipą. Persona
žai pasako ir gilių filosofiškų 
minčių, tačiau visos jos vietoje, 
niekur čia nesijaučia “sauso fi
losofavimo”, bet visur šis filo
sofavimas išplaukia iš persona
žo giliai išgyventų situacijų.

4. Mėlynosios naktys ir mūsų 

dienų jaunimas

Pagrindinis personažas — 
Andrius Rugajus yra idealistas, 
pasiryžėlis, mokslo ir šviesos 
troškėjas. Panašūs yra ir kiti 
personažai. Jo medžiaginės są
lygos tokios, kad tėvas nusivel
ka paskutinius marškinius ir 
atiduoda sūnui eiti į mokyklą. 
Šia prasme jis puikus pavyzdys 
mūsų jaunimui, kaip nugalėti 
visas kliūtis ir nenuleisti rankų 
didžiųjų sunkenybių akivaizdo
je, kurios pasitaiko tremties 
kelyje siekiant mokslo ir savo 
tautos idealus ginant.

Šiame romane galima įžiūrė
ti tokią padėtį, kuri ypač bū
dinga mūsų tremties jaunimo 
dabartinei padėčiai. Autorius 
vaizduoja Latgalės jaunimą, ku 
ris yra atsitraukęs nuo savo tė
viškės aplinkos, pamatęs pašau 
lį, įgijęs mokslo ir savo pažiū
romis ir įsitikinimais nutolęs 
nuo savo tėvų ir apylinkės žmo-

Nubirę sėklos, pakelėj išdygę,
Nežinomos šalies žiedais byloti ims,
Kur laumės supa našlaitėlės vygę,
Išskalbia vystyklus naktims.

Iš kur akių toksai žydrumas,
Ne viens keleivis gal paklaus,
Ir kylantis šilkinis dūmas
Iš žvilgsnio dangiškai gilaus.

Ne kaltas jį lankstąs pašiupęs vėjas,
Nei sriautas, kuris nuplaukė ir plauks,
Tik kaltas delnas jį pasėjęs,
Kur niekados jis nebeaugs.

PAVASARIO NAKTIS

Trapi pavasario naktis,
Užmigusi nualpusiuose medžiuos ...
Pėdą skambėjimas tuojau atgis —
Be reikalo tik jos širdin ramybės beldžiuos.

— Jos nebežadinki dabar —
Atodūsiai nutilusiųjų žodžių sklaidės__
Ir laikrodis pasisuka atgal,
Ant drebančių blakstienų krinta žvaigždės ..

Priklaupus skruostus paliečiu ...
Ji šypsos lyg gražuolė tik ką mirus ... 
Aplieja rytmečio ugnies šalčiu 
Iškėlus saulę kardą viršum girios.

PAKLYDIMO LAIKAS

Kai žemė dingsta iš žvaigždyno rato, 
Užgęsta radijas (tarp dvylikos ir keturių), 
Laiškanešys per mėlynas užuolaidas nemato 
Namų langų, nei durų numerių. x

Jeigu kas nors, tokioj migloj paklydęs, 
Užeitų kelio pasiklausti, paprašyt vandens, 
Aš nežinočiau kur nuėjo saulės brydės 
Ir kur nukrito lapai verkiančio rudens ...

O durys be atsakymo į tamsą prasidarę,
Į nežinią jį vėl išves gal nebegrįžtamai,
Kad klaidžiodamas vykdytų likimo valią 
Ir niekad nepatirtų, kas yra gimti namai.

nių pažiūrų, kartais sueinąs į • Lietuvių ir latvių kalbų se- 
konfliktą su jais, bet širdies numą, turtingumą ir originalu-
gelmėse visi jie yra tikri Lat
galės vaikai, mylį savo kraštą 
ir aukoją jam savo geriausias 
jėgas.

Ar čia nėra nupieštas ir mū
sų tremties jaunimo kelias: iš
eiti į pasaulio tolius, tačiau lik
ti širdyje tikrais Lietuvos sū
numis, degančiais jos meile ir
trokštančiais jai laisvės ir ge- džius, dainas. Pagaliau prof. 
rovės. Dėl šio savo pobūdžio, Devoto, gausiai talkinamas
“Mėlynąsias naktis” pamėgo 
latvių jaunimas, nes čia liečia
ma tai, kas jiems brangu, kas 
atitinka jų giliausiems širdies 
troškimams.

Autorius savo laiške vertėjui 
rašo: “Nieko kito nenorėčiau, 
kaip tik savo jaunuolių perso
nažais įeiti į brolių lietuvių na
mus, o galbūt ir į jų širdis”. Ti
kimės, kad šie autoriaus troški
mai išsipildys, kad jis įeis ne 
tik į mūsų namus, bet ir į mū
sų jaunimo širdis, suteikdamas 
gryno estetinio pasigėrėjimo ir 
sustiprins juos sunkioje kovoje 
už žmogiškuosius ir tautinius
idealus tremties gyvenimo kryž yra pasirašęs sutartį 7 metams 
kelėje. su viena televizijos bendrove.

DARIUS IR GIRĖNAS PRIE LITUANICOS

Šių žuvusių Atlanto nugalėtojų minėjimas įvyks rytoj, liepos 
21 d. 2 vai. p.p. prie jų paminklo Marųuette parke, Chicagoje

mą iškelia prof. Giacomo Devo- 
to italų leidyklos “Nuova Aca- 
demia” išleistoje studijoje “Pa
baltijo literatūrų istorija”. Au
torius pradžioje duoda istorinių 
žinių apie Lietuvą ir lietuvių 
kalbos susiformavimą. Toliau 
nagrinėja lietuvių kalbos folk
lorą, pasakas, patarles, priežo-

prof. Senno, supažindina su lie
tuvių literatūra. Didesnis dėme 
sys skiriamas Biliūnui, Žemai
tei, Maironiui. Lazdynų Pelė
dai, Šatrijos Raganai, Vaižgan
tui, Vincui Krėvei; aprašomi ir 
viduriniosios kartos rašytojai: 
Janonis, Sruoga, Ęirša, Binkis, 
Šeinius, Baltrušaitis, Butkus, 
Vaičiūnas, Putinas. Mažiau te- 
suminėti jaunosios kartos rašy
tojai.

• Aktorius Jokūbas Šernas, 
Lietuvos nepriklausomybės ak
to signataro šerno sūnus, lan
kėsi Romoje. Po vasaros atos- 

! togų išvyks į Hoolyvvoodą, kur

1.

• Lietuvių enciklopedijos XI 
tomas jau skaitytojų rankose. 
Stambi, gerame popieriuje kny
ga, turinti 536 puslapius ir api
manti žodžius nuo Karinė bazė 
iki Kjustendil. Lietuviams įdo
mesni straipsniai šiame tome: 
Karinė prievolė šen. Lietuvoje 
(rašo K. Avižonis), Kariotas 
(Salys, Avižonis ir Ivinskis),,’ 
Kariuomenė (Urbonas), Kar-! 
mėlava (Krasauskas, Puzinas), 
Karmelitai (Gudžiūnas), Karo! 
laivynas (Labanauskas), Karo 
komisija (Šapoka), Karo ligo
ninė (Oželis), Karo muzėjus 
(Šeštakauskas), Karo sanitari
ja (Ingelevičius), vysk. Karo
sas (Vaišnora), V. Kasiulis (J. 
Grinius), V. Kašuba (Nagys), 
Kaunas: vardas (Salys), prois- 
torė.ir Kauno pilis (Puziftas), 
istorija (Kučas), meno pamink
lai (Rėklaitis); taipgi atskirai 
aprašyta Kauno bazilika, kalyk 
la, Medicinos draugija, Miesto 
muzėjus, radijo stotis, uostas, 
Vandens Matavimo stotis; Šv. 
Kazimieras (Ivinskis ir Rėklai
tis), Kėdainiai (Baltienė, Ben- 
dorius, Salys, Trumpa), Kelmė 
(Bendorius, Čėsna, Krasaus
kas) , Keramika (Gimbutienė, 
Rėklaitis, Tamošaitis), Kerna
vė (Bendorius, Krasauskas), 
Kęstaičiai (Bendorius), Kęstu
tis (Salys, Kučas), P. Kiaulėnas 
(Vizgirda), Kybartai (Bendo
rius, Pauliukonis), Kierkega- 
ard (Girnius), F. Kirša (Sant
varas) irkt.

Leidinys gausiai iliustruotas, 
daro mielą įspūdį, jame daly
vauja apsčiai bendradarbių — 
mūsų pirmaujančių kultūrinin
kų. Su šiuo tomu artėjama prie 
enciklopedijos pusės. Dabar jau 
visi galės įsitikinti leidėjo J. 
Kapočiaus ištvermingumu ir ne 
abejos, kad enciklopedijos lei
dimas bus ištesėtas iki galo. Tai 
didelis visų mūsų užsimojimas 
ir laimėjimas.

• Lietuvių, latvių ir estų kny 
gų paroda organizuojama 
Frankfurte. Paroda įvyks spa
lio 2-7 d., kada ten bus garsio
ji knygų mugė. Specialiame ka
taloge bus ir lietuviškų leidinių 
skyrius. Lietuviškojo skyriaus 
reikalais rūpinasi dr. J. Grinius 
(Haus der Begegnurtg, Rauch- 
str. 22/11, Muenchen 27, W. 
Germany) .Knygas ir spausdi- 
nius prašome siųsti tuo adresu 
nedideliais siuntiniais. Leidėjai 
gali tikėtis ir užsakymų.
• lituanistinėms mokykloms 

(pradžios ir augštesniosioms) 
pamokų lentelės Liet. Bendruo
menės švietimo vadovų jau pa
ruoštos. Programos jau baigia
mos ruošti ir duodamos spaus
dinti. Taigi 1957 — 1958 m. 
metus galima pradėti naujosio
mis programomis.

• Audrys Baikis baigė Šv. 
Sulpicijaus Kunigų seminarijos 
filosofijos skyrių, gaudamas fi
losofijos bakalaureatą Pary
žiaus Katalikų institute. Nuo 
rudens išvyksta Romon studi
juoti teologijos Gregorianumo 
universitete; gyvens Šv. Kazi
miero kolegijoje.

• Prof. J. Baltrušaičio veika
las “Aberrations — Quatre Ba
sais sur la Legende de formes” 
išėjo iš spaudos. Veikalo pasi
rodymo proga leidėjas O. Per-!

, rin surengė vaišes, kuriose da
lyvavo Paryžiaus meno kriti
kai, istorikai bei meno ir moks
lo atstovai.

• Ričardas Baikis baigė Pa
ryžiaus Teisių fakultetą, įgyda
mas licenciato laipsnį. Prieš po
rą metų Jis yra baigęs Politinių 
Mokslų institutą.

• Jonas Baltrušaitis ir Leo
nas Pabedinskas tęsia architek
tūros studijas Prancūzijoje.

• P. Klimas studijuoja mate
matiką ir fiziką Paryžiuje.

• Petras Masiulis Paryžiuje 
studijuoja mediciną.

• Mykolo Vaitkaus naujas 
veikalas — Mistiniame sode — 
jau išėjo iš spaudos. Knyga 
stambesnio formato, turi 207 
puslapius. Išleido mūsų lietuviš 
kosios knygos mecenatas prel. 
Pr. M. Juras. Veikalas apima 
atsiminimus iš Kunigų semina-j 
rijos Kaune (1903— 1906 m.). 
Kan. M. Vaitkus pasižymi gyva 
atmintimi, turtingu stiliumi at
siminimų kūrime, sugebėjimu 
įvesti vaizdžius paįvairinimus, 
taigi veikalas visiems įdomus. 
Buvusieji seminarijoje maloniai 
su autoriumi dar kartą pergy
vens anuos laikus, o pasaulie
čiams tai bus įdomus atskleidi
mas paslapčių anapus augštųjų 
mūrų.

Autorius rašo atvirai ir nuo
širdžiai, plačiai apibūdina ano 
laiko lietuvius ir lenkuojančius 
profesorius, aprašo to laikotar
pio savo kolegas seminarijoje ir 
mes čia aptinkame daugeliui pa 
žįstamus, įdomius žmones, kaip 
kan. Byla, prel. Česnys, Čiurlio
nis, Dagilėlis, prel. A. Jakštas, 
prel. P. Januškevičius, prof. V. 
Jurgutis, vysk. Karosas, prel. 
Krupavičius, prel. Maironis, 
Margalis, arkiv. J. Matulevičius, 
Naujelis, vysk. Paltarokas, prel. 
Penkauskas, Purickis, arkiv. 
Skvireckas, Myk. Sleževičius, A. 
Smetona, A. Stulginskis, Ign.

• Dr. Juozas Januškevičius 
sulaukė 95 m. amžiaus. Kaip 
praneša “Liet. Dienos”, jis bu
vo vienas iš pirmųjų mūsų aka
demikų, kurie įėjo į Herderio 
enciklopedijos bendradarbių-re- 
daktorių skaičių, duodamas vi
są eilę straipsnių lituanistinė
mis temomis. Yra išspausdinęs 
daugelį straipsnių periodikoje. 
Yra išleidęs keletą veikalų, 
kaip — Lotynų kalbos etimolo
gija, Domininkonų ordino Lie
tuvos provincijos istorija (vo
kiškai) irkt.

*Muz. Alf. Mikulskis rūpina
si misterijos pastatymu Pas. 
Liet. Bendr. seime.

• Prof. dr. Pr. Jucaitis at
siuntė savo straipsnį knygai 
“Mano pasaulėžiūra”.

• Prof. V. Jakubėnas su žmo
na išvyko į Denverį, Colo. pa
viešėti pas violončelistą Myko
lą Saulių, Denverio simf. orkes
tro narį. Paskiau vyksta į Glen 
Wood Springs pasigydyti sieros 
šaltiniuose ir toliau — klausy
sis koncertų Aspene (“Ghost 
Town), kur šiuo metu atgai
vintas vasaros muzikos centras. 
Žiemą ten būna pašliūžininkų 
centras.

• M. K. Čiurlionio paveikslai

reprezentuos lietuvių meną nau
jai ruošiamame istoriniame fil
me apie Lietuvą — “Lietuva, 
Europos nugalėtojas”.

• Elena Urbaitytė įšvyko į 
Europą aplankyti meno centrų 
Italijoje ir Prancūzijoje.

MYKOLAS VAITKUS

Šlapelis, kun. Jurg. Tilvytis, 
Vaižgantas, Veriovkinas, Volde 
maras, Vileišis, Vydūnas.

Kan. Vaitkus šioj atsiminimų 
knygoje apima plačiau. Čia ap
rašomas klierikų santykis su 
knygomis, muzika, jų vidaus 
pergyvenimai ir dvasios naktys, 
šventimų išgyvenimai, pažin
tys, Užgavėnių koncertai, moks
lo eiga, atostogų nuotykiai, tau 
tiškieji reikalai, spaudos lais
vės atgavimas, pažintis su Čiur
lioniu šeima. Knyga Immacula- 
tos spaustuvėje išleista rūpes
tingai.

• Jonas Gintila, kanaunin
kas, teologijos daktaras, — Že
maičių vysk. vald., mirė 1857 m. 
liepos 25 d., taigi šiemet nuo jo 

mirties sueina 100 metų. Buvo 
augšto išsilavinimo vyras, be 
teologinių mokslų dar Vilniaus 
universitete studijavęs Fizikos 
bei Literatūros fakultetuose. 
Buvo sudaręs vieną didžiausių 
bibliotekų Žemaitijoje, siekusią 
20,000 tomų. Ją testamentu už
rašė Kretingos vienuolynui ir 
Žemaičių kapitulos bibliotekai. 
Gerai mokėjo hebrajų kalbą ir 
parašė kelioliką hebraiškų-len- 
kiškų raštų, daugiausiai siek
damas katalikybę tarp žydų pla
tinti. įdomu, kad buvo parašęs 
porą tikybinių žemaitiškų kny
gelių, vartodamas tiems savo 
kūriniams hebrajų raidyną. Iš 
jo Žemaičių vyskupijos valdy
mą 1850 m. perėmė vysk. M. 
Valančius, o Gintila gyveno Al
sėdžiuose.

• Augštyn širdis! — tokiu 
pavidinimu kun. dr. Juozo 
Prunskio paruošta religinių pa
siskaitymų knyga jau surinkta 
ir šią vasarą bus išspausdinta. 
Leidžia Immaculata leidykla, 
Putname, Conn.

OKUP. LIETUVOJ
▼ Literatūra kraštotyrinin

kams. Okupuotoje Lietuvoje kar 
tas nuo karto pasirodo knygų 
kraštotyros temomis. Prof. T. 
Ivanauskas davė tris veikalus: 
Lietuvos paukščiai, Apie gyvu
lius ir paukščius, Gamtininko už 
rašai. Prof. Ivanauskas nuo jau 
nystės stebėjo gyvulius, kaiku- 
riuos laukinius augino namuose 
ir sekė jų gyvenimo būdą, elg
seną, santykius su kitais gyvu
liais. Prieš kiek laiko knygynuo
se pasirodė doc. St. Tarvydo 
“Lietuvos TSR fizinė-geografinė 
apybraiža”. Knyga ypač naudin
ga mokytojams, informuoja apie 
Lietuvos paviršių, žemės turtus, 
klimatą, dirvožemius, vandenis, 
augalus ir gyvulius.

Veikalas konspektyvinis — tu 
ri tik 55 pusi.

Praėj.usiais metais buvo iš
leista J. Sadūno knyga “Nemu
nu”, kur autorius suglaustai ap
rašo savo kelionę nuo Druskinin 
kų iki Kuršių marių, apibūdinda
mas svarbiausias Nemuno pa
kraščių vietas, paminklus, žmo
nių gyvenimą. Pradėta leisti se
rija leidinių “Pažinkime Lietu
vą”. Šios serijos pirmu veikalu 
išleista K. Bieliuko “Lietuvos 
ežerai”. Pažymima, kad Lietuvo 
je yra 4,000 ežerų, šioje serijoje 
numatyta išleisti A. Basaliko 
“Lietuvos upės”, Bubino — “Lie 
tuvos gintaras”, Čepulytės — 
‘■‘Lietuvos žemės paviršius”, Gu
delio — “Baltijos jūra”, “Lietu
vos miškai”, “Lietuvos žemės 
gelmės”, monografijos apie Drus 
kininkus, Palangą ir kt.

▼ Vilniaus operos aktoriai

ant Kumelionių piliakalnio — 
prie Marijampolės — suvaidino 
operą “Pilėnai”, sukurtą kom
pozitoriaus Klovos. Spektaklis 
visiems buvo nemokamai. Daly
vavo apie 30,000 žmonių, dau
giausiai susirinkusių iš apylin
kės kolchozų.

▼ Vadovėlis po Palangą ne
seniai išleistas Lietuvoje. Supa
žindinama su Palangos praeiti
mi ir naujaisiais kurorto laimė
jimais. Aprašomas žvejų gyve
nimas, Palangos įstaigos, duo
damas miesto planas.

▼ Agr. A. Glinskaa dirba Tel

šių apylinkėse.



PART TVVO

DRAUGAS
Saturday, July 27, 

19 5 7

ANTROJI DALIS

DRAUGAS
šeštadienis 1957 m. 

liepos 27

VISUOTINĖ DAILĖS PARODA
Dailininkų darbų įvertinimas 

ST. TAMULAITIS, Chicago, UI.

Kultūrine kronika

Visuotinė lietuvių dailės paro
da, atidaryta birželio mėn. 28 
d. Morisson viešbutyje, Chicago- 
je, ir pasibaigusi liepos mėn. 14 
d., turėjo užtarnauto pasiseki
mo. Dalyvavo joje bemaž visi 
žinomieji lietuviai dailininkai, 
gyveną šiapus Atlanto.

Patalpos pilnai atitiko tokiam 
reprezentaciniam reikalui. Jos 
buvo erdvios, gerai apšviestos, 
su patogiu vėsinimu ir su visiš
ka laukuje ramybe. Žiūrovų su
silaukta itin apščiai, registruotų 
ir nereigistruotų viso apie 3,000 
žmonių. Kūrinių išstatyta arti 
200.

Rimtis ir originalumas

Prieš detaliau vertinant iš
statytuosius dailės darbus, pir
miausia tenka pabrėžti reikš
mingą ir džiugų faktą: mūsų 
dailininkai žengia į kūrybines 
augštumas geru, tiesiu keliu. 
Išimčių, beje, yra, bet jos ne
būdingos. Svarbiausias šio gero 
kelio pažymys — rimtis. Tiek 
dėl savo nuosaikaus tautinio 
(aistinio) charakterio, tiek dau
gumoje dėl europinės mokyk
los patirties, lietuvis dailininkas, 
kiek pajėgia, vengia pigių ku
rioziškų efektų, kurių tikslas 
— žūtbūtinis (per fas et nefas) 
originalumas.

Mene originalumas yra dide
lė vertybė. Kas gi to nežino? 
Bet originalumą pajėgia įpras
minti tik svaresnė kūrėjo as
menybė. Kiekvienas rimtas sro
vinis ir forminis originalumas 
yra ne kas kita, o tik naujai įsi
jaustų nuotaikų ar idėjų padari
nys. To viso pagrindas — nuolat 
atsinaujinanti,pi) na neaprėpiamų 
galimybių žmogaus dvasia. Kas 
galvoja kitaip, tas gyvena ir 
kuria menkavertybės atšešėliuo
se.

Jei net atmestume senus tūk
stantmetinius dailės dėsnius, vis 
tiek mums tektų nusilenkti vie
ninteliam ir paskutiniam gyve
nimo ir meno principui — rim
čiai. Be rimties nėra nei tikro 
meno, nei bet kokio kultūrinio 
veiksmo.

J ieškojimo vertė ir nevertė

Dailė šiandien blaškoma mo
derniojo gyvenimo skersvėjų. 
Jieškomi nauji stiliai, daromi 
nepaprasti bandymai. Jaunes- 
niuose dailininkuose (pvz. Vir- 
kau parodos darbuose, 1957 m., 
Chicago) tie bandymai dažnai 
pereina į keistus ir beprasmius 
kaprizus.

Visdėlto jei tokių dailininkų 
bandymai nėra bandymai tik 
efekto dėliai, o yra nuoširdus 
išeinamasis taškas tolimesnei jų 
pažangai, — toki bandymai yra 
gerokai pateisinami.

Kuklumas ir respektas visad 
buvo ir paliks didžio talento ir 
taurios asmenybės pažymys. Ga 
lime mes pamilti vieną meno 
kryptį, bet neniekinti kitos. Ga
lime iš širdies žavėtis simbolis
tu ir mistiku Čiurlioniu, gerbti 
lietuviškai lyriškąjį Galdiką,augš 
tinti nuosaikų A. Varno realiz
mą ir Puzino klasiką, bet kartu 
stipriai vertinti tokius impresio
nistus, kaip šileikį, Muriną; ar
ba modernistus, kaip Jonyną, 
Kašubą ir kitus.

Realistiniai darbai

Tarp 39 parodos autorių tik
rų realistų aptinkame tik kele
tą. Nežiūrint to, gana žymi 
dalis dailininkų darbų turi arti
mo ryšio su realistine kryptimi. 
Žinoma, kiekvienas pajėgus ir 
kūrybingas autorius pirmiausia 
atstovauja ne savąją dailės kryp 
t į, o pats save, savo meną.

Č. Janusas, tikrojo realizmo 
atstovas, patiekė tris savo ta
pybinius darbus. Darbai rimti 
ir išbaigti. Juose justi kiek pa
vėluota klasika. Jonušas lietu
vių dailėje žinomas, kaip itin 
subtilus alsuojančios jūros įfor
minto jas. Bet išstatytas paro
doje “Vandenynas” yra ne be 
mažučių priekaištų: lūžtančių 
bangų — putų vaizdas neišbaig
tas.

A. Rūkštelės realizmas lyriš
kas ir nuosaikus, su gera tech
nika. Rūkštelė rimtas kūrėjas. 
Regime 6 jo peisažus. Apie 
Rūkštelės darbus neseniai rašė
me spaudoje ir-plačiau šiuosyk 
apie jį nekalbėsime.

A. Varnas patiekė 10 savo 
naujausių darbų. Varnas—nuo
saikiojo, kiek modernizuoto rea
lizmo šalininkas. Jo nuopelnai 
lietuvių dailėje gerai žinomi. 
Išstatyti darbai pilni jaunatviš
kos ugnies ir gilaus kūrybinio 
intensyvumo. Originalumas, švįe 
žia technika, naujas stebinąs

E. MARČIULIONIENE Madona

spalvinis jautrumas, koloritinis 
išbaigimas — štai didžiojo kla
siko nūdieniai bruožai.

P. Puzinas — modernios mo
kyklos realistas, apdovanotas 
premijomis. Jo tapyba nuosta
bi. Daug dvasios, idėjos, jaus
mo. Parodai patiekė 4 savo dar
bus. Tapybine prasme jo šedev
ras — “Žuvys”. Šiame kūriny 
puola akysna palaipsniškas švie
sų perėjimas ir tonų dermė; bet 
eiliniam nekvalifikuotam žiūro
vui darbas nieko ypatingo ne
sako. Užtat “Pabėgėliai” ir 
ypač “XX amžiaus Madona” 
kelia kiekvieno susižavėjimą. 
Čia justi dar ir patraukli idėja. 
Visuose darbuose — niūrokas, 
tamsus, bet drauge sultingas 
koloritas. Šis koloritas kiek pri
mena olandų ir latvių tapybinę 
manierą.

A. Cooper - S kupos, mūsų su
pratimu, yra realistinis impre
sionistas. Rimtas, originalus ir 
nuosaikus. Patiekė 7 tapybinius 
darbus. Bemaž visi darbai pui
kiai išbaigti; jie pririša žiūrovo 
akį. “Skulptorius” ir “Mano sū
nus” priklauso prie pačių ge
riausių šios parodos kūrinių. 
Ypač išskirtinas “Mano sūnus”! 
Tai 2—3 metų berniukas, rau
donveidis, sveikatingas, pilnas 
drąsaus, “vyriško” ir naivaus 
pasitikėjimo savimi, pozuoja tė
vui... Puikus koloritas, įsijaus
tas naivumas, retas originalu
mas — šio kūrinio bruožai.

J. Kaminsko 7-niuose realis
tiniuose darbuose (tempera) 
randame audringą, dvasingą, 
pilną romantikos, ilgesio ir 
svajų sielą. Kaminskas — dide
lis stilistas, interpretatorius tau 
tinės dvasios ir tautinių elemen 
tų. Jame justi simbolika ir de- 
koratyviškumas. Jo mažos silp
nybės — spalvinis vienodumas, 
kartojimasis ir kompozicinis ne
tvirtumas. Bet via tiek Kamin
skas žavi kiekvieną jautrią lie
tuvišką sielą savo nuostabia dai
lės muzika...

J. Tričys — jaunas, bet gana Nijolė Jankutė 
rimtu, prasmingu keliu einąs1 
dailininkas. Reprezentuojasi 3- 
mis darbais. Jis darą pažangą 
ir nesivaiko efektingų nepapra

stumų. Jo peisažas “Žaislai” 
kalba apie didesnes ateities 
viltis.

V. Vaitiekūnas bene vienin
telis parodos dailininkas, kuris 
atstovauja simbolizmą, bet . . . 
tik vienu darbu — “Mano ke
lias”. Šis kūrinys patraukia 
mūsų akis savo giliu idėjiniu 
originalumu. Antrasis real. dar
bas “Senatvė” apie Vaitiekūną 
nieko svaresnio nesako, juo
ba kad dailininkas turi na
mie nepalyginamai geresnių 
realistinių ir simbolinių darbų.

Nuosakųjį realizmą su užsi
degimu laidoja visi kraštutiniai 
modernistai. Bet realizmas te
begyvuoja. Vargu ar nuosaikus 
realizmas bus kada palaidotas. 
Mat, bemaž visi realizmo duob
kasiai naudoja lopetas, padary
tas iš impregnuoto monemiško 
popierio; o popierius tinka kas
ti tik pūkus, ne kietą žvyruotą 
žemę.

Impresionizmas

Impresionizmas mėgino pa
taisyti tikrovę — menišką kū
rinio išraišką. Iš dalies jam tai 
ir pavyko. Impresionizmas gy
vuoja jau bemaž 100 metų (pra 
dedant 1860 m.). Jo pirmtakai
— Monet, Sisley, Renoir, Ce- 
zanne... Šioje dailės kryptyje at
metami akademiniai principai, 
kaip, pvz. griežtas proporcingu
mas ir klasinė “pedantiška” 
perspektyva. Visa impresioniz
mo galia — išgavimas spalvų 
stiprumo, kiek tai leidžia pig
mentas.

Impresionizmas turi daug tik
rovinio - žmogiškojo pagrindo. 
Impresionistas tapytojas įieško 
ne apriorinio, o šios valandos, 
šios minutės santykio tarp vie
no objekto ir kito objekto, tarp 
subjekto — žmogaus ir laukujo 
daikto.

Impresionistai dailininkai

M. Šileikį laikysime tikru, 
nuosaikiu impresionistu. Šilei- 
kio impresionizmas pilnas lie
tuviško įsijautimo, rimties ir 
lyriškos dvasios. Šileikis išsta
tė 7 darbus, kurie sunkiai re
prezentuoja tuos jo kūrinius, 
kuriuos kuklus ir gilusis daili
ninkas slepia savo namuose. Jo 
mene regime puikią kompozici
ją, gerą techniką, įvairumą ir 
subtilų nuosaikų skonį. Šileikio 
“Pavasaris” ir “Prieplauka” — 
vieni iš reikšmingesnių šios pa
rodos darbų.

J. Pautienius patiekė šiai pa
rodai irgi 7 savo kūrinius. Tai 
darbštus, darąs pažangą ir ky
ląs dailininkas. Pautieniaus im
presionistiniai darbai yra susi
laukę net svetimųjų dėmesio. 
Išstatytuose darbuose regime 
ryškų tapybinių tonų ir kontū
rų pagavimą. Be to, jie iš nau
jo parodo, kad Pautienius yra 
geras spalvininkas. “Pavasaris” 
ir “Rudens šešėliai” — patys 
geriausi autoriaus kūriniai.

A. Kairys — originalus, te- 
bejieškąs naujų kelių meninin
kas. Du prisiųstieji dalykai ne
gali šiandien jo reprezentuoti, 
juoba kad jie yra iš ankstybes
niųjų. Buvęs sausoku realistu, 
paskutiniu laiku, Kairys, esą, 
virtęs nuosaikiu modernistu ir 
stipriai atkreipęs į save Brazi
lijos visuomenės dėmesį.

J. Paukštienė - Dobkevičiūtė 
su 7-niai8 itin originaliais ir vi
sai naujais darbais atstovauja 
kraštutinį impresionizmą. Pauk
štienė galutinai pasirodo paarti 
didelė jieškotoja ir tai rimta, 
perdėm originali tobulumo sie
kianti jieškotoja. Visa tai kalba 
už tai, kad iš Paukštienės ne
trukus gali išsivystyti didelė, 
svari ir labai originali dailės 
kūrėja. Paukštienėje slypi ge
ras didžio menininko pažymys
— nelaikyti vieno kito nevyku-

MINIATIŪRA

Po liepa žydi mėlyni varpeliai — 
Našlaičiai vasaros graudžiomis akimis — 
O siaurutėliai skruzdėlių takeliai 
Suraizgo kojas jiems baltomis smiltimis.

Čia ir žiogai užkimšta nuo svirpimo, 
Kovoja vabalas su paukščiu įkyriu,
Čia daug tragedijų įvyksta, daug žaidimų 
Po liepos stogu alpstančiai kvapiu.

Tačiau ji nieko apie tai nežino,
Ta liepa didelė, pilna medaus —
Tvirtam glėby ją laiko apkabinęs 
Aistringas vėjas iš pietų dangaus.

SAPNAS

Sapnavau šįryt didelį lietų —
Jis barbeno į langą krumpliais — 
Ir vilnijo, kad viską užlietų 
Vandenim užmaršties drumzlinais.

Už pilkų jo skarų klykė paukštis 
Su pašiurpusia plunksna snape,
Ir jo balsas tai kilo į augštį,
Tai pabiro dumbluotam take.

Sapnavau šįryt didelį lietų —
Pilko veido, išdriektais plaukais — 
Jis ir saulei neleido tekėti, 
Uždangstydamas skliautą rūkais.

šio kraštutinumo savo bandymo 
• tobulybe. Išstatyti darbai nepa
prastai originalūs savo faktūra 
— pusiau lipdyba, pusiau tapy
ba. Vis tik juose justi rimtis; 
jie dvelkia tikru, didesniu, nau
ju menu. Gaila, kad mes negali
ma plačiau aptarti visų jauno
sios dailininkės kūrinių; vyku
siai ekspresionistiškai išreikš
tų 2-jų Kristų, nuostabios lan
kos panoramos, “Gėlių” ir kito 
ko.

A. Galdikas, kuris laikytinas 
nuosaikiu impresionistu - realis
tu, davė 7 tapybinius kūrinius. 
Svajingas lyriškumas, gerai įfor 
minta vidinė ekpresija, gilios 
tautiškos nuotaikos — štai jo 
kūrybiniai bruožai. Ir kolorite, 
ir kompozicijoje, ir idėjose Gal
dikas turi tokį ryškų meninį 
“aš”, kad jis gerai žinomas Va
karų pasaulyje ir prilygsta ne 
vienam pasauliniam dailės ta
lentui.

VI. Vaičaičio “Berniuke” re
gime stiprų tapybinį darbą pui
kiai išlaikytu koloritu. Vaičai
tis išstatė tik 3 savo kūrinius. 
Tai neabejotinas talentas, ta
čiau dėl gyvenimo aplinkybių 
neturįs progos susidaryti ryš
kesnio kūrybinio veido.

B. Murinas savo ruožtu išsta
tė 10-tį akvarelių. Kaip žinome, 
akvarelę sukurti reik meistro, 
o Murinas šioje srityje itin yra 
stiprus. Jo impresionizmas nuo
saikus, su labai subtilia faktu*

I ra, su aiškiu nusistovėjusiu cha 
Į rakteriu. “Alyvos”, “Pirmasis 
, sniegas” ir kiti darbai aiškiai 
kalba apie tvirtą tapybinę dai
lininko asmenybę.

Modernizmas

Visi modernistai skelbia, kad 
Vakarų dailės menas yra išsi
sėmęs ir jį reik reformuoti nau

juose stiliuose ir naujose nuo
taikose. Pagrindo čia yra ne ma 
žo; bet visa nelaimė, kad į ne
gausias nuoširdžių novatorių 
eiles savaime įsijungia tūkstan
tinė dailininkų - mėgėjų armija, 
kuri, būdama be kūrybinio ilge
sio, įieško modernizme ne me
no, o tijc reklamos, tuščios gar
bės, destrukcijos, patyčių ir net 
nihilizmo. To maža. Kaip vieša 
paslaptis, gerai yra žinomas 
faktas, kad krašt. modernizmą 
visaip remia komunistai. Komu
nistų tikslas: “Žiūrėkite, žmo
nės, koki Vakarai yra bejėgiai, 
išsisėmę, bedvasiai, supuvę!”

Būdinga, kad per krašt. mo
dernizmą ir krašt. abstraktiz- 
mą žiauriai degreduojamas pats 
žmogus. Kraštutiniam moder
nistui žmogus nustojęs bet ko
kios dieviškos aureolės, o likęs 
tik daiktu: niekinga šlykščia 
kreatūra, panašia į gyvulį, šliu
žą, vampyrą.

Lietuviuose modernistuose ši
tos gyvenimo niekybės dar ma
ža bejusti. Už tat šios pastabos 
yra tik bendro pobūdžio ir ne
taikomos jokiam šios parodos 
dailininkui.
Nuosaikūs rimtieji modernistai

V. K. Jonyną, buv. klasinį rea 
listą, žinomą ir lietuviams ir 
Vakarams, šiuo metu laikysime 
rimtu modernistu jieškotoju. 
Patiekė parodai 10 kūrinių: 
spalvinės litografijos, akvarelių 
ir medžio raižinių. Ir medžio 
raižiniuose, ir grafikoje justi 
naujas kūrybinis Jonyno vei
das. Jo “Europa” (medž. raiž.) 
primena mums būdingus jony- 
niškus klasinio realizmo pra
dus, kurių subtiliu įforminimu 
jis anuomet tiek pelnė laurų. 
Akvarelės irgi artina dailininką 
prie realistinių srovią.

t Nukelta į 2-rą pusi.)

J. KAMINSKAS
m? 

Tylos belaukiant

• Amerikos Lietuvių Moky-\ 
tojų sąjungos literatūros premi
ja. Amerikos Lietuvių Mokyto- Į 
jų sąjunga skiria kasmetinę 250 
dolerių premiją už geriausią 
vaikų ar jaunimo grožinės lite
ratūros kūrinį. Kūriniams įver
tinti bus sudaryta premijos 
sprendėjų komisija.

1. Premijos komisija vertins 
1957 m. išspausdintas vaikų ir 
jaunimo grožinės literatūros 
(apysakas, pasakas, poeziją, 
dramą, etc.) knygas ir tais me
tais parašytus, bet dėl dabarti
nių sąlygų neišspausdintus kū
rinius tų autorių, kurie juos pri 
siųs komisijai. Autoriai pasira
šo tikrąja pavarde.

2. Už premijos komisijos ge
riausiu pripažintą kūrinį skiria 
ma premija nebus skaldoma 
tarp atskirų autorių.

3. Knygos ir rankraščiai, prieš 
tai laimėję betkokią premiją, 
šios premijos negalės gauti.

4. Premijuoto kūrinio, jei jis 
dar būtų nespausdintas, išleidi-j 
mo teises autorius sutinka bei 
papildomo honoraro perduoti: 
Amerikos Lietuvių Mokytojų | 
sąjungai.

5. Paskutinė data kūriniams į
įteikti yra 1958 m. sausio 1 d.' 
Siųsti šiuo adresu: B. Beleškie-! 
nė, 6921 So. Claremont Avė., i 
Chicago 36, III. 1

5. Premijos sprendėjų komi
sija bus paskelbta vėliau.

• Sesuo Timotėja, kazimie- 
rietė, rašo mokslinį darbą, te
ma: “Lietuvių Katalikų akcija 
JAV-se: R. Kat. federacijos is
torija”. Veikalas visų pirma' 
skaitytoją įves į Lietuvos isto
riją, paskui nagrinės kuo Ame
rikos lietuviai prisidėjo prie 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo po I Pasaulinio karo, 
kuo JAV lietuviai padėjo Lie
tuvai nepriklausomybės laiko
tarpyje, kuo dabar padeda Lie
tuvai nepriklausomybę atgauti, 
kaip Katalikų federacijos asme
nys ir organizacijos bendradar
biavo su amerikiečių įstaigomis 
pokarinėje šalpoje ir kt.

Ši studija rašoma susitarus 
su Lojolos universiteto profesū
ra, kaip vienas iš darbų istori
jos magistro laipsniui įgyti. Stu 
dija apima 400 puslapių maši
nėle ir ji yra jau beveik baigta, 
belieka sutvarkyti bibliografiją,1 
raidinius turinio sąrašus

• Stasio Raštikio, buvusio 
Lietuvos kariuomenės vado, at-Į 
siminimų antra knyga — “Ko-j 
vose dėl Lietuvos” — išėjo iš 
spaudos. Išleido plačiai skaito
mas žurnalas “Lietuvių Die
nos” (Los Angeles, Calif.). Au
torius knygą skiria- savo žmo
nai, daug iškentėjusiai dėl oku
pantų, turbūt jos ir dukrelės 
atvaizdu papuoštas ir knygos 
aplankas. Ir šis tomas — stam
bi knyga, net 688 puslapių, čia 
nupasakojami didelės svarbos 
Lietuvos paskutiniojo laikotar
pio įvykiai: paskutinis posėdis 
prezidentūroje ir birželio 15 d. 
(1940 m.), kodėl kariuomenė ne 
sipriešino, kas vyko “liaudies 
kariuomenėje”, vyriausioji Kra 
što Apsaugos ministerijos likvi 
dacinė komisija, Lietuvos ka
riuomenės tragedija, NKVD 
globoje, slapstymasis ir bėgi
mas per sieną.

Toliau — Berlyne, santykiai 
su ministeriu K. Škirpa, grįži
mas į Lietuvą vokiečių okupaci
joje, Raštikio šeimos tragedi
ja (tardymai, kalėjimas, ištrė
mimas), pogrindžio organizaci
jos prieš vokiečius, vėl naujas 
bėgimas iš Lietuvos darbas vo
kiečių fabrike, tremties stovyk
lose, amerikiečių atėjimas, jieš- 
kojimas vaikų, “Nuernbergo do 
kumentai ir generolas Rašti
kis”, vyresniųjų karininkų su
važiavimas Vlike, Lietuvių sar
gybų kuopos, pasiuntiniai iš 
Lietuvos.

Pagaliau — Raštikiu kelionė 
į Ameriką, dienos Londone ir 
Syracuse universitete, Los An
geles mieste, Vyriausiame Lie
tuvos Išlaisvinimo komitete, Lie 
fuvos "karaliaus” Mindaugo II 
pily, mintys apie ateitį, apie bu
simąją Lietuvos kariuomenę.

Gen. Raštikis savo atsimini
mus rašo nuoširdžiai, atvirai, 
šalia savo asmeniškų pergyve
nimų apima plačiai to laikotar
pio svarbiuosius Lietuvos gyve
nimo įvykius, ir — buvęs jų 
centre—įstengia atskleisti daug 
mums nežinotų naujumų ir įdo
mybių. Neabejojame, kad ir šis, 
antrasis, tomas susilauks taip 
gražaus pasisekimo, kaip ir pir
masis.

• Vargdieniai, Victoro Hugo 
romanas, antrąja laida išleistas 
Chicagoje. Išleido Nemuno lei
dykla, kuriai vadovauja J. Vi- 
lainis - Šidlauskas (Užuolankos 
redaktorius - leidėjas). Iš spau
dos išėjo visos penkios dalys. 
Spausdinta ofsetu, bet darbas 
atliktas švariai ir ryškiai^

Victor Hugo yra talentingas 
kūrėjas. Jau būdamas 15 m. am
žiaus laimėjo Prancūzų akade
mijos paskelbtame poezijos 
konkurse. Sulaukęs 17 metų am
žiaus laimėjo antrą Prancūzų 
akademijos literatūrinį konkur
są ir du Tulūzos akademijos 
konkursus. Teturėdamas 17 m. 
su savo broliu įsteigė literatū
ros žurnalą, kuris padėjo jau
nam poetui įsigyti pažinčių ir 
giliau įeiti į literatūrinį pasau
lį. Vėliau savo kūryba, savo po
litine veikla V. Hugo ypatingai 
išgarsėjo. Jaunas netekęs mo
tinos turėjo pakelti sunkų skur
dą, kas atsiliepė jo kūryboje. 
“Vargdieniuose” jis su giliu re
alizmu, su įtikinančiu vaizdumu 
ir iškalbingumu pertiekia Pran
cūzijos, ypač Paryžiaus, varguo 
menės ir net padugnių (vagišių 
ir valkatų) gyvenimą. Tą jis 
atlieka su dideliu meistriškumu. 
Pvz. dabar pasirodžiusiame tre
čiame “Vargdienių” tome, pa
čioje pradžioje, skyriuje, pava
dintame “Paryžiaus atomas”— 
jis su nuostabiu iškalbingumu 
nutapo gatvės vaiko paveikslą; 
tai buvo tėvų nemylimas vaikas, 
anot V. Hugo: “Tas vaikas nie
kur taip gerai nesijausdavo, 
kaip gatvėje. Gatvės grindinys 
jam nebuvo tok? kietas, kaip jo 
motinos širdis”.

Tame pat tome V. Hugo rašo 
apie senę, kuri “nieko įstabaus 
neturėjo, jei neskaityti trijų pa 
pūgų dinastijų, kurios paeiliui 
karaliavo jos sielai”. Kaikurie 
V. Hugo posakiai virsta tiesiog 
aforizmais. Pvz.: “Yra žmonių, 
kurie betkokią kaina nori tu
rėti įtakos ir būti visų dėmesio 
centru; kur negali būti oraku
lais, jie būva juokdariais”. Ar
ba: “Iš visų dalykų, kuriuos 
Dievas yra sukūręs, žmogaus 
širdis yra tas, kuris pasklei
džia kuo daugiausia šviesos, de
ja! ir tamsos”.

Hugo buvo tikintis, veikaluo
se respektavo religiją, nors jo 
pažiūros nesutapo su ano lai
ko prancūzų Bažnyčios pažiūro
mis. Jo “Vargdienius” į lietuvių 
kalbą išvertė V. Kamantaus
kas, vertime išlygindamas vie
tas, kurios darė tą veikalą ma
žiau priimtiną katalikams.

• Prof. M. Biržiška porą mė
nesių nesveikavo. Dabar jaučia
si geriau ir ruošia spaudai savo 
brolio a. a. Vaclovo parašytą 
veikalą — Aleksandryną. Jau 
sutvarkė du tomu. o ir trečio 
pusę aptvarkė. Paskutiniu metu 
medicinos įstaigose prof. M. 
Biržiškos sveikata pagrindinai 
ištirta.

• Prel Ign. Albavičlus atsiun 
tė savo straipsnį knygai "Mano 
pasaulėžiūra”, kurią redaguoja 
kun. dr. J. Prunskis.
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Architektūra ir jos reikšme
ARCH. EDM. ARBAS-ARBA CIAUSKAS, Birmingham, Mich.

M o 11 o: Būtų visai netiks
lu galvoti, kad išradimai ir 
mokslas turi didesnės įtakos 
į pasaulio kultūrą nei archi
tektūra ir menas. Kaip archi- 
tektūra-menas, taip ir moks
las turi vienodą įtaką į kul
tūros klestėjimą ir pažangą.

Arch. W. Gropius

Architektūra yra ne tik mo
tina visų menų, bet taip pat sta
tybos menas bei mokslas, pa
darant pastatus gražiais ir nau
dingais. Mokslas dėlto, kad ar
chitektas privalo ne tik gerai 
pažinti, bet ir suprasti medžią 
gas, jų savybes, taip pat, ir pa- 
gelbinį mechanizmą, surištą su 
pastatų įrengimais. Menas dėl
to, kad architektas, kaip vyriau 
sias statytojas, kuria pastatų 
formą-pavidalą. Daro jo išpla
navimą pagal paskirty, pritaikin 
damas spalvas ir meninius pa
puošimus taip, kad pastatas bū
tų malonus akiai, jausmams ir 
būtų patogu jame dirbti ir gy
venti. Architektūra apima visų 
rūšių ir visų amžių pastatus.

Žmonės didžiausią gyvenimo 
dalį praleidžia pastatuose. Dėl
to architektūra ir turi tiesiogi
nės įtakos į patogumą ir malo
numą kaip vyrų, moterų, taip ir 
vaikų, ar tai būtų miestų na
muose, ar kaimų sodybose.

Architektas, kooperuodamas 
su visuomene, kuria ne tik pa
vienius namus, kad jie būtų gra
žūs ir patogūs gyventi, bet, taip 
pat, planuoja sodybas, mieste
lius, miestus, apipavidalina til
tus, susisiekimo linijas, maši
nų formas; vidaus įrengimuose 
— baldus ir visokius rakandus.

Nepakanka, kad atskiri namai 
būtų gražūs, patogūs ir atitik-, 
tų klimatinėms sąlygoms, bet, 
taip patj. ir harmoningi su visa 
aplinka. Kad ir gražiausi fabri
kai ar įstaigos vargiai tiktų re
zidenciniuose rajonuose. Iš to 
išeinant, miestai ar miesteliai 
irgi turi savo rajoninius įsta
tymus, kurie ir nusako: kur ir 
kokie pastatai statytini.

Architektas privalo gerai pa
žinti medžiagas ir jų savybes 
ir kur jas galima naudoti kokiais 
atvejais. Be standartinių me
džiagų, kaip medis, akmuo, mar
moras ir plytos, tenka plačiai 
operuoti su vėlesnėmis medžia
gomis, kaip įvairių rūšių meta
las, cementas, stiklas ir visa ei
lė plastinių medžiagų.

Amžių bėgyje

Pradinės architektūrinės for
mos, kurios užsiliko ir iki šių 
laikų, buvo užtiktos Viduržemio 
regione. Tigro ir Eufrato upių 
slėniuose, Mezopotamijoje ir Ni
lo slėnyje, Egipte; jos siekia 
akmens amžių — apie 40,000 m. 
prieš Kristaus gimimą. Paminėti 
regionai turėjo ir turi labai di
delės įtakos ir į vėlyvesnį Vąka- 
rij pasaulio architektūros išsi
vystymą. Architektūra amžių 
bėgyje keitė ir keičia savo for
mas ir pavidalą, pradedant E- 
gipto akmens piramidėmis, Ba
bilonijos ir Asirijos molinių ply
tų šventyklomis, graikų kolono
mis bei Romos masyvinėmis ar
komis, kur pirmieji pradėjo var
toti rišamąją medžiagą. Bizan
tija pasižymėjo mozaika ir ku
polais, vidurinieji amžiai: ro- 
maneska-arkadomis ir šoninė
mis navomis bei medžio stogais; 
gotika 12 a. — smailiai į dangų 
šaunančiais bokštais ir angomis, 
pradėta naudoti sanitariniai įren 
girnai, renesansas 14 a. — sta
tybinių masių ritmika ir simet
rija. 16-19 a. laikotarpį galima 
būtų pavadinti Europos archi
tektūros žydėjimo laikotarpiu 

s Atradimai ir kitų tautų užkaria
vimai sutraukė pasaulio turtus 
į Ėuropą. Iš kitos pusės netik
rumas ir karų pergyvenimai tu
rėjo stiprios įtakos ir į architek
tūros naują stilių, vadinamą ba

roku, kurį galima būtų apibrėž
ti kaip junginį graikų klasikinių 
formų ir Romos karnyzų, arkų 
ir nišų į vieną impozantinį nau
jos dvasios stilių, šio stiliaus 
tėvu laikomas Mykolas Ange
las, kuris į planą įnešė sudėtin
gas kreivas linijas, o išorė su
panašėjo į skulptūrą. Iš supras
tintų baroko stiliaus linijų ir for 
mų išsivystė Rokoko stilius. Po 
to sekė Liudviko 16 Empire sti
lius, užleidęs vietą neoklasiciz- 
mui, išlikusiam beveik iki 19 a. 
Devynioliktojo amž. pabaigoje ir 
20 a. pradžioje, atsiradus nau
joms medžiagoms, kaip geležiai 
ir betonui, kurie padarė tikrą 
perversmą statyboje, susidarė 
galimybė įkūnyti betkokias me-

mogoms. Architektūriniu atžvil
giu gal nei vienoj srity nėra taip 
toli pažengta, kaip švietimo įvai
rių institucijų projektavime. Nie 
ko standartinio; naujos ir nau
jos idėjos stengiamasi įgyven
dinti. Klasės erdvios, šviesios, ar 
timas ryšys tarp klasių ir išorės 
gamtos. Atskiri mokyklų elemen 
tai, kaip skaityklos, muzėjai, ko
plyčios, kurios tankiausiai būna 
sujungtos su auditorijomis-salė- 
mis, sporto halės, plaukymo ba
seinai — priklauso nuo mokyk
los tipo (pradžios mokykla, gim
nazija ar universitetas) ir jų pa
skirties. Vėlesniųjų pastatų sti
lius be išimties modernusis, į ku
rį pradedama įvesti menas per 
įvairias skulptūras, mozaikas ir 
panašiai.

3. Industriniai pastatai. Fab

rikų, dirbtuvių, jėgainių ir kitų 
industrinių pastatų projektavi
me pasiekta labai augštų rezul
tatų. Su masinės produkcijos įve 
dimu keitėsi konstruktyviniai 
metodai, taip pat ir architektū
ra. Įmonių planavime didelis dė
mesys kreipiamas į dirbančiųjų 
patogumą, saugumą ir sanitari
ją. Prie įmonių ar fabrikų dir
bantiesiems numatomos valgyk
los, persirengimo kambariai, 
prausyklos su dušais, sanitari
niai punktai ir panašiai.

Šiandien dar labai daug kur 
matome neestetinės išvaizdos, 
nepatogius ir nepatrauklius dir
bantiesiems fabrikus. Tai pada
rinys industrinio laikotarpio (19 
-20 a. pradžios), kuris išugdė ne- 
estetinį, vadinamą konstrukty
vizmo, stilių. Šių dienų naujieji 
fabrikai ar įmonės be patogaus 
vidaus išplanavimo turi gražią 
ir patrauklią išorinę išvaizdą.

*4. Komerciniai pastatai. Ry

šium su didelėmis įvairių sričių 
tarnautojų armijomis,'įstaigoms 
prireikė didelio grindų ploto su 
geru apšvietimu, koridorių su
sisiekimui, su atskiromis patal
pomis laiptų-keltuvų sujungimui, 
atskirų pastato augštų su pa
grindiniu ar šalutiniais įėjimais.

Užstatomų sklypų nepakanka
mo dydžio ir jų brangumo did
miesčiuose problemą architektai 
išsprendė, panaudodami plieno 
karkasų konstrukciją ir keltu
vus.

Pastato svoris, vibracija, svy
ravimai ir kitokie pasikeitimai 
persiduoda į plieno kolonas, o 
per jaš į milžiniškus gelžbetonio 
fundamentus, esančius po žeme.

Išorinės pastatų medžiagos, 
kaip akmuo, plytos, marmoras, 
metalo izoliacinės plokštės kons
truktyvinio vaidmens nevaidina. 
Jos tik užpildo plieno griaučių 
tarpus. Plieno konstrukcijos pa
galba išaugo daugiaaugščiai pas
tatai, vadinami dangoraižiais. 
Šių pastatų ta geroji pušė, kad: 
a) Dėl savo palyginamai mažo 
žemės paviršiaus ploto yra įma
noma statyti ir ten, kur žemės 
sklypai didmiesčių centruose yra 
brangūs; b) Sėkmingai darbo 
koordinacijai — į vieną tokį pas 
tatą galima sutalpinti šimtai įvai 
rių įstaigų. Bet iš kitos pusės, 
šių pastatų nekontroliuojamas 
augštis užkimšo miestų centrus, 
savo šešėliais užtemdė gatves ir 
sutrukdė gatvių natūralią ven
tiliaciją. Daugelis miestų, pama
tę šių pastatų neigiamumą, įsta
tymais suvaržė jų dydį ir augš- 
tį.

Moderniosios komercijos išvys 
tymas pasireiškė sujungimu, 
centralizavimu įvairių įvairiau
sios rūšies prekių pardavimo į 
milžiniškas, vadinamas departa- 
mentines krautuves. Susisieki
mui tarp plataus prekių parda
vimo augštų įvesti keltuvai ir 
bėgamieji laiptai.

5. Reprezentaciniai. Prie šios 
rūšies pastatų būtų priskirtos 
'jvairięs valstybinės įstaigos, mu
zėjai, galerijos, užsieninių vals
tybių konsulatai ir tautybių re
prezentaciniai namai. Iš jų reika
laujama, kad jie savo architek
tūriniu stiliumi išreikštų pasto
vumą ir simbolizuotų savo speci
finę paskirtį. Kad šie pastatai

ARCH. E. ARKAS

niškas formas, kilo srovė, pava
dinta konstruktyvizmu. Šis lai
kotarpis pasižymi tuo, kad pas
tato išorei teikiamas mažesnis dė 
mesys nei jo išplanavimui. Pra
sideda miestų, miestelių ir susi
siekimo linijų planavimas, pritai
kant apšvietimą, bendrą šildymą 
ir ventiliacijos techniką.

XX amžiaus architektūra

Dvidešimto amžiaus architek
tūroje naujoji technika ir masi
nė produkcija įvedė daug naujų 
statybinių medžiagų į pastatų 
konstrukciją, kaip stiklą, meta
lą, cementą, fanierą ir įvairias 
plastines medžiagas privedė prie 
sugrupavimo pagrindinių 20 a. 
statybos principų:

1. Pastato projektas nustato 
vartotinas medžiagas ir kons
trukcijos tipą.

2. Prisilaikyti kiek galima di
desnio paprastumo ir aiškumo 
planuose.

3. Pastato išorė turi nusakyti 
jo charakterį ir paskirtį.

4. Pastato išorės puošnumas 
turi natūraliai išaugti iš jo gerų 
proporcijų ir tinkamai panaudo
tų statybinių medžiagų, o ne per 
išorinę omamentaciją.

Paminėti principai ir privedė 
prie naujo stiliaus, vadinamo mo 
demizmu. Stabtelkime nors 
trumpam prie kiekvienos paskir
ties pastatų ir žiūrėkime, ką mo
dernizmas yra davęs.

1. Rezidenciniai — vienos šei
mos , dviejų ir apartmentai, ku
riuose vardan gero ir patogaus 
išplanavimo paaukotas išorės 
grožis. Kambarių dydis pasidarė 
ribotas, išeinant iš ekonominių 
sumetimų/Erdvė stipriai apval
dyta ir tik tokio dydžio, kuris 
yra būtinas vienai ar kitai pas
kirčiai. Įvesta daug natūralinės 
šviesos. Išorės ir vidaus efektų 
surišimas pasidarė laisvesnis. 
Namų stilius — labai įvairus. 
Daugumas namų neturi jokio sti 
liaus. Tai kažkas po truputį vie
no ir kito ir rezultate — absur
diškas nesusipratimas. Daugu
mas sodybų užstatyta be jokio 
architektūrinio išplanavimo, dėl
to ir susidaro beidėjinis nema
lonus vaizdas.

2. švietimo pastatai. Mokyklų 
i planavime didelis dėmesys krei
piamas į sanitarinius reikalavi
mus ir kad aplinka turėtų pa
kankamai vietos jaunimo pra*

A. Tyruolis

GAIRES
Gairės, rodiklis, ženklai 
Kelią į tolumas rodo,
Kad grįžtum, anksti ar vėlai, 
Pasveikinti mylimo sodo.

Naktys dabar taip retai 
Be žvaigždžių, be sietyno,
Ir šviečia, kai jų nematai,
SteUa maris virš vandenyno.

O dieną — kloniai, miškai ir kalnai 
Lyg savi, artimi, nebeklaidūs,
Lyg vasaros vėjo sparnai 
Atneštų tau mylimus aidus.

Ir lygini saulę ar gėlę 
Su tom, kurios liko toli:
Jos šviečia ir žydi, sieloj sukėlę 
Graudulį, jog jų užmiršt negali.

Ir stebis ir klausia kaikas,
> Iš kur meilė to jo f

Lyg lauktų užlaužus rankas 
Likus kažkam toli mylimoji.

. MANO FRONTE
1 ' Kada mano fronte ramu

Ir tylu, nieko naujo,
Kyla saulė visu skaistumu 
Už barjerų, už žemės pusiaujo.

Ir giesmelę ankstyvą girdžiu,
Kurią tegirdėjo (atleiskit) artojas, 
Ir dabar skausmo aidu graudžiu 
Man širdy ji kartojas.

Ir dega aguonos, liepsna 
Jos veidą nutvieskia lyg naktį,
Ir kaip laužas išblėsus'diena 
Įsikuria, pradeda degti.

Ir šnera, ir šnekasi varpos gyvai, 
Lyg dideliam žygiui jos ruoštųs; 
Šnarėjimo šito žavai
Kaip ąžuolas audroje pradeda ošti.

‘v • -
Ir kai žmonės sako visi: 

i Ginklus dėk galiūnui po kojų,
Giesmelė, liepsna, šlamesys 
Man pergalės dainą dainuoja.

būtų individualūs, be tinkamo 
stiliaus ir medžiagų parinkimo, 
turėtų būti tinkamai įkomponuo 
ti į vietovę. Jei tai liestų tauty
bių namus, jie savo individualine 
architektūra ir menu būtų ne tik 
tautybių suėjimo centru, bet re
prezentuotų ir jų tautinę kultū
rą. Šie pastatai iš architektų pa
reikalauja didelės inteligencijos 
ir įsijautimo.

Charakteringa amerikiečių ar
chitektūrinė psichologija projek
tuojant užsieninius konsulatus 
ar atstovybių namus. Šios rūšies 
pastatus projektuoti jie paveda 
architektams, kurie savo prigim
timi yra susiję su ta valstybe, 
pažįsta jos tradicijas,, kultūrą, 
meną ir pastato architektūriniu 
stiliumi pajėgia išgauti meniš
kiausiai artimą tos tautos cha
rakteriui stilių, žinoma, su ame
rikiečių patogumo ir prabangos 
standartais. Ar nereiktų ir 
mums atkreipti didesnis dėme
sys į tautinį stilių, kad ir išeivi
joje. Vieno kito ornamento įve
dimas pastato nepabrangintų, 
bet jo vertę labai pakels. Didžiau 
sias statybų brangumo fakto
rius tai netvarkinga ir mažai to

KOPLYČIA MARIJONŲ VIENUOLYNE PRIE “DRAUGO”

Iliustracija iš naujai išleistos gnygos “Amžinybei ir tėvų žemei”

je srity nusimananti organizaci
ja.

6. Religiniai pastatai. Dvide
šimto amžiaus bažnyčių archi
tektūra savo formas keičia la
bai iš palengvo ir atsargiai, kiek 
drąsiau pritaikant konstruktyvi
nius metodus. Dar ir šiandien 
žiūrima su pasididžiavimu į vi- 
duriniuosius amžius, kai bažny
čių architektūra dominavo savo 
stiliais, pradedant bizantiniu, ro- 
maneska, gotika ir kitais. Baž
nyčios buvo pirmos, kurios iš
puoselėjo ir priėmė įvairius ar
chitektūrinius stilius, juos išvys
tė iki jų kulminacinio žydėjimo. 
Tų. laikų viešo pobūdžio pasta
tai skolinosi iš bažnyčių archi
tektūrines idėjas ir konstrukty
vinius metodus. Bažnyčios, vie
nuolynai išskėstom rankom pri
imdavo naujės pasireiškimus me 
ne ir stiliuje.

Nesiimu spręsti, kodėl dvide
šimtojo amžiaus modernioji ar
chitektūra padarė tiek maža įta
kos bažnyčių statybai. Dar ir 
šiandien kaikur bažnyčios sta
tomos romaneska, ypač lietuvių, 
ar kokio kito vidurinių amžių 

(Nukelta į 7 psl.)
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Kultūrine kronika
• Ko laukia lietuvių pamoko

se? XIV-tos mergaičių stovyklos 
Marijos Nek. Prasidėjimo vie
nuolyne Putnam, Conn., išleis
tame laikraštėlyje (spaustuvėje 
leidžiamame), nr. 1 mergaitės 
atsako į klausimą, ko jos norėtų 
iš lietuvių pamokų. V. Lanaus- 
kaitė nori daugiau žinių apie 
rašytojus; L. Bražėnaitė — apie 
lietuvių kalbos istoriją ir ryšį 
su kitomis kalbomis; A. Sinke
vičiūtė norėtų daugiau anekdo
tų apie autorius; G. Marijošiū- 
tė mano — moksleivėms būtų 
naudinga daugiau pačioms raši
nių kurįi; D. Botyriūtė iškelia 
svarbą išmokti taisyklingai ra
šyti lietuviškai; L. Žarskaitė no
rėtų įvesti lietuviškų vaizdų pie
šimą; S. Saldukaitė skatina iš
mokti daugiau lietuviškų žodžių 
ir tuo praturtinti savo žodyną; 
R. Vasiliūnaitė norėtų daugiau 
žinių apie dabarties rašytojus, 
kurių vardus aptinka laikraš
čiuose, knygose; M. Saulaitytė 
linkėtų išmokti daugiau grama
tikos taisyklių, o J. Petkūnaitė 
norėtų dažnesnių pasikalbėjimų 
apie literatūrą; N. Masaitytė ran 
da reikalingu daugiau išmokti 
apie spaudos draudimo laikų ra
šytojus, kurių heroizmas ją ža
vi.

• Ką mūsų mergaitės norėtų 
atvaizduoti? Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyne Putna- 
me, Conn., šios vasaros mergai
čių stovykloje leisto laikraštėlio 
“Kibirkštėlės” redakcija paklau
sė mergaičių, ką jos norėtų at
vaizduoti, jeigu būtų klišėmis. Iš 
atsakymų sužinome, kad A. An- 
driušytė norėtų būti lietuvišku 
kryžiumi pakelėje, matančiu su
stojančius pasimelsti; L. Bra
žėnaitė norėtų vaizduoti mažą 
mergytę su ašaromis dedančią 
gėlių puokštę ant partizano ka
po; N. Vaičaitytė siektų vaiz
duoti ramų mišką, kad gamtos 
grožis iš žmonių širdžių išrautų 
neapykantą, karus; R. Milaše- 
vičiūtė vaizduotų medžius sau
lėleidy — tiek ten grožio; I. Bra 
žinskaitė atkurtų upelį su beržu 
ir daug gėlyčių, kad vaizdas pa
sakotų apie Dievą, kuris yra 
grožis; B. Augustinavičiūtė vaiz 
duotų saulėleidį’ežere ir skęstan 
čios saulės grožis keltų mintis 
į dangų; A. Sinkevičiūtė norė
tų būti vytis — raitelis, kuris 
nuves į laisvės kelius; R. Giedry 
tė siektų būti augštu Šveicarijos 
kalnu, nuo kurio matyti gražu
sis Dievo pasaulis; J. Strimai- 
tytė vaizduotų saulės šviesą, reiš 
kiančią išsilavinimą; V. Lanaus- 
kaitė atvaizduotų geriausią kny 
gą, kurią nebūtų baisu paimti 
į rankas; B. Rūgytė pertiektų 
baltą ramunę, kuri yra graži, 
kaip siela po šv. Komunijos; 
B. Bražėnaitės ilgesys — būti 
juokinga fotografija, kuri pra
linksmintų kitus; L. Zarskutė 
vaizduotų mergaitę tautiniais rfl 
bais sūpuoklėse, kurią saugo 
angeliukai; M. Saulaitytė per
tiektų leliją su Šv. Pranciškaus 
žodžiais: “Viešpatie, padaryk 
mane taikos įrankiu./.”; G. Mari 
jošytė norėtų vaizduoti angeliu
ką prie Marijos kojų, nes ji tuo 
pati norėtų būti; B. Lembergai- 
tės pamėgtas vaizdas — laisvė
je be rūpesčių gyvenąs paukš
telis; I. Petniūnaitė vaizduotų 
Marijos veidą, mus maloniai ra
minantį; B. Botyriūtė vaizduo
tų dainių su kanklėmis, apie Lie 
tuvos praeitį pasakojantį; D. 
Bulotaitė norėtų būti tautinius 
šokius vaizduojančia kliše, kur 
jaunimas sveikas kūnu ir dva
sia, su linksmais veidais, kalban 
čiais apie jaunatvišką dvasią.

• Kokios knygos daugiausia 

patinka mergaitėms? “Kibirkš
tėlės” nr. 3 (leidžiamos mergai
čių stovykloje Marijos Nek. Pra
sidėjimo - vienuolyne, Putname, 
Conn.) stovyklaujančioms mer
gaitėms uždaVę klausimą: kokia 
knyga joms įdomiausia. Štai ei
lė būdnigiausių atsakymų: A.

Šileikytei nepatinka storos kny
gos, nes pasimiršta turinys, nu
silpsta intryga, bet patinka kny 
gos apie mergaičių gyvenimą; 
D. Bulotaitė norėtų daugiau ro 
manų ir novelių jaunimui, rašo
mų lengva kalba, norėtų detek
tyvų nuotykių pasakojimų; B. 
Rūgytei įdomi ta knyga, kurioje 
daugiau veiksmo, o mažiau dia
logų, patinka skaityti apie ne
laimių ištiktus žmones — kaip 
jie savo problemas išsprendė, 
patinka biografijos — galima 
palyginti jų mintys su savosio
mis; L. Balytei patinka knygos 
apie jos amžiaus mergaites ir 
berniukus; K. Juškaitė pasisa
ko už detektyvų nuotykius; D. 
Botyriūtė laukia, kad knygoje 
būtų daug iliustracijų, kad ji 
būtų suskirstyta trumpais sky
riais su antraštėmis, kad joje 
būtų daug dialogų; D. Naujokai- 
tytė knygoje jieško humoro ir 
įdomios fabulos; A. Andriušy- 
tė mano, kad autoriai perdaug 
rašo tik vyresniems, pamiršda
mi jaunimo skonį ir norus, už
tat tos knygos jaunimui ir nepa
tinka.

Toliau — I. Sandavičiūtė lauk 
tų įvairių pamokančių aprašy
mų jaunimui apie jų darbus, el
gesį, apsirengimą ir panašiai, 
kaip angliška “Tips for Teens”; 
N. Vaičaitytė knygoje jieško 
daug nuotykių ir tikrų žmogaus 
jausmų. N. Masaitytė sako mėgs 
tanti knygas, kurias perskaičius 
reikia pagalvoti. Nepatinka jai 
knygos, kurių pradžią perskai
tęs jau žinąi pabaigą. Daugiau
sia patinka knygos, kur daug ne
tikėtų įvykių, supintų su centri
ne fabula.

• Iš Lietuvos kilęs dr. Louis 

L Dublin paskelbė faktus apie 
vandens fluoridavimą, leidinį pa
vadindamas “Water Fluorida- 
tion: Facts, Not Myths”. Surin
kęs gausius statistinius duome
nis, jisai įrodo, kad tarp jau
nuolių, kur vandens fluoridavi- 
mas jau vykdomas maždaug per 
10 metų, dantų gedimas suma
žėjo 54-60%. Jo surinktieji fak
tai sako, kad tose vietose, kur 
vanduo yra natūraliai pačioje 
žemėje fluoriduotas, vyrai ir mo 
terys tarp 40 ir metų yra nete
kę vidutiniškai tik po tris dan
tis, o tose vietose, kur tokio na
tūralaus vandens fluoridavimo 
gamtoje nėra — to amžiaus žmo 
nės yra netekę maždaug po .14 
dantų. Dr. Dublin yra patyręs 
rinkime statistinių duomenų, 
nes jis ilgą laiką dirbo Metropo
litan apdraudos bendrovės sta
tistikos skyriuje. Dabar jis iš 
tarnybos išėjęs, jau turi 74 m. 
amžiaus. Apie jį paduodamas 
šiuos faktus žurnalas “Time” pa 
žymi, kad jisai yra gimęs Lie
tuvoje.

• Išraiškos šokėja E. Kepa- 
laitė, drauge su savo sesute ir 
švogeriu, išvyko iš Australijos 
į Kanadą. Išleistuves suruošė 
kun. P Vaseris parapijos na
muose liepos mėn. 12 d. Vaišė
se atsisveikinimo žodį tarė ka
pelionas kun. P. Vaseris, Ben
druomenės pirmininkas A. Gri
gaitis, parapijos tarybos vardu 
Z.. Raudys ir Melbourno parapi
jos mokyklos vardu jps vedėjas 
B. Zumeris. Kadangi E. Kepa- 
laitė kurį laiką dirbo mokyklo
je, mokydama vaikus tautinių 
šokių ir t.t., todėl parapijos mo
kyklos mokytojai įteikė dovanė
lę. E. Kepalaitės asmenyje Mel
bourno lietuviai neteko daug pa 
sidarbavusios išraiškos mene šo
kėjos.

• Muz. S. Gailevičius laivu iš 
Montrealio uosto išplaukė į Eu
ropą, kad susipažinus su dabar
ties muzikiniu gyvenimu, atosto
gaudamas įdomesnėse vietose.

• Stasius Būdav&s baigė spau 
dai paruošti naują apysaką; nu
matoma, kad ji išeis iš spaudos 
iki sekančių (1958 m.), kada mū 
sų rašytojas švęs savo amžiaus 
50 m. sukaktį.

t
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MISTINIS SODAS

Mykolo Vaitkaus atsiminimai
STASIUS BCDAVAS, Miami, Florida

Daugiau negu penki dešimt
mečiai Mykolas Vaitkus yra 
įsitvirtinęs Lietuvos viešajame 
gyvenime. Nuo pat 1906 metų, 
kai kauniškėje Vienybėje pasi
rodė pirmieji jo raštai, iki pat 
šių dienų mes sutinkame jį kaip 
nenuilstamą, simpatingą ir ša
kotą kultūrininką bei visuome
nininką. Jis — kanauninkas, po
etas, beletristas, dramaturgas, 
religinių skaitymų autorius, ver
tėjas, pedagogas ir dar kitoks 
judriosios visuomenės veiklus da 
lyvis. Prieš eilę metų jis pridė
jo dar vieną šaką prie savo dar-' 
bų medžio — žurnaluose ir laik 
naščiuose pabiro visokiausi at
siminimai: apie žmones, vietas, 
įvykius ir kt. O štai šį vidurva
sarį jis padovanojo mums net 
pilną atsiminimų knygą.

Seminarijos literatūrinis 
piešinys

Mistinis Sodas — tai Kauno 
arba Žemaičių Kunigų semina
rijos literatūrinis piešinys. Taip, 
literatūrinis, nes autorius rea
lius žmones ir įvykius čia pie
šia beletristo plunksna ir daili
ninko teptuku. Laikotarpis neil
gas — tik keleri metai (1903- 
1906), bet kokia tiršta čia vei
dų jr charakterių galerija — pro 
fesoriai, klierikai, klebonai pa
rapijose ir kiti žmonės, surišti 
visokiais reikalais su seminari
ja ir dvasininkais. Taip pat ir 
to meto visuomeninis Lietuvos 
gyvenimas, caro priespauda, per 
sekiojimai ir kitoks pasaulio po
litikos skliautas.

Varžytas tarp lenkybės ir 

lietuvybės
Tiesa, laikotarpis neilgas, bet 

pats ryškusis ano meto Lietuvos 
dr seminarijos likime. Tai didelio 
lūžio, visokių varžybų ir įtempi
mu metas. Seminarijos žmonės 
buvo pasidalinę į dų priešingus 
ir narsius tautinės kovos lau
kus — lenkybė ir lietuvybė. Len 
kiškoji pusė seminarijoj turėjo 
Stiprų padrąsinimą vadovybėj
— vicerektorius Kriškijan, pro
fesoriai Liaus, Žongollovič ir kt. 
Lietuvių klierikų pusėj tvirtai 
stovėjo tik prof. J. Skvireckas 
(Vėliau Lietuvos bažnytinės pro
vincijos arkivyskupas metropo
lijas), prof. Lovmianskis, prof. 
Januševičius. Galima pridėti dar 
rektorių Karą (Karosą, vėliau 
vyskupą), kuris tačiau buvo per 
daug atsargus ir diplomatiškas, 
ne toks skubus. Tad lenkiškoji 
dalis buvo tvirtai įsitaisiusi. Ta- 
čiau tuo metu štai lūžis Rusi
jos imperijoj. Caras paklupo 
prieš japonus, imperija užsikrė 
tė revoliucija ir pavergti kraš
tai pakėlė galvas. Lietuvai grą
žinama spauda, atsigauna lietu 
viškieji seminarijos auklėtiniai 
su savo patriotiniais profeso
riais. šis lūžis buvo toks įspū
dingas, jog lenkiškieji seminari
jos vadovai ir jų didieji užnu
gariai palaipsniui ėmė kapitu
liuoti prieš lietuvius. Tokie tad 
buvo laikai ir žmonės ano meto 
Žemaičių seminarijoj.

Tų kelerių metų tarpe auto
rius mums rodo gausybę veidų
— su jų būdingomis išraiško
mis, nuotaikomis, manieromis. 
Autorius, kaip sakėm, yra ne 
tik dailininkas, bet ir psicholo
gas. Štai vienas pavyzdys iš 
daugybės. Prof. kun. Br. Liaus 
atrodo šitaip: “...baritoniško ti
po vyras; gana augštas, gana 
apskrita, didele galva, juodais 
garbiniuotais į šalį sušukuotais 
plaukais, apvaliu veidu, labai 
taisyklingu, tiesiog gražiu, tam
sia oda, didelėmis tamsiomis a- 
kimis, truputį išvirtusiomis, bet 
gražiomis; lūpos sultingos, apa
tinė kiek išsikišusi; jų pjūvis 
etegantiškas...” (9 psl.). Ir taip 
vis iki pat paskutinio puslapio.

Vidaus gyvenimo vaizdas

Knygoj yra ne tik autoriaus 
profesorių bei artimesnių drau- 
gų-klierikų charakteristikos, bet 
čia dar gana smulkmeningai ir 
su pietizmu atkurtas seminari
jos vidaus gyvenimo vaizdas: 
rekolekcijos, pamokos, pamal
dos, pramogos, šventimai; taip 
pat atostogos kitoks to uždaro 
pasaulio žmonių veikimas bei 
nuotaikos. Autorius nuveda taip 
pat ir už seminarijos sienų, į 
provinciją, parodo tuometinį 
Kauną bei kitus Lietuvos kam
pelius — su klebonais, veikėjais, 
kultūrininkais; taip pat su rusų 
valdininkais ir lenkybės atsto
vais. Lietuviškoji pusė gana ide
ali ir veržli, susirūpinusi ne tik 
lietuviška pastoracija mūsų baž 
nyčiose, bet ir pačia tautine gy
vybe už seminarijos bei parapi
jos ribų. Čia randame slaptus 
liet. knygų ratelius ir kitokius 
patriotinius susibūrimus ar vei
kimus. t

Humaniškas ir kultūringas

Atsiminimai yra gana slidus 
kelias. Jų autoriai neretai pasi
junta kaip ant vaškuotų grin

MYKOLAS VAITKUS

dų ar ledo — patys neišlaiko 
pusiausvyros ir kitus užgauna, 
pastumia, įžeidžia. M. Vaitkus 
yra kitoks. Jis labai humaniš
kas, kultūringas, vaikščioja lais
vai, drąsiai, neslidinėdamas, su 
šypsena, nuostabia atmintimi, su 
smulkmenomis ir stambmeno- 
mis, linkęs labiau save atviriau 
parodyti, negu kitus išplakti. 
Net pro nepagirtinus ano meto 
žmones — savo auklėtojus ar 
draugus-autorius praeina su ra
miu krikščionišku pastebėjimu, 
vėsia kritika, ir tuoj pastato taš
ką.

Kiekvienas iš mūsų — senas, 
viduramžis ar jaunas, — atras 
knygoj ne tik įdomių pasiskaity
mų, bet ir tolimesnių bei arti
mesnių pažįstamų iš Lietuvos 
bažnytinio ar bažnytinio gyveni
mo. Daug tarp jų žymių, tvir
tai įstrigusių mūsų tautos isto
rijoj, taip pat gausu paprastų, 
kuklių, tyliai besisukinėjančių 
didžiųjų pašonėj ar šešėlyje.

Stilius lengvas, elegantiškas

Rodos, netektų minėti, nes vi
si žino, kad M. Vaitkaus stilius 
lengvas, elegantiškas, aristokra
tiškai delikatnas, su humoru, vie 
tomis net sentimentalus. Auto
rius ne rašo, bet nuoširdžiai pa
sakoja, tartum sėdėdamas su 
draugais prie kavos puoduko. 
Tad knyga tikrai patiks, paso
tins smalsumą ne tik dvasinin
kų, bet ir visų kitų, nes tai yra 
gyva istorija asmeniškame sti
liuje, tai patrauklus gabalas iš 
Lietuvos ūkio, jos laikotarpio, 
jos vaikų.

Knygai būtų tikę keletas Se
minarijos ar kitų giminingų nuo 
traukų. Jų buvo nesunku 'gauti. 
Pvz., Liet. Enciklopedijos XI to
mas turi jų įsidėjęs įdomių ir 
dailių.

Turi marias atsiminimų

M. Vaitkus turi šakotą, kaip 
sakėm, plunksnos talentą. Jis

Guillermo Valencia Valencia-Kolumbijos klasikas

1. AKIMIRKOJ D. NORCTA, Miami, Fla.

Akimirkoj prieš saulės laidą, 
kai viskas ima lyg švytėti, 
širdis suvirpa, prisipildžius 
intensyvumo netikėto.

Lyg aksominiai daros medžiai, 
pajuosta bokštai. Augštumoje 
safiro, lieknas paukščio sparnas 
tau taip graudinančiai pamoja...

O vakaras tylusis stengias 
atstoti žavėsį dienos, 
kad, pasinertame ramybėj 
jo melancholiškos damos.

Ir žemė būt, tartum surinkus, 
ką turi gero ir gražaus: 
dailumą savo, viltį savo 
ant skraistės sambrėškio tamsaus ...

Būtis mana tuomet pražysta, 
tarytum, mistiškais žiedais, 
nors sielon jau tamsybė trykšta 
nakties saldumo, kurs ateis . ..

Jame nurims pavasarinių 
iliuzijų žavumo kvapas — 
tenai apsvaigsiu nuo dvelkimo 
slaptingų sodų — iš anapus!

2. PASKUTINIS PASIVAIKŠČIOJIMAS
Tu numetei ant kelio
raudoną tulpę, kur buvau tau davęs...
Kai ją pakėliau, nustebau,
nes buvo ji balta: 
pavasaryje sniegas 
apkrito mūsų meilę ...

3. SONETAS APIE TIKRĄJĄ MEILĘ
Abejingumas tavo kelia mano geismą 
aš užsimerkiu, kad tave pamirščiau 
akis užspaudžiu nelaimingais pirštais 
tikėdamas, gal vizija praeis ta ... _

Bet nuolankus, vistiek tave sekiosiu 
nors ir žinau, jog niekad nesuskleisi, 
tartum vėduoklę, tą puikybę baisią 
tarpu savos širdies ir tarp manosios.

Ak, tavyje svajonės mano žydi ...
Bet kitas juk atskleis vestuvių šydą,
Ir džiaugsis tavimi, gėlių dukra!

O mano meilė auga! Ar tikėsi?
Yra tik pusė meilės, kai viliesi, 
bet kai myli bevilčiai — ji tikra.

gyveno veržliausiame mūsų tau
tos laikotarpyje, ilgai praleido 
Kaune, kur virė kultūra, visuo
menė ir politika. Autorius ten 
judėjo artimai ir gyvai. Tad jis 
turi marias atsiminimų. Argi jis 
leis tiems žmonėms ir įvykiams 
nueiti į nežinią ? Atrodo, kad ne
turėtų, nes dabar pats laikas 
juos atgaivinti knygose. Su to
kia viltimi ir laukimais linkim

JI VIS LAIMINGA Foto V. Maželio

mielam Autoriui dar ilgų ir svei 
katinigų metų.

Mykolas Vaitkus MISTINIA
ME SODE. Atsiminimai. Kuni
gų seminarijos Kaune 1903- 
1906. Immaculata. 1957, 207
psl. Kaina $3.00.

Dievas turbūt mylėjo papras
tus žmones, nes tiek daug jų su
tvėrė. — A*. Lincoln

Kaip mums Maironis, kolum- 
biečiams svarbus yra poetas 
Guillermo Valencia: jo klasiki
niai išdailintos formos eilėraš
čiai puošia augštesniųjų mokyk
lų chrestomatijas, jo vardą su 
pagarba taria jaunimas ir seni
mas.

Eruditas

G. Valencia pasižymi kosmo
politine erudicija; gerai pažįstąs 
prancūzų ir anglų literatūras, 
senovės klasikus, Šv. Raštą, jis 
savo širdimi bei tematika labiau 
panašus į kurį nors 19 šimtme
čio pabaigos Vakarų Europos 
poetą, nei į kolumbietį. Kulti
vuojąs poemos žanrą, mokąs įsi
banguoti klasikiniais “aleksan- 
drėnais” su meistriškumu ir gra 
ei ja, pirmoje vietoje G. Valen
cia nusipelno klasiko vardą, taip 
gi jo sonetai pasižymi formos 
tobulumu.

Romantiškos sielos
Tačiau eilė intymių, laisves

nės formos eilėraščių liudija G. 
Valencia sielos romantiškumą, 
daro jį Rilkės, Verhaereno ir 
Valery amžininku: jame rasi
me susipynusių ir simbolistinių, 
ir pamasinių, ir neoromantinių 
bruožų, kuo kolumbiečiai ypa
tingai didžiuojasi — per G. Va- 
lenciją į juos atkanka pereitojo 
šimtmečio Europos literatūrinio 
palikimo dalis, sustiprina jų ry
šį su branginamąja Senojo kon
tinento kultūra.

Estetas

Čia duodame kelias citatas iš 
G. Valencia kūrybą intymiai pa
žįstančio kritiko Rafael Maya 
įvado į atrinktuosius poeto eilė
raščius “Mejores Versos”.

“Jei kurį nors mūsų galėtume 
pavadinti rašytoju-estetu, tai 
pirmiausia — Guillermo Valen
cia. Jam pasaulis egzistuoja, 
kaip grožis. Pažinti jį — tolygu 
jausti; jausti turtinga siela, a- 
ristokratiškai krikščioniška, ra
finuota ir gaivalinga; stoiška ir 
sykiu sibaritiška; senoviška ir 
modemiška...

Kultūrine kronika
• Mykolą Vaitkų pagerbė šuo i 

miai. Jų laikraštis “Karjalai- 
nen” (Suomių Karelijoje) lie
pos 5 d. numeryje įsidėjo ilgą 
straipsnį su atvaizdu apie mūsų 
poetą Mykolą Vaitkų. Straips
nio pavadinimas: “Lietuviška 
lakštingala tremtyje". Duodama 
daug biografinių ir literatūrinių 
žinių apie Vaitkų. Pabaigoje pri 
dėtas posmelis Vaitkaus poezi
jos lietuvių kalba ir išverstas 
į suomių kalbą.

• Mergaitės ir poezija. “Ki
birkštėlės”, mergaičių stovyklos 
Putname, Conn., laikraštis nr. 
4 išspausdino atsakymus į an
ketą — kas mergaitėms daugiau 
patinka: poezija ar proza. Lai
ma Balytė pasisako už poeziją, 
nes "skaitai prozą, tai tik žo
džiai ir viskas, o poezija turi gra 
žų ritmą ir gražiau vartoja žo
dį”; B. Bražinskaitei poezija ne
patinka, “nes eilėraščiai liūdni 
ir neįdomūs”. Verčiau aš pašilai 
tysiu prozą, kuri turi įdomų tu
rinį ir intrygą”. N. Vaičaitytė 
irgi pasisako už prozą, nes poe
zijoje esą žodžiai sunkūs, o min
tys dar sunkesnės suprast; pro
za — įdomi, reali, turi daugiau 
jausmų. R. Kulytė nors daugiau 
mėgsta prozą, bet jai patinka 
gražiai deklamuojami eilėraš
čiai; M. Saulaitytė poeziją laiko 
viena augščiausių literatūros for 
mų, geriausiai išreiškiančių žmo 
gaus jausmus ir mintis; poezija 
reikalauja įsigilinimo, ji labiau 
pakelia mintis, širdį ir sielą į 
augštesnius ir švelnesnius daly. 
kus. A. Sileikytė mano, kad po
ezija — lyg daina.

G. Valencia pajautimai taip 
pat įvairuoja turtinga skale: čia 
aksominis švelnumas, čia gilus 
susikrimtimas mirties artybėje, 
čia ligūstos šilkų ir nėrinių pas
laptys ant vargano žmogaus kū
no, tai vėl gaivalingi dvasios pa-

GUILLERMO VALENCIA

kilimai: aistrų galybė, ant ku
rios triumfuoja mirtis; triukš
minga purpurinė pergalė, ir ka
lavijų dūriai... Balansuojanti 
nuo madrigalo iki epopėjos, nuo 
florentiniško diskretiškumo ligi 
audringų išsiveržimų, nuo juslin
gumo iki platoniškų sąvokų — 
tokia yra Guillermo Valencia 
kūryba.

Gal jam trūksta kartais žmo
giškosios šilumos..., bet niekad 
nepritrūksta amžinai gyvos, ne- 
užgęstančios intelektualinės ug
nies, švytinčios nepaprastu es
tetiniu intensyvumu, semiančiu 
sau maistą iš amžinybės šalti
nių...”

G. Valencia tiek imponuoja 
kolumbiečiams savo asmenybe, 
jog du sykiu yra buvęs stato
mas kandidatu į Kolumbijos val
stybės prezidentus, bet abu kar
tu atsisakė.

Čia pridedame kelių populeres 
nių jo eilėraščių laisvus verti
mus iš originalų.

• Arch. dr. Kulpavičius pa
ruošė projektą lietuviško kry
žiaus; medžio darbus atlieka J. 
Varneckas. Kryžius bus pasta
tytas Midlande, Ont., Kanados 
kankinių šventovėje, kur pri
mins lietuvius kankinius, žuvu
sius dėl savo ištikimybės Dievui 
ir tėvynei. Midlandą lanko dau
gybę žmonių iš Kanados ir JAV, 
ir lietuviškas kryžius atkreips 
daugelio dėmesį. Kryžiaus pasta 
tymas ir vietos aptvarkymas 
kainuos apie $2,500. Jo pasta
tymu rūpinasi Kanados Lietuvių 
Katalikų federacija. Aukomis 
prisideda ir JAV lietuviai.

• Lietuviškas vaidinimas Bra
zilijos sostinėje. Šiandien, rugpj. 
10 d., Rio de Janeiro mieste, Bra 
zilijos mieste, Brazilijos sostinė
je, vyksta didelis šeimyninis lie
tuvių kolonijos vakaras, kuria
me bus vaidinama: “Mes grį
šim į Lietuvą motinos jieškoti”. 
Vaidinimą paruošti talkina kan. 
Z. Ignatavičius.

• Meldutis L<vu>inaitis nesąs
autoriumi knygos “Aš kaltinu”. 
Brazilijoie iškilo byla prieš Mel- 
dutį Laupinaitį. Tardymo metu 
liudininkas Klemensas Jūra pa
reiškė, kad Meldutis Laupinaitis 
neparašęs nei vieno puslapio 
knygos “Aš kaltinu”, kuri buvo 
išleista jo vardu.

• Amžinybei ir tėvų žemei — 
tokiu pavadinimu išleistos kun. 
dr. J. Prunskio knygos, kurioje 
apibūdinama tėvų marijonų ide
alai ir jų veikla įvairiuose kon
tinentuose, pradedama spaus
dinti antra laida.

• Komp. Vladas Jakubėnas
atostogas praleido gydomųjų 
karštų šaltinių vietovėje Glen- 
wood Springs Colo., 156 mylias 
į vakarus nuo Denverio miesto 
prie US 6-to kelio. Karšti sieros 
ir kitų mineralų šaltiniai čia yra 
pravesti į didelį plaukymo ba
seiną miestelio viduryje, kur ga 
Įima arba sėdėti tiesiog po ga
ruojančiu mineralinio vandens 
įtakų, arba laisvai plaukioti ir 
nardyti plačiame baseine. Čia 
pat netoliese uoloje yra natū
ralaus karščio įkaitinti urvai, 
pilni mineralinių garų ir karšto 
vandens sruvenančių upelių. Jie 
įrengti kaip garo pirtis, gydyto
jo masažisto priežiūroje. Tiek 
mineralinio baseino maudynės, 
tiek ir uolų urvo pirtis turi gydo 
mos reikšmės, žinomos dar indė
nams, kurie, po nepavykusio su 
kilimo, buvo iš tos srities iškelti 
tik 1879 metais. 40 mylių atstu, 
augštai kalnuose ten guli Aspen 
miestelis, kadaise aukso ir sidab 
ro kasyklų centras, vėliau visai 
apmiręs, o dabar atgaivintas, 
kaip pašliūžų sporto centras žie
mą, o muzikos festivalio būstinė 
vasarą. Čia pirmaeilių muzikų 
vadovybėje kas vasarą vyksta 
augšti muzikos kursai ir tris 
kartus per savaitę esti augšto
’y~:~ T-nrlp Ja

beUcis su ponia, šaka sveika
tą taisančių maudynių, regulia- 
r’ai lankė ir puikius Aspeno kon 
certus.

Tiek vykdamas į kalnus, tiek 
grįždamas komp. VI. Jakubėnas 
buvo apsistojęs Denveryje pas 
mūsų violončelistą Mykolą Sau
lių, kurio namuose buvo ypatin
gai vaišingai priimtas. M. Sau
lius yra Denverio simfoninio or
kestro narys; jis čia yra tvirtai 
įsitaisęs, nusipirkęs nuosavą na
mą. Denverio orkestras turi il
goką sezoną; vasaros metu jis 
groja Red Rock koncertinėje 
estradoje, iškaltoje fantastinėse 
uolose Rocky Mountains kalny
no papėdėje. M. Saulius, be re- 
gulariaus darbo orkestre, dar 
dažnokai dalyvauja kameriniuo
se koncertuose, kaip styginio 
kvarteto, trio, ar okteto narys. 
Prieš keletą metų persikėlęs iš 
San Antonio, Tex., kur negalė
jęs pakelti drėgno ir karšto kli
mato, M. Saulius gerai jaučiasi 
Denveryje, tik ilgisi savųjų tau
tiečių, kurie tame mieste yra 
labai negausūs. M. Saulius yra 
vienas iš nedaugelio mūsų in
strumentalistų, įsitaisiusių Ame 
rikos orkestre. Lietuvoje jis bu
vo Vilniaus filharmonijos kon
certmeisteriu ir vienu iš mūsų 
žymiųjų solistų. Chicagos kon
certų rengėjams reikėtų prisi
minti kartkartėmis šį mūsų ga
bųjį muziką.

• Dail. V. Virkau meno paro
da buvo atidaryta liepos mėn. 
1 d. privačiame bute, 414 N. 
State St., Chicago, III. Išstatyta 
apie 20 tapybos ir grafikos dar
bų. Virkau tapyba yra radikaliai 
moderniška — ekspresionistiš- 
kai abstraktinio pobūdžio. Žiū
rovui ji beveik nesuprantama. 
Grafikos darbuose Virkau pasi
rodo esąs rimtesnis, su didesniu 
skoniu dailininkas. Ir formoje ir 
turinyje čia juntama gilesnių 
meninių nuotaikų ir išbaigimo.

• Dail. Antanas Rūkštelė nu
piešė viršelį kun. dr. Juozo Prun 
skio religinių pasiskaitymų kny
gai “Augštyn* širdis”. Knygą lei 
džia Immaculata leidykla. Teks
tas spaustuvėje jau surinktas, 
baigiamus Irnžyti į puslapius ir 
tuoj pradedamas spausdinti. Iš
eis iš spaudos šios vasaros pa
baigoje.

• Tautodailės paroda ruošia
ma Sv. Kazimiero seserų vienuo 
lyne 2601 W. Marąuette road. 
Paroda įvyks ryšium su Lietu
vaičių seserų instituto ruošia
mais lituanistikos kursais. Pa
roda tęsis nuo rugpj. 17 d. iki 
pabaigai mėnesio.

• Dr. V. Literskis atsiuntė 
savo straipsnį knygai “Mano pa
saulėžiūra”.

-
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GOETHE PO 125 METŲ
Jo santykiai su Lietuva

DR. ALF. SiEŠPLAUKIS, New York

Šįmet suėjo lygiai 125 metai j Tikėjimo ir netikėjimo problema 
nuo Goethės mirties, šio didžio
jo ne tik vokiečių, bet ir aplamai
visuotinio poeto sukaktis buvo 
atžymėta pasaulinėj spaudoj. 
Visuotinio poeto sukaktis buvo 
atžymėta pasaulinėj spaudoj. 
Nemažiau tą sukaktį tenka pri
siminti ir mums, lietuviams, ir 
nevien dėl to, kad Goethe vokie
čiams tas pats, kas Dante ita
lams, Šekspyras anglams, Puški
nas rusams ar Maironis lietu
viams, bet ir dėl to, kad Goe- 
thės turėta ryšių su Lietuva bei 
lietuvių literatūra bemaž per 
visą jo gyvenimą, kad ir su per
traukom.

Antra vertus, kyla klausimas, 
kiek Goethe tebėra reikšmingas 
mūsų laikams, ką dar galime pa
sisavinti iš jo mūsų amžiaus pro I smurto ir jėgos garbinimą. Čia, 
blemoms spręsti. Tiesa, kad kla- žinoma, reiktų pridėti ir aklą 
sikinė kūryba, kaip sakoma, yra technikos garbinimą.
amžina ir neužmirštanti, bet vis 
dėlto kuriamojo meto sąlygos 
ir aplinkybės ją didžiai riboja. 
Bet Goethe, iš kitos pusės, sto
vi moderniųjų laikų angoj. Tad 
ką jis byloja šių dienų žmogui?

Goethe lietuviškai 
Platesniajai lietuvių visuome

nei tik keli reikšmingesni Goe
thės veikalai tebuvo prieinami 
gimtąja kalba. Prieš 25 metus, 
šimtametės mirties sukakties 
proga, lietuviškai buvo išleista 
rinktinė Goethės poezija ir Jau
nojo Verterio kančios bei Eg- 
montas. Po to netrukus pasiro
dė pirmosios “Fausto” dalies ver 
timas (antroji dalis ligšiol tebė
ra neišversta; sutrukdžius ka
rui ir okupacijoms, o gal dar vis 
įsitikinus, kad ji nėra tokia svar 
bi ir reikšminga, kaip pirmoji 
dalis). Tai ir viskas iš standar
tinio 40 tomų rinkinio. Ypač 
stingame pilno Goethės lyrikos 
rinkinio lietuviškai, taipgi kitų 
jo draminių kūrinių ir prozos 
veikalų, ypač auklėjamųjų ro
manų, lietuviško vertimo. Karas 
ir tremtis žymiai atitolino mus 
nuo šio didžiojo kaimyninio ir 
kartu visuotinio poeto ir huma
nisto. Bet mūsų šių dienų jau
nimas daug ko teigiamo ir ver
tingo turėtų pasisemti iš Goe
thės, ypač gerai perduoto lietu
višku žodžiu.

Goethe ir viduramžių idėja 
Chaotiški ir nihilistiški mūsų 

laikai reikalingi gerų, tvirtų 
ramsčių, kad galėtume ne tik 
išsilaikyti, bet ir pirmyn žengti. 
Olimpinė, klasinė Goethės pri
gimtis, kurios svarbiausia žymė 

aukso vidurys” (via media), 
pramatė, kokie pavojai gresia a- 
teinančiam, t. y. mūsų amžiui. 
Čia turim neužmiršti, kad Goe
the, kilęs iš ano meto judraus 
Frankfurto prie Maino, jungė

«.A

pusės prie modernaus mūsų me- 
sąvy germanų ir frankų žymes, to T. S. Eliot tos idėjos pakar-
taigi germaniškąjį (vokiškąjį) 
veržlumą (Drang) apvaldė pran 
cūzišku protu (raison), kurs 
taip svarbus gyvenimo pusiaus
vyrai. Goethe, pagaliau, lyg 
koks “paskutinis mohikanas”, 
dar dar tebeateina su viduram

žiška idėja, su “anima naturali- 
ter christiana” idėja. Ta minti
mi, sakysim, baigiamas Goethės 
“Faustas”: į gamtinę tvarką įei
na antgamtinė malpnė (Das E- 
wig Weibliche — Amžinasis Mo
teriškumas, marianinė idėja).

Goethės Fausto kolonizacijai, 
aneksijai, kuri eina betkurios 
okupacijos simboliu, ribas nu
brėžia mirtis. Tai darbai, kurie 
eina prieš žmogaus ir žmonijos 
prigimtį. Tai kelias į nesantai
ką ir chaosą. Į tvarką ir gyvą 
kūrybingumą veda tikėjimas 
“Visos epochos”, sako Goethe 
savo Divano pastabose, “kurio
se viešpatauja tikėjimas, yra 
šviesios, kūrybingos ir vaisingos 
dabarčiai ir ateičiai. Gi kur pa
sireiškia netikėjimas, ten tėra 
menka pergalė, nieko gero atei
čiai nežadanti”.

Čia mes, žinoma, nesiimame 
spręsti asmeninio Goethės tikė
jimo problemos, bet koks jis be
būtų buvęs, krikščionybei jis bu 
vo gan artimas. Mūsų egzisten- 
cialinės baimės ir atominės grės 
mės amžiui Goethe bemaž visa 
savo kūryba rodo, kad kaip ne
būtis palenkta būčiai, taip neti
kėjimas palenktas tikėjimui. 
Goethe dar mums tuo reikšmin
gas, kad jis nesiremia vien gam
ta, nors kaip ji jam miela, kaip 
tat matyti ir iš jo ankstyvosios 
lyrikos, bet jieško ryšio su ant- 
gamte, kaip U. E. Holthusen 
sako, bando gamtą (Bios) jung
ti su dvasia (Logos). Goethės 
nuomone, nėr didesnio nusikal
timo, šios tiesos jieškant, už

Goethe, kaip minėta, tebea- 
teina su viduramžių idėja ir jos 
nereikėtų baidytis, bet ją priimti 
kaip kokį balzamą mūsų sergan
tiems laikams. Antai, jeigu ly
giname Goethės “Faustą” su mo

RAFAEL MAYA

Kolumbijos rašytojas, kuriąs 
prozą, bet daugiausiai pasižymįs 
kritika.

dernaus poeto Paul Valery “Mon 
Faust”, matom diametralų skir
tumą ir priešingumą: Goethe tei 
gia buvimą, pažangą ir tikslą, 
tuo tarpu kai prancūzų poetas 
iš XX amžiaus būtį tevadina 
“tašku nebuvimo tyrume”, va
dinas, garbina “amžiną nebuvi
mą”, kurs toks būdingas daliai 
mūsų amžiaus intelektualų.

Lyrikos evoliucija 
Taurystės lyrikoj tematąs har

moningą gamtos tvarką, Goethe 
vėliau išvysta ir dvasinius ryšius 
su ja. Iš vienos pusės jis priar
tėja prie Dantės visuotinumo 
(katalikiškumo) idėjos, iš kitos

tojimę.

Ir gaivų maistą, naują kraują 
Geriu iš laisvojo pasaulio,
Kokia gera, miela gamta,
Mane priglaudusi krūtinėn.t

Bet jau vėliau jis kartoja tą, 
ką kalbėjo jau ir jaunasai Dan
te, kai Dieviškosios komedijos 
gale sakė: Teesie Tavo valia 
(Trečiasis prašymas iš Tėve Mū
sų). Goethės versijoj jis taip 
skamba:

Tu Dievui dėkok, kai tave Jis 
/spaudžia,

Ir Jam tu dėkok, kai tave Jis 
/atleidžia.

Netikslu būtų sakyt, kad Go- 
the, kad ir kaip olimpiškas ir 
gamtiškas, nenažino tos šv. Jo
no nuo Kryžiaus “sielos nak
ties”, per kurią ir mūsų pasau
liui tenka eiti. Kad ir kaip vengė 
aštraus tragiškumo, kokiu pasi
žymi Šekspyras. Goethe visdėlto 
neišvengė dvasinių kančių net 
gana senyvo amžiaus sulaukęs

T. W. Goethe

MENU TAVE
Menu tave, kat spindi jūra 

Nuo saulės spindulių,
Menu tave, kai versmės žodžiai 

Tyliai su mėnuliu.

Matau tave, kai dulkės kyla 
Kur nors toli kely,'

Arba kalnuos keleivį vedas 
Naktis klaiki, gili.

Girdžiu tave, kada gėriuosi 
Aš jūros ošimu,

Einu giraitėn paklausyti;
Kai dieviškai ramu.

Aš su tavim, toli nors būtum,
Arti esi man tu.

Jau saulė leidžias, švis tuoj žvaigždės: 
Kad būtum čia kartu!

KELEIVIO NAKTINE GIESME
Tu, Kurs iš dangaus esi,
Kančioje teiki paguodos,
Tam, kurs begaliniam liūdesy,
Begalinio džiaugsmo duodi,
Ak, įgriso man trankytis!
Kam to skausmo, džiaugsmo reikia.
O saldi ramybe,
Nuramint širdies ateiki!

MARGARITOS MALDA
(Iš I “Fausta” dalies)

O, Sopulinga,
Man nelaimingai 
Suteiki malonės dangaus.

Širdy kalavijais 
Skausmingai, Marija,
Žvelgi Tu į mirtį Sūnaus.

Ir Tėvą maldauji,
Dejas atnašauji,
Jo ir savo skausmus.

Ko širdis man taip nuliūdus,
Ko ji dreba, ko panūdus 
Vien tik Tu, tik Tu žinai.

DAS EWIG WEIBLICHE
(Chorus mysticus, II “Fausto” dalis)

Tai, kas praeinama,
Simboliu liks tik,*
Čia, kas netobula,
Ras savo tikslą.
Kas neaprašoma,
Baigta čia bus,
Trauks Moteriškumas 
Amžinas mus.

Vertė A. TYRUOLIS

(plg. Marienbado elegijos). Bet 
reikšminga ne tai, ne tos jo va
dinamos ,4Grenzsituationen” (nu 
siminimas iki mirties), bet tų 
visų patirčių viršūnė, jų išraiš
ka, suvestą į šiuos kelis žo
džius:

Nes gyvenimas tai meilė.
Ir gyvenimo gyvybė tai dvasia.

Kaip toli, toli esame nuo tos 
serafiškos patirties, poeto ap
reikštos tartum iš šventųjų gy
venimo !

Goethe ir modernizmas
Kas niekas, bet Goethės pašau

lio ir dvąsios sintezė mus turi įiam praktiškai par<5^tL (pl? 
žavėti. Ji artima net Tomo Ak
viniečio mokslui: kas esti, tas

betgi bandydamas rasti grožio, 
Goethe jas norėjo savo tautie-

gera (pagal Goethe, tas teisin
ga, kas vaisinga, kūrybinga). 
Tai didelis priešpastatymas ne
būčiai. Tarp Hoelderlino ir Goe
thės tėra stilistinis skirtumas, 
bet tarp Goethės ir Rilkės es
minis. Nietzschei ir Rilkei užten
ka “čia buvimo” (Hiersein) be 
ryšio su Kūrėju, su antgamte. 
Ne toks betgi Rafaelio Adomas: 
Sikstino koplyčioj nors pirštu 
laikos jis senojo Dievo rankos. 
Kol tas laikymasis nenutrukęs, 
žmonija gali būti saugi ir rami, 
ryšiui nutrūkus — baimė, neži
nia, chaosas.’ Tokie yra mūsų 
laikai. Kokių berastum priekaiš 
tų Goethės gyvenime ar kūry
boj, mūsų meto nihilizmas jam 
buvo tolimas.

Menas Kolumbijoje
D. NORUTAITft, Miami, Fla.

Daugelis kolumbiečių didžiuo
jasi savo kreoliška rase: jie mėg 
sta sau priskirti neeilinius ta
lentus įvairiose kūrybos srityse. 
Mene didžiuojasi savo piešėjų ga 
bumais, pagrįstais tikslia akies 
fir rankos koordinacija; giliu ir 
dvasingu intuityvumu, emocija 
bei temperamentu. Skulptūroje 
triumfuoja indėnišką tradiciją 
sekąs primityvizmas, formų sin- 
tetiškumas, intymus materijos 
pažinimas, ir mokėjimas panau
doti jos savitumus.

Tačiau, progresyviame Kolum 
bijos švietėjų elite jau ne nuo 
šiandien reiškiasi tendencijos, no 
rinčios pakreipti meną akade
mizmo pusėn. Pasiekti techni
kinio meistriškumo, prilygti va
karų Europos garsiųjų “izmų” 
pionieriams ir turėti bent po ke
lis savus atstovus impresionis
tinei, ekspresionistinei, realisti
ne ar surrealistinei mokyklai, 
reikštų, tarytum, parodyti pa
sauliui, jog savoji meno istorija 
jau yra prasidėjusi pasauliniu 
mastu.

Dėl to Prancūzijoje, Italijoje 
ir Ispanijoje studijavę Kolumbi
jos dailininkai turi garsų vardą 
ir nemažai pasekėjų. Pažymėti
na, jog ne tik formalinis Vaka
rų Europos sekimas, bet ir eu
ropietiškų motyvų parafrazavi- 
mas, turinio gelmės jieškojimas, 
filosofinių temų ir mistiškumo 
pamėgimas laikomi dideliais me
no pliusais.

Sunkumai ir problemos

Tačiau liūdnas reiškinys yra 
dailės gyvenime ekonominis ne- 
organizuotumas, valstybės ir kul 
tūrinių institucijų nepajėgumas 
skirti pakankamai lėšų kūri
niams premijuoti, pirkti, teikti 
dailininkams stipendijų, ir tin
kamai apmokėti meno mokyto
jus mokykloee.

Nemažai vargo ir nusivylimo 
yra Kolumbijoje patyrę ir keli 
ten emigravę lietuviai dailinin
kai: nors didžiai respektuojami 
dėl gero pasiruošimo ir sugebė
jimo, ekonomiškai vos gali išsi
versti.

Dėl Goethės santykių su Lietuva 
Pagaliau žodis dėl Goethės 

santykių su Lietuva. Jiems keiti 
savo metu jau turėjom ir vieną 
kitą studiją. Bet reiktų manyti, 
kad dar neviskas ištirta, o da
bartiniam tyrimui nė sąlygos 
nebepalankios. Vokiečių literatu 
ros istorikai, o dažnai pagal 
juos ir mes kartojam Jcad Goe
the su Herderiu bei Lessingu 
pasauliui parodė lietuvių dainų 
grožį: Lessingas pirmasis ste
bėjos jų paprastumu, naivumu,
Herderis rinko jas kaip folklo-

lietuviškos dainos vertimą vad. 
operetėj “Žvejė”), vėliau recen
zavo, palyginti, gana palankiai 
Rėzos Dainas 1825 m. Bet iš

tikrųjų tiek Lessingui, tiek Her- 
deriui, kaip literatūros kriti
kams, rūpėjo tokia natūralia kū 
ryba, kaip lietuvių dainos, at
gaivinti vokiečių literatūrą, pri
kelti ją iš racionalistinio sustin
gimo.

Lietuviškoji daina buvo ypač 
reikšminga ir vėlyvesniajam vo
kiečių romantizmui. Goethės gi 
jaunystės lyrika tiesiog išsiva
davo iš rokokinių ir kitokio ne
natūralumo pančių tik lietuviš
kąja daina, jam perteikta Her- 
derio, gyvenusio Rygoj ir rin
kusio latviškas ir lietuviškas dai 
nas. Rastume net keletą Goe
thės eilių, tiesioginiai lietuviškorinę medžiagą, pagal Lesaingą s(og d>in(įB (plg. wffl.
kommen und Abschied, kur išlai 
kytas liet. dainos tonas ir sti
lius, net smulkesnės stilistinės 
priemonės). Šiuo atžvilgiu lietu
vių literatūra (jos dainos) yra 
turėjusios įtakos vokiečių lite
ratūrai kelti, gaivinti.

KOLUMBIJOS DAILININKŲ PAVEIKSLAI MEDELLINO PARODOJE

Tokia nenormali padėtis, ku
rią dar pablogina meno kūrinius 
perkančios visuomenės negausu 
mas, yra, gal viena priežasčių, 
dėl ko menininkas gyvena ir ku
ria nutolęs nuo visuomenės, ne
besistengia laimėti jos skonio ir 
pritarimo, bet, greičiau yra lin
kęs pasinerti į sau vienam |r ar
timiesiems suprantamą simboli
ką, eksperimentavimus, ar net 
kartais ir tuos pačius beviltiškai 
nutraukti, pritaikomajame me
ne ar biznyje, pragyvenimo šal
tinio bejieškant.

Kartais atsiradęs koks pažan
gaus skonio mecenatas užsako 
vieną kitą dailės originalą, ir 
greitai po to visiškai liaunasi 
rėmęs dailę arba imasi kolekcio
nuoti importuotus kūrinius.

Įkvėpimų šaltiniai
Tačiau, ne vienas Kolumbijo

je reziduojantis užsienietis, bū
damas ekonomiškai nepriklauso 
mas, yra radęs to krašto peisa- 
že ir žmonėse gilius įkvėpimo 
šaltinius: džiunglių rausvi dan
gūs ir nenusakomas lapijos ža
lumas, bronziniai indėnų kūnai, 
Magdalenos upė su krokodilais, 
žvejais ir spalvingais luotais, 
dantyti Kordiljerai, skaudus dan 
gaus mėlynumas ir juodas, grės 
mingas kondoras... Fantastiški 
medžiai, dailūs-nedailūs, pliki, 
žieduoti, su vaisiais ar be vaisių, 
graudingai apsamanoję viršukal
nių ūkuose — tai vis neišsemia
mas motyvų turtas, su kuriuo 
susidoroti bandydami, kaikurie 
vokiečių ar prancūzų kilmės ne
menki talentai praleidžia Kolum 
bijoję penkmečius, dešimtme
čius ir sakosi neketiną savo am
žiuje kur kitur keliauti: tokie 
irgi įdės didžiulį indėlį Kolumbi
jos meno istorijai. Vienas mūsų 
lietuvių klasikinės mokyklos at
stovų E. Kulvietis yra toks Ko
lumbijos gamtos mylėtojas ir į- 
kvėptas vaizduotojas.

Bažnyčia ir menas

Baigiant negalima nepaminėti 
kat. bažnyčių vaidmens ugdyti 
gerą tikinčiųjų skonį: Kolumbi
jos bažnyčiose vadinamojo “šun 
menio” reta kur rasti; origina
lūs, iš Italijos atvežti bareljefai, 
skulptūros, vertingos stacijos 
bei altorių paveikslai, taipgi kraš 
to viduje sukurti darbai, prie ku 
rių žinomi dailininkai yra dirbę 
ne mėnesiais, bet metais, gyven 
darni vaišingų klebonijų prieglob 
sčiuose, yra veik kiekvieno dė- 
desnio Kolumbijos miesto pasi
didžiavimu. Kaip socialiniame gy 
venime, auklėjime, taip ir mene 
Kolumbijos bažnyčios yra di
džios kultūros ugdytojos.

• Antano Vienuolio “Viešnia 
iš šiaurės”, II t., jau atspaus
dinta ir atiduota į rišyklą. Kny
gą išleido Terra, spaudė M. Mor
kūno spaustuvė. Ši įspūdinga a- 
pysaka dėl kažkokių priežasčių 
nerado vietos A. Vienuolio raš
tų laidoje, neseniai išleistoje Lie 
tuvoje, nors priklauso prie skai
tytojų labiausiai mėgiamų A. 
Vienuolio knygų.

* i

KRONIKA
• Jubilate Deo (Džiaukitės 

Viešpatyje) — šitokiu pavadi
nimu jubilėjinis Šv. Kazimiero 
seserų leidinys išeina iš spaudos. 
Skirtas paminėti auksinę to vie
nuolyno sukaktį. Viršelyje — 
Šv. Kazimiero paveikslas. Toliau 
— šalia šv. tėvo Pijaus XII at
vaizdo — raštas apaštališkojo 
delegato Cicognani, kuriame iš
reiškiamas Šv. Sosto pasigėrėji
mas Šv. Kazimiero seserų dar
bais ir teikiamas joms popie
žiaus palaiminimas. Savo svei
kinimo rašte kard. Stritch augš 
tai atsiliepia apie lietuvaičių se
serų pasišventimą ir nuoširdu
mą auklėjimo darbe. Vysk. V. 
Brizgys sveikinimo žodyje džiau 
giasi, kad “ir metais, ir darbais, 
ir malonėmis jūsų kongregacija 
gali laikyti save subrendusia”.

Tekste nusakoma Šv. Kazimie 
ro vienuolyno įsikūrimas, kun. 
Staniukyno vaidmuo, motinos 
Marijos pastangos, motinos Juo 
zapos veikla, ir dabartinės mo
tinos Teofilės darbuotė. Apžvelg 
ti visi svarbesnieji auksinį jubilė 
jų švenčiančio vienuolyno dar
bai. Leidinys labai gausiai iliust 
motas Šv. Kazimiero seserų ve
damų įstaigų nuotraukomis. Y- 
pač įdomiai atrodo naujosios Šv. 
Kryžiaus ligoninės projektas.

• Nauji leidiniai jaunimui. Či- 
kagiškė knygų leidykla Terra 
susitarė su LB Kultūros fondu 
išleisti bent kelias mokykliniam 
jaunimui skirtas ir tinkamas 
knygas ir tuo bent iš dalies už
pildyti tą didelę spragą mūsų 
knygų lentynoje. Šiam tikslui 
pirmoje eilėje parinktos trys 
knygos: pasakų knyga “Varg
šas ir jo karalaitė”, Aloyzo Ba
rono apysakaitės “Mėlyni kar
veliai” ir Igno Končiaus žemai
čių pasakos “Ežerą rauksiu”, ku 
rios visos trys turėtų pasirody
ti dar šiemet. Visos šios kny
gos bus vienodo didesnio forma- 

|to, puošniai iliustruotos. Terros
leidykla numačiusi artimiausiu 
laiku organizuoti jaunimo litera 
tūroš klubą, kuris kartu su LB 
Kultūros fondu, sutikusiu pa
mokėti dailininkams už knygų 
iliustracijas, leidyklai turėtų pa 
dėti nugalėti piniginius sunku
mus, susijusius su šių knygų 
leidimu.

• Lietuvių Muzikos Komisija.
AL Bendruomenės centro valdy
ba, ALRK Vargonininkų sąjun
ga ir 1956 m. Dainų šventės ko
mitetas susitarė ir sudarė Lietu
vių Muzikos komisiją bendrie
siems lietuvių muzikos darbams 
organizuoti ir veikti. Lietuvių 
Muzikos komisija veiks kaip Kul 
tūros fondo įstaiga, o glaudžius 
ryšius palaikys ir su AL Ben
druomenės centru bei su ALRK 
Vargonininkų s-ga.

Į Lietuvių Muzikos komisiją 
kviečiami: Aleksandras Aleksis, 
Bronius Budriūnas, Albinas Dzir 
vonas, Julius Gaidelis, Vladas 
Jakubėnas, Juozas Kreivėnas, 
Justas Kudirka, Bruno Markai- 
tis, S.J., Alfonsas Mikulskis, A- 
lice Stephens, Jonas Zdanavi
čius ir Juozas Žilevičius.

1947.VIII.10 steigiamajame 
posėdy Lietuvių Muzikos komi
sijos pirmininku išrinktas Vla
das Jakubėnas, vicepirm. Alice 

| Stephens ir Alfonsas Mikulskis, 
sekretoriais Bruno Markaitis, 
S. J. ir Jonas Zdanavičius, iždi
ninkas Albinas Dzirvonas, reika 
lų vedėjas Juozas Kreivėnas.

Lietuvių Muzikos komisija jau 
aiškinasi II Dainų šventės or
ganizavimo galimumus.

• Mariaus Katiliškio knygos 
“Miškais ateina ruduo” spaudos 
darbus prižiūri Jonas Palukaitis. 
Knyga spausdinama M. Morkū
no spaustuvėje ir išeis spalio 
mėnesį. “Miškais ateina ruduo” 
yra bene pats įdomiausias Ma
riaus Katiliškio veikalas, vaiz
duojantis šiaurės Aukštaitijos 
kaimą ir jo problemas, didžiu
lis, daugiau kaip 500 psl.
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Prof. M. Biržiškos sukaktį 

švenčiant
Prof. M. Biržiškai šiandien su 

kanka 75 m. amžiaus.' Ta pro
ga mūsų žymiam ir nusipelniu
siam kultūrininkui, bei valsty
bės vyrui davėme keletą klausi
mų.

— Kaip dabar jaučiatės, su
laukęs 75 m. amžiaus?

— Kaip to amžiaus senis — 
su visokiais negalavimais, skaus 
mėliais ir pan., bet dar nepalie
gęs. Jaučiuos apsilpęs ir dažnai 
pavargęs valandą kitą prigulu, 
kartais ir susnūstu, bet dar — 
ačiū Dievui — netenka ištisą 
dieną lovoje išgulėti. Gydytojo 
sūnus, vykdau visa, ką malonu
sis mūsų gydytojas Grasska 
man nurodo. Nuo pat jaunystės 
įpratęs į plunksnos darbą, neat
sisakau jos ir dabar, kartais net 
prisiversdamas, šį tą parašau. 
Savo dukterų rūpestingai globo
jamas, tikiuos nebepakartosiąs 
savo neseniai ištikusio apalpimo 
autobuse.

— Kaip Jūs stengėte savo gy 
venime išvystyti tokį darbštu
mą?

— Mano tėvas buvo ir dar
bingas ir pareigingas, o Motina 
įkvėpė man ir mano broliam ne 
tik meilės jam, bet ir stengimosi 
juo sekti kaip idealu. Mano žmo 
na, su kuria pragyvenau apie 
50 metų, buvo ne tik darbšti ir 
pareiginga, bet ir labai dabojo 
mano sveikatos ir visaip lengvi
no mano darbo sąlygas. Tad! 
kaip gi aš nebūsiu darbštus! O 
čia dar man — linkusiam į plunk Į 
sną visuomenininkui — vis te-j 
ko atlikti vieną po kito tiesiog 
griūvančius ant manęs, bet daž-, 
niausiai ne mano sumanytus dar 
bus. Ne vieną dešimtmetį teko 
kasdien atlikinėti po kelis įvai
riarūšius darbus, kur pavargus 
nuo vieno darbo poilsiu ėjo ki
tas darbas, o ten vėl trečias ir 
t.t. ligi vėlyvos nakties. Tik aš 
nenorėčiau laikyti savęs kokia 
išimtimi iš savo kartos veikėjų 
— daugeliui taip teko dirbti ir 
ne tik mano kartoje — tenka 
nekartą ir dabar — ir taip bus 
ir vėliau. Kad ir silpnos (neda- 
trauktos) sveikatos, tai pakel- 
dąvau, bet via jutaus — bemaž 
visą savo darbo amžių — pavar
gęs, kas — be abejo — neigia
mai atsiliepė mano darbams. Se
natvėje — suprantama — ne- 
bestengiu taip dirbti. Valandą- 
kitą padirbėjęs, turiu —. kaip 
sakiau — prigulti, o ne kitu 
darbu nuovargį įveikti.
{v.— Kuris Jūsų gyvenimo dar
be* Jums dabar labjausiai prie 
širdies

— Beveik visados — ne be 
išimčių — man maloniausias bū 
dąvo darbas, kurį atlikinėjau, 
tad ir dabar brolio Vaclovo vei
kalų tvarkymas spaudai. Šiaip 
aš mielai, kartais net graudžiai 
prisimenu savo vilnietišką dar
bą — partinį 1905-1906 ir sunk
metį 1902-1914 m., mokytojo 
darbą 1915-1922 m., spaudos 
darbą 1919-1922 m. ir iš viso 
visokeriopą vilnietišką veikimą, 
o Kaune — po to, kai mane len
kai ištrėmė iš Vilniaus—aušro- 
kišką, universitetinį, enciklop. 
ir vevesinį (WS). Žinoma, be
veik kiekvieno istorinio, litera- 
tinio ar kitokio veikalėlio ren
gimas yra susijęs su labiau ar 
mažiau maloniu jausmu, o 1944- 
1945 m. “Lietuvių tautos kelio” 
Įvairiose Vokietijos vietose ir il
giausiai Melbeko miškelyje ra
šymas pieštuku gal bus net su
laikęs mane nuo dvasinio lūžio.

— Kaip vyksta Jūsų brolio 
a. a. Vadovo paliktų raštų pa
ruošimas spaudai?

— “Aleksandryno” visus tris 
tomus esu spaudai parengęs. I 
sis tomas jau keli mėnesiai yra 
CHlcagoje, o jo fotografija pas 
mane. II-jo ir IH-jo išsiuntimas 
susitrukdo, nes I-jį pavyko nu 
kopijuoti nemokamai, o dabar
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tas nutrūko, gi apmokėtinai nu
kopijuoti man pertirangu. Turiu 
parengęs spaudai straipsnių rin
kinį “Praeities pabiros”, kurį 
žada išleisti “Karys”. Šiuo metu 
esu pasirengęs tvarkyti bent ku 
rį brolio veikalą, jei tik imsis 
kuri leidykla išspausdinti. “Se
nųjų lietuviškų raštų istorija” 
II dalis išspausdinta be mano 
tąlkos, o ji drauge su I dalim 
sudaro kaip ir įvadą į “Alek- 
sandryną”. Visų spaudai brolio 
paliktų veikalų antraštes esu 
jau paskelbęs, o jų tarpe yra 
milžiniška Lietuvių bibliografija 
(II leidimas) ir nepaprastos 
reikšmės XV-XVHI a. lietuvių 
studentų užsienio universitetuo 
se sąrašas. Kas gi išleis tuos 
svarbius, bet, nepelningus vei
kalus?

— Ką dar Jūs pats planuoja
te rašyti?

— Dar prieš kelerius metus 
buvau paskelbęs numatomus

PROF. MYK. BIRŽIŠKA

parašyti darbus, kurių nei vie
no ligišiolei nesu atlikęs — ir 
gal niekados neatliksiu. Ne tik 
dėl nebemažo savo amželio, bet 
ir kad ir dėlto, kad visų pirma 
turiu pasiskirti brolio veikalų 
išleidimui, šiaip mano amžiui ir 
mano darbo sąlygoms (Los An
gelėse) labjausiai tiktų atsimi
nimų rašymas, bet šiuo tarpu 
tam atsidėti nestengiu, nors ir 
atlieku tam parengiamuosius 
žygelius.

— Ar dar tikitės grįžti į Lie
tuvą?

— Išvykdamas 1944 m. iš Lie 
tuvos, buvau pasirengęs 20-čiai 
metų emigracijai. Tam esu ir 
dabar pasirengęs, bene labiau 
negu tie mano tautiečiai, kurie 
drauge su manim vyko “trum
pam laikui”, o dabar sparnus 
nuleido. Bet Jūsų amžius? — 
sakote. Žinoma, jis eis didyn, 
ne mažyn, o. be to ir kokia liga 
ar “accidentas” gali lengvai žmo 
gų iš gyvųjų išbraukti. Visko 
gali būti ir tas, kaip vaikų žai
dimuose, “nesiskaito”. Aš esu 
socialdemokratas (nepartinis 
nuo 1917 m. gruodžio 11 d.), 
maskolišką bolševizmą ne nuo 
šiandien pažįstu ir rainiai seku 
tarybinės “tvarkos” raidą, — 
Stalino, kulto nuvertimą — 
chruščevizmą, ir t. t., ir susilai
kydamas nuo pranašavimų, bet 
turėdamas prieš akis maskoliš
ko komunizmo (toje pat Lietu
voje ir kituose satelituose) tei
ginius ir neiginius, nė kiek ne
abejoki, jog nebe už kalnų bus 
toks Lietuvos gyvenimo sąlygų 
pasikeitimas, kai ne tik aš, bet 
ir daugelis kitų politinių mūsų 
išeivių laisvai galės jon sugrįž
ti.'

Kai 1918 m. vasario 16 d. 
mes, dvidešimt Tarybos narių, 
pasirašinėjom Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo raštą, 
darėme tai ne kaip karštuoliai 
ar išsišokėliai, bet kiekvienas 
turėdamas jau daugiau ar ma
žiau visuomeninio patyrimo, ne 
okupacinės valandos įspūdžių pa 
veikti, bet giliai suprasdami ir 
išgyvendami istorinę atliekamo
jo akto reikšmę. Vienas pasira
šiusiųjų, kuriam vėliau — nuo 
II-jo Pasaulinio karo — teko 
žiauriai nukentėti ir kurio šiuo 
metu aš dar nedrįstu įvardyti, 
man tuomet aiškiai pasakė: — 
Jeigu nors viena mūsų karta 
— kokiu s 20 metų — išgyvens 
nepriklausoma, kokios bebus po

Jau švinta —
augštam debesy
skambėjo sidabro kanopos, 
kažkur nudardėjo 
Hefaisto vežimas...

Varpas skambina priešpiečiams. — 
Išdžiūvus burna... ,
Aštrios hefaistiškos rankos, 
grubiai atriekusios duoną, 
siekia ąsočio.

I
Vidurdienio trumpas šešėlis — 
prie kalvės ilsisi ratai, 
augalotam pavėsy 
baltuoja plati skrybėlė. —
Saulė pačiam horizonte.

Liepsnojančio žaizdro
virpąs atspindys,
užlūžęs sienos briaunoj, 
suskaldo veidą pusiau. —
Tada — saulės laida.

Vakaras eina —
nusimeta marškinius,
sugirgžda sklendžiamos durys, 
pėda plati
basa spaudžias į smulkų ežero žvyrą. 

Garuoja viralas,
kvepia išbaltintos lino paklodės... 
Plaukiančiam vasaros debesy — 
sidabrinės žirgų kanopos.
Naktis.

LIETUVA

Aš jau greitai nebūsiu,
aš jau greitai užmigsiu:
mano kraštas žiema,
mano kraštas vidurdienis,

tik mano krašto deltie,
mėnuliui šviečiant,
žėri apsnigtas vaismedis.

n
Mano kraštas žiema,
mano kraštas vidurnaktis, 
vienišas balsas 
prarastų namų amžiuj,

tik mano krašto neužsėtais laukais-,
miego laukiant,
aidi rogių ilgi skambalai...

Aš dar negreitai nebūsiu, 
aš dar negreitai apkursiu.

to politinės ir kitokios katastro 
fos — dėl svetimų ar savų kal
čių — Tautoje įskiepytas nepri
klausomybės jausmas įveiks vi
sa tai ir po ilgesnio ar trumpes
nio laiko Tauta grąžins jam 
prarastąją nepriklausomybę.

Ar tokio tikėjimo mums ne
užtenka?

• Vyt. Alanto veikalą “Vi
suomenės veikėjai”, rugpjūčio 
18 d. pastatė “Atžalos” teatras 
Sydnejuje.

• Dali. Ant. Rūkštelė su šei
ma išvyko į Yosemite parką, 
kur išbus 10 dienų. Dailininkas 
paryžęs per tą laiką padaryti 
visą eilę peisažų škicų ir tapy
ti, kiek tik laikas leis.

• Vincas Kazokas, Australi
joje gyvenąs poetas, liepos 16 
d. Merrickvilleje buvo sužeistas 
pravažiuojančio automobilio. Su 
žalota galva, rankos ir skau
džiai sutrenktas. Be sąmonės 
buvo nugabentas į ligoninę. Ten 
aptvarsčiug buvo paleistas na 
mo, kur turėjo kelioliką dienų 
pagulėti lovoje.

SS

Pjūtis V. K. Jonynas

Pagaliau po 13 metų komu
nistų valdžia nutarė atgaivinti 
literatūros premijas Lietuvoje.
Laisvajame pasaulyje tuo tar
pu jau daugiau kaip dešimt me
tų sėkmingai tęsiamas Lietuvo
je gražiai pradėtas geriausiųjų 
metinių knygų premijavimas, 
kasmet skiriant po kelias premi
jas, paprastai po $500. šalia 
premijų kiekvienais metais ren
giami įvairūs literatūros kon
kursai: kasmetinis Draugo ro
mano konkursas $1,000, gau
singi dramų, novelių ir kitų žan 
rų konkursai. Lietuvoje per vi
są tą laikotarpį vos kelios “vi
sasąjunginės’.’ premijos numes
ta ištikimiausiems Stalino gar
bintojams. Šitokias “visasąjun
gines” Stalino premijas yra ga
vę S. Nėris (pomirtinę premi
ją), bolševikas A. Gudaitis Gu- 
zevičius, Teofilis Tilvytis ir An
tanas Venclova.

Ir štai šį pavasarį Lietuvos 
komunistų partijos ir Ministerių 
tarybos nutarimu įsteigtos as
tuonios valstybinės premijos už 
geriausius mokslinius darbus, 
literatūros ir meno kūrinius, 
trys premijos po 25,000 rublių 
ir penkios po 15,000 rublių. Šie
met 4 iš šių premijų skirtos ra
šytojams, likusios — muzikams, 
dailininkams, teatralams. Pir
mąsias premijas, t. y. po 25,000 
rublių, gavo Juozas Baltušis už 
romaną “Parduotos vasaros”,
Edvardas Mieželaitis už “Broliš 
ką poemą”, antrąsias, t. y. po 
15,000 rublių, padalijo Juozui 
Grušui už tragediją “Herkus 
Mantas” ir Justinui Marcinke- . ... ,
Tičiui už poemą "Dvidešimtas (mus. ^maite dar rysklau 5™ 
pavasaris”. atvaizdavusi..

Kuo gi pasižymi pirmasis 
laureatas?

Juozas Baltušis, gimęs 1909 
metais, perėjo piemens, berno, 
spaustuvės darbininko etapus, 
kol išėjo į rašytojus. 1941-44 
m. pažino stalinizmą pačioje 
Maskvoje, o jau nuo 1947 m. 
ėjo Pergalės žurnalo atsakin
gojo redaktoriaus pareigas; vė
liau, kai atsirado už jį atsakin
gesnis Jonas Šimkus, Baltušis 
degraduotas į eilinį to pat žur
nalo redakcinės kolegijos narį. 
Pirmas jo apysakų rinkinys 

‘Savaitė prasideda gerai” pasi-

KRONiKA
• Lietuvių prozos antologija, 

pirma dalis, baigiama įrišti ir 
tuoj pasirodys knygų rinkoje. 
Pirmame tome telpa Daukanto 
Motiejaus Valančiaus, Antano 
Tatarės, Aleksandro Fromo Gu
žučio, Žemaitės, Vinco Pietario, 
Žmonos (Ludvika Nitaitė-Di- 
džiulienė), Vinco Kudirkos, Bi
tės (G. Petkevičaitė), Ks. Va
nagėlio, Pr. Mašioto, Aišbės 
(Antanas Kriščiukaitis), Dėdės 
Antanazo, J. Gintauto (vysk. 
Staugaitis), Lazdynų Pelėdos 
(Sofija Pšibiliauskienė ir Mari
ja Lastauskienė), Jadvygos Juš 
kytės, Vaižganto, Meškučio 
(Pranciškus Vasiliauskas), Lin
dės-Dobilo, J. Uosio (Julijonas

rodė 1940 m., antras — “Bal- Jaseinskis), Jono Kmito, J. A 
tieji dobiliukai ’ — 1943 m. Mas Herbačiausko, Margalio, Šatri- 
&y°je’ bet ypačiai pagarsinta jos Raganos, Prano Penkaičio, 
Lietuvoje ir įvairiose “broliško- jOno Biliūno, Antano Vienuolio, 
se respublikose” jo drama “Gie
da gaideliai” 1947.

Premijuotasis romanas “Par 
duotos vasaros” dar nespėta iš
leisti, tačiau jo pirmoji dalis jau 
spausdinta Pergalės žurnale.
Veikalas parašytas “socialistinio 
realizmo”, to, anot Lietuvos Ra-

Konstantino Jasiukaičio, Vinco 
Krėvės, A. K. Puidos, Mykolo 
Vaitkaus, Vaidilutės (Ona Plei- 
rytė Puidienė), Sofijos Čiurlio
nienės, Romo Striupo, Igno Šei
niaus, Prano Bajoro, Jurgio Sa
vickio, Juozo Švaisto, Pušaitės, 
Antano Giedriaus, Putino, Ak-

šytojų sąjungos valdybos ple-1 lasmatė (Juozas Pronskus), Vy 
numo išaiškinimo, “priešakinio itauto Bičiūno, A. Šalčiuvienės, 
literatūros kūrimo metodo”, rei-1 Gustaitytės, Kazio KarP5aus ir 
kalavimais. Kuo gi skiriasi ta-, Mari.ios Aukštaitis kūrybos pa 
sai socialistinis realizmas nuo,! vyzdžiai. Knyga turi 608 psl. 
sakysim, Žemaitės realizmo ?! Viršelio skoningą aplanką pa- 
Svarbiausias dalykas čia yra davė Viesulas. Redaga-
tas, kad “socialistinis” autorius Vo *r )va(l^ parašė B. Brazdžio- 
mato “dvilypę gyvenimo tikro
vę” ir vaizduoja klasių (su
prask: luomų) kovą. Šiuo atve
ju toji kova vyksta tarp ūkinin
kų ir bernų, piemenų bei kito
kių samdinių. Iš tikrųjų šito
kius luomų interesų priešingu-

nis. Yra kiekvieno autoriaus 
trumpos biografijos.

• Pirmoji Lietuvių kalbos 
gramatika. Tokiu pavadinimu 
Lietuvos Valstybinės Politinės 
ir Mokslinės literatūros leidyk
la išleidžia knygą, turinčią 512 
pusi. Ją redagavo J^ Balčikonis 
ir B. Larinas. Leidinį paruošė 
Lietuvos Mokslų akademijos 
Lietuvių Kalbos ir Literatūros

Užtai įdomu pastebėti, kad 
tarybinis rašytojas, vaizduoda
mas nepriklausomos Lietuvos . . , ,

■p ; 2 v ’&i, , • gyvenimą, netyčia bus atiden- bistitutas. Leidinyje yra platus
Paviršutiniškam skaitytojui gę8 tarybinio gyvenim„ tikro. įvadas, D. Kleino gramatikų

n(-inn T Mino ’

Nepriklau somos ir sovietinės 
Lietuvos premijų palyginimas

25-kių ar net 15-kos tūkstan
čių premija gali būti įspūdinga, 
o jau bendra visų keturių pre
mijų suma — 80,000 rublių — 
tikrai imponuojanti. Tačiau iš 
tikrųjų taip tik atrodo. Paly
ginkime kelerių paskutiniųjų

vę, būtent: iš apačios į viršū
nes iškilusio žmogelio psicholo
giją. Buvusi samdinė Damulė, 
atėjusi į mirusio stambaus ūki
ninko Dirdos marčias, tuojau 
visiems samdiniams valgį pablo 
gina, piemenį nuo bendro stalonepriklausomybes metų preml- „ j -uns Cja

jų vertę su nuna, paskirtomis w taikli pKljckcija į a. 
rublinėmis ir pamatysime, kad Sitokios Damulė komu,
laisvos Lietuvos premijos buvo' nisUn5je santvarkoj _ tiks. 
žymia, svaresnės, nekalbant jau „au aki netvarkoje. - 
apie moralinę reikšmę: nepn- iikilu8io„ į fabrik dircktores
klausomoje Lietuvoje premija ar kitokias pirmūnes, engia dar-reiškė bteretunn, veikalo svo- baj8iau buržu,
rj, sovietinėje Lietuvoje - p.r-, 8i8tcmoje. Atsimenu,
muma lemia "socialistinis turi- , kalp' 1941 m geguž4s j d pro_
ny%, , ga rašytojams susirinkus Vil-Taigi Lietuvoje turėjome vals niujc , 3avo namu8 gnl0.
tybinę premija ROM btų, tre- žiOrėdama8 j įSsipusėiusia 
>ta premijų po 2.000 litų (Sa- Vendovo8 žmonelę, taikliai ir 
kale, Spaudos Fondo. Sp.ndu-I kandžiai pa8teMjo. ku0 nc Smė
lio), trejetą ketvertą po 1,000 ,.ni„x,
MtM <KVC, Lietuvos Raudonojoj yra da w įdomi 
Kryžiaus, Ukmergė,, rodan{, kad ra_
nės) - viso labo 15.000 litų , nel Bver8ti „bur.
kasmet tekdavo literatūros pre- ^„į,, 8avaip Jau
mijoms. Palyginę lito ir rublio fakta8, Rad kaj ne
perkamąja gabų. įsitikinsime, koIūkia darosi v,s dažne3n, , 

kad perkant butmiausras da y- rjko8 m Kaimas,
ku. (duona, pieną, sviest, la- 0 ne ko|flki8 dau^au dė.
šinius, aprangą, apavą...) ten- kineegniu siužetu — dau* ka ka mokėti 10 ar net 20 kartų "’aZ Dievas, kurio -
daugiau rublių negu litų. Vadi
nas, 50,000 rublių premija toli 
gražu neprilygsta 5,000 litų pre
mijai, o visų metinių literatū
ros premijų suma 15,000 litų 
atitinka ne 80,000 rublių, bet 
150,000-300,000 rublių. Čia jau 
nekalbame apie tai, kad tada. su 
litu galėjai daryti tai, ko dabar 
Lietuvoje balsiai nė pasvajoti 
negalima. Pavyzdžiui, Bernar
das Brazdžionis, 1937 metais 
gavęs porą premijų, su žmona 
(be jokios ekskursijos, be jokių 
palydovų...) apkeliavo tiek vals 
tybių, kiek tik norėjo. O kas 
būtų, jeigu šiandien Juozas Gru
šas pats vienas su savo šeima 
panorėtų atvykti į Ameriką pa
sisvečiuoti ? Ne, ką aš čia niekus 
svaičioju: tarybiniam žmogui į 
galvą neateina tokia kvaila min 
tis važinėti po kapitalistinį pa
saulį...

jau pirmo skyriaus vaikas ži
no! — “nėra”, o tačiau be jo 
neapsieina net tokie tarybiškai 
išprusę rašytojai, kaip Baltu
šis, pvz.: “...vis tylėdamas, ne
skubėdamas, ir r vienas. Dievas 
težino ką galvodamas”; “negi 
žinai, kada Dievas pašauks se
ną žmogų” ir tt.

Navatnų tipelių galerija

Bene ryškiausias veikėjas, ku 
rio šešėlis net ir po mirties den
gia veikalo spalvą, yra senis 
Dirda, nenorįs mirti, bet nei 
daktaro, nei kunigo neprisilei- 
džiąs: pirmo dėl pinigų, antro 
dėl to, kad kunigas savaime 
suponuoja grabą. Dirdos neap
gausi: viską mato nė nepažiū
rėjęs; gulėdamas lovoje, žino, 
kad kaimui pokštus darinėja ne

(Nukelta į 3 psl.)

Gramatica Litvanica” (1653) 
ir “Compendium Litvanico-Ger- 
manicum” (1654) fotokopijos 
bei jų vertimai į lietuvių kalbą. 
Pridėti D. Kleino vartojamų 

terminų ir vardų paaiškinimai 
bei įvairios rodyklės. Veikalas 
skiriamas kalbininkams.

• Kun. Valdemaras Cukuras
išvyksta studijoms Europon. Jis 
mano aplankyti Prancūziją, Is
paniją ir Italiją. Kelionėje už
truks iki vasario mėn. Kunigas 
Cukuras rūpinsis Romoje išleis
ti savo studijas. Šiuo metu jis 
studijuoja 16 šimtmečio Ispa
nijos mistikus, ypač šv. Joną 
nuo Kryžiaus. Taip pat jis yra 
parašęs studiją apie nerimą Dos 
tojevskio raštuose. Vienas iš jo 
kelionės tikslų yra aplankyti 
buvusį savo mokytoją Romoje 
Gorrigou-Lagrauge ir pasitarti 
su juo kaikuriais moksliniais 
klausimais.

• Adomo Mickevičiaus vai
kaitis gamina filmus. Jurgis 
Goreckis, kurio tėvas dr. Liud
vikas Goreckis buvo sūnus Ado 
mo Mickevičiaus dukters Mari
jos, dirba filmų studijoje. Suk
damas filmus jis apkeliavo Ara
biją, Ispaniją. Lenkiją, jis ruo
šia dokumentinį filmą apie Len
kiją, kur bus plačiai paminėtas 
ir Adomas Mickevičius. Gorec
kis nemažai dalykų nufilmavo 
nuvykęs ir į Vilnių, o taipgi ap
lankė Adomo Mickevičiaus ai
nius Lenkijoje. J. Goreckis gy
vena Paryžiuje ir tenai turi rau- 
zėjėlį Adomo Mickevičiaus at
minimui pagerbti.

• Poetas Balys Auginąs su 
žmona Valerija nuvyko vasaro
ti pas lietuvius pranciškonus į 
Kennebunkport, Maine. Graži 
aplinka palanlft mūsų rašytojo 
kūrybai.

• Akmens amžiaus lietuviai, 
taip pat viduramžių ir kitų bū
dingesnių laikų lietuviai vaiz
duojami filme “Lietuva — Eu
ropos nugalėtoja”.
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Žmogaus paskirties tyrėjas
Žmonos parašyta moksl. De Nouy biografija 

DR. JUOZAS PRUNSKIS

Iš naujausiųjų mokslininkų jis tuo pačiu laiku griauna reli-
plataus susidomėjimo yra pa
siekęs Pierre Lecomte Du Nouy. 
Jo veikalas apie žmogaus paskir 
tį — “Human Destiny” išvers
tas į trylika kalbų. Giliai paži
nęs gamtamokslį, išmąstęs žmo 
gaus prigimtį, jis davė tą įdo
mią filosofinę studiją.

Mums norisi arčiau pažinti tą 
autorių ir turime tam gerą šal
tinį: jo žmonos parašytą mo
nografiją “The Road to ‘Human 
Destiny” (Išleido Longmans, 
Green & Co., New York, pusi. 
344, kaina $5). Velionį moksli- 
niWką ji prisimena su pietizmu, 
atskleisdama faktą, kad jiedu 
ir vienas, ir kitas norėjo pir
mas mirti, nes atsiskyrimo per
gyvenimas jiems atrodė baises
nis už pačią mirtį. Bėgantieji 
metai nedildo mirusiojo atmi
nimo ir jo našlė rašo:

— Kur tik aš pasisuku, ten 
jaučiu jį, ką tik aš išgirstu, man 
atneša kokius nors ryškius lai
mingųjų momentų atsiminimus, 
kada buvome kartu. Jo dvasia 
yra saulėleidžio grožyje, žuvėd
rų sklandyme virš okeano, ban
gų ošime, vėjo dūsavime, mėne
sienose paupy, laukų dainoje. 
Kaip ir praeityje — jo meilė 
mane apsupa, stiprina ir vado
vauja, duodama man jėgos lauk 
ti tos dienos, kada mes vėl eisi- 
ipe pirmyn, laikydamiesi rankų, 
kaip seniau...

Motinos dienoraštis

Mūsų mokslininkas buvo gi
męs 1883 m. gruodžio 20 d. Pa
ryžiuje. Jo tėvai buvo šviesūs 
Žmonės, ir mažąjį kūdikį gla
monėjo atsilankydamos garse
nybės kaip rašytojas Maupas- 
sant, redaktorė J. L. Adam. Jo 
motina nuo pat jo gimimo ve
dė dienoraštį, ir čia mes aptin
kame tokių taurių momentų, 
kaip tas pradėjusio kalbėti ir 
jausti mažojo žodis:

— Mamyte, brangioji, aš ta
ve myliu. Labiau, kaip gėles... 
Noriu, kad mudu, tik mes du 
būtume Danguje. —

Jau būdamas 10 metų būsi- 
masis mokslininkas skaitė kny
gas apie fiziką ir darė tyrimus, 
pratindamasis veikti su Geissle- 
rio vamzdžiais, Ruhmkorfo įtai
sais, Leideno bonkomis ir vota- 
metrais.

Jaunatvės nuotykiai

Jo pasaulis turtėjo kelionėse 
su motina po Vokietiją, Austri
jos Tirolį, Šveicariją. Ir tas vis
kas jam nepripūt'ė vėjų į gal
vą. Priešingai, artėjant pirmos 
Kęmunijos dienai, jis motinai 
kalbėjo:

— Mama, jeigu tu sutiksi, aš 
neužsidėsiu to gražaus laikro
džio, nei to puikaus retežėlio, 
nei savo kitų brangenybių. Ži
nai, kaikurie drauge su manimi 
švenčiantieji pirmos Komunijos 
dieną yra taip neturtingi. Jie 
nesijaustų gerai, matydami 
tuos dalykus ant manęs.

Visdėlto šeimoje jis negavo 
gilaus religinio auklėjimo, nors 
dorovingumo dėsnius 
skiepijo rūpestingai.

Būsimasis mokslininkas nuo 
jaunatvės rodė gyvą orientaci
ją; vienu metu Rivieroje kal
nuose, kur nebuvo pagalbos, su
gedo jo automobilis. Jis pats iš
ardęs sutvarkė motorą. Pradė
jo važiuoti, bet kalno kely e- 
sant stačiai mašinai, pompa ne
siekė benzino. Jis apgręžė ma
siną ir į kalną įvažiavo atbulu 
automobiliu.

Jaunatvėje mūsų mokslinin
kas vadinamų laisvamaniškų pa 
žiūrų, bet jis gerbė religiją. 
Briando adresu jis išs’tarė:

— Jis turi iliuzijų, tikėdama
sis išlaikyti taiką Europoje, pa
remtą popieriaus dokumentu, 
perrištu raudonu kaspinu ir už
cementuotu vaško antspauda;

ginį autoritetą, nei nepagalvo
damas, ką jis ton vieton pasta
tys...

Nušlavė vaikystės religines 
pažiūras...

Turėdamas vispusiškų gabu
mų, jis gilinosi į teisę, turėjo 
pasisekimo vaidyboje. Jo pasau
lėžiūrą veikė skaitymas Rena- 
no, Taine, kurie nušlavė jo vai- 
vystės religines pažiūras.

Didelės įtakos jo gyvenime tu 
X*ėjo pirmo Pasaulinio karo me
tu atsilankymas į lauko ligoni
nę netoli Compiegne, kur jisai 
sutiko dr. Aleksį Carrel (vėliau 
laimėjusį Nobelio premiją). Le
comte du Nouy susiinteresavo 
biologijos ir medicinos klausi
mais. Atsikėlęs 4 vai. ryto ir at
likęs savo, kaią kario pareigas, 
jis skubėdavo į tą ligoninę, kur 
praleisdavo visą laisvalaikį. Pa
galiau jis buvo perkeltas prie 
dr. Carrel į tą ligoninę. Vieną 
naktį ilgai darbe vakaravęs, pa
rėjęs poilsio rado bombos ske
veldrų ant pagalvio, kur jis gu
lėdavo. Jei būtų anksti parėjęs, 
į jį būtų pataikyta.

Į mokslo viršūnes

Juo tolyn, tuo labyn jis gili
nosi į mediciną ir gamtamokslį. 
'1917 fnetais Paryžiaus universi
tete iš tos srities jis gavo dok
toratą, parašydamas disertaci
ją apie biologinius vyksmus gy
dant žaizdas.

Tais pat metais jis atvyko į 
JAV ir New Yorke dėstė apie 
geriausius žaizdų gydymo bū
dus. Palaipsniui jis jau pasiekė 
tokio mokslinio garso, kad buvo 
pakviestas Rockefellerio insti
tuto nariu, vienintelis iš pran
cūzų.

Grįždamas Prancūzijon jis su 
planavo specialią laboratoriją 
biologinėms problemoms tirti, 
sudarydamas pagrindą naujai 
mokslo šakai — biochemijai. Jis 
buvo tiek atsidėjęs mokslui, kad 
visas dienas praleisdavo labo
ratorijoje, dirbdamas ir šešta
dieniais, atsisakydamas išeiti 
kur svečiuotis. Jau iki 1921 m. 
jis buvo pravedęs daugiau kaip 
3,000 įvairių eksperimentų, kam 
jis ypač turėjo palankias sąly
gas Rockefellerio laboratorijo
je. O visdėlto jis nepasiliko tik 
sausas kabinetinis tyrėjas. Jis 
buvo širdies žmogus ir jam pri
klauso žodžiai:

— Savo santykiuose su ki
tais, žmogus privalo naudoti pro 
tą, bet jis padarys daug mažiau 
klaidų, jeigu paklausys savo šir
dies.

Atrasti faktus ir atrasti žmogų

Tyrimo laboratorijos jam tar 
navo dviems tikslams: atrasti 
faktus ir atrasti žmogų. Nuo 
1928 iki 1936 m. jis parašė 53 
referatus, 30 mokslinių straips
nių žurnalams ir penkias kny
gas.

Mūsų mokslininkas komuniz
mui buvo priešingas, ir tai ne

motina^tik dėl jo kruvino žiaurumo, bet 
ir dėl tų. jo teorinių principų, 
kuriais jis yra paremtas.

Stebėdamas gyvenimo tikro
vę, jisai priėjo išvados, kad įsta
tymai, kurie tvarko gyvenimą, 
skiriasi nuo fizinių įstatymų.

turi būti skatinamas tik tiek, 
kiek jisai galimas panaudoti 
moraliniam žmogaus pakėlimui.

Jis buvo pilnai įsitikinęs, kad 
naujieji mokslo išradimai toli 
gražu nepatvirtins materialisti
nės pasaulėžiūros, o atskleis bu
vimą jėgos anapus pasaulio.

Jis įžvelgė mokslo ribotumą, 
ypač kas liečia išaiškinimą mo
ralinių ir dvasinių žmogaus sie
kimų buvimą. Iškeldamas mora
lės vertę, jis savo raštuose pa
brėžė, kad civilizacijos, kurio
mis mes didžiuojamės, sužlugs, 
jeigu jos nebus paremtos tvir
tesniais pagrindais.

Mokslą jis buvo taip pamė
gęs, kad grįžęs Prancūzijon žie
mą nebijodavo išsėdėti ištisas 
dienas laboratorijoje, kur tem
peratūra buvo 59 laipsnių. Pran 
cūzų akademija už jo mokslinius 
darbus jam suteikė premiją.

Atstovaudamas mokslo pašau 
lį, jis tačiau augštai gerbė mo
ralę. Jo raštuose skaitome:

— Masių pažanga ir laimė ga
li būti pasięktos tik tobulinant 
atskirus individus, ir tas tobu
lėjimas gali būti pagrįstas tik 
augšta ir kilnia moraline draus
me, ne tik laisvai priimta, bet 
ir suprasta.

Rašytojai ir seksualumas

Jis reikalavo augšto moralės 
ir iš spausdinto žodžio. Savo 
veikale “Žmogaus kilnumas” jis 
rašė: ,

— Per paskutinius metus žy
miai paaugusi tendencija, mo
dernizmo priedangoje, priimti 
drabnas ir knygas, kurios teisin 
gai 1900 metais būtų buvusios 
laikomos pornografiškomis; tai 
atneša moralinį palaidumą ir ne 
kuklumą. Dažnai jos yra suve- 
džiojančios ir palenkia žmogų 
regresuoti į gyvulį. Tokie rašy
tojai palaipsniui žmogų degre- Dabar jisai pradėjo tas min- 
duoja ir viskas baigiasi sociali- tis skleisti savo gausiose pas- 
ne, patologine ir moraline tra- kaitose ir net parašė knygelę

Kazys Bradunas

KAD NEBŪTUM VIENA
Nuploviau langą 
Prie tavo lopšio.
Kad žvaigždės tekėtų, 
Tekėdamos mirgėtų —

• Kad nebūtum viena,
Per naktužę viena.

Linguosiu gluosniu 
Prie lygaus kelio,
Kad paukštis nutūptų,

• Nutūpdamas Čiulbėtų —
Kad nebūtum viena,
Kelionėje viena.

Kalnan palydėsiu 
Smiltim nubyrėsiu,
Kad vėjelis pustytų,
Pustydamas migdytų —
Kad nebūtum ‘čtta,
Žemelėje viena.

NOSTALGIJA
Sučežėjo sausas lapas ...
Aš klausaus, pavirtęs moliu,
Netikėdamas mirtim,

• Elniui perbėgus per kapą,
Per šarmotą mano guolį 
Vakarų kryptim.

v

' ANKSTYBAS PAVASARIS
, Tirpsta sniegas... ramu ...

Giedant paukštį girdi...
Prie ugniakuro gruodas atšyla.
Gruodo amžinumu 
Abejoti imi,
Įsikniaubus į požemio tylą.

Tokią naktį giliai 
Akmenų branduoliai

• Tavo saujoj šaknijo ir sprogo ...
Kyla maldai ranka,
Dega saulei auka,
Žydi nukirsto skroblo šaka.

paskirtį... Jeigu pasaulis nori Jis mirė 1947 m. rugsėjo 22
turėti taiką ir gerbūyį to tegali 
atsiekti visuotina meile ir noru 
savo artimą mylėti kaip save. 
Kitais žodžiais — griežtai įve
dant Kristaus mokslą į žmonių 
širdis; vien naujų įstatymų lei
dimas čia , nepadės.

d. aprūpintas sakramentais, ku
rie, kaip žmona rašo, “apšvietė 
jo visą būseną”.

Išversta į 13 kalbų, perrašyta 
aklųjų šriftu

Artėjant jo mirties dešimtme- j 
čiui, galime pasidžiaugti, kad 
jo idėjos yra labai gyvos. Jo 
knygos “Žmogaus paskirtis” ■

gėdija, kurios aliarmuoja ir kas “Ar Dievas išėjo iš mados”. Jos (Human Destiny) išpirkta apie
dienę spaudą. Menininkas yra 
dažnai nuoširdus, bet gyvulis 
juk visada yra nuoširdus, ir tas 
nuoširdumas nėra pateisinimas 
tas dvi kategorijas suartinti. 
Meno žodis dažnai yra naudo
jamas paslėpti niekingą komer- 
'cinį interesą ar bjaurius nukly
dimus. Vaizdiniai ir literatūri
niai kūriniai, kurie iššaukia sek
sualinių hormonų sekreciją, ar 
•jie būtų nuoširdūs, ar prekybiš- 
xki, gimdo regresyvias (atžaga- 
reiviškas) tendencjias. “Meniš
koji” etiketė daro juos dar ža- 
lingesniais, suteikdama jiems 
prestižą ir atlaidumą, kurie pa

buvo paskleista 160,000 egzemp milioną. Kelios laidos buvo iš- 
liorių. i leistos Amerikoje, o taipgi iš-
iUniversiteto premijuoti veikalai versta į prancūzų, danų, švedų,

Laussanos universitetas (Švei 
carijoje) suteikė premiją už jo 
knygas, kaip geriausius veika-

norvegų, suomių, olandų, ispa
nų, vokiečių, italų, japonų, por
tugalų, Vietnamo, persų kalbas.

lūs iš mokslo filosofijos srities Į Vienas jaunuolis, planavęs sau-
per paskutinius 10 metų. Jo kny 
ga “Žmogaus paskirtis” per me-

žudybę, perskaitęs tą veikalą ry 
žosi pergalėti gyvenimo sunku-

tus laiko buvo labiausiai perka- mus. Akliesiems ji ne tik buvo
mas veikalas.

Gaila, mokslininko sveikata 
dilo. Jo vidaus liga jpankreas) 
degino jo gyvenimo siūlą. Vie
na iš paskutinių jo minčių bu
vo:

— Betkokią vyriausybė, kuri
teisina to pamėgdžiojimą ir su-, negerbia žmogaus kilnumo, nors 
mažina savaimingą moralinę re- ’ išviršiniai ir būtų lyg pagrįsta

įrekorduota į plokšteles, bet ir 
atspausdinta aklųjų (Braille) 
šriftu.

Jo žmona, persiėmusi jo idė
jomis, minėtoje jo biografijoje 
kartoja žodžius:

— Mes pradedame suprasti, 
kad tik giliai pasikeitus atski
riems žmonėms ir visiems vienin

akciją tradiciniame šeimos auk laisve, tikrai nuves į kokią nors gai darant pastangas, gali būti 
Įėjime.

Kultūrinė kronika

Išradimai be dvasinės pažangos 
— sužlugdys

Taip rašė tas pirmaujantis 
mokslininkas. Dvasios kultūrą 
jis augštai vertino. Savo veika
le “Žmogaus paskirtis” taikos 
kūrėjams jis kalbėjo:

— Taika privalo būti kuria
ma perkeičiant žmones iš vi
daus, o ne statant išorines struk 
turas.

Anot jo žmonos žodžių, jisai 
pramatė, kad išradimai žmogų 
sužlugdys, jeigu žmogus neda
rys dvasinės pažangos, ir dėlto

Jis tvirtai įžvelgė laisvą valią,mūsų mokslininkas pakėlė aliar
žmoguje, ir suprato, kad jos pa
neigimas vestų prie pasaulėžiū
ros, kuri asmenį aukotų vals
tybei, kuri atmestų viską, kas 
yra dvasiška, ir tai vestų prie 
žmonijos puolimo ir prie išau
gimo vergijos, kurioje visus do
minuotų tik keletas. Todėl jis 
net parašė keletą knygelių prieš 
marksizmą.

Jis labai sielojosi, kad mora
linis progresas nėra toksai pat, 
kaip intelektualinis, ir rašė:

muojantį šauksmą. Jo pasaulė
žiūros raidą žmona taip nusako:

— Iš visiško agnostiko jis, 
dėka savo mokslinio darbo, pri
ėjo išvados, kad vien mokslas 
neįstengia išaiškinti gyvenimo 
mįslės... Gyvenimas jį išmokė 
suprasti reikalą moralinių nuo
statų, kurie nebus veiksmingi, 
jeigu nebus paremti tikėjimu. 
Ir taip — protu jisai priėjo prie 
įsitikinimo, kad yra Dievas; net 
ir karo baisenybės neįstengė su-

— Intelektuajinis progresas purtyti jo tikėjimo į žmonijos

totalitarizmo formą, kuri su- žmonija išgelbėta, tačiau ne
triuškins individualinę iniciaty- daug laiko teliko mūsų civiliza- 
vą. I ciją gelbėti.

VASAROS RŪPESČIAI

• Lietuvaitės seselės ameri- 
kietiškumas, tokia tema LCI kai 
bėjo sesuo M. Felicija, Im. Con., 
iš Putnam, Conn.

Modernumas ir amerikietiš- 
kumas yra labai artimi dalykai. 
Amerika kartais yra vadinama 
Naujuoju pasauliu. Ji, tartum, 
tas jaunas medelis, į kurį įskie
pyti senesnių kultūrų skiepai, 
bet kuris puošiasi jau kiek kito
kiais žiedais ir augina kitokių 
vaisių, negu tie medžiai, iš ku
rių paimti buvo skiepai. Su jau
natvės energija ir drąsą Ameri
ka imasi iniciatyvos visose gyve 
nimo srityse. Naujų būdų, nau
jų metodų jieškojimas ir grei
tas naujų išradimų pritaikymas 
yra būdingas Amerikos bruožas. 
Antra ryški Amerikos savybė 
yra labai plati laisvė įvairiose 
srityse, — laisvė politiniame ir 
ekonominiame gyvenime; žo
džio ir spaudos laisvė: mokslo ir 
tikėjimo laisvė. Mokyklų laisvė 
ir jų nepriklausomumas nuo po
litinio gyvenimo. Kad atskiri 
individai ir įvairios grupės ga
lėtų naudotis ta plačia laisve, 
vieni kitiems nekliudydami, rei
kia daug tolerancijos. Toleran
cija dar viena būdinga Amerikos 
ir šio krašto žmonių žymė.

Man rodos, kad pakanka šių 
kelių čia paminėtų bruožų, kad 
suprastumėm, kodėl Amerika 
ne tik technikos srityje iškilo į 
pirmąją vietą, ne tik augštu gy
venimo standartu, bet ir mora
line savo jėga. Juk kovoje už 
krikščionišką civilizaciją ir tau
tų laisvę pasaulis laukia Ameri
kos vadovavimo.

Katalikų Bažnyčia Amerikoje 
gražiai klesti. Ji auga ne tik 
narių skaičiumi, bet ir savo in
stitucijomis ir savo moraline 
įtaka. Čia didelis vaidmuo ten
ka katalikų mokykloms, kuriose 
mokosi apie 4 milionai vaikų ir1 
jaunuolių. Per vaikus pasiekia
mi tėvai. Tose mokyklose auga 
ir bręsta busimieji šio krašto 
religijos, kultūros ir politikos 
vadovai. Pagal vyskupą Fulton 
Sheen, Amerikos katalikai yra 
įsteigę 50 tūkstančių pradžios 
mokyklų misijų kraštuose: Azi
joje, Afrikoje ir kt. Iš to mato
me, kaip plačiai Amerikos kata-. 
talikų įtaka siekia.

Anksčiau mano minėti bruo
žai — iniciatyva, naujumo bei 
pažangos dvasia, laisvė ir tole
rancija yra labai vertingi da
lykai. Jie prisidėjo prie Ameri
kos iškilimo. Lietuvaitė seselė 
turi juos ugdyti savyje ir kituo
se. Bet kaip viskas šioje žemėje 
nėra visiškai tobula, taip ir ša
lia šių gražių savybių slypi ir 
kaikurie pavojai. Paslankumas 
į naujovę, išmintingai netvarko
mas, gali pasireikšti nepastovu
mu ir paviršutiniškumu. Augš
ta Amerikos technika ir medžią 
ginių gėrybių gausumas mases 
veda į perdidelį jų vertinimą, su 
skriauda dvasinei kultūrai. Ne
tvarkoma laisvė veda į autorite
to negerbimą ir palaidumą. Šis 
pavojus ypač yra realus jauni
mui.

Blogai suprantama toleranci
ja lenkia į abejingumą, indife
rentiškumą. Indiferentiškumas 
religijos ir dorovės dalykuose 
atiptol nėra siektina dorybė. 
To indiferentiškumo ir iš jo iš
plaukiančios pažiūrų ir idėjų 
maišaties yra daug šio krašto [ 
visuomenėje ir nekatalikų mo- j 
kyklose ir universitetuose.

Seselėms tų pavojų nėra. Nuo | 
jų saugo vienuolinio gyvenimo' 
tvarka ir Bažnyčios nurodymai. 
Bet seserys turi žiūrėti atviro
mis akimis į gyvenimą, kad ga
lėtų ne tik pačios šių silpnybių 
išvengti, bet ugdydamos jauni
me gerąsias amerikiečių savy
bes, saugoti jį nuo galimų iš
krypimų ir minėtų pavojų.

• Klemensas Priclgauskas, 
žurnalistas, rugsėjo mėn. mini 
savo 45 metų spaudoj bendra
darbiavimo sukaktį. Žurnalistas

V. K JONYNAS gyvena Kanadoj, Hamilton. Ont.

• Vienuolė moderniame pa
saulyje — tautiniu atžvilgiu, to
kią paskaitą skaitė LS Institu
te sesuo Cecilija Marie, CJC.

Amerikos lietuvaitė vienuolė, 
moderniame pasaulyje yra kiek 
viena Amerikoje gimusi, lietu
viškos kilmės vienuolė, kuriai 
Dievo Apvaizda skyrė gyventi 
šiais neramiais, komunizmo grė 
smės laikais. Kodėl ši amerikie
tė vienuolė turi reikštis kaip lie
tuvaitė? Todėl, kad Dievo buvo 
jai skirta šią tautybę gauti. Mū
sų Kūrėjas, Savo meilėje, leido 
mums gimti iš lietuvių tėvų, ku 
rie lietuvybę vertino ir jai au
kojosi. Nenuostabu todėl, kad 
ir mums, jų dukroms, yra bran
gu visa tai, kas lietuvybe vadi
nasi: lietuvių kalba, tradicijos, 
istorija, menas ir panašiai. Tu
rime visa tai palaikyti. Per lie
tuvybės palaikymą, mes tęsia
me savo mylimų tėvelių pradė
tąjį lietuvybės darbą. Antra, 
Dievas to iš mūsų nori, nes Pats 
davė mums įsakymą: “Gerbk sa 
vo tėvą ir motiną”. Gerbdami 
savo tėvus, mes gerbiame ir my
lime tėvynę Lietuvą, kurioje tė
veliai gimė. Mes gerbiame ir my 
lime savo tautą, kuri šiandien 
taip žiauriai yra išblaškyta ir 
kankinama. Trečia, Dievo meilė 
ir teisingumas reikalauja, kad 
mylėtume ne tik tą šalį, kur gi
mėm ir augom, bet ir savo tau 
tą, iš kurios esame kilę. Meilė 
savo tautai ir meilė gyvenama
jam kraštui, sykiu sujungtos, vie 
na kitą papildo ir sustiprina.

Įžadų malonė taigi, nepakei
čia žmogiškos prigimties, ir 
Amerikoje gimusi seselė, palai
kydama savo lietuviškumą, net 
ir praturtina savo amerikietiš- 
kumą.

Kuo seselė, kaip lietuvaitė, tu 
rėtų reikštis? Svarbiausia kaip 
mokytoja ir jaunimo vadovė. 
Brangindama savo lietuvišku
mą, seselė turėtų stengtis ge
riau susipažinti su tuo brangiu 
turtu, jai tėvų pavestu: su lie
tuvišku charakteriu, lietuvių 
kalba, papročiais ir tradicijo
mis. Pati juos geriau pažinusi 
ir pamilusi, tą meilę galės ge
riau perduoti ir savo lietuvių 
kilmės mokiniams.

Jei vaikas, Amerikoje gimęs, 
kalba angliškai, tai natūralu, ir 
seselė mokytoja tą amerikietiš- 
kumo žymę turi palaikyti; bet 
jei vaikas yra lietuviškos kil
mės, reikia suprasti, kad jis tu
ri lietuvišką charakterį, kurio 
geras ypatybes seselė mokyto
ja turi iškelti ir palaikyti,- su
derindama lietuviškumą su ame 
rikietiškumu, nelaužydama vai
ko. Ji gali tai atsiekti įvairiais 
būdais: lietuviškais parengi
mais, dainomis, šokiais ir įvai
riais tautos papročiais. Ypatin
gai turėtų seselė mokytoja rū
pintis, kad vaikas susipažintų 
ir pramoktų savo tėvų kalbos; 
ne vien dėl to, kad tai yra viena 
iš seniausių ir gražiausių kalbų, 
bet todėl, kad tai yra raktas, 
kuris atidaro duris į tautos tur
tus, kurie žmogų praturtina ir 
jį papildo;

Seselė kaip vienuolė, remda
masi artimo meilės pagrindais, 
turėtų palaikyti ypatingą ryšį 
su kenčiančia, kankinių ir kata
kombų tauta; raginti savo mo
kinius meilę aukotis ir melstis 
už kenčiančią tėvynę. Daug, la
bai daug, priklausys nuo pačios 
mokytojos asmenybės. Jei ji pa
ti užsidegs tąja meile, uždegs ir 
savo mokinių širdis; jei ji pati 
karžygiškai aukosis, aukosis ir 
jie, ir kartu atsieks tą tikslą, 
kuriam tautų Viešpats mus su
tvėrė.

• Vladas Dubas, Lietuvos uni 
versiteto profesorius, mirė 1937 
m. rugpjūčio 3 d. Kaune. Taigi 
šįmet sukanka nuo jo mirties 
30 metų. Dėstė prancūzų litera
tūrą. Buvo lietuviškos enciklo
pedijos bendradarbis. Parašė ke 
lėtą mokslinių veikalų. Mirė 
Kaune, turėdamas 50 m. am
žiaus.
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Šiluvos šventove Chieagoje
Architektūra, ornamentika, tapyba

DR. P. CELIEŠIUS, East Chicago, Dl.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo• nai yra aplenkti lankais, kurie

šventė yra jaugus lietuvių dva- 
sion keleriopu prisiminimu. Tą 
dieną buvo švenčiama Lietuvių 
Tautos šventė. Taip pat tą dieną 
buvo švenčiama ir Marijos gar
bei skirtoji šventė, primenanti 
jos gimimą. Bet ypatingai iškil
mingu būdu ji buvo švenčiama 
Šiluvoje per aštuonias dienas. 
Minėtoji šventė lietuvių lūpose 
tapo sutrumpintai vadinama “Ši 
luvinė”. šimtai tūkstančių mal
dininkų tų atlaidų proga kėliau 
davo j Šiluvą, nepaisydami nei 
oro palankumo, nei toje vietoje 
apsistoti sąlygų svetingumo 
(daugelis maldininkų nakvoda
vo arba daržinėse, arba po ve
žimais, arba tiesiog ant dirvo
nėlių, ant pievų).

Šiluvinės. atlaidų entuziazmo 
ugnj lietuvis nešėsi savo širdy
je keliaudamas į platųjį pasau
lį. Ją atsinešė ir į Chicagą. Čia 
dalis lietuvių atkūrė šiluvinius 
atlaidus prieš keliasdešimt me
tų Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Tačiau lietuvio siela 
nebuvo tuo pilnai patenkinta, 
nes minėtoji bažnyčia savo ma
žumu, savo paprastumu ir kuklu 
mu neatitiko jų dvasios polėkių. 
Jie laukė tinkamo laiko ir pro
gos, kada galės pasistatydinti a- 
titinkamą Šiluvinės Marijos gar 
bei šventovę. Tas laikas yra, 
esant geresniems uždarbiams, 
galimybė sutelkti naujos baž
nyčios statybai didesnes pinigų 
sumas. Ta proga — naujų atei
vių tarpe savų įvairios rūšies 
menininkų turėjimas. Tuo būdu 
d. gerb. prel. Jurgio Paškausko, 
lietuvių klebono, rūpesčiu ir 
darbštumu, geraširdžių parapie
čių gausiomis aukomis ir lietu-J 
vių menininkų J. Muloko, V. K. 
Jonyno, V. Košubos, K. Žoroms- 
ko, seselės Mercedes ir R. Ma
ziliausko kūrybingumu išaugo 
Marąuette Parke nauja, graži 
Marijos garbei skirta Šiluvos 
šventovė, kurią Jo Em. kardi
nolas Stritch šių metų gegužės 
12 dieną pašventindamas atvėrė 
lietuvių katalikų viešosioms pa
maldoms. Dabar rugsėjo 8-15 
dienomis pirmą kartą įvyksta 
Šiluviniai atlaidai. Ta proga ten 
ka nors sutrauktai atžymėti mi
nėtos bažnyčios meninę vertę, 

a) Architektūra

Marąuette Parko Marijos Gi
mimo naujoji lietuvių bažnyčia 
architektūriniu požiūriu gimė 
dviejų pagrindinių faktorių są
veikoje. Pirmasis faktorius yra 
architekto J. Muloko lietuvių me 

| no įsijautimo rezultatas; antra
sis — bažnyčios užsakytojo va
lia pagal jo pasirinktą meninį 
skonį. Pirmojo architektūrinis 
projektas savo konstrukcijoje 
daug kur privalėjo rikiuotis pa
gal užsakytojo skonį. Dėl to,
žvelgiant į minėtos bažnyčios portalis yra atžymėtas trejomis 
architektūrinę kompoziciją ir ją originaliomis durimis, kurios į 
vertinant meniniu požiūriu, ne- viršų siaurėdamog rezonuoja 
leistina tų dviejų momentų ne- bokštų siaurėjimui ir kurios da-
paisyti ir ją vertinti tiktai vie
nu kuriuo požiūriu.

Arch. J. Muloko sielos gelmė- atsidarys, arba atsiverdamos nu
se telkėsi per eilę metų Lietu
voje matytų originalių varpinių, 
šventoriaus vartų, lietuviškų 
kryžių meninis įsijautimas, jų 
individualinis išgyvenimas. To 
matyto liaudies meno lytys t.ar- 
pusavyj glaudinos, organiškai 
suaugo, subrendo ir galutinai gi
mė naujos bažnyčios pavidalu, 
lietuviško meno nuotaikoje. Pa
žvelgęs į Marąuette Parko lietu
vių naująją bažnyčią, junti jos 
autorių kvėpuojant lietuviško 
meno atmosfera. Jos bokštai, 
nors ir originalūs, o visdėlto 
mums primena kaikurių Lietu
voje matytų bažnyčių varpines. 
Bokštų galvenos byloja apie daž 
nai sutinkamą lietuviškų kryžių 
koplytėlę, arba stilizuotą kop
lytstulpio galvelę. Tiek centra
lės, tiek kryžmos navų fronto-

mums mena matytus Lietuvoje 
mūrinių šventorių vartus (bro
mas). Bokštų smailė jančios vir
šūnės su kryžiais gali būti drą
siai lyginamos su retkarčiais su 
tinkamais Lietuvos kapinėse ak 
meniniais smailėjančiais stul
pais, kurių viršūnėje randasi pri 
tvirtinti metaliniai kryžiai (Jėz- 
no kapinėse). Centrinės ir kryž
minių navų rožiniai langai nėra 
pakartojimas labai dažnai sutin 
karnų kitose tautose bažnyčių 
“rožėtų”, bet drąsus lietuviškas 
kryžius, apvainikuotas stilizuo
tų tulpių ornamentika. Tų pat 
navų frontonus dengią stogeliai 
yra aliuzija į Lietuvos gyvena
mų namų stogų užlaužąs.

Apskritai, žvelgdami į baž
nyčios fasadą, gauname žydin
čios bažnyčios įspūdį. Fasado 
pagrindinį meninį svorį neša jo 
bokštai. Jiedu besmailėdami ir 
kildami augštyn sudaro lyg sti
lizuotų tulpių stiebelius, kurių 
galvenose, prasiskleidę patys 
tulpių žiedai, teikia fasadui gė
lių puokštės vaizdą. Žiedams nuo 
oro grėsmės ginti yra keturkam 
piai stogeliai, kurie atbaigia kop 
lytines bokštų galvenas. Tačiau, 
kad bokštai nesudarytų savo gal 
venose užlūžusio įspūdžio, jie 
persimeta už stogelio į naujus 
pakaitalus — smailėjančius stul 
pelius. Tačiau šių bokštų buvi
mo prasmė yra ne stiebeliuose 
ir ne žieduose su stiebeliu, nei 
smailėjančiuose stulpeliuose, bet 
kryžiuje. Dėl to jie galutinai at
siskleidžia kryžiumi, kuris kil
damas padangėn skelbia žmoni
jai pergalę ir rodo kelią į dan
gai-

Tiedu bokštai nėra palaidi ir 
nėra vienas nuo antro nepri
klausomi. Jiedu yra jungiami 
vienumon lyg gėlių puokštės 
juosta, kurion skulptorius V. 
Košuba įaudė lietuviškas skulp
tūras: Aušros Vartų, Pažaislio, 
Šiluvos ir Žemaičių Kalvarijos 
Madonas. Frontono rožinis lan
gas yra tarsi tos gėlių puokštės 
deimantinė sagė — kryžius, pa
skendęs stilizuotų tulpių puoš
menose, kad pastiprintu puokš
tės žiedų įspūdį. Virš rožinio lan 
go atsiskleidęs kenčiančios Lie
tuvos simbolis — Septynių Ka
lavijų Madona — atkurta skulp
toriaus R. Maziliausko pagal lie
tuvių liaudies motyvą. Reikia 
pastebėti, kad tos rūšies Sopu
lingoji Dievo Motina (kurios 
širdį veria septyni kalavijai) 
yra būdingas lietuvių bažnyti
nio meno reiškinys, nes dažniau 
šiai randamas tik pas lietuvius. 
Madonos papėdėje matome Lie
tuvos valstybės simbolį — Lie
tuvos Vytį (V. Košubos), nes 
Lietuva yra Marijos žemė ir 
savo skausme glaudžiasi prie So 
pūlingosios Madonos. Fasado

ro žiūrovams neįprasto bažny
čios įspūdžio: rodos ims ir ne-

svirs į šoną. Jos didžiuojasi nau
ja ir puikia architekto konstruk 
cija ir atitinkama dail. V. K. Jo
nyno ornamentika.

Tenka kartais nugirsti, kad 
naujosios Marąuette Parko lie
tuvių bažnyčios bokštai kaiku- 
riems smarkuoliams nepatinka, 
nes, girdi, panašių bokštų niekur 
bažnyčiose nėra matę. Taigi, tik 
dėl šios bažnyčios fasadas ir yra 
mums labai vertintinas ir bran 
gintinas, kad jie nėra kitų baž
nyčių bokštų kopija nei suroga
tas, bet jie yra išaugę iš archi
tekto meninės sielos įsijautimo 
ir organiškai vieningai, stilin
gai, išvystyti. Su šiuo bažnyčios 
fasadu architektas gali drąsiai 
žengti ne tiktai per Ameriką, bet 
per visą Europą ir didžiuotis, 
kad jis sukūrė naujo stiliaus

bažnyčios fasadą ir nėra kopija
vęs nė vienos iš esamų bažny
čių. Panašaus stiliaus ir išvys
tymo nei Lietuvoje nerasi nei 
vienos bažnyčios. Jos dvasia kvė 
puoja lietuviško meno įsijauti
mu. Dėl to ji mums yra tokia sa
va, artima ir lietuviška. Ji savo 
konstrukcija yra nauja. Liaudies 
meno elementai ir lytys yra ar
chitekto dvasioje ištirpę ir per
siorganizavę į naują meninį pa
vidalą.

Žvelgiant bažnyčios išorėn, 
gali pajusti ir bažnyčios užsaky 
tojo valios įtaką. Jis yra įsimy
lėjęs visa širdimi baroko stiliaus 
bažnyčias. Todėl jis vertė archi
tektą lietuviško stiliaus įsijaus
tą bažnyčios konstrukciją įgiau 
dinti baroko stiliun. Todėl ir 
junti, kad architektas lietuviš
ko stiliaus fasado, frontone ir 
šoninėse navose įspraudė boro- 
kinę kepurę, tuo truputį pažeis
damas bažnyčios stiliaus vienu
mą, bet išgaudamas naują re
zultatą. Matai autorių tolstant 
nuo baroko ir neriantis į naują
jį stilių. Ši bažnyčia yra archi
tekto paskutinis atsisveikinimas 
su tradiciniu baroku ir perėji
mas į naująjį lietuvišką stilių. 
Dėl to jis nepaisė visų baroki
nių konstrukcijos elementų, kaip 
volutų, karnyzų, piliastrų, ni
šų; žodžiu, nepaisė barokinės 
elegancijos ir judėjimo. Kitaip 
architektas būtų pasinėręs į žy
dinčio baroko kopiją ir tapęs 
neoriginalus. Dabar gi, jis, įneš
damas užsakytojo valios meni
nį skonį, ir jį stipriai atmiešda- 
mas savo lietuviškuoju stiliumi, 
pajėgė išspręsti sunkią proble
mą : paisyti užsakytojo valios 
ir kartu išlaikyti savo individu
alumą kūryboje. Ir vilkas sotus, 
ir avis nepaliesta.

Toliau, juntama užsakytojo 
valia, kuri neigiamai rezonuoja 
autoriaus kūrinyje, yra išreika- 
lavimas pastatydinti bažnyčią 
be jai atitinkamo pagrindo (rus 
tikos). Visai kitą darytų įspū
dį, jeigu ši bažnyčia būtų buvus 
pastatydinta mažiausia bent ant 
septynių laiptų augštumo rus- 
tikos. Tada nesijaustų, kad ji 
neturi nuosavios žemės ir tik

Naujoji lietuvių bažnyčia Marąuette Parke

Kotryna Grigaitytę

PALAIMINTOSIOS RANKOS
O palaimintosios rankos —
Naujagimiui dangaus vartus atkėlę, 
Uždegę žiburį nežinomu keliu 
Išklystant vėlei,
Šventoj sargyboj budėję eilę metų,
Pirmos Komunijos baltom miniom 
Išaugę pirmos gretos,
Ir nuotakų būriai,
Kai vyšnios soduose pražydę,
Kasdienę lydi žemėj šioj 
Jūs šventą žygį.

Jūs nuimat sunkiausią naštą 
Savo broliui nuo pečių 
Ir nepavargstat niekados 
Ir sopuly be skundo ...
Nors raktai paslapčių

„ Išdegintų Jums delnus
Lig gyvos žaizdos 
O palaimintosios rankos!.. >

laikinai apsistojus svetimoje, 
bet justum ją esant savininkę 
lietuvių kvartale.

Tačiau ir užsakytojo negalima 
kaltinti tuo atveju, kada jis nė
ra pats bažnyčios mecenatas, 
bet parapija. Jis yra taip pat 
sąlyguojamas parapijos ištek
liais. Gelbėdamas parapiją nuo 
perdidelio skolomis apkrovimo, 
jis yra priverstas mažinti sta
tybos išlaidas meno sąskaitom' 
Dėl tos priežasties yra atsisaky 
ta ne tiktai nuo augštos bažny
čios rustikos (fundamento), bet 
taip pat augštų šoninių navų 
ir daugelio vidaus ornamentikos 
dalykų. Dėl to dabar bažnyčia 
savo išvaizda stiepiasi augštyn, 
o jos šoninės navos, priešingai, 
smugdo ją žemyn.

Kitaip atrodo bažnyčios vi
daus architektūrinė kompozici
ja. Bažnyčios erdvė yra paskirs 
tyta labai prasmingai ir tiks
liai. Erdvės supjaustymas navo
mis, langų nišomis ir skliautų 
trikampiais yra taip išdėstytas, 
kad tarpusavyj harmonizuoja, 
daro jaukų įspūdį, ir viskas o- 
rientuojasi didžiojo altoriaus 
link. Šoninės navos, nors išorėje 
atrodo peržemos, bet viduje yra

labai darnios ir gražios. Jos pir 
mu žvilgsniu pagauna žiūrovo 
dėmesį savo lengvumu, ritmiš
ku linijų ir skliauto trikampių 
bangavimu, ornamentinių vaini
kų puošnumu ir kreipia žmo
gaus žvilgsnį į kolonas. Pasta
rosios, labai lengvai ir propor
cingai išsirikiavusios, veda mus 
į centrinę navą, skliautine rit
mika nulydi į presbiteriją ir per

© Dail. J Paukštienė šią va
sarą nemažai piešė gamtoje; 

leidžia altoriaus globai. Erdvės sukūrė akvarelinių peisažų.
supjaustymas yra dar tuo ge-1 
ras, kad visos konstrukcinės da 
lys turi pakankamai šviesos, ryš 
kiai, viena kitos nedengdamos, 
pertiekia ornamentinį grožį ir 
taip išsirikiavusios, kad iš vi
sur būtų matomas didysis al
torius.

b) Ornamentika

Vidaus meninį svorį architek
tūra perleidžia ornamentikai, 
kurią sukūrė dailininkas V. K. 
Jonynas. Jis, prisitaikindamas 
prie architektūrinių sąlygų ir 
bažnyčios stiliaus, nesistengė or 
namentiką atkurti borokinėj pil 
numoj. Nevartojo bažnyčios de
koracijai spalvos, nei freskų. Ne 
sistengė supjaustyti sienų plok-

tNukelta į 2-rą pusi.)

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Naujas istorinis leidinys.

Prof. Z. Ivinskis, talkinamas 
tėv. Povilo Rabikausko (jėzu
ito istoriko), tėv. St. Matulio, 
MIC ir tėv. J. Navikevičiaus, 
MIC, bei kun. R. Krasausko 
ruošia spaudai Lietuvos vysku
pų relacijas Vatikanui XVII, 
XVIII ir XIX šimtmetyje. Šiuo 
metu beveik baigtas tų relaci- 
jų nurašinėjimas, patikrinimas. 
Prof. Z. Ivinskis ruošia komen
tarus prie teksto ir neužilgo nu
matoma tą leidinį atiduoti 
spaudai. Planuojama, kad lei
dinys iš spaudos pasirodys 
1958 metais. Tekstas bus lo
tynų kalba su plačia lietuviška 
įžanga, apibūdinančia Lietuvos 
santykius su Vatikanu amžių 
bėgyje. Leidiniu galės naudotis 
taipgi kitų tautų istorikai. Lei
dinys turės apie 500 puslapių. 
Išleidimą finansuoja prel. Jur
gis Paškauskas. Šio istorinio 
veikalo pasirodymu taipgi rū
pinasi vysk. V. Brizgys.

• Rašytoja Nelė Mazalaitė- 
Gabienė savo atostoginėje išvy
koje pasuko į puošnų lietuvių 
pranciškonų kampelį Kenne- 
bunkporte, Maine.

• Chicagos ir jos apylinkės 
lietuvių dailininkų apžvalginę 
parodą organizuoja Lietuvių 
-Amerikiečių Menininkų klubas 
šį rudenį, pradedant meno pa
rodų rudens sezoną. Paroda 
įvyks atidarant Čiurlionio var
do galeriją tėvų jėzuitų naujai 
pastatytuose Jaunimo namuo
se, 5600 Claremont Ave., Chi
cago, III. Išsiųsta apie 100 
kvietimų dailininkams, kvie
čiant visus be skirtumo daly
vauti parodoje. Čiurlionio var
do galerijos atidarymas numa
tomas spalio mėnesį. Koncerti
nę dalį atidarymo iškilmėse 
pakviestas išpildyti smuikinin
kas Alf. Paukštys.

• Prof. J. Gravrogko studija 
“A New Standpoint in Regard 
to the Question of the Suita- 
bility of Gyroscopic Stabiliza- 
tion of Navai Ships”, kurią iš
spausdino “Journal of the Ame 
rican Society of Navai Engi- 
neers, Ine.”, išleista atskiru lei-1 
diniu. Įžangoje pažymima, kad 
autorius yra gimęs 1885 m. 
vasario 5 d. Lietuvoje, 1915 m. 
baigė Technologjios institutą 
Peterburge, 1920 m. grįžo į 
Lietuvą ir Vyt. Didžiojo uni
versitete Kaune dėstė augštąjį 
geometrijos kursą ir techniš
kąją mechaniką. Nuo 1941 m. 
jis buvo to universiteto rekto
rius. Pasitraukęs iš Lietuvos 
1944 m. dėstė mechaniką Pa- 
baltijos universitete Vokietijo
je. Nuo 1949 m. gyvena JAV.

Savo minėtoje studijoje mū
sų profesorius paneigia nusi
stovėjusią pažiūrą, jog giros
kopinis stabilizavimas laivų 
siūbavimo esąs ištirtas ir ras
tas neįmanomas. Profesorius, 
pasiremdamas mokslinėmis for 
mulėmis, detaliais braižiniais į- 
rodo augščiau minėtos pažiū
ros klaidingumą, iškeldamas 
giroskopinės stabilizacijos ver
tę, kas pasitvirtina naujuosiuo
se aviacijos ir lekiančių bombų 
išradimuose. Mūsų profeso
riaus studija daro labai gerą 
įspūdį.

• Istorini* Lietuvos albu
mas jau spausdinamas. Jo tu
rinį sudarys lietuvių, lenkų, ru
sų, vokiečių ir olandų istoriniai 
paveikslai Lietuvos temomis. 
Iš viso bus 240 pusi. paveikslų 
ir 20 pusi. teksto. Taipgi bus 
Lietuvos pilių ir architektūri
nių paminklų paveikslai, imti 
iš visos istorinės Lietuvos. Nu
matoma, kad albumas išeis 
lapkričio pabaigoje. Jau susira
do daugiau kaip 300 prenume
ratorių. Leidžia Nemuno leidy
kla.

• Dail. Ant. Rūkštelė rūgs. 
16 d. su šeima išvyksta į Chica
gą. Pasieks Chicagą apie 
rūgs. 20 d. ir čia nuolat apsi
gyvens.

• Rio de tlaneįro Lietuvių 
Metraštis (Anuario Lituano) 
išėjo iš spaudos. Leidinį reda
gavo kun. Juozas Janilionis. 
Veikalas suskirstytas į 4 sky
rius : Informacijos, Kultūrinis 
—socialinis kalendorius, Lietu
viškai braziliški rašiniai, Reli
gija su Eucharistiniais aidais 
ir misijų veikla. Priede yra 
Tyliosios Bažnyčios iliustruoti 
Kryžiaus keliai (Via Crucis). 
Visame veikale suminėta 600 
lietuviškų pavardžių, tų asme
nų, kurie turėjo kokio nors ry
šio su Rio miestu. Bendradar
bių skaičiuje randami ir šie 
vardai: kardinolas Camara, ar- 
kivysk. Camara, vysk. V. Briz
gys, kan. Z. Ignatavičius, kun. 
F. Jokubauskas, R. P. Aude
nis, Karolė Požeraitė, S. Sau- 
norienė, Fr. Meieris, P. Babic
kas, K. Audenis, adv. J. Pet
raitis, inž. J. Ąbraitis ir K. 
Azbaras. Veikalas turi dau
giau kaip šimtą puslapių. Ja
me yra 100 iliustracijų ir keli 
specialiai dedikuoti žymių as
menybių autografai. Užsieny
je kainuoja 4 dol. Išleistas 
1957 m. ir skirtas paminėti 
Tarptautiniam Eucharistiniam 
kongresui. Puošnus viršelis — 
lietuviška juosta, tulpėmis pa
puoštas kryžius bei Gedimino 
stulpai. \

• Lietuviški filmai, paga
minti hamiltoniečių brolių J. K. 
Žukauskų, jau bus rodomi šį 
rudenį Kanados lietuviškose 
kolonijose. Spalio mėn. įvyks 
pirmas parengimas Hamiltone, 
lapkričio mėn. pabaigoje Mon- 
trealyje ir gruodžio 8 d. Prisi
kėlimo salėje Toronte. Filmai 
liečia ne tik Hamiltono gyve
nimą, bet taip pat didesnius 
rriūsų kultūrinius ir tikybinius 
įvykius: Toronto, Montrealio, 
Windsoro Lietuvių dienas; Ka
talikų kongresą, pamaldas Auš
ros Vartų parapijos bažnyčio
je Montrealyje, kertinio ak
mens pašventinimas Prisikėli
mo parapijos bažnyčios Toron
te, Dainų šventė Chieagoje ir 
paskutinė Tautinių šokių šven
tė, kuri nufilmuota su origina
liu garsu, griežiant Jonušo or
kestrui, dainuojant parapinėms 
mokykloms. Filmai tęsiasi 
beveik 3 vai. Muziką pritaikė 
V. Rabeckas ir įkalbėjimai — 
paaiškinimai K. Barono.

• Lietuvių festivalis Mede
lline, Kolumbijoje, Medelline, 
vyksta didelė lietuvių šventė 
6—7—8 rugsėjo mėnesio die
nomis. Kun. M. Tamašiūno rū
pesčių suorganizuojamas dide
lis, viešas koncertas, kuriame 
dalyvauti iš J. A. V. pakvies
ta solistė Aldona Butkutė- 
Stempužienė.

Šių trijų dienų programoje 
numatytas iškilmingas minėji
mas su prakalbomis ir užbai
gai kviestųjų svečių vakarienė.

• Dailininko E. Kulviečio 
paroda, neperseniai įvykusi Bo
gotoje, turėjo nenumatyto pa
sisekimo. Nupirkta nemažai 
ja padarytų paveikslų ir gauti 
užsakymai.

Eugenijus Kulvietis dabar 
gyvena su savo šeima Medelli- 

! ne ir ruošiasi naujai parodai—
' dailininkas pakviestas savo pa
veikslus išstatyti Cali mieste.

• Iliustruotame latvių žur
nale “Tilta” nr. 22 Anšlaus 
Eglitis duoda gražų reportažą, 
kaip jis su lietuvių žurnalistu 
ir rašytoju Algirdu Gustaičiu 
lankėsi Metro - Goldvyn - Me- 
yer filmų studijoje. Straipsnis 
gražiai iliustruotas foto nuo
trauka: A. Gustaitis, Jean Si- 
mons, A. Eglitis prie tos fil
mų žvaigždės durų.

J. Grušo novelė išspausdin
ta tame pat žurnale. Vertėjas 
nepažymėtas.
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Neatsitiktinis sutapimas:, pagarbinti. Ir taip, nuvykus į 
nuo pernai prasidėjo gyvesnis l Maskvą, poetą sujaudina met-

ro (požeminio traukinių susi 
siekimo) statytojų “kūrybos 
dydis”: poetas norėtų tuos sta
tytojus apkabinti “lyg brolius, 
su ašarom džiaugsmingai išbu
čiuot”. Tų šaunių statytojų 
“Žygdarbiui nėra pasaulyje ly
gaus”. Pabaigoje, žinoma, ten
ka reziumuoti tą statytojais 
susižavėjimo jausmą, būtent: 
iš to, kad "net marmoras gė
lėm stilingom žydi” išeina, jog 
“ir komunizmo rytas artinas j 
mus” ... Ką gi: laukiame ste 
buklo, kada tas marmurinis 
komunizmas pasijudins iš Mas
kvos ...

Inčiūra pragydo, 
Dreivinis grįžo

Poetas ir aktorius Kazys In
čiūra, baigęs vaidybos studiją 
ir nepanoręs vykti į ką tik į- 
steigtą Šiaulių teatrą, pasirin
ko radijo pranešėjo profesiją 
ir čia savo puikiu balsu ir vi
sad linksma nuotaika išsilaikė 
prie visų valdžių, perėjo visas 
audras. Staiga, bene 1946 m., 
nutilo ir tik 1957 m. vėl išniro 
į paviršių kaip poetas. Dides
nis pluoštas Inčiūros eilėraščių 
paskelbtas š. m. Pergalės Nr. 4. 
Tie eilėraščiai visai inčiūriški 
su jam būdingu eiliavimu, žo
dynu, net ir tematika: apie 
laukelių įvairumą, vakaro sau
lę, apie Nemuno lygumas, Bal
tijos vėją, sveikinantį poetą.

Tegu tėviškė dieviškai žėri,
Pilna meilės, kūrybos ir gė- 

/rio.

Te žaliuoja palangėj rūta,
Kančiomis ir krauju atpirkta.
Paulius Drevinis, paskuti

niais nepriklausomybės metais 
vos spėjęs baigti Tauragės gim
naziją, dar neišleidęs nė vienos 
knygos, savo poetinį veidą jau

kis, mat, J. Šimkų buvo “nu-Į buvo pareiškęs: intymus, as- 
skriaudęs”, nepripažindamas jo meniškas, kartais net “moteriš- 
poetu ir nepakviesdamas į An-, kas”. Ir dabar, po keliolikos 
trųjų Vainikų antologiją, o ; metų, poetas ne kiek tepasikei- 
St. Anglickis į savo Žemaičių »$?s, vidutinšiko pajėgumo. Po 
antologiją garbingai priėmė tiekos tylėjimo metų Dreviniui 
J. Šimkų šalia Vydūno, Vait
kaus, Čiurlionienės, Simonaity
tės ir kitų žemaičių rašytojų.

susisiekimas mūsiškių su arti
maisiais Lietuvoje, tuo pat lai
ku ėmė rodytis naujų vėjų ir 
Lietuvos spaudoje. Jeigu an
ksčiau net moksliniuose veika
luose, pvz. leidžiant Poškos, 
Donelaičio ar kitų mūsų klasi
kų raštus, sąmoningai buvo iš
metamos Mykolo Biržiškos ir 
kitų pavardės net ir cituojant 
tų mokslininkų veikalus, tai 
šiemet ne tik Pergalėje, kurią 
skaito šviesuoliai, bet ir liau
džiai skiriamoje Tiesoje nevem 
giama priminti laisvųjų lietu
vių vardų. Pagaliau ir Švytu
rys nusprendė neatsilikti: Nr. 
13 rašo apie “Mykolą Biržišką, 
kuris savo metu vaisingai dar
bavosi kultūrinėje dirvoje’’, 
apie kompozitorių Banaitį, an
kstesniame to žurnalo nr. su ma 
lonjumu tas pat K.Pranulis cituo 
ja Dievus ir smūtkelius, beje, 
šį kartą nepaminėjęs autoriaus 
J. Aisčio pavardės.

Čia daugiau neminėsiu tų, 
kuriuos Lietuvoje nuspręsta 
prikelti iš užmiršties, t. y. pa
rodyti Lietuvos skaitytojams, 
ką veikiame, ką sakome ir ką 
rašome mes. Įdomiau mums 
patirti, kad nuo 1956 metų pa
čioje Lietuvoje imta “prikėli- 
nėti iš numirusių’’ tuos, kurie 
12 metų pajėgė ar buvo pri
versti tylėti.

Poetas St. Anglickis paleistas 
iš narvelio

Kas gi negirdėjo poeto Sta
sio Anglickio, kelių poezijos 
knygų autoriaus ir, svarbiau
sia, “pažangiųjų” žurnalų (Kul
tūros, Literatūros, Prošvais
tės...) bendradarbio? Nenu
skriaudė • jis nė Šimkaus, ku
riam kompartijos buvo skirta 
apie 10 metų vadovauti Lietu
vos Rašytojų sąjungai. K. Bin

Ir štai dabar po karo An
glickis ramiai sau inspektoriau- 
ja Kuršėnų vidurinėje mokyk
loje, tačiau, kaip poetas, lik
viduotas. Bet staiga nei iš šio, 
nei iš to praėjusių metų liepos 
mėn. Pergalės žurnale iš karto 
išspausdinta šeši puslapiai nau
jų Anglickio eilėraščių. Vien 
jau psichologiškai susidomėję 
puolame skaityti: argi per 12 
tylos metų poetas nebus už
miršęs rašyti? Taigi, jaučia
ma iš stiliaus, kad lyg Anglic
kio esama, tik trūksta jam bū
dingo gilesnio susimąstymo. Ir 
meilė, ir draugystė gerokai pa
viršutiniška:

Mes ėjom dviese ir gvildenom
Visokius pokštus atvirai.
O vasaros naktis sruveno
Ir rožėm tryško pažarai.
Dangus stambiom žvaigždėm

derėjo kur (Lietuvos. Gudijos ar Len- 
Mirgėjo Vilniaus žiburiai. kijos?) š. m. birželio 29 d. Tie- 
Mes ėjom prietemy alėjom, soJe 0 Miciūtg Pasigarsina ne

Ir dviese—buvo mums gerai.
Reikia pripažinti, kad žemai

čio patriotizmas Anglickio poe
zijoje išlikęs sveikąs:

Mus tėviškė kaip motina pri
glaudžia

Ir neapleidžia, neužmiršta 
niekados,

Ir aš jau visuomet, — širdis 
/tai jaučia, —

Pasaulin žvelgsiu akimis 
/Ventos.

Visdėlto St. Anglickis jaučia
si “tarybiniai šaliai” nusidėjęs 
bent tuo, kad taip ilgai tylė
jo, todėl tariasi turįs pareigą, 
jei jau ne Leniną, tai bent di
džiąją šalį vienu kitu posmu

vėliava, tik tos vėliavos spalvų 
belikusi... viena:

Šviesų Spalio rytą
Mano t'ėtis ėjo,
Vėliavos raudonos
Gatvėse šlamėjo.

Iš tautininko — komunistas
Graudžiausias, be abejonės, 

Jono Graičiūno likimas. Matyt, 
jam pririnkta įvairių kabliukų 
iš to ir kito laikotarpio, na, ir 
už tai jis išvežta “pasilsėti” 
prie Baikalo ežero, kurio kal
nus poetas, netikėtum, aprašo 
it koks keliautojas Alpes:

Štabelin darbo diena susikro- 
/vė,

Tarytum be metų kuprinės 
/jaučiuos...

Pabėgo diena nuo manęs ir 
/tikrovė, —

Pakilau į kalnų viešpatiją 
/svečiuos.

Saulę jau prausia bangos 
/palietę,

Baikalas, kaip vaikas, su ja 
/ima žaist...

Iškrinta saulutei iš rankų 
/paletė,

Į balzganą smėlį ištirpsta da- 
/žai...

Deja, po tokių romantiškų 
Sibiro reginių poetas turistas 
persimeta į politiką ir ima pil
ti kaip iš vadovėlio:

Gyvenk, kaip dar nieks ne- 
/gyveno, —

Rutiną nagais ardyk!
Kaip Leninas, griauki kas 

/sena,
Kaip Leninas, kurk ir sta

tyk!

Man brolis tik ieškąs, nors 
/klystąs, —

Nutvieks jį tiesos spindulys!
Dvasia gi ir aš komunistas —
Šviesesnės epochos šauklys! 

(Pergalė, 1957, Nr, 6)
Neskubėkime pasmerkti Grai- 

čiūną. Nebūtinai jis taip laisvai 
prisitaikė: keli ar keliolika me
tų, praleistų Sibiro “universite
tuose’*, gali palaužti žmogų 
tiek, kad vietoj Smetonos ga
li pasirodyti ... Leninas.

Kitą kartą susipažinsime su 
naujų būriu “prikeltų iš numi
rusių”.

leista iš karto net 7 puslapiai 
eilėraščių parodyti Pergalės 
skaitytojams š. m. sausio mėn. 
Eilėraščių turinys neslepia, kur 
poetas savo jaunystę praleido: 
čia jo pasiilgtoji Tauragė, čia 
taiga žiemą ir pavasarį; aišku, 
poetas Sibiro taigos kaimely
je priverstas buvo pamatyti ir 
Lenino portretą. Juk to port
reto akis bus savo laiku nu
žiūrėjusi Lietuvos poetą per- 
keldinti, toji pati dabar nu
sprendė jį grąžinti... Nesunku 
tad suprasti, kad poetas, “gy
venimu nauju įtikėjęs”, plačiai 
plačiai aplink dairosi.

Atgijo simpatingoji 
Vilniaus poetė

Vilnietė Ona Miciūtė, 1939 m. 
išleidusi patriotinės poezijos 
rinkinį “Žiburiai pelkėse”, ne
ilgai tegavo džiaugtis atgau
tuoju Vilniumi: 1940—41 m. 
išvyko iš Lietuvos horizontų. 
Po ilgų metų tylos nežinia iš

tik gyva esanti, bet kartu pra
neša, kad “man teko garbė iš
versti į lietuvių kalbą vieno iš 
žymiausių demokratinės Lenki
jos rašytojų Jerzy Andrzejevs- 
kio apysaką Pelenai ir deiman
tas”, kurioje autorius esą 
“meistriškai pašiepia niekšiš
kumą”. Deja, tikroji lenkų li
teratūra kol kas tokio rašytojo 
nepripažįsta...

Vos praėjo mėnuo — toji 
buvusi patriotinės poezijos kū
rėja O. Miciūtė Literatūros ir 
meno Nr. 29 išspausdino, kad 
ir vaikišką, visdėlto eilėraštį. 
To eilėraščio vardas — Tėčio

JUOZAS PAUTIENIUS Benedikto Babrausko portretas

Rašytojų draugijos pirmininkas B. B abrauskas daug talkininkavo ruošiant spau
dai neseniai išėjusią Lietuvių beletristikos antologiją; taipgi yra narys jury komisijos, 
kuri gruodžio- sausio mėnesį išrinks geriausią “Draugo” premijuotiną romaną.

Paulius Drevinis

GIMTOJOJE PASTOGĖJE
lr vėl gimtosios pastogės atsirėmęs,
Aš susikaupsiu valandėlei:
Tas pats miškų tyliųjų rėmas,
Dangaus kampelis toks pašnėlęs.

Tos pačios lygumos šalimais driekias.
Ir nesuprasi, kur jos baigias,
Ir traktoriais suartos riekės 
Į tolumą bekraštę smeigiąs.

Ir rugio želmenys maži mažyčiai 
Užgulę visą visą kalvą:
Man šiandien rodosi lyg tyčia 
Be galo artimos šios spalvos.

•
Be galo artimas šis sodas senas 
Su slyvom, obelim ir kriaušėm.
Girdžiu, kaip svirtį šulinio skardena, 
Kaip vėjas stogą drasko, šiaušia.

Nes kur einu, aplink girdžiu vis vėją,
Jis toks galingas, laisvas, gyvas. 
Dainuoja eglių ir beržų alėjom 
Naujais gyvenimo motyvais.

Gyvenimu nauju aš įtikėjęs,
Plačiai plačiai aplink dairausi.
Į mano kaktą karštą pučia vėjas, 
Nušvinta akys apsiblausę.

• Vaižganto raštus artimoje 
ateityje ruošiasi pradėti leisti 
prekybininkas J. Karvelis, 3322 
So. Halsted Str., Chicago 8, 
III. Iš viso susidarys 10 kny
gų. Tam reikalui iš anksto ren
kamos prenumeratos. Vienas 
tonas kainuos $5. Prieš kiek 
laiko J. Karvelis išleido Juozo 
Tumo Vaižganto monografiją, 
paruoštą Al. Merkelio.

• Balio Sruogos 1 Ometų mir
ties sukaktuves rengia L. Rašy
tojų dr-ja. Minėjimas numaty
tas Chicagoje gruodžio 1 d. Pro 
gramą sudarys paskaita apie
B. Sruogos kūrybą, jo veikalų torij°s prbfesonus R. H. Milės,

.. .. vengrų pianistė — Baltimoresištraukų vaidinimas, poezijos
deklamavimas, taip pat bus pa-

įrdainuota B. Sruogos dainų 
arijų, surengta B. Sruogos kū
rybos parodėlė. Minėjimą remia 
Profesorių dr-ja, teatralai, Bir-1 Įvairino suruošdamas koncertų 
žėnų drja (B. Sruoga kilęs iš festivalį. Koncertai vyko trijų 
Biržų aps.). savaičių bėgyje, kasdieną arba

VARGONŲ INSTITUTO DEŠIMTMETIS
Andoveryje, kuris sudaro 

Lavvrence miesto tąsą, veikia 
Vargonų institutas, kuris šie
met šventė savo dešimtmetį. In
stituto tikslas yra kelti ir tobu
linti vargonų muziką. Tam tiks
lui institutas kas vasarą ruošia 
pasitobulinimo kursus, kuriuos 
lanko pažengę vargonininkai iš 
įvairių pasaulio vietovių. Kur
suose šiais metais dėsto ameri
kiečiai profesoriai: Baltimores 
Konservatorijos profesorius Ar? 
thur Hovves, Indianos konserva-

konservatorijos profesorė Agi 
Jambor, profesorius Arthur Poi 
ster iš Syrakūzų universiteto 
N. Y. ir kiti.

Savo dešimtmetį institutas pa

Kultūrine kronika
• Beletristikos Antologija iš

ėjo iš spaudos. “Paveizėkime į 
raštininko darbą”.

"Pučiama vėją giria giedojo 
savo amžiną giesmę ir ramu bu- 

, vo tame užkampyje, atitolusia- 
me nuo pasaulio klastų ir apvy
limų. Prie augščiau minėto 

i degtpečio sėdėjo ir rašė Zubric- 
kis, vidutinio amžiaus žmogus 
juodbruvys, o norint apsirengęs 
buvo elegantiškai, bet plati jo 
kakta ir didelės mėlynos akys 
rodė protą, o dailus jo veidas 
aiškino ilgesį ir netekimą tos 
vilties ,kuri mus visą amžį ma
sina.” •

Ši ištrauka, yra paimta iš nau 
jai išėjusios iš spaudos Lietu- 
bių beletristikos antologijos, 
pirmosios dalies. Ši knyga atves 
kiekvieną jos skaitytoją prie šio 
nuošaliai sėdinčio žmogaus, ku
ris, nors neturtingai apsirengęs, 
bet kurio kakta plati ir didelės 
švieąo sakys traukia mus prie 
savęs. Jos liudija apie jo protą 
ir ilgesį, kuris jį vigą gyvenimą 
masina. Tai yra lietuviškas ra
šytojas.

ir du kartus į dieną. Koncertuo
se dalyvavo institutą lankę 
mokiniai ir kaikurie profesoriai. 
Buvo sudarytas ir styginis or
kestras, kuris davė du koncer
tus, su labai įdomiom progra
mom. Orkestro dalyviai — Bos
tono simfonikos orkestrantai, 
papildyti kaikurias lawrenciš- 
kiais, įskaitant ir Izidorių Va- 
syliūną. Solistais buvo išimtinai 
tik vargonininkai.

Šiemet kursai sutraukė klau
sytojų iš Kanados, Šveicarijos, 
nebeaalbant apie Ameriką. Kur 
santų tarpe buvo jau vargonais 
pelnančių sau duoną: William 
Hays — Unijos kolegijos mo-, 
kytojas iš Kentucky, D. Robert 
Smith — Bates kolegijos moky
tojas Maine ir kiti vargoninin
kai, turintieji muzikinį išsilai- 
vinimą. Pats jauniausias visų 
tarpe buvo Vytenis Vasyliūnas, 
kuris, gavęs Massachusetts sti
pendiją, lankė kursus.. Stipendi
ja apmokėjo ir visus koncertus, 
Kurių meninis lygis buvo retai 
sutinkamos augstumos. Kurso 
programą sudarė veikalų inter
pretacija —- priešbachinio pe
riodo, Bacho veikalų ir roman
tikų — Cezar Frank ir lutų vei
kalų nagrinėjimas.

Mokiniui išpildant veikalą, 
profesorius nagrinėjo tematiką, 
charakterį, budingiausius bruo
žus ir aiškino. Kursai vyko 
priešpietinėmis valandomis — 
popietinėmis koncertai, vakare 
vėl koncertai. Koncertai buvo 
gan gerai lankomi, kas net nuo
stabu. Koncertai vyko daugu
moje žymiojoje Methuen Memo
rial Hall. Popietiniai koncertai 
vyko Auditorijoj. Instituto veik 
la įneša augštesnės kultūros 
dvelktelėjimą į mūsų sudolerė- 
jusią civilizacijos atmosferą.

Instituto ruošiami kursai sa
vo programa ir dėstymo meto
du prilygsta Europoje ruošia
miems muzikos vasaros kur
sams, kurie kasmet vyksta Salz- 
burge, Austrijoje ir Potsdame, 
Vokietijoje. Europoj ruošti kur
sai sutraukdavo klausytojų iš 
įvairių kraštų. Panašiai Ando- 
verio Vargonų instituto kursai. 
Kasmet čia yra kviečiami kiti 
profesoriai. Pernai vasaros kur 
suose dėstė prancūzų vargoni
ninkas Andrė Marchall iš Euro
pos, danas Finn Videro, prieš 
kelerius metus yra dėstęs Fritz 
Heitmann (jau miręs). Institu
to veikla turėtų susidomėti ir 
mūsų vargonininkai, kas prapla 
tintų jų vargonų muzikos hori
zontus. —S. J.

• Jono Aisčio naują poezijos 
knygą “Kristaliniame karste” 
leidžia prel. Pr. Juras. Veikalas 
iš spaudos išeis šį rudenį.

Šiame rinkinyje pirmu kart 
visi senesnės kartos beletristai 
yra susitelkę. Niekad panašaus 
rinkinio nebūta. Niekada šis 
žmogus .kuris “sėdėjo ir rašė” 
nebuvo pasirodęs lietuviškai vi
suomenei taip pilnai ir taip su
telktu vienu vaizdu.

Šio rinkinio redaktoriumi 
yra Bernardas Brazdžionis, ku
ris jau 1954 m. šitaip yra api
būdinęs savo vedamąją liniją: 
“Niekam neteikiama pirmeny
bės, neaplenkiama nei viena sro 
vė, nepraleidžiamas nė vienas 
savo laiku turėjęs reikšmės ar 
buvęs popularus autorius... čia 
rasis pora autorių, kurie savo 
laiku arba nepakankamai arba 
ir visai nebuvo įvertinti...”

Lietuviškos Knygos klubas, 
užbaigęs šį darbą, džiaugiasi jį 
galėdamas atiduoti į skaitytojų 
ir narių rankas. Knygoje yra 
keturiasdešimt devyni autorių 
kūriniai. Jie sutelpa 607 pus
lapiuose. Knyga yra įrišta kie
tuose viršeliuose ir turi labai 
menišką dail. R. Viesulo aplan
ką. Jos kaina yra 7 dol. Lietu
viškos Knygos klubo nariams 
ji kainuos trečdaliu pigiau, t. 
y. tik 4 dol. 67 centai.

• Techninių terminų pluoštą, 
paruoštą prof. St. Kolupailos, iš 
spausdino “Technikos Žodis” 
Nr. 3. Pasaulio Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų sąjunga yra 
sudariusi specialią technikos 
Terminų Žodyno komisiją, kuri 
jau yra surinkusi 1880 lietuviš
kų technikinių terminų bei api
brėžčių. v

• Komp. Vladas Jakubėnas 
aranžavo ir suinstrumentavo ke 
lias naujas Antano Vanagaičio 
dainas, kurios bus išpildytos 
Margučio jubilėjinėje šventėje, 
spalio 27 d. Viena tų dainų yra 
“Ilgėjimasis”. Ją išpildys solis
tas Stasys Baranauskas, prita
riant Chicagos Simfonijos orke- 
trui, kurį diriguos Vytautas Ma 
rijošius.

• 1000 valgių gaminimo re
ceptų. Prekybininkas J. Kar
velis Chicagoje išleido naują 
laidą knygos “Valgių gamini
mas”. Joje > telpa 1.000 įvai
riausių valgių receptų, paruoš
tų namų ūkio agronomių: E. 
Drąsutienės, O. Radaitienės, S. 
Starkienės ir A. Šližienės. Kny
ga turi 545 puslapius ir dar ke
liasdešimt puslapių paveikslų. 
Iš pradžių veikale duodamos 
pagrindinės žinios apie maisto 
sudėtį. Aiškinama, kas yra 
baltymai, angliavandeniai, rie
balai, vitaminai, mineralinės 
medžiagos, maisto koloringu- 
mas. Toliau suglaustai nusa
koma apie maisto davinio su
darymą ir paskirstymą: prie 
stalo vartojami indai ir įran
kiai, stalo skalbiniai, valgių 
parinkimas pusryčiams, pie
tums ir vakarienei, stalo pa
dengimas, svečių vaišinimo bū
dai, iškilmingi pietūs ir vaka
rienės, pavakariai, stalas—bu
fetas, gėrimų padavimas, tai
syklės kaip elgtis prie stalo, 
kaip tvarkytis virtuvėje.

Toliau aprašomi valgių gami
nimo būdai: virimas, kepimas. 
Pačiame valgių receptų skyriu
je duodami nurodymai, kaip pa
ruošti užkandžius, sriubas, žu
vis, mėsas, daržoves, miltinius 
ir kruopų patiekalus, pieno ir 
kiaušinių patiekalus. Platus 
skyrius apie įvairiausių saldžių
jų paruošimą, apie padažus, 
apie kepinius su raugu, mielė
mis, cheminiais kėlimo milte
liais. Taipgi — apie biskvitų 
ir tortų kepimą. Pabaigoje 
duodami nurodymą’ kaiD pa
ruošti ligoniams dietinius val
gius. Receptai paduodami 
trumpai, praktiškai. Knygos 
kaina $7.50. Gaunama pas lei
dėją arba “Drauge”.
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Ukrainiečių literatūra tremtyje
DR. YAR SLAVUTYČ 

Straipsnis, skirtas specialiai DRAUGUI
Dr. Y ar Slavutyč (g. 

1918 m. Ukrainoje), kurio 
straipsnis čia spausdina
mas, yra žinomas ukrai
niečių poetas ir literatūros 
kritikas. 1940 m. baigė 
Zaporyžnios pedagoginį in
stitutą ir II-jo Pasaulinio 
karo metu aktyviai daly
vavo ukrainiečių pogrin
džio veikloje. Po karo, at
sidūręs Vokietijoje, reda
gavo ukrainiečių literatū
ros žurnalus. Yra sukū
ręs ir išleidęs keturis ei
lėraščių rinkinius.

Atvykęs į JAV-es, dr. S. 
nfcjkytojavo ukrainiečių 
augštesniojoje mokykloje 
Philadelphijoje ir tęsė sla
vistikos ir baltistikos stu
dijas Pennsylvanijos un-te. 
Čia įsigijo magistro ir filo
sofijos daktaro laipsnius. 
Nuo 1955 m. dėsto Kariuo
menės kalbų mokykloje.

JAV-se parašė tris kny
gas, nagrinėjančias ukrai
niečių literatūros proble
mas. Praėjusiais metais 
pasirodė jo pirmoji kny
ga anglų kalba — The Mu
se in Prison, kuri buvo pa
minėta Drauge.

Talpinamą straipsnį iš 
anglų kalbos išvertė ir 
spaudai paruošė J. Koje
lis. — Red.

Žlugus nepriklausomai Uk
rainos respublikai (1920 m.), 
daugelis ukrainiečių politinio 
ir kultūrinio gyvenimo vadų 
rado prieglobstį Čekoslovakijo
je, Lenkijoje, Vokietijoje, Pran 
cūzijoje ir kituose Vakarų Eu
ropos kraštuose. Už tėvynės

“Harmonijos jieškotojas” 
Orestas garbina nepaliestą gam 
tos grožį. Pievose ir gojeliuose 
jis išgyvena intymius gamtos 
ir savo sielos kontaktus, sulie- 

Po II-jo Pasaulinio karo! dinančius gėrį ir grožį į neiš-
laisvajame pasaulyje atsidūrę 
ukrainiečiai kūrėjai (viso per 
50) daugiausia apsigyveno 
JAV-se ir Kanadoje, mažesnis 
skaičius Australijoje, Pietų A- 
merikoje ir Vakarų Europos 
valstybėse. Šiuo straipsniu lie
tuvių visuomenę noriu supa
žindinti tik su pačiais žymiai
siais.

Jevhen Malaniuk
(Gimęs 1897) daugelio kriti

kų nuomone yra pats žymiau
sias iš gyvųjų ukrainiečių po
etų. 1920 m. išvykęs iš tėvy
nės gyveno Lenkijoje ir Čekos
lovakijoje, o nuo 1949—JAV- 
se.

DR. YAR SLAVUTYCH

skiriamą vienybę, šis mistinis 
gamtos poezijos pradas jo kū
ryboje kritikų kartais vadina
mas poeto panteizmu.

Nežiūrint kaikurių simboliz
mo elementų pradinėje jo kū
ryboje, Orestas yra klasikas 
pilna žodžio prasme. Poezijos 
forma yra organiškame santy
kyje su turiniu, pagal jo pa
ties formulę: Išmintis turi būti 
giliausia, skonis — geriausias". 
Šioje kūrybos formoje tiesiogi
niai atsispindi ir poeto pasau
lėžiūrinės idėjos.

O. yra ne tik poetas, bet ir 
moderniosios ukrainiečių poeti
nės kalbos kūrėjas. Jo žody
nas išrankus, žodžių reikšmė 
griežtai išreiškianti poetinę 
mintį.

Originalios jo poezijos kny
gos, Metų aidai (Lviv, 1944), 
Siela ir lemtis (1946), žodžio 
karalystė (1952), Svečias ir 
užeiga (1952). Orestas taip gi 
yra žymus ukrainiečių vertėjas. 
Žymesni jo vertimai: Rinktinė 
Stefan Georg poezija (1952), 
R. M. Rilkės rinktinė H. von 
Hofman ir M. Dauthendey po
ezija (1953), Vokiečių poezijos 
antologija (1954), Prancūzų 
poezijos antologija (1954), 
Rinktiniai Leconte de Lisle kū
riniai (1956).

Oresto kūrybinių laimėjimų 
įnašas į ukrainiečių literatūrą 
yra labai žymus. Tarp užsieny
je gyvenančių ukrainiečių poe
čių žymiausia yra

Oksana LaturynskaĮ literatūros pasaulį M. atė
jo kaip romantikas ir nepails- 
tąs novatorius bei kovotojas 

ribų atsidūrę ukrainiečiai rašy-' prieš sustingusias poezijos for- eilėraščių rinkinį, vardu Puoš
tojoj svetimuose kraštuose tę- mas. Jau 1920 m. jis skelbė | nūs blizgesys.. Čia ji apdainuo-

Poetės 50 m. sukakties proga 
jos gerbėjai neseniai išleido jos

Jonas Mekas

sė ukrainiečių literatūros kūry
bines tradicijas.

Čia pat reikia pastebėti, kad 
jau XIX a. antroje pusėje ne
mažam ukrainiečių intelektua
lų skaičiui teko pasitraukti iš 
savo krašto. Brutalus rusų 
imperializmas nepasitenki n o 
pavergęs kraštą, bet oficialiais 
įsakymais (1863 m. ir 1876 m.) 
buvo uždraudęs spaudą ukrai
niečių kalba. Tarp ano meto 
emigrantų buvo vienas žymus 
mąstytojas ir rašytojas — 
Mykhaylo Drahomanov (1841 
—1895), kuris pačią emigraci
ją štai kaip yra supratęs:

“Emigracija yra kartus da
lykas, bet kaikuriaiš atvejais 
neišvengiamas. Prade d a n t 
XVI a., Anglijos, paskui Pran
cūzijos, Vokietijos, Italijos ... 
laisvė nebūtų galėjusi gyvuoti 
be emigracijos ir emigracijoje 
sukurtos literatūros. Ukrainos 
laisvei jos irgi reikia" (Ukrai
niečių Mokslo ir Meno Akade
mijos metraštis Nr. 3,1952.). 
Ir iš tikro, Drahomanov buvo 
vienas iš pirmųjų politinių emi
grantų, kuris gyvendamas sve
tur, labai daug nuveikė sava
jam kraštui.

Mūsų šimtmečio I-je pusėje 
už tėvynės ribų iškyla tokios 
figūros, kaip Dmytro Dontsov 
— tautinis ukrainiečių ideolo
gas, VyačeMov Lypynskyj — 
dvasinis monarchistų (hetma- 
nų) judėjimo vadas, poetai: 
Oleh Olžyč (nacių nužudytas 
1944), Olena Teliha (nacių nu
žudyta 1942), Jevlien Malaniuk, 
Oksana Laturynska, Oleksa 
Stefanovyč, prozaikai: Leonid 
Mosends, Illia Kyrijak, l ias 
Samčuk ir t. t. Šie kūrėjai pri
siėmė biblinio Nojaus turėtą 
misiją, nes tėvynėje likusioji 
paskendo rusiško komunizmo 
tvane. Tremties rašytojai ne 
tik išsaugojo ir iškėlė Ukrainos 
laisvės idėją, bet ir išugdė pa
čią ukrainiečių literatūrą, kuri 
krašte nuskurdo, tarnaudama 
propagandai ir vergiškai pa
mėgdžiodama rusų literatūros 
pavyzdžius.

ja herojiškus Kievo imperijos 
karių žygius viduriniais am
žiais. Rinktinių žodžių plasti
koje atgimsta prieškrikščioniš
kosios mitologijos dvasia. La- 
rynska gausiai naudoja senųjų 
kronikų ukrainiečių epinių dai
nų, ypač kunigaikščio Igorio 
padavimų temas. Ši poetė yra 
taip pat žymi tapytoja ir skulp 
tori.

Todos Osmačka,

gimęs 1895 m. yra tipiškas eks
presionizmo atstovas ukrainie
čių literatūroje. Jau pirmieji 
jo literatūriniai bandymai 1920 
m. pasižymėjo nuostabiu vaiz
duotės pajėgumu. Jau tuo me
tu daug kas tikėjosi Osmačkos 
asmenyje susilaukti plunksnos 
kovotojo prieš Ukrainos laisvės 
priešus. Ir neapsiriko. Jam, 
kaip ir daugeliui kitų, teko 
pereiti sovietinį kančių kelią, 
bet jis ištvėrė. Kankinimas 
NKVD kalėjimuose apsimetė 
psichiškai nesveiku ir tuo būdu 
išsigelbėjo iš rusiško komuniz
mo nagų. 1950 m. atv’’^ i 
JAV-es, o dabar gyvena Kana
doje.

Osmačkos Poetas, turįs 32 
giesmes, yra didžiausias ir 
reikšmingiausias ukrainie č i ų 
poezijos kūrinys pastarųjų tri
jų dekadų laikotarpyje. Šios il
gos epinės poemos herojus yra 
sovietų despotizme kenčiančios 
ukrainiečių tautos personifika
cija.

Osmačka yra ne tik gabus 
poetas, bet ir beletristas. Labai 
ekspresyviu stiliumi parašytas 
Ūkio projektas (1950) išryški
na kruvinus sovietų metodus 
ir nuolatinį terorą, naudojamą 
ūkininkams išlaikyti vergijoje. 
Aukštos literatūrinės vertės ro
mane Žmogžudžio gūžtoje rašy-

tokius voliuntaristinės poezijos 
šūkius, kaip: “Poetas yra mo
toras, poetas yra turbina!”, o 
save kartą pavadino “geležinių 
strofų imperatoriumi”. Istori
jos filosofijos veikaluose, k. t.
Žemė ir geležis (1930), Poly- 
krato žiedas (1939) ir kt. Mala
niuk vaizduoja gyvąją Ukrai
nos praeitį, kurią be paliovos 
terioja įvairūs azijatai. Savo 
vizijose jis mato ir busimąją 
Ukrainos laisvę, paremtą “va
riagų plienu ir Bizantijos va
riu’”.

Neseniai JAV-se pasirodęs 
M. poezijos šeštas rinkinys ro
do poeto linkimą į klasikines 
poetinės kūrybos formas.

Kitas žymus ukrainiečių poe
tas tremtyje yra

Mykhaylo Orest
Jis gimęs 1901 m. Pradėjo 

rašyti trumpai trukusios Uk
rainos respublikos laisvės lai
kotarpyje. Rusų komunistų 
vergijoje jis savo idealistinės 
kūrybos skelbti negalėjo. Į vie
šumą vėl išėjo 1942 m., vokie
čiams Išstūmus rusus iš Ukrai
nos.

Ketveri metai, praleisti so
vietų kalėjimuose ir koncentra
cijos stovyklose, ir dramatiniai 
netolimos praeities įvykiai Eu
ropoje stipriai reflektuoja poe
to kūryboje. Tai jo poezijos 
leitmotyvas. Jo mintis kon
centruojasi prie gėrio ir blogio 
problemos. Jieškodamas atsa
kymu j šių pradų apraiškas at
skiro žmogaus gyvenime ir is
torinėje žmonijos perspektyvo
je, atsiremia į krikščioniškąją 
šios problemos koncepciją. Zmo 
gus yra laisvas, pasirinkdamas 
gėrį ar blogį. Tačiau ši laisvė
užangažuoja atskiro individo vaizduoia anaR baisiąsias 
moraline atsakomybę žmonijos ųojeirtyvizaciios dienas, kada

ŽIŪRIU AŠ ATGAL
Žiūriu aš atgal į jus,
mėlyni mano vaikystės akiračiai!
Vartau ir dėlioju
senas ir begęstančias nuotrupas,
ilgesio rankomis liesdamas
kiekvieną veidą, kiekvieną daiktą, akiratį,

siekdamas atgaivint, ir įpilti dar kraujo, — 
išdeginta ir išdraskyta širdim, ir išrėžyta, 
žiūriu atgal, ir prisimenu, ir gal — 
verkiu, —

bet ne, ne akiračių, ir ne jūsų, laukai,
mano bičiuliai, —
o tiktai savo jaunųjų draugų,
o tiktai savo vaikystės,
nesugrąžinamos ,vis tolstančios.

SĖJOS LAIKAS
Kai pirmas tirštas lapų žalesys
nutyška alksnių krūmais, rausvučiais atžalynais — 
laike pirmo miškų žalesio — 
sunkios arklių kojos, plūgai ir kapliai 
ima plėšti juodus, įsigulusius laukus.
Ir visais laukais, visu pavasario skliautu 
girdi botagų pliauškesį, ir varomų arklių, 
ir virstančių velėnų čežesį, 
o augštuose smėlynuos, ir daubų dugnu, 
per įsigulė jusiu dirvonų nugaras 
brūžias kliūdamos ir rėždamosios žagrės.

Jau greit nubals, sušils išartos dirvos,
ribuliuojančio j skaidroj įdulks dangaus skliautai —
ir tiktai sunkūs, dideli laukų vežimai,
su baltais grūdų maišais stovės palaukėmis,
ir tik sėjėjai, užsikabinę ant krūtinių
pilnas sėtuves — žingsniuos laukuose,
ir dusliai dundėdami savo medinėm širdimis
risis sunkūs velenai, šokinės akėčios.
Nes, štai, sultingo, tiršto krūmų žalesio, 
piemenų birbynių, geltonų trainių žydėjimo — 
pavasario lietų ir sėjos laikas.

VASAROS LIETUS
Dundėdamas ant mėlynų šilų kraštų,
ant įliepsnojusių vidurvasario kaitroj akiračių, 
praplėšdamas pritvinkusias ir sunkias debesų skaras, 
ateidavo griaustinis.
Tada atūždavo lietus, šniokštėdamas viršum šilų, 
ir rūkdamas viršum palaukių vinkšnų, 
ant sustatytų lauko žaginių —

dideliais ir tykštančiais lašais
pasipildamas ant kiemo, tvarto stogo,
ir ūždamas ant kelio liepų, liedamasis
varpytinių kartelėmis ir apynių spurgais,
sunkiais ir dideliais lašais
kapodamas per sodų galvas, daržo plotus,
ir kirsdamas per griūvančius rugių laukus,

kapodamas per žirnių virkščias, ir plakdamas 
vidury kiemo paliktus ir mėšlinus ratus;
— tada vėl nueidamas, ūmus ir pilnas vėjo, 
nurūkdamas šilų viršūnėmis, ir krūmų keterom, 
ūždamas virš juodalksnių juodų šakų,

ir tik vaikigaliai, 
taškydamiesi išilgai balas, 
susitvenkusias vidury laukų, ganyklų slėniuose, 
brenda prapliupusiais ir molinais grioviais, 
plukdydami pagaliukus ir medžio skiedras,

ir tiktai vyrai, stovėdami po vinkšnos atlapu medžiu,
žiūri į nurūkstantį per šilą lietų,
klausydamies nudundančio skliautais griaustinio.

tas Sibire. Nuo 1944 m. gyve
na Vakarų Vokietijoje ir vado
vauja Ukrainiečių Revoliucinei 
Demokratų partijai. Jo eilėraš 
čių rinkinys Auksinis bumeran
gas (1946) savo forma yra per
dėm modernus su švelniom ne
oromantizmo tendencijom.

Getsemanės sodo (1950) ro
mane B. vaizduoja vieno kal
vio šeimą, kurioje augę keli be 
galo gabūs vaikai dėl savo tau
tinių įsitikinimų yra pasmerkti 
sunaikinimui. Romano charak
teriai gilūs ir įspūdingi. Roma

nas Tigrų medžiotojai (1944) 
yra išverstas į anglų kalbą ir 
išleistas vardu The Humters 
and the Hunted. JAV-se ir Ka
nadoje vertimas susilaukė la
bai didelio skaitytojų dėmesio 
ir tapo viena iš labiausiai per
kamų knygų (best seller.) 
Newsweek žurnale kūrinys bu
vo pavadintas "aštriu, kaip tig
ro dantis”. Čia pasakojama, 
kaip vienas jaunas aviacijos 
inžinierius Hryhory Mnohoh- 
rišnyj pabėga iš Sibiro vergų 

<Nukelta į 2-rą pusi.)

• Jona« Mekas, kurio eilė- • Romualdas Vildžius mag- 
raščius šiame numeryje spaus- na eum Įaudė baigė Georgetow- 
diname iš neseniai premijuotos no universiteto Užsienio Tar-
knygos “Semeniškių idilės”, 
yra gimęs 1922 m. gruodžio 23 
d. Semeniškių k., Biržų apskr. 
Mokėsi Biržų gimnazijoje ir 
Mainzo universitete, Vokietijo
je. Kartu su broliu Adolfu da
vė kūrinius: “Trys broliai” ir 
“Knyga apie karalius”. Daly
vavo “Prozos” antologijoje. Jo 
eilėraščių yra “Poezijos anto
logijoje”. Premijuotasai jo kū
rinys “Semeniškių idilės” buvo 
spausdintos “Aiduose”, paskiau 
pasirodė atskiru Aidų leidiniu, 
spausdintu Pranciškonų spau
stuvėje. Čia jisai ryškiais dau
giaspalviais dažais vaizduoja 
keturis metų laikus — pavasa
rį, vasarą, rudenį ir žiemą — 
savo gimtųjų Semeniškių aplin
koje. Recenzuodamas tą kny
gą “Drauge” praeitais metais

JONAS MEKAS

Pr. Razminas apie ją atsiliepė: 
“Tai lyg antrasis Donelaitis, 
bet jau švelnus, estetas, sve- 
riąs žodžius ir vaizdus, juos ly
ginąs, renkąs ir derinąs į vie
ną spalvingą paveikslą”. Idilė
se pagrindinis veikėjas — ne 
ūkininkas, ne žmogus, o pati 
gamta. Gyvendamas New 
Yorke buvo vienas steigėjų žur
nalo “Film Forum”.

• Jonas Krizostomas Ginti- 
la, Žemaitijos kultūrininkas, 
mirė 1857 m. ru?pj. 6 d., taigi 
šiemet sueina 100 metų nuo jo 
mirties. Buvo Žemaičių vys
kupijos valdytoias. Kaikurį 
laiką studijavo Vilniaus univer
siteto fizikos fakultete, iš ku
rio išstojęs baigė Vilniaus ku

nybos mokyklą. Paimdamas 
pagrindinę šaką užsienio preky
bą, jis gavo bakalaureato laips
nį Užsienio Tarnybos moksluo
se. Jis turi 25 m. amžiaus, bu
vo vienu iš pirmaujančių stu
dentų savo mokykloje; praei
tais metais profesorių ir stu
dentų išrinktas į garbės sąra
šą “Who is Who in American 
Colleges and Universites”. Jis 
buvo redaktoriumi savo mo
kyklos laikraščio “Courier”. 
Parodė aktyvumo įvairiose stu
dentų organizacijose. Vildžius 
yra gimęs 1932 m. Lietuvoje, 
gimnaziją baigė Stuttgarte. Ka
rinę tarnybą atliko JAV avia
cijoje, būdamas žvalgybos sky
riuje. Baigęs studijas George- 
towno universitete, įstojo j Co
lumbia universitetą, kur ruo
šiasi pasiekti doktorato.

• Romanas apie Pabaltijį. 
Šiemet iš spaudos išėjo Margue- 
rite Yourcenar romanas “Coup 
de Grace”, iš prancūzų kalbos 
išverstas į anglų Crace Frick, 
bendradarbiaujant su autore. 
Išleido Farrar, Straus and Cu- 
dahy, New Yorke. Knyga turi 
151 pusi., kainuoja $3.

Siužetas imtas iš įvykių po 
pirmojo Pasaulinio karo. Vaiz
duojamas karas su bolševikais 
Kuržemyje. Į Kratovicų dvarą 
atvyksta Vokietijoje karinius 
mokslus išėjęs Erikas (kurio 
motina buvo pabaltietė, o tėvas 
—prūsas). Čia jisai veikia prieš 
bolševikus išvien su savo jau
nystės draugu Konradu ir pa
milsta seserį Sofiją. Autorė tik 
prabėgomis sumini kautynių į- 
vykihs, o daugiau nori koncent
ruotis į tų jaunuolių psichologi
nius pergyvenimus. Sofija iš
gyveną ją supurčiusį smūgį: iš 
trumpo užsim:nimo supranta
me, kad prieš ją buvo pavarto
jęs prievartą lietuvis puskari- 
ninkas, būdamas girtas, ir se
kančią dieną klūpodamas prie 
30 asmenų jos atsiprašė.

Sofija nėra tvirto charakte-
nigų seminariją ir 1809 m. ga- rio. Ji mylisi su Eriku, tačiau 
vo teologijos kandidato laipsnį, i valkiojasi ir su kitais. Pagaliau 
Nuo 1814 m. Vilniaus univer- . jai pačiai visa tai apkarsta ir 
sitete studijavo literatūrą, o ji, palikusi savuosius, išeina į

atžvilgiu. Nors Orestui “blo
gis yra pasaulio valdovas”, ta
čiau galutinėse išvadose jis nė
ra pesimistas. Jis tik šaukia 
žmogaus širdį priimti Dieviško
sios Apvaizdos tiesą ir atgimti 
nusižeminime, meilėje ir atlai
dume.

badas, trėmimai J Sibirą ir be
galinės kančios buvo sukausčiu- 
sios visu kraštą.

Kitas poetas ir beletristas —

Ivan Bahryanyj
(gimęs 1907) buvo sovietų įka
lintas ir keletą metų išlaiky- E. MARČIULIONIENE Dvyliktoji stotis Marijonų koplyčioje

1815 m. gavo teologijos magis
tro laipsnį, pereidamas profeso
riauti į seminariją ir universi
tetą. 1821 m. gavo teologijos 
daktaro laipsnį. Nuo 1838 me
tų tapo Šiluvos infulotu. Mirus 
vysk. Sim. Giedraičiui, buvo 
išrinktas Žemaičių vyskupijos 
administratoriumi ir kandida
tu į vyskupus. Jo kandidatūrą 
palaikė ir caras, tačiau popie
žius nepatvirtino. Vyskupiją 
valdė iki ją perėmė vysk. M. 
Valančius, tada persikėlė į sa
vo gimtinę parapiją — Alsė
džius, kur perkėlė ir savo di
džiulę 20,000 tomų biblioteką, 
kurią vėliau testamentu užra
šė Kretingos vienuolynui ir 
Žemaičių kapitulos bibliotekai. 
Yra parašęs keliolika hebraiš- 
kų raštų, katalikybei tarp žy
dų platinti. Buvo žydų raidė
mis parašęs porą žemaitiškų ti
kybinių knygelių.

• St. Citvaras gražiai garsi
na Lietuvos vardą kitataučių 
kultūriniuose parengimuose Chi 
cagoje. Rugsėjo pradžioje dai
navo švedų kolonijai. Šios sa
vaitės pradžioje dainavo Bis
marek viešbutyje per Chicagos 
Muzikos lygos ir Columbia Me
nininkų organizacijos metinį 
banketą, kuriame dalyvavo 
apie 1,000 žmonių. Jo pasiro
dymas buvo sėkmingas, ir, gir
dėdami lietuvį dainininką, dau
gelis teiravosi daugiau žinių 
apie Lietuvą.

• A. Matu kaitė, baigusi augš 
tąją muzikos mokyklą (piano 
skyrių) Paryžiuje ir įsigijusi 
piano profesorės diplomą grįžo 
į Kanadą.

• Skulpt J. Rakis grįžo į Ka
nadą po savo kelionės į Pran
cūziją, Italiją ir Ispaniją, kur 
lankėsi savo meno studijų tiks
lais.

bolševikų stovyklą, kur yra jos 
ankstybesnis simpatija — bib
liotekininkas žydas. Apsirengu
si kario drabužiais ji su šautu
vu stoja į fronto linijas.

Erikas tą dalinį nugali. Mi
nėtas žydas žūna, o tarp raudon 
armiečių belaisvių yra ir Sofi
ja. Abi pusės išbadėję, neturi 
kur ir kaip belaisvių laikyti, jų 
gyvų nei neima. Sofija paprašo, 
kad ją nušautų jos buvęs myli
masis Erikas. Jis dviemis šū
viais tai padaro. Iš čia ir vei
kalo pavadinimas — malonės šū 
vis. Iš pradžių Erikas mano, 
kad Sofija jo šūvio prašė, prisi
mindama jų ankstybesnius ry
šius, bet paskiau įsitikina, kad 
tai buvo jos kerštas, nes tas nu
žudymas Eriko sąžinę persekio
ja visą gyvenimą.

Nors galima džiaugtis, kad 
autorė turėjo noro gilintis į psi
chologinius pergyvenimus jau
nimo, pavojų supamo, kovojan
čių su desperacija ir vienatve, 
tačiau veikalas ko ypatingo ne
duoda, moraliniu atžvilgiu aiš
kiai neigiamas, lietuvis jame 
pavaizduotas labai žemas. 
“Draugo” kultūrinio priedo re
daktorius, pasiteiravęs pas pa
čią autorę, ar ji kartais pati 
nėra pabaltietė, patyrė, kad ji 
Pabaltijy net nėra buvusi, yra 
prancūzų ir belgų kilmės, tačiau 
aprašytieji įvykiai esą teisingi, 
jai papasakoti vyrų, kurie daly
vavo tose kovose.

• Rr. Zumeris, netaip seniai 
laimėjęs premiją už savo kūri
nį "Gyvenimo keliu”, nuo rug
sėjo 17 d. pakviestas redaguo
ti Melbourne leidžiamą savait
raštį “Tėviškės Aidus”.

• Dail. V. Kasiulio darbų 
paroda spalio mėn. vidury ren
giama Stoekholme.
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Antanas MiškinisIŠ KALĖJIMŲ į ŽURNALUS Kultūrine kronika

1944-47 m. su naujais kūri
niais rodėsi vienas tik Venclo
va. Dėl to Lietuvos rašytojų 
politrukas J. Šimkus šėlo ir gra 
sino visiems tylintiems rašyto
jams, kad jie nerašo, tik nori 
išlaikyti garbingą rašytojo var 
dą. Kadangi nuo bolševikų 
pasitraukė apie 70% rašytojų, 
o prieauglio taip greitai sulauk
ti neįmanoma, tai likusiems la
bai sunku buvo atlaikyti par
tijos spaudimą. Iš kitos pusės 
partiniai beraščiai ir dar lite
ratūriškai nesubrendę jaunuo
liai savo “kūrinių” pasiūla nuo
lat atakavo spaudą ir leidyklą. 
Literatūrinį supratimą turėję 
redaktoriai tuos meninės ver
tės stokojančius rašinius kišo į 
stalčių, o partija palaikė tai sa
botažu ir pačius redaktorius su
kišo į kalėjimą.

Antanas Miškinis susirado 
vėžes

Taip kitų tarpe bene 1950 m. 
ir Antanas Miškinis buvo pa
tupdytas ir išvežtas poetinio į 
kvėpimo pasipildyti į baltas Si
biro girias. Grįžo tik 1956 m. 
vasarą, bet turėjo dar praleisti 
dešimties mėnesių atsipeikėji
mo periodą, kol po 12 metų ty
los pagaliau paskelbė savo žo
dį. Po trumpo debiuto Tiesoje 
po penketą eilėraščių paskirstė 
Pergalei ir Literatūrai ir Me
nui, taip pat betarpiškai į tau
tą prabilo savo eilėmis per Vil
niaus radiją.

Miškinio ^ilėraščiai nūnai to
kie pat , gyvi ir ekspresyvūs 
kaip ir kadaise. Neabejotinai 
per tuos 12 metų poetas nor
maliomis sąlygomis būtų išlei
dęs keletą stiprių poezijos kny
gų, jeigu dabar, po tiekos išgy
venimų, išliko kūrybiškas. To
kie pavyzdžiai įsakmiai kalti
na dabartinius prispaudėjus tie
sioginiu literatūros žlugdymu. 
‘‘Buržuazinio nacionalizmo” kai 
tinimų priedanga nutildyti liku
sius pajėgiausius rašytojus ir 
po to kalbėti apie partijos rūpi
nimąsi literatūra yra tiesiog 
ciniška.

Taigi, Miškinio išliko tas pat 
stilius, toji pati bravūrinė nuo
taika, panašūs įvaizdžiai, net ir 
manieros panašios. Kas nepri
simena jo patriotinių eilėraščių! 
Kone oficioziškos jų mintys au
toriui greitai sudarė tautinio 1 jo pasirinkti Adomą Mickevičių, 
valstybinio poeto vardą, tačiau1 E. Matuzevičius — J. Slovackį
jis labai sumaniai sukaupdavo 
eilėraščio svorį į vieną posmą, 
kuris poetui kartu suteikdavo 
opozicinę spalvą. Iš čia kilo 
dvigubas poeto popularumas... 
Pacituokime poros prieškarinių 
Miškinio eilėraščių tokius kon
centruotus posmus:

Kas buvo, tai mirė, negrįžta.
Mes nukalsim sidabro ratus.
Ir išeisim su dideliu ryžtu —
Parsivešim Naujuosius Me- 

/tus.
(Daina apie Lietuvą).

Bet pavasarį! Vandenis plauk 
- /sim

Dunojais į melsvas marias.
Jeigu laimė tikrai nepalauks 

/mūs, J
Tai ir vargas daugiau ne- 

/beras!
(Žiema).

Ir štai dabar, paėmę 1957 me
tų “gamybos” poeto eiles, regi
me nė kiek nepasikeitusį poeto 
būdą. Eilėraštis “Pralekiantys 
paukščiai” kviečia j gražų gam
tos prieglobstį, kur “sidabrą pa
vasaris lieja”, kur “upelis dai
nuodamas bėga per žydinčius 
akmenėlius”, kur “prie kelio 
nuoga epušėlė jau kelia į saulę 
šakas”, — taigi čion kviečia pra 
lekiančius paukščius:

— Kur lekiate, paukščiai mie- 
/lieji?

Susttokite! Likit pas mus.

B. BABRAUSKAS
Bet tokio, kad ir šilto kvieti

mo, Miškiniui nepakanka: pagal 
seną tradiciją mes sulaukiame 
pagrindinio posmo:

Mes čia pralenkėm bėgantį lai- 
/ką.

Mes mylim ir paukščio vaikus. 
Visi mes, kaip vienas, už taiką, 
Ir polėkis mūsų taikus.

Kitas eilėraštis, skirtas mer
gaitėms, “Dubysos ir Nemuno 
dukroms”, “grakščioms, kaip gul 
bės, liaudies dukrytėms”, įpras-1 
minamas šitokiu posmu:

Praeities atminimai išnykę 
Nebedrums, kaip ruduo vėlyvas, 
Ne tarnaitės jūs, ne samdiny- 

kės,
Jūs gyvenimo didžio dalyvės.

Antanas MlšU-ais

Nesunku suprasti, kad tai pos 
mai, kuriais poetas sugeba išsi
pirkti nuo “asmenybės” ar “ko
lektyvo” kulto... Beje, nuo 1956 
metų “naujosios eros” poetai 
(Mieželaitis, Marcinkevičius, Bai
takis ir kiti) drįsta spausdinti meilės, didvyriškumo temas” 
ir visiškai grynos lyrikos gaba- randa, jog poemai Giria žalioji 
lų, bet senos markės poetui, dar! “ne mažai kenkia ir per didelis 
taip neseniai mėtytam ir vety- žodingumas, formos palaidumas, 
tam, tatai būtų perdaug drąsu, sąmoningas vengimas vaizdavi- 
Iš kitos pusės Antano Miškinio mo preciziškumo'
net ir “poatostoginė” poezija žy
miai svaresnė už daugelio nau
jos gadynės dainių Lietuvoje: 
ne be reikalo jis yra viena iš 
stambiųjų nepriklausomos Lie
tuvos dovanų.

Beje, atsikvėpęs Miškinis pri
sidėjo ir prie lenkų kultūros de
kados Lietuvoje, išversdamas
gerą pluoštą lenkų poezijos. Ir mis idėjomis: meilė, grožis ir 

teisingumas turi begalinės reikš
mės žmonių gyvenime, konkre
čioje ir gyvoje kovoje visi šie 
šviesūs gyvenimo pradai laimi 
prieš neapykantą, klastą, netei
sybę ir brutalią jėgą”. Šių die
nų marksistiniai krit kai galvoja 
kitokiomis kategorijomis:
jiems “sveikos, pozityvios bei 
kilnios idėjos” yra toli gražu ne 
meilė, grožis ir teisingumas...

Tad ar bolševikai galėtų ra
miai praleisti šitokio pobūdžio 
straipsnį? Žinoma, ne. Koks 
nors J. Šimkus ar A. Guzevi- 
čius, Pergalės redakcijos nariai,

čia įdomu pažymėti: kai “čiabu
viai” Just. Marcinkevičius galė-

ir L. Kondratavičių, A. Miški
niui teko versti VI. Bronievskis. 
Šis revoliucinis gabus lenkų dai
nius panašaus būdo ir likimo 
kaip mūsų K. Boruta: nepriklau 
somos Lenkijos metais buvo per 
sekiojamas kaip socialrervoliuci- 
ninkas, bolševikų, 1939 m. užė
musių dalį Lenkijos, uždary
tas į kalėjimą irgi už tą pat, bū
tent, kad buvo tik eseras, o ne 
tikras komunistas. 1941 m. tas
Bronievskis buvo Sikorskio iš- prie J. Keliuočio straipsnio be- 
vad'uotas, tačiau, perėjęs įvai- gėdiškai prikergė įžanginę bol
idus frontus, kaip vilkas neišken ševikinįo stiliaus pastraipą, nai- 
čia nekaukęs, nūnai jis vėl gar-1 vesnį skaitytoją priversdami ti-

kėti, jog tai paties Keliuočio žo
džiai. Tačiau gudresnis vien jau 
iš stiliaus ne tik iš skirtingo 
turinio, pažins, jog tai ne Keliuo 
čio mintys: “Iš vienos pusės,

i. Keliuočio odisėja rodo nu° kfl'
rybos pradžios matome tentjen-

bina raudoną spalvą ir “Lenino 
karstą — kuklų kaip mintys”.

J u ozu i Keliuoėhil parišo 
raudoną raištį

Naujosios Romuvos redakto
riaus
to žmogaus tragiką, kilusią iš jo 
negyvenimiško, sakytum, nai
vaus idealizmo. Kai dar nepri
klausomoje Lietuvoje kiekvienas 
šviesesnis žmogus turėjo tikrą 
supratimą apie komunizmą, kai 
net toks Justas Paleckis 1933 
m., grįžęs iš kelionė* po SSSR, 
’šleido palyginti kritišką knygą 
“SSSR — mūsų akimis", kurią 
tas pats Paleckis, jvestas į “pre
zidentus”, buvo priverptas išimti 
iš apyvartos ir sunaikinti, — tai 
J. Keliuotis N. Romuvoje para
šė ne vieną Įžanginį apie komu-

nizmą, kurio ideologiją idealis
tiškai stengėsi pateisinti. O kai 
1944 m. visi, kurie nusisprendė 
nesilenkti prieš rusišką komuniz 
mą, traukėsi į vakarus, J. Ke- 
liuotis, anot sąmojingo žinomo 
mūsų poeto pasakymo, išžygia
vo Ukmergės plentu, jieškoda- 

’ mas kelio į Kybartus...

Na, ir, žinoma, užuot tęsęs uni 
versitete žurnalistikos paskai
tas, J. Keliuotis greitai iškelia
vo į rytus. 1947 m. buvo grį
žęs į Vilnių, bet, matyt, “nepa
tiko” sugriauta Lietuvos sosti
nė, tai dar tais pačiais metais 
papildomai grįžo į Sibirą. Sį kar 
tą jau ilgesniam laikui — pra
eities apmąstymams turėjo su
gaišti net 9 metus. Pagaliau 
1956 m. grąžintas į Vilnių. Svei
kata, deja, jau pašlijusi: serga 
stipria hipertonija, širdimi ir 
nervais.

Rašąs eilėraščius ir kitų žanrų 
kūrinius, tik jų dar nespausdi
na. O kad turėtų iš ko gyventi, 
spausdina pasikalbėjimus su Lie 
tuvos kultūrininkais Tėvynės 
Balse, taip pat ir Pergalėje pa
sirodė pora J. Keliuočio recen
zijų. š. m. Nr. 6 rašo ilgesnį 
straipsnį apie S. Čiurlionienės pa 
sirodžiusius 3 tomus. Sibire, at
rodo, nebus “įsisavinęs” naujų 
kritikos metodų — pasiliko prie 
savo senojo. Taigi plačiai nagri
nėja Čiurlionienės veikalų kom
poziciją, pažymi jų sceniškumą, 
charakterizuoja personažus, kon 
statuoja, kad “autorei pavyko 
neblogai (Mūsų jaujos) poemo
je įkūnyti grožio, teisingumo,

Kaip matome, Keliuotis rašo 
grynai literatūriškai, taip, kaip 
nė vienas kitas Lietuvoje šian
dien neberašo. Nė vienas litera
tūros kritikas šiuo metu nebe-, 
vartoja tokių sąvokų, kaip Ke
liuotis: “S. Ciurlionienės-Kyman 
taitės poemos persunktos svei- 

; komis, pozityviomis bei kilnio-

ciją eiti pažangos keliu, pastan
gas kovoti fu buržuazinio gyve
nimo negerovėmis, su reakcine 
literatūros kritika, iš kitos pu- 
Bės, — negalime nepastebėti, 
kad rašytojos gyvenimas visdėl
to buvo glaudžiai susijęs su bur 
žuazijos interesais” ir tt. Taip 
pat į recenzijos galą prikaišiota 
iš šalie* visokių “buržuazinio 
gobšumo, išsigimimo" ir pana
šių bolševikinių terminų. Be a- 
bejonėi tą raudoną raištį J. 
Keliuočiui parišo Pergalės redak 
torius, panašiai kaip 1941 m.

PAVAKARIO LIETUS
Rausta rudenėlis, ir laukai tuštėja.
Vėtra purto parkuos liepas auksines.
Kelią man užstojo kalneliai augštieji —
Vai nebesulauksit namolio manęs.

Vysta mano akys, lyg žiedai ant smėlio,
O tačiau vis žiūri žiūri tolumon.
— Ai tos jūrės marės, plačios gilumėlės,
Kam užtvindėt kelią man sugrįžt namo f

Žaidžia ir žėruoja miestai nesvetingi —
Rūmai, šviesos, bankai, uostai ir laivai.
Pakeleivių žvilgsniai godūs ir sustingę,
Negaliu kontrastuos pagalvot blaivai.

O kituos kvartaluos elgetos apsilpę;
Jų visuos paryžiuos nemažai yra.
Kas paduos jam duonos, kas numes jam silkę f 
Ne visur ši žemė motina gera ...

Degina man veidą ašaros ištryškę;
Kraują man džiovina nedalia karti.
— Lėkit, baltos paukštės, lėkit, bet sugrįžkit,
Jūs pasižiūrėkit, kaip ten iš arti.

— Ar dar gaudžia gluosniai, ar dar girgžda svirtys f 
Ar dar varsto širdį vakarais daina?
Aš tada galėsiu su pasauliu skirtis,
Man jau šito bus labai gana ...

TAVO DAINA
Einu pasižiūrėt laukų;
Į širdį krinta pirmučiausia —
Gegulė ant šakos ku - kū,
Lakštingala prieš naktį čiauška.

Širdis, kaip volungė, pragys;
Lynoja sidabru ir auksu.
Man kalba žiemkentys rugys:
— Aš augu, augu ir užaugsiu.

Man kalba šlama aviža,
Man kalba pasistiepęs miežis.
Ir bulvė kyla dar maža,
Girdžiu — griežlė per lietų griežia. ■

Ant karties raitos apynys,
Kažkuo jis miežiui giminingas.
Abu jėgų jie kupini —
O man žiedais po kojų sninga ...

Aš augu su jumis drauge,
Rugy ir žirny iškerojęs.
Mane svaigina parugė 
Ir apkerėjo vasarojus.

Einu nušvitęs ir tylus
Man kalba lapai, veidą plaką:
Užaugs ragaišis ir alus —
Laukai dabar iš tikro platūs!

“Raštų” žurnalo red. P. Cvirka | 
prikaišiojo perlų į vieno rašyto
jo straipsnį, kurio autorius, 
kaip man vėliau pasisakė, pats 
nebepažino...

• Prof. A. Krapovickas iš Ar 
gentinos rug-ėjo mėnesį studijų 
reikalais išvyko į Ispaniją. Eu
ropoje išbus apie mėn. Jo kelio
nę finansuoja Ispanijos Kultū
ros institutas.

K. Sabalys su savo padirbtum paAliužum Lietuvoje 
Greta stovi jo padirbtos medinės šakės ir noragėlis au palyčia. 
Nuotrauką, padarytą Dreveniškių apylinkėse, neseniai gavome 
iš Lietuvos.

• Aldonos Stempužienės atvy 
kimą į Medelliną, Kolumbijoje, 
plačiai aprašė kolumbiečių laik
raščiai, pažymėdami, kad ji kon
certuos palydint Kol mbijos 
Simfoninio orkestro dirigentui 
Olav Roost. Kaikurie laikraščiai 
įdėjo jos nuotrauką ir biografi
ją. Vėliau laikraščiai pranešė, 
kad solistė susirgo aziatiška slo 
ga ir jo3 koncertas atidėtas iš 
rūgs. 6 d. į rūgs. 23 d.

• Lituanistinių šeštadieninių 
mokyklų programos — tokiu pa 
vadinimu išėjo atskiras leidinys, 
išleistas JAV Lietuvių bendruo
menės centro valdybos. Susida
ro 36 pusi. knygelė. Atsižvel
giant, kad šio tipo mokyklose 
mokytojai būna labai užimti, tai 
mokamoji medžiaga čia nusako
ma labai konkrečiai. Kaiku
riems dalykams taipgi apspren
džiamas ir metodo klausimas. 
Kaip įžangoje sakoma, tokia y- 
pač yra pirmųjų trijų skyrių 
lietuvių kalbos programa (ele- 
mentorinė). Pamokų lentelių ir 
pačių programų santvarkos bei 
pobūdžio pamatai parengti Igno 
Malėno. Jis taipgi buvo galuti
nis programų lygintojas. Pagrin 
dinius programos projektus pra 
džios mokyklai ruošė: 1) Ignas 
Malėnas — lietuvių kalbos ir li
teratūros, tėvynės pažinimo, lie
tuvių tautos istorijos, Lietuvos 
geografijos; 2) Alfonsas Mikuls 
kis — dainų ir žaidimų; 3) Liu
das Sagys — tautinių šokių.

Auigštesniajai mokyklai pro
gramų projektus ruošė: 1) kun. 
dr. Kaz. Širvaitis, patelktas 
vysk. V. Brizgio — liet. religi
nių švenčių, religinių papročių 
ir tradicijų; 2) Pr. Naujokaitis
— liet. kalbos ir literatūros; 3) 
Vincas Liulevičius — lietuvių 
tautos istorijos; 4) Ign. Malė
nas — liet. geografijos; 5) Kaz. 
Žilinskas — liet. dailės ir meno;
6) Alf. Mikulskis — dainų ir
7) L. Sagys — taut. šokių. At
skiram mokomajam dalykui per 
metus duota daugiausia 26 pa
mokos.

Programoje vengiama dalykų, 
kurie neturi praktiškosios reiks 
mės ir stengiamasi taip tvarky
ti, kad lituanistiniais dalykais 
mokinys susidomėtų — pamėg
tų. Prisitaikyta prie naujų trem 
ties gyvenimo aplinkybių. Dau
giau vietos užleidžiamą lietuviš
kai dainai, žaidimui, pramogai, 
sutelktam pabuvojimui.

• Chicagos Augštesnioji Litu 
anistikos mokykla sėkmingai 
pradėjo darbą naujuose rūmuo
se — tėvų jėzuitų naujai pasta
tytuose Jaunimo namuose. Įre
gistravo per 250 moksleivių, ir 
dar vis atsiranda naujų. Reikėjo 
sudaryti paralelės klasės ir iš 
viso turima devynios klaeės o 
dešimtos dar reikia. Su moky
tojų patalpa mokykla naujuose 
rūmuose turi 10 kambarių. Aš
tuntoje klasėje net yra įstoju
sių ir studentų, lankančių kolegi
ją ir universitetą. Pakviesta 
dirbti 15 mokytojų: mokyklai 
vadovauja direktorė A. Rūgytė, 
vicedirektorius kun. K. Pečkys, 
S. J., tikybą dėsto — kun. K. 
Pečkys ir kun. J. Raibužis; evan 
gelikams — A. Trakis, lietuvių 
kalbą ir literatūrą dėsto Aid. 
Šimaitienė, J. Masilionis, D. Ve
lička, P. Bagdonas, S. Peterso
nienė; Lietuvos istoriją — O. 
Krikščiūnienė ir B. Kliorė; Lie
tuvos geografiją — S. Peterso
nienė; dainavimą dėsto ir veda 
chorą — VI. Baltrušaitis; tauti
nių šokių moko B. Braždiene. 
Mokytojas pavaduotojas — J. 
Karpavičius, taigi iš viso dirba 
15 mokytojų.

Darbas prasidėjo rugsėjo 7 d.
— tą dieną buvo registracija, 
egzaminai, pataisos. Rūgs. 14 d. 
naujoje salėje įvyko moksleivių 
pamaldos, moksleiviams gie
dant lietuviškas giesmes. Įver
tindami mokyklos svarbą dauge
lis tremtinių ir vietinių lietuvių 
savo aukomis įgalino įtaisyti 
naują mokyklos inventorių. 
Kiekvienoje klasėje yra dail. 
Paskočimo padarytas kitoks lie
tuviškas kryžius, papuoštas ru
giagėlėmis, tulpėmis, varpomis, 
lino žiedais. Kiekvienoje klasėje
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dail. Paskočimo išdrožtos lietu
viškos vytys. Kiekvienoje klasė 
je Lietuvos istorijos ir dabar
ties žemėlapis. Dėka donatorių 
įruoštas puikus inventorius.

Daug prielankumo parodo 
moksleivių tėvai. Jų susirinki 
mas įvyks rūgs. 29 d. 12 vai. 30 
min. naujuosiuose Jaunimo rū
muose, 5620 S. Claremont.

• Kolumbiečiai domisi Lietu
vos kultūra. Vieno Medellino 
(Kolumbijoje) dienraščio kultū
rinis priedas “EI Colųmbiano 
Literario” paskyrė net ištisus du 
stambius savo puslapius apie 
Lietuvos meną ir kultūrą. Duoti 
straipsniai apie lietuvių kalbą, 
apie liaudies meną, apie Čiurlio
nio kūrybą, apie kryžius, o taip
gi apie ten koncertuoti nuvyku
sią Aid. Stempužienę. Straipsnis 
gausiai iliustruotas: įdėtas pa
veikslas dviejų tautiniais dra
bužiais pasipuošusių lietuvaičių, 
T*. Valiaus paveikslai “Žvejai” ir 
“Laidotuvės”, Čiurlionio “Jūrų 
sonata”, Zapyškio bažnyčios, 
Kryžių kalno ir šokančių lietu
vaičių paveikslai bei Stempužie
nės atvaizdas.

• Martynas Labutis, kilęs iš 
Šilutės apskrities, iš jaunų die
nų rėmęs lietuvišką veikimą 
Klaipėdos krašte, dabar gyve
nąs Luebecke, susilaukė 85 m. 
amžiaus. Įvertinant jo lietuvišką 
kultūrinę įtaką buvo apdovano
tas Šaulių žvaigžde. Ir būdamas 
tremtyje jis rūpinasi lietuviš
kais reikalais. Suorganizavo Bad 
Schwartau lietuvių bendruome
nės apylinkę. Sukakties proga 
buvo nuvykę jo pasveikinti Maž. 
Lietuvos Tėviškės Mylėtojų dr- 
jos valdybos nariai V. Endrikai- 
tis, Kyt^ancas ir E. Žilius.

• Apie lituanistus. Prof. Jan 
Otrębski, lenkų lituanistas, bu
vęs Vilniaus universiteto profe
sorius .dabar dėsto Poznanėje, 
Lenkijoje. Jis neseniai dalyvavo 
VIII tarptautiniame kalbininkų 
suvažiavime Oslo mieste. Litua
nistas profesor. Frenkelis (Vo
kietijoj) serga vėžiu, taigi eti
mologinį žodyną jam bus sunku 
beužbaigti. Prof. Endzelynas dėl 
savo senyvo amžiaus nebeįsten
gia palaikyti kontaktu su moks
lo pasaulio atstovais.

• Juozas G. Miliutas, S. J. yra 
pakviestas dėstyti angių kalbą 
ir literatūrą John Carroll uni
versitete Clevelande. Universite
tas turi apie 3,450 studentų, 
smarkiai auga; šiuo metu baigia 
statyti sporto rūmus, kurie kai
nuos pusantro miliono dolerių.

• Lietuvių saleziečių gimnazi
jos Šiluvoje (prie Cedar Lake, 
Ind.) pirmoji klasė pradėjo dar
bą 9U šiais mokslo metais. Moks 
leivių turima 10, greitu laiku 
dar du atvažiuos iš Venecuelos. 
Lietuviams mokiniams lituanisti 
kos pamokos (kalba, geografi
ja, istorija) duodamos kasdien 
po valandą.

• A. Feteraitis, Klaipėdos lie
tuvis kultūrininkas, dabar gy
venąs Rinestinige, Bavarijoje, su 
silaukė 90 m. amžiaus sukak
ties. Jo pasveikinti buvo nuvy
kęs E. Simonaitis — Mažosios 
Lietuvos tarybos vardu, o taip
gi J. Kairys —Vliko vardu. 
Daug sveikinimų gauta raštu.

• Aleksandras Kuršaitis, brol 
vaikis Fridricho Kuršaičio, iš
leidusio garsųjį lietuvių kalbos 
žodyną ir redagavusio "Kelei
vį”, gimė 1857 m. spalio 2 d. 
Kretingoje, taigi šiemet sueina 
100 metų nuo jo gimimo. Jis nu
sipelnė išleisdamas lietuvių kal
bos vadovėlį vokiškoms mokyk
loms, bendradarbiavo Maž. Lie
tuvos spaudoje.
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Lietuvių beletristikos antologija
JONAS AISTIS, Brooklyn, N. Y.

Seniai lauktas Lietuvių bele
tristikos antologijos pirmasis 
tomas jau išvydo dienos šviesą. 
Tai stambi (608 psl.) knyga, 
apimanti visą mūsų pasakoja
mosios literatūros raidą nuo de
vynioliktojo amžiaus vidurio iki 
mūsų dienų, išskyrus autorius, 
gimusius po 1895 metų, kurių 
kūryba sudarys antrojo tomo 
medžiagą. Joje telpa 49 autorių 
kūrybos pavyzdžiai.

Knygos redaktorius, Bernar
das Braždžionis, kūrybą rinko 
ir dorojo kelis metus. Nereikia 
pamiršti, kad redagavimo dar
bas dėl dviejų priežasčių buvo 
labai sudėtingas ir sunkus: pir
ma — tai pirmoji tos rūšies kny 
ga, o antra, patsai medžiagos 
rinkimas ir dokumentacija už 
Lietuvos sienų yra nejsivaizduo 
jamai sunkus reikalas. Patsai 
redaktorius šj reikalą taip ap
taria: “Nevisada buvo galima 
parinkti pačius charakteringiau 
sius ar vertingiausius, ypač se
nųjų autorių dalykus. Teko ten 
kintis tuo, kas prieinama”. 

Beletristikos įvardas

Redaktorius pasirinko “bele
tristikos” įvardą. Knygos įvade 
jis yra porą kartų paminėjęs: 
“ši Lietuvių Prozos Antologija” 
ir “ši istorinė lietuvių prozos 
antologija”. Atrodo, kad redak
torius tuo norėjo beletristikos 
našą praplėsti ir sutapatinti su 
“proza”. Beletristikos (iš pran
cūzų belles-lettres) pirminės 
prasmės įvardas jau gyvas — 
“grožinė literatūra”, bet šian- Į 

’dien beletristikos prasmė toly
džio siaurėja ir, nors Lietuvių 
enciklopedija ir Lietuvių kalbos 
vadovas dar teikia platesnę pras 
mę, beletristika tikrumoje reiš
kia tik vieną pasakojamosios 
prozos rūšį. Tai yra, beletristi
kos įvardas implikuoja fabulą. 
Tai dalykams krypstant, man
ding, “prozos” įvardas būtų bu
vęs daug tinkamesnis. Jis bū
tų suteikęs galimybes mūsų pro
zos tradiciją pratęsti gal net 
pora šimtų metų anksčiau.

Iškalbos ir epistolarinė 
literatūra

Pirmasis antologijoje įdėtas 
dalykėlis yra ištrauka iš Sima
no Daukanto “Būdo”. Dalykas 
sunkiai betelpąs beletristikos rė
muose. Į prozos rėmus daug len
gviau tilptų ne tik Daukantas, 
bet ir daugelis kitų. Redakto
riui gal reikėjo laužti ir kiti lie
tuviškojo kuklumo slenksčiai. 
Literatūros istorijoje pasigen
dame iškalbos (Sirvydo, Karpa
vičiaus) ir epistolarinės litera
tūros (pvz., Donelaičio ir kitų 
laiškai). Tai knygos apimtį bū
tų labai nežymiai praplėtę, o 
pirminė data būtų gerokai nu
kelta į praeitį, ji to siekia visų 
tautų literatūros istorijos. Sa
kysime, Sirvydo proza stiliaus 
ir kalbos savybėmis toli pralen
kia to ir vėlesnių laikų šiurkš
čius eiliuotojus. Jei pastarieji 
rado vietos istorinėje antologi
joje, tai Sirvydui daroma lyg ir 
skriauda.

Popularioji Olševskio “Bromą”
Net apsiribojus beletristika, 

antologija reikėjo pradėti M. 
Olševskio Bromą atverta ing 
viečnastį. Tai originali, ne vers
tinė knyga. Joje galima rasti 
vieną kitą trumpą istorijėlę- 
anekdotą, kuris niekuo neužsi- 
leidžia, sakysime, Tatarei. Tos 
knygos baidomasi dėl dviejų 
priežasčių: religinio ar parareli- 
ginio turinio ir eibės polonizmų. 
Vargu ar tai jau pakankama 
priežastis atmesti taip popula
rią lietuvišką knygą. Čia redak
torius bus pasidavęs bendrai 
nuotaikai ir srovei. Tokių reiški
nių žino kiekviena Europos li
teratūra. Pažiūrėkime, kad ir į 
prancūzų literatūrą italių kara
lienių laikais, bet niekas dėl gau

šių italizmų to laiko literatūros 
nešalina iš istorijos. Bromą tik
ra beletristika. Ją skaitė žmo
nės ir dėl jos literatūrinių sa
vybių, dėl tų savybių ta knyga 
yra sulaukusi net dvidešimties 
laidų 1753-1851 metų tarpe. Ka
žin ar yra tuo atžvilgiu kita 
knyga, kuri jai prilygtų. Nega
na to, yra rimto pagrindo ma
nyti, kad ji bus buvusi aksti-l 
nas (nesakau, įtaka, nors ir 
apie tai galima būtų pagalvoti) 
gyvenimo pavyzdžiais mokyti 
žmones Tatarei ir net pačiam 
vyskupui Motiejui. Visų trijų 
minimų autorių rašto pobūdis 
ir tikslas buvęs vienas ir tas 
pats, juos skiria tiktai evoliu-

rios kitur žymimos, itin kad 
Čiurlionienė dažnai prie savo pa 
vardės deda ir mergautinę Ky
mantaitės pavardę. Puidai pri
dėti du inicialai, nors jis labai 
dažnai pasirašydavo Kazys Pui
da.

Kūrybos parinkimas
Galima pora pastabų padaryti 

ir dėl kūrybos parinkimo. Ben
drai paėmus parinkimas yra ge
ras, tik, sakysime, kaikurių au
torių galima būtų laukti popu- 
laresnių veikalų. Žemaitė atsto
vaujama su “Sučiuptas vel
nias”, o lauktume gal “Topy- 
lio”, gal “Marčios”. Jurgio Sa-j 
vickio pasirinkta iš paskutinio 
novelių rinkinio “Raudoni ba
tukai” to paties vardo novelė. 
Novelė gera, įdomi, Jurgiui Sa
vickiui būdinga, tačiau ar nege
riau būtu buvę nurinkus ką nors

lt
Bern. Braze^ionis, suredagavo naujai išleistą 

Liet. Beletristikos antologiją.

cija, o tuo pačiu ir meninė ver-» 
tė.

Redaktorius, aišku, turėjo sa
vo planus ir siekius, kuriais va
dovavosi redaguodamas antolo
giją, bet mums atrodo, kad to
kios didžiulės apimties veikalas 
nėra vienos dienos ar vienos lai 
dos objektas, tai yra, kad anto
logiją kada nors reikės iš nau
jo išleisti.

Autorių sugrupavimas, 
biografijos

Antologijoje autoriai sugru
puoti ių gimimo datų eile. Tai 
bene tinkamiausias būdas, nes 
grupuojant pagal kūrybos pa 
rašymo ar paskelbimo datą (me( 
tus) būtų dar didesnė painiava.' 
Kiekvienam autoriui pridėta bio Į 
grafinės ir bibliografinės žinios 
bei glausta ir taikli kūrybos 
charakteristika. Visa tai nebe
liks be naudos skaitytojui, ku
ris čia pat galės susipažinti su 
autoriaus gyvenimu, jo parašy
tomis knygomis ir pačios kū
rybos pobūdžiu.

Vardų rašymas

Yra kiek nenuoseklumo au
torių variu rašvme. Čia itin 
pasigendama vienodumo. Vie
niems rašomi slapyvardžiai, pa
vardės ir net mergąutinės pa
vardės, o kitų tiktai pseudoni
mai. Pavardžių pasigendame se
kantiems: Jonas Gerutis (kun. 
J. Balvočius), Ksaveras Vana
gėlis (K. Sakalauskas), Dėdė 
Atanazas (kun. Pakalniškis), 

Margelis (kun. J. Snapštys), Ig
nas Šeinius, (I. Jurkūnas), Juo
zas Švaistas (J. Balčiūnas) ir 
kiti. Apie J. Gintautą kalbėda
mas, paskutinėje pastraipoje 
pamini vysk. J. Staugaitį, bet 
taip, kad neįgudęs skaitytojas 
gali pamanyti, jog tai visai ki
tas asmuo, be to, bibliografijoje 
minimi veikalai, kurie paskelbti 
ne J. Gintauto vardu Prie Že
maitės ir Čiurlionienės pasiges- 
tume mergautinių pavardžių, ku

Rachel Portella Kultūrine kronika
KODĖL SAKAI . . .

Kodėl sakai manęs ilgėjais:
Ar tai širdim jauti f 
Aš tau daug kartų patikėjau 
Ir verkdavau naktim.

Širdis ne vėjas, ją sužeidžia 
Ne vien tik ilgesys;
Gal su tavim kita jau žaidžia,
Bet man — širdy esi.

Man ilgesys — kančių vainikas,
Jis gaubia mano buitį nykią —
Širdy visuomet jis ...

*
Kentėdama tikiu, svajoju,
Žinau, kad ilgis tolumoj 
Kita brangi širdis.

NEVERTINK ŠIO GYVENIMO
Nevertink šio gyvenimo, o mielasai klajūne,
Tegu kūryba ir geri darbai 
Tau kelrodžiu šioj žemėje tebūna,
Nors jau gerokai pavargai.

Ncsišypsok, jei išminties kam stoka,
Jei aukšą taupo kas, palik ramybėj jį;
Didysis Kankinys nuo Kryžiaus mus pamokė:
Tiktai maldoj — mūsų buitis gaji.

4
Keliauk tolyn ligi Anapus vartų, —
Nors kojos linksta ir širdis apkartus,
Nes dulkių sukūry tava buitis visa •. .

Ko jieškai neramus? Laimingas gal esi?
Šioj ašarų pakalnėj vargą tik rasi, —
Tenai prie Dievo — tavo laimė ir šviesa!

Petro Babicko vertimas

Rachel Portella yra Rio de Janeire gyvenančio lietuvio inži
nieriaus žmona. Dėl to ji laiko save lietuve ir nuoširdžiai talki
ninkauja lietuvių kolonijos įvairiuose darbuose bei gars.na L e- 
tuvos vardą spaudoj.

Gimusi Brazilijos šiaurėj, prie Bahios, atsieit krašte, skli

• Nauja “Moters'’ redaktorė.
Liet. Katalikių Moterų dr-jos

reikalingi ir remtiri; skelbėjams ^urna^4 Moterį , nuo jo atkū-
..... ... . rimo Kanadoje, nuo 1955 metų,atneša laukiamų veikalų, rašy- , . . ’ . . ,

dvejus metus sėkmingai redaga- 
tojams sudaro paskatą rąžyti, p gt a
suteikia progą patikrinti kūrinio jai,torės pareigų pasitraukė. Už 

jos pasišventimą Moterų dr-jos 
centro valdyba dėkoja.

• Rašytojų dr-jos pareiški
mas. Literatūriniai konkursai

vertę, evantualiai gauti premi
ją. Tačiau kiekvieno .konkurso 
pagrindinė sąlyga yra slaptu- Nuo šio laiko “Moterį” reda-
mas. Slaptumo prasmė yra dve- guos pati C. v-ba, atsakingąja 
jopa: 1. Jury komisijos nariai, redaktore pasikviesdama plačiai 
tik paskyrę premijas, gali suži- žinomą viruomenininkę Iz. Ma- 
noti autorių pavardes, 2. nepre- tulevi&ūtę.
mijuotieji autoriai visuomenei Naujoji redaktorė yra baigusi 
neskelbia i Lietuvos universitete lituanisti

nius mokslus, padariusi dauge- 
Bet Kanados LB Kultūros fon lį mokslinių kelionių po Vokie- 

do Jaunimo dramos konkursas H ją, Latviją, Lenkiją. Su per
bėgėsi nelaukta sta gmena: Ne traukomis studijavusi Berlyno, 
priklausomoje Lietuvoje nežinia Hamburgo, Goettingeno un-se 

kalbo3 mokslus. Dirbo pedago-kieno iniciatyva paskelbtas Ju
ry komisijos posėdžio protoko
lą;, kuriame konstatuojama, 
“kad nė vienas prisiųstas rank 
rastis nėra pakankamai literatū
riškai vertingas ir sceniškas, 
kad kuriam nors jų galima bū
tų skirti šią premiją”. Ir p-> ši
tokio sprendimo čia pat paskelb 
ta vi;ų konkurso da’yvių pavar
dės ir gyvenamosios vietos!

Rašytoų dr-ia la:ko, jog ši
tokiu viešu paskelbimu ne tik 
įžeidžiami visi konkurso daly
viai bet kartu ir paže;džiamas 
slaptumo principas. Po tokio įvy 
kio rašytojai turi pagrindo ne-

iš “Ties augštu sostu”, tai yra,' 
kada autorius buvo amžiaus, 
kūrybos ir “savo literatūros mo 
kyklos” pačiame žydėjime.

Vienas painiausių dalykų, re
daguojant antologijas, yra an
tros ir trečios eilės autorių pa-, 
rinkimas. Čia gal geriau būtų 
vadovautis tuo, dėsniu, kad ge
riau daugiau, kad ir silpnesniu, 
bet kuo nors pasireiškusiu, ne
gu praleisti. Vargas su prozos 
kūrėjais, kurie paprastai nėra 
trumpi. Bet geriau duoti ir trum 
po dalyko ištrauką, negu visai 
paniekinti. Taip, sakysime, ga
lėjo prisišlieti ir Juozas Guraus- 
kis, ir Vargovaikis — Kazys 
Ralys. Tiesa, pirmasis liguistas 
antiklerikalas, o antrasis savo 
sentimentaliomis apysakaitėmis 
tik gal sodžiuje tebuvo žinomas, 
bet antologijoje yra ne vienas 
‘jų meninio lygio, o kaikurį gal 
jie ir pralenkia. Galima būtų 
buvę gal kiek nuolaidesniems 
būti šio krašto autoriams, ku
riems dažnai bendrasis matas 
per kietas, bet juos ir reikėtų 
kitu matu matuoti, nes saviems 
autoriams visi turi savą matą, 
visi atsižvelgia į sąlygas ir ki
ta.

Gerai, kruopščiai ir su skoniu 
redaguota

Nenorėčiau skaitytojų būti 
blogai suprastas. Šios pastabos 
neliečia esminių dalykų, dėlto 
jų nereikėtų priimti, kaip visos 
antologijos kritikos. Jinai gerai, 
kropščiai ir su skoniu redaguo
ta. Sakysime, gal ne vienas an
tologijos savininkas pasiges au
torių atvaizdų, ir tai būtų tik
rai geras ir naudingas dalykas, 
bet dėlto antologijos svoris nė
maž nepakiltų. Be to, yra daly
kų, kurie recenzentui reikia pa
minėti, o vargu, ar redaktorius 
vra prie to pirštus prikišęs. No
riu paminėti knyros aplanką. 
Poezijos antologijai jis buvo pa
darytas itin margas, net trijų 
spalvų. Sis — viena, juoda —

ges darią Kybartuose, Lazdijuo 
se, Kaune ir Vilniuje. Karo me
tu dirbo Lietuvių kalbos žody
ne Vilniuje. Yra aprašiusi savo 
tarmę, surinkusi Liet. Kalbos 
žodynui daug žodžių. Didelė tau 
tosakos rinkėja. Redagavimo 
darbe taip pat ne naujokė: yra 
dir i. usi redakcinėje komisijoje 
“Naujojoj Vaidilutėj”.

Iz. Matusevičiūtė jau Lietuvo
je buvo žinoma, kaip energinga 
ir gabi visuomenės veikėja. Dir
bo artimoje bičiulystėje su Liet. 
Kat. Moterų dr-jos didžiosiomis 
moterimis. Ji yra buvusi dažna 
viešnia a. a. dr. V. Karvelienės 
namuose, kur drauge su M. Gal
dikiene, O. Beleckiene, Ladygie- 
ne planuodavo dabarties ir atei
ties darbus.

“Moters” redakcijos ir admi
nistracijos adresas: 46 Dela- 
\vare avė., Toronto, Ont C'ana- 
da.

I
• Lietuvių Rašytojų draugi- 

jaus, bet tai yra mūsų ypatin- J°s pirmininkas B. Babrauskas 
gai sunkiais, į šiuos laikus pa- pasiuntė sveik nimą prof. M. Bir 
našiais, sukurti lobiai. Kiekvie- ž.škai, sulaukusiam 75 m. am- 
nam, kuris jaučiasi esąs lietu- žiaus sukakties. Sveikinime 

įvadu ir kritinėmis pastabomis vis, esu tikras, ši antologija bus džiaugiamasi, kad profesorius, 
padės ne vienam jaunuoliui su- didelė, vertinga ir brangi dėl nors iš profesijos teisininkas, 

vienos savo savybės, kad jinai visą savo amžių paskyrė litera- 
yra mūsų, lietuvių beletristikos tūros studijoms, kurių vaisius 

B. Babrauska; tap apibūdina:

diname istorinių tradicijų ir poetinio įkvėpimo, Rachel Portella Pas tikėjimo konkursų skel
yra daug rašiusi (apysakų, eilėraščių), tačiau, dėl kuklumo, bėjais, o jeigu dar kartą pasikar 
atskiru leidiniu nieko nespausdino.

Petras Babickas parengė spaudai, išvertęs iš portugalui 
kalbos, jos eilėraščių knygą „Sielos Aidai“. Iš to leidinio čia ir 
pateikiami Rachel Portella eilėraščiai.

totų toks netaktas, tai LRD vai 
dyba Įspės rašytojus laikytis a- 

i tokiau nuo šitokių konkursų.

— LRD Valdyba

Mūsų dvasios paveikslas pasiskaičius svetimų veikalų, S

Bendrai paėmus knyga ir dai
li ir verta puošti kiekvieno su- 
sipratusio lietuvio knygų lenty
ną. Ji savo parinkimu, gražiu

daugiur stinga kūrybinio geni-
gal perdaug gedulingas. Be to, 
ar gabus dailininkas Romas Vie
sulas tyčia taip nupaišė, ar gal 
leidėjai neleido aplanko pabaig
ti, bet jis, atleiskite, atrodo tik
rai nebaigtas, ypač ta vietomis 
padraskyta balta juosta, einan
ti skersai visą aplanką. Gal tai sipažinti su jo tėvų žemės lite 
ir skonio reikalas, tačiau vargu ratūros istorija praktiškai, tai 
ar dideliu menu pasižymi. Bet yra, iš pačių rašto pavyzdžių, antologija, mūsų literatūros is- 
visumoje ir patsai aplankas yra Tai mūsų dvasios kūryba ir jos torijos, mūsų dvasios paveiks- 
didžiai neblogas. ! raida. Tai mūsų istorija. Gal jai, las.

X sas.

A

Romas Viesulas Beletristikos antologijos viršelis

“Jūsų veikalai apie senuosius 
{mūsų rašytojus, jų tarpusavio 
santykius, siejant juos su laiko 
įvykiais ir dvasia, yra ir liks ne
pamainomas literatūros istnri- 

I jos šaltinis”. Taipgi augštai ver
tina tremtyje išleistus profeso
riaus atsiminimus, kurie “reikš
mingai nušviečia daugybę lietu
vių tautos istorijos ir kultūros 
momentų ir kurių fone pilnesnį 
ir ryškesni tampa atskiri mūsų 
rašytojai ir veikėjai”.

• Petras Babickas, sugrįžęs 
iš kelionės į vakarinę JAV da
lį, kur turėjo progos gėrėtis pui 
kiais vaizdais, keliems mėne
siams pastoviai apsigyveno pas 
savo brolį 4135 So. Campbell 
Avė., Chicagoje ir dabar rūpina 
si išleidimu paveikslų knygos 
apie Lietuvą su lietuvių, anglų 
ir ispanų kalbų paaiškinimais. 
Taipgi rašo periodikai ir radijo 
transliacijoms. Yra nupiešęs 
daug Pietų Amerikos ir JAV 
peisažų škicų ir tapo paveiks
lus, daugiau pamėgęs akvarelę, 
pastelę. Numatoma, kad neužil
go Kanadoje įvyks jo kūrinių 
paroda.

• Dail. Adomą Varną aplan
kė Lietuvos pasiuntinybės Bra
zilijoje kultūrinio sektoriaus ve
dėjas rašytojas Petras Babic
kas, ir įteikė min. Meierio dova
ną: flamulą — vėliavėlę su 
vaizdu Kristaus Išganytojo, e- 
sančio Corcovado kalne, Brazili
jos sostinėje; ta dovana norėta 
mūsų dailininkui padėkoti už pa 
dovanotą Brazilijos Lietuvių mu 
zėjui spalvotą Mindaugo vaini
kavimo paveikslo nuotrauką.
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Menininko asmenybės ugdymas
ST. TAMULAITIS, Chieago, III.

Leonardas Žitkevičius KULTŪRINĖ KRONIKA

Sena yra tiesa, kad norint 
būti menininku, ypač kiek di
desniu originalesniu menininku, 
reikia juo gimti. Tačiau tai vi
sa dar nesako, kad bet kuris 
žmogus, gimęs su kūrėjo siela 
ir vidinėmis kūrėjo emocijomis, 
savaime jau ir lieka gyvenime 
menininku. Jei kas taip galvoja, 
skaudžiai nusivilia.

Neužsiminsime čia apie būti
ną pradinį ir profesinį meninin
ko pasiruošimą (per mokyklinę 
drausmę arba per privatines gi
lias, sistematingas studijas), 
šis dalykas taip elementarus, 
kad jis nė nedisputuotinas.

Mes paliesime kiek svarbesnį 
ir, berods, niekur ir niekad tar
pe lietuvių menininkų nekeliamą 
klausimą. Mes kalbėsime apie lie 
tuvio menininko asmenybės ug
dymą. Vėliau (kituose studiji
niuose straipsniuose) platesniu 
akių mostu žvilgtelsime į me
nininko ryšį su savąja tauta ir 
su savosios tautos dvasia, kuri, 
kaip pamatysime, yra išeinama-^ 
sis punktas sekmingesniam kiek 
vieno kūrėjo darbui.

Vidinių galių troškulys/
Visi sutiksime, kad meninin

kas, kaip ir kiekvienas augštes- 
niam darbui pašauktas žmogus, 
turi tikėti pats savimi. Tačiau 
tikėjimas savimi tėra tik poten- 
cialinis asmenybės bruožas. Me
nininkas yra žmogus; kaip žmo
gus, jis visad determinuotas ne 
tik laukujų, bet ir išvidinių ga
lių atžvilgiu. Ir juo jis gabesnis 
ar genialesnis, tuo labiau, ša
lia savo turimo estetinio idea
lo, jaučia šitų vidinių galių troš
kulį. Kaip turtuoliui turto, taip 
menininkui tobulybės galo nė
ra. Užtat, tikėdamas savimi, tik 
ras menininkas nepamirš, kad 
jis, kaip kūrėjas, niekad nėra 
užbaigtas: kad jo idėjinės, emo
cinės ir estetinės aspiracijos ry
šium su siekiamuoju idealu nie
kad nėra pasotinamos.

Jei tik menininkas nuošir
džiau rūpinasi savimi, visos a- 
nos dvasinės gėrybės nesun
kiai, tam tikromis pastangomis, 
jo įgyjamos.

Per save į kūrinį

Siekdamas augštesnio savęs 
(kaip kūrėjo) vertumo, meni
ninkas netiesioginiai, pats ne
suvokdamas, visad siekia ir sa
vo kūrinių tobulumo. Tiesa, 
forminis kūrinio įteisinimas 
daug priklauso nuo techniškai 
įdėto darbo. Visdėlto ir čia dar 
ne viskas. Originalią, lanksčią 
ir patrauklią formą veikiai at
randa tas menininkas; kuris tu
ri originalių ir reikšmingesnių 
išvidinių polėkių.

Taigi pats pirmasis tikro di
džio menininko asmenybės bruo 
žas — amžinas nepasitenkini
mas savimi ir savo turimais as
meniniais sielos turtais. Pasiten
kinimas savimi reikštų stagna
ciją. Galutinis sustojimas vieto
je primintų kelio galą ir hori
zontų ribotumą.

Ak, kiek beprasmiškai žūsta 
didžių talentų, kurie tiki, kad 
per išprususią formą (per sti
lių, dažus ar per grakštų akor
dų derinimą), drauge ,per įgri- 
susį senų skolintų idėjų bei nuo 
taikų kartojimą, galės veikiai 
laimėti nepaprastų kūrybinių 
rezultatų!.. Beje, kartais tai ir 
laimima, tačiau kūrinys vienos 
kartos laikotarpyje jau užmirš
tamas.

Jei kiekvienas valingesnis 
praktiškojo gyvenimo žmogus 
ligi pat mirties kovoja už augš- 
tesnį savąjį “aš”, tai ką jau be
kalbėti apie kūrėjo, to meno 
kunigo, to grožio vaidilos sielą, 
kuri nuolat privalo stovėti augš 
čiau įvykių tėkmės ir bukos kas
dienybės!..

Augštesnė vidinė kultūra

—r menininko lavinimasis, jieš- 
kant būties gelmių ir savų ho
rizontų praplėtimo, visad sutei
kia menininko asmenybei augš
tesnės vidinės kultūros. Augš- 
tesnė vidinė kultūra savo ruož
tu įgalina kūrėją įsigyti galin
gesnius dvasinius sparnus — 
galingesnius polėkius. į visą gy
venimą, į žmones ir daiktus, į 
įvykius ir patį save, menininkas 
ima žvelgti iš augštesnio taško, 
atseit, pakiliau, aštriau, nuosai
kiau, rimčiau. Jis viską tada ma 
tuoja tolimesniu ^mžinybės ma
tu (sub specie aetemitatis); jo 
kūrinys ima dvelkti nemirtingu
mo nuotaikomis.

Jo kritika ir savikritika įgau
na reikiamo objektyvumo, o vi
sa kūryba darosi originalesnė 
ir patrauklesnė, t. y. be balasto 
ir be pasikartojimų.

Šalutinės studijos

Stipriai klysta tie lietuviai me 
nininkai, kurie tvirtina, kad ša
lutinės studijos, nesurištos su 
tiesioginiu kūrybiniu darbu, y- 
ra benaudės. Jos, esą, tik pa
vagiančios brangų laiką. Visas 
dalykas kaip tik stovi priešin
goje plotmėje. Ir būtent: ver
čiau sukurti per pusę mažiau 
kūrinių, bet patiekti juos gali
mai originalius ir išbaigtus ne
gu duoti tų kūrinių daug, bet 
menkesnės vertės. Non multum, 
sėd muitą. Tai gyvenimo dės
nis.

Paviršutiniškumas ir idėjų
pasaulis ' .

“Paviršutiniškumas yra vie- i 
nas iš charakteringesnių mūsų' 
dvasinio gyvenimo bruožų”, — 
sielojosi anuomet J. Dobilas, di- 

.dis eruditas ir gilus meno kri
tikas. “Tai viena iš didžiausių 
mūsų nelaimių”, — sako jis. 
“Sukelti mūsų visuomenėje ir 
mūsų menininkų tarpe tikrą es
mės jieškojimo nuotaiką — štai 
kur mūsų pirmutinis uždavinys. 
Tuo keliu eidami graikai stebuk
lus darė: tuo 'keliu kūrė savo 
kultūrą kiekviena tauta, kuri 
ją yra sukūrusi” (“N. Romu
va”, 1940 m., Nr. 473),.

Be didžių ar bent kiek’ dides
nių idėjų nėra nė didžio meno. 
Be ryškios šviesos nėra nei ryš
kesnių kontūrų. Ir juo šviesa 
didesnė, tuo labiau žmogaus a- 
kis išgali aprėpti platesnius ho
rizontus. Jei mene didi idėja 
tiesioginiai ir nesireiškia, tai 
vistiek ji verčia menininką pa
justi naujas šviežias nuotaikas, 
aštresnius išgyvenimus, galingos 
nes emocijas, stipresnius lauku- 
jus ir vidinius būties kontras
tus.

Didieji kūrėjai

Visi didieji meno kūrėjai bu
vo stipriai intelcktuališkai pa
sirengę ar bent gerokai apsis
kaitę. Aure, ką byloja šia pras
me mums toki vardai, kaip: 
Dante, Šekspyras, Ibsenas, Ril- 
kc, Hcsse, Claudel, Thomas 
Mann, L. Tolstojus, Dostojevs
kis, Mykolas Angelas, Cezanne, 
Čiurlionis, Varnas, Galdikas, 
Vagneris, Naujelis, Gruodis, My 
kolaitis, Krėvė, B.. Sruoga, B. 
Brazdžionis, K. Banaitis, J. Mu- 
lokas ir visa eilė kitų? Rą jie 
byloja, nesunkd atspėti.

Išjaustos idėjos yra savos
Didžių idėjų ir ryškesnę žmo 

giškosios būties koncepciją ne
sunkiai, jei nori. įsigyja kiek
vienas išprusęs žmogus. Meni
ninkui to neužtenka. Meninin
kas idėją turi dar giliai išjaus
ti: jąja susižavėti, ją nuošir
džiai teigti arba neigti, 1a gar
binti arba su ja kovoti. Tik ta
da idėja darosi jo sielai sava, 
gyva, nauja, intrtguolanti ir... 
originali. Filosofui ir mokslinio

Gilus ir sistematingas —tegul j kui tokia egzaltacija kenktų, 
ir prieproginis, bet nuolatinis medininkui ji padeda.

TU SIŪBUOJI
Tu mylėjai žiedą, kurs nuvyto.
Tavo meilė buvo netyra.
Ji pradingo, kai nuvyto žiedas.
Tavo meilė jieiko atramos.

*! 'ii.!..
Tu siūbuoji. Ir siūbuoja minios. 
Gležnos krūtys. Ir silpni pečiai.
Ir siūbuok. Ir nesiglausk prie žiedo. 
Tavo gėlės jieiko atramos.

ŽAIZDA
Riekiau aš duonos riekę paskutinę. 
Paslydo peilis. Rankoje žaizda.
Su ja, su ja ai palikau tėvynę, 
žaizda, negyk tu niekada.

Bet ji užgijo. Vėl dangus gražus. 
Kad ir svetur, bet laimė randas.
Bet randas rankoj liko. Jis nežus. 
Gerai, kad liko randas.

Laimės ilgesys
Kaip žmogus, menininkas il

gisi laimės. Šis troškimas galin 
gas ir ryškus. Ne retai meninin 
kas savąją laimę regi ten, kur 
ją regi visi kiti eiliniai žmone- 
liai. Tuo tarpu tikras meninin
ko kelias į laimę eina per pa
grindinį jo tikslą — per esteti
nę kūrybą, t. y. per gimdymą 
iš nesamo esamą. Atsisakyda
mas įprastinės dūžtamos eilinių 
žmonių laimės (kasdieninių ma 
lonumų, perdėto turto, praban
gos, nuolatinių erotinių nuoty
kių) ir visu veidu atsigrįžda
mas į savąjį idealą, jis patiria 
nepalyginamai augštesnės lai
mės už tuos džiaugsmus, ku
riuos jam siūlo bėganti diena.

,Nėra didesnės laimės žmogui 
žemėje, kaip glaudus sutapimas 
su savuoju idealu. Sis dėsnis įtei 
sina ne tik psichologinius, bet 
ir ontologinius (egzistencinius) 
asmens lūkesčius.

Tragizmas ir kančia

Berdiejevas teigia, kad kiek
vienas žmogus yra sutvertas į 
genialiu; genialumas esąs in
tegralinė žmogiškosios asmeny
bės dalis. Be genialumo, anot 
Novalio, mes apskritai negalė
tume net egzistuoti.

Tačiau nepamirština, kad 
veiksmingas genialumas savai
me suponuoja ir prometeizmą. 
O prometeizmo elementai — no
ras aukotis, atsižadėti savęs ir 
kentėti augštesnių tikslų labui.

Tikram menininkui tai visa 
nesvetima. Jo nerimas, jo ašt
rus impulsyvumas, jo nepasi
tenkinimas esamu gyvenimu ir 
esamu menu, jo ilgesys tikres
nės žmogiškosios būties, jo troš
kimas aukotis — aiškiai kalba 
už šios tiesos realumą. Visdel- 
to, ieškodamas "skubios” laimės 
ir paguodos, menininkas ret
karčiais bando nuo šių savo 
įgimtų pajautų pabėgti. Pabėg
ti net visiškai.

Tačiau bėgti nuo jaučiamo sa
vyje tragizmo, reiškia bėgti nuo 
pačio savęs, nuo tikrojo savojo 
“aš”. Kiekvienai didesnei asme
nybei tragizmas neišvengiamas. 
Tik žvirblio siela nejaučia tra
gizmo. Tragiką yra žmogaus gy 
venimo kriterijus, — taip moko 
mus didieji žmogaus sielos ži
novai, Sofoklis ir Šekspyras.

Tragizmo sesuo — kančia. 
“O kančia, sako Oscar Wildc, 
yra labiausiai įtempta gyveni
mo realybė’. — “Ką žino apie 
gyvenimą tas, kuris nieko nėra 
kentėjęs?” — klausia Sv. Raš
tas.

Užtat juo galingesnė ir jaut
resnė siela, juo didesnė žmogiš
kosios sąmonės šviesa. — tuo 
ryškesni šešėliai, tuo aštriau 
juntami kontrastai, tuo gilesnė 
kančia, tuo baisesnis tragizmas.

Ne per ką kitą. o tik per šią 
šiurpiąja savo sielos drama kū
rėjas pilnai išgyvena visą že
miškąjį būties turinį, pajusda
mas gyvenimo vertę ir never- 
tę, jo didybę ir menkystę, jo 
palaimingą grožį ir jo šlykštu

mą, jo skaidrius tikslus ir jo 
šuntakius. Už šitos tiesos su
pratimą ir deramą įforminimą 
kūrėjui atpildas — nemirtingu
mas.

Dvasinė ir fizinė savitvarda
Retas kuris menininkas yra 

tiek apvaldęs save, kad santy
kiuose su aplinkuma gebėtų di
dinti savąsias teigiamas psichi
nes galias.

Neiškrauta psichinė — jaus
minė įtampa pirmu požiūriu su
teikia žmogaus sielai tik rezig
nuojančio kęsmo. Tačiau vei
kiai šis kęsmas virsta gaivinan
čiu asmeniniu magnetizmu, stip 
ria potencine jėga. Tai žino nuo 
amžių ne tik bet kuri valinges- 
nė asmenybė, bet ir medicinos 
praktika, gydanti autosugesti
jos būdu.

Menkiausia proga išsiveržęs 
pyktis, kerštas, pagieža, sku
bus atsiskaitymas, irzlus ner
vingumas, beprasmis ir, karštas 
ginčas su užkietėjusiu priešu 
— žmogų “atvėsina”, tai tiesa. 
Deja, toks “atvėsintas” žmo
gus visad greit pajunta, jog y- 
ra kažko brangaus nustojęs, 
kažką praradęs, kažką lengva
pėdiškai išeikvojęs. Pajunta, 
kad vėl iš naujo liko “kąip vi
si”: smulki, bejėgė, be vidinės 

'magnetinės potencijos būtybė.
Sudrausmintos aistros yra 

panašios į užtvenkto drumzlino 
upelio vandenį. Kurį laiką šis 
neramus vanduo putoja ir ver
žiasi, bet po valandėlės, pakreip 
tas teigiama, linkme, žiūrėk, 
jau nuolankiai judina malūno 
volą arba suka elektros jėgai
nių turbinas.

Fizinių galių subordinacija

Yra sena, populiari visų “da
lykų žinovų” nuomonė, kad fi
zinė suaugusio žmogaus savi
tvarda nieko gero jam neduo
danti. Fizinės vyriškio ir mo
ters galios, esą, skirtos ne kam 
kitam, o tik tiesioginiai savo 
paskirčiai — žmonijos plitimui. 
Net dar daugiau. Tai esanti tam 
tikra savotiška “laimės” rūšis.

Tuo tarpu neiškreipta tikrovė 
i ir rimti gilūs psichologai mums 
1 byloja visai ką kita. Specifinės 
fizinės vyriškio ir moters jėgos

• Pulk. O. Urbonui 65 metai.
Uoliam “Lietuvių enciklopedi
jos” ir “Kario” bendradarbiui 
p. Urbonui šiemet sukako 65 
m. amžiaus. Sukaktuvininkas y- 
ra gimęs 1892 m. kovo 31 dieną 
Ašmintos dv., Mariampolės ap
skrityje. Jo protėviai, kaip ra
šo Kaspar Niesicki savo 10 to
mų veikale “Herbarz polski”, 
Lietuvoje yra žinomi nuo 1528 
metų. Tame pat veikale yra pa
žymėta: “Anton Urbon (pulk. 
Urbono senelis) roku 1778 
skarbnik Marjampolski”. Gyve
no prie Mariampolės, Unguri
nių dvare; šis dvaras apie 150 
metų buvo Urbonų šeimos nuo
savybė. Pulk. tėvai šį dvarą par 
davė ir pirko netoli Prienų Aš
mintos dvarą, kame ir gimė su
kaktuvininkas. Mokėsi Mariam
polės gimnazijoje, kurią baigė 
1911 m. 1914 m. baigė artileri
jos mokyklą Petrapilyje. Visą 
I-jį Pasaulinį karą praleido fron 
te. Nuo 1915 m. iki 1917 m. pa
baigos buvo baterijos vadu. Ga
vo daug kariškų dovanų-ordi- 
nų. Įvykus revoliucijai, tapo de
mobilizuotas ir patalpintas į ka
lėjimą, kas sutrukdė sugrįžimą 
į Lietuvą. Kalėjime išbuvo iki 
prie Voronežo priėjo baltieji ru
sai. 1920 m. pabaigoje atvyko 
į Konstantinopolį — Turkijon, 
susirišo su Lietuvos atstovybe 
ir sugrįžo į Lietuvą. Lietuvos 
kariuomenėn stojo 1921 m. sau 
šio 21 d. Buvo 4 art. pulko va
du, III karo apygardos virši
ninku ir kariuomenės inspekto
riumi. Iš kareivių jis norėjo, 
kad būtų geri šauliai, o iš kari
ninkų, kad sugebėtų kautynėse 
veikti savarankiškai, paskirai,

pirmoje eilėje kaip tik yra toji 
tveriančioji kosminė galia, kuri 
nepalyginamai daugiau tarnau
ja augštesniems žmogaus polė
kiams negu kūno užgaidoms. 
Prokreacijos būdu, valiai pade
dant, pakeistos į dvasines nuo
taikas, fizinės žmogaus galios 
virsta svarbiu, galingu ir spin
duliuojančiu žmogiškosios kury 
bos bei veiklos šaltiniu. Jos nu
dažo žmogaus gyvenimą žavin
gomis varsomis.

Nesivaldymas yra išsilygini
mas. Neįprasmintas nuolatinis 
nesivaldymas — tai palaipsniš
kas artėjimas prie išgesimo, 
prie stagnacijos, prie genus 
neutrum, prie vaikščiojančio 
lavono būklės, šiuo dėsniu in
stinktyviai purtosi visas gyvu
lių pasaulis. Juo purtosi ir są
moningas žmogus. “Žmogus tu
ri būti laisvas ne nuo jausmų, 
o jausmuose”, pabrėžia filoso
fas Hėgelis.

Lietuvių tauta iš seno pasižy
mi savo nuosaikumu, savitvarda 
ir medžiagos bei žemesnio jaus
mo subordinacija dvasiai. Kiek 
šia prasme lietuvių tautai yra 
pridaręs žalos perdėtas slaviš
kas juslingumas ir brutalus ger
maniškas realizmas, reiktų at
skirai kalbėti!..

Lietuvis menininkas turėtų 
sekti 'šventomis savo senolių 
tradicijomis, atrasdamas fizinė
se savo galiose atspirties, o ne 
kliūčių.

A. SlaLi.-. Cereto gatvė

Komp. Vladas Jakubėnas, ry
šium su Čiurlionio Meno galeri
jos atidarymu, yra pritaikęs dvi 
M. K. Čiurlionio fortepiono pre
liudijas smuikui ir fortepionui. 
Abu kūriniai bus smuikininko 
A. Paukščio atlikti Tėvų Jėzui
tų salėje š. m. spalio mėn. 20 d.

• Aleksandras Flateris skai
tė pranešimą Tarptautinės Tei
sės Mokslo sąjungos suvažiavi
me,j įvykusiame Chicagoje š. 
m. rugsėjo 8-16 dienomis. Tarp
tautinė teisės mokslo sąjunga 
veikia UNESCO globoje. Chica
goje lygia greta ji turėjo trijų 
sekcijų posėdžius. Vienas posė
dis buvo skirtas Šeimos pasto
vumui tirti. Kitas — svarstė 
teisėtumo principą krašto valdy 
me Vak. kultūros supratimu. Ir 
trečias posėdis svarstė teisumo 
klausimą krašto valdyme Rytų 
(Azijos) tautų supratimu.

A. Plateris skaitė paskaitą 
šeimos sekcijoje. Jo tema buvo: 
“Statistiniai duomenys, liečią 
santuokos pastovumą”. Prele
gentas savo pranešime apžvelgė 
šaltinius, kuriuose galima rasti 
statistinės medžiagos šeimos 
pastovumui tirti. /Suvažiavime 
dalyvavo daugelio šalių moksli
ninkai, Maskvos neišskiriant.

A. Plateris ruošia daktaro di
sertaciją gimininga šiam prane
šimui tema, vadovaujant prof. 
Rheinstėinui, Chicagos universi 
tete.

• Kipras Bielinis rašo savo 
atsiminimus. Jie bus atiduoti 
spaudai sekančiais metais. K. 
Bielinis yra garsaus knygnešio 
Bielinio sūnus.

• Adv. Vladas Požėla, buvęs 
1926 m. iki perversmo vidaus 
reikalų ministeris, dabar gyve
nąs Australijoje, baigė rašyti 
savo atsiminimus ir dabar juos 
tvarko spaudai.

• Dail. A. Varnas Sv. Kazi
miero seserų auksinio jubilėjaus 
proga seselėms padovanojo vie
ną savo peisažų su lietuviškais 
kryžiais.* Kitą paveikslą padova 
no jo kazimieriečių augšt. mo
kyklai prie Philadelphijos.

• Pauliaus Jurkaus premi- 
juotasai romanas “Smilgaičių 
akvarelė” jau baigiamas spaus
dinti. Leidžia Liet. Liet. Kny
gos klubas.

• Prof. K. Pakštas ir arch. 
J. Mulokas atsiuntė savo straip 
snius knygai “Mano pasaulėžiū
ra”. Veikalas jau renkamas 
“Draugo” spaustuvėje.

• Miltonas Starkus lygina 
anglų kalbą naujojo Jurgio 
Gliaudos romano, kuris numa
tomas išleisti sekančiais me
tais.

• Nepriklausomos Lietuvos
žemės ūkio pažanga bus vaiz
duojama gaminamame filme 
“Lietuva — Europos nugalėto
ja”.

mažais vienetais: būrys, kuopa 
ir batalionas. Nors jis buvo ru
sų tarnybos karininkas, bet vi
sokių “muštrų” kareivinių aikš 
tėse labai nemėgo. Į šaudymą 
ir lauko pratimus kreipė didžiau 
sį dėmesį. 1934 m. išėjo į atsar
gą, bet kariniais dalykais -vi
suomet domėjosi. Daug skaity
davo ir rašydavo kariškoje spau 
doje. 1944 m. buvo Vietinės rink 
tinės štabo viršininkas, draug 
su gen. P. Plechavičiumi vedė 
atkaklią kovą su vokiečių na
ciais dėl Vietinės Rinktinės tei
sių. 1944 m. geg. 15 d. vokie
čių suimtas su visu štabu, iš
vežtas į Rygą, iš Rygos į Stutt- 
hofo koncentracijos stovyklą. 
Teko daug vargti ir kentėti šal
tį ir badą. Išsilaisvinęs iš vokie
čių kaceto, apsigyveno Švedijo
je. Turi menkai atlyginamą tar 
nybą švedų Karo muzėjuje, bet 
ja yra patenkintas. Nors savo 
gyvenime daug kentėjo, bet ne- 
bepalūžo. Dirba kultūrinį dar
bą. Talkina “L. E.” kariniais 
klausimais ir rašo “Karyje”. 
Pastebėjęs, kad švedų archy
vuose yra daug dokumentų, lie
čiančių Lietuvą, tuoj jais susi
domėjo ir pradėjo kruopščiai 
nagrinėti. Jau yra parašęs: 1. 
Lietuvių vėliavos Švedijoje, 2. 
Lietuvių-lenkų karas su švedais 
1600-1611 m., 3. Karolis XII 
Lietuvoje ir Klyszow kautynės 
1702 m. Savo raštus spausdi
na “Karyje”; nagrinėja dau
giausia karo įvykių eigą; politi
nę eigą liečia mažai. Aprašomie
ji karo veiksmai yra ryškūs ir 
aiškūs. Pirma Lietuvoje buvo ge 
ras karys ir vadas, .dabar tapo 
geru lietuvių karo istorijos nag
rinėto ju. K. Ališauskas

• Išėjo iš spaudos naujas an
gliškosios Eltos numeris, kuria
me Vyriausiasis Lietuvos Lais
vinimo komitetas informuoja an 
gliškai kalbančiąją spaudą apie 
naujausius įvykius Lietuvoje. 
Tarp kitų. ištisai paduodama Vii 
ko pirm. dr. Ant. Trimako tele
grama, kurią jis pasiuntė Jungt. 
Tautų vienuoliktosios sesijos pre 
zidentui princui Wan ryšium su 
Vengrijos klausimu ir pavergtų
jų kraštų išlaisvinimu. Be to, 
smulkių žinučių paduodama a- 
pie gyvenimą Lietuvoje, remian
tis Vilniaus radijo krašto tar
nybos pranešimais.

• Arch. J. Mulokas suprojek
tavo Kryžiaus kelių koplyčią 
bokšto pavidalo. Kryžiaus kelių 
stočių* architektūra sudaryta iš 
motyvų lietuviškų koplytėlių, 
randamų mūsų kryžiuose. Pa
čių Kryžiaus kelių skulptūras 
padarys dail. V. Košuba. Ta 
Kryžiaus kelių koplyčia-bokštas 
turės 45 pėdas augščio ir bus 
pastatyta lietuvių pranciškonų 
vienuolyne Kennebunk Porte, 
Maine. Statybai bus vartojama 
įvairi medžiaga: plytos, medis, 
akmuo,, keramika. ,,

• Kovos metai dėl savosios 
spaudos % — tokiu pavadinimu 
kolektyvus veikalas baigtas 
“Draugo” spaustuvėje rinkti ir 
laužomas į puslapius. Taipgi 
prie jo ruošiami net trys turi
niai : spaudos draudimo laiko
tarpio leidinių, knygoje suminė
tų autorių ir vietovių, pagaliau i 
— knygoje aprašomų kitų daly-l 
kų turinys.

• Kompozitorius Vladas Ja
ku bė nas, pavaduodamas rudens, 
semestre Dc Paul universiteto 
muzikos skyriuje garsų kompo
zitorių A. Cerepniną, veda or-,

, kestracijos pirmo ir antro kur- i 
so, o taip pat ir chorinio aran- 
žavimo klases. Be to, turi dvi 
mažesnes — kompozicijos pra
džiamokslio ir orkestralinio a- 
ranžavimo pažengusiems gru
pes, o taipgi ir du pažengusius1 
specialios kompozicijos studen-į 
tus. Klausytojų tarpe yra ir A-1 

Amerikoje gimusių lietuvių.

OKUP. LIETUVOJ
▼ D. Poškos raštų Lietuvoje 

išspausdinta 15.000 egzemplio
rių. Siame leidiny sudėta Muži
kas Žemaičių ir Lietuvos, Gies
mė mužikėlio, eilėraščiai, epi
gramos, eiliuoti literatūriniai 
laiškai. Esąs tai pilniausias jo 
raštų rinkinys, tekstai lyginti 
su pirmaisiais šaltiniais.

▼ V. Kudirkos “Rinktiniai 
raštai” išleisti Lietuvoje; išspau 
sdinta 25,000 egz. Išspausdinta 
V. Kudirkos poezijos, satyros, 
publicistikos ir vertimų pavyz
džiai. Iš gausios Kudirkos kū
rybos tesiryžta išleisti tik vie
nas tomas. Okupantų kontroliuo 
jamai leidyklai giliai patrioti
niai Kudirkos raštai nėra prie 
širdies.

▼ A. Grušo "Karjeristų” nau 
ja laida pasirodė Lietuvoje. Pe
reitais metais buvo išspausdin
ta jo pjesė “Dūmai”.
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L Žmogus — literatūrinių 
srovių pagrindas

Literatūrinių ir apskritai me
ninių srovių bei sąjūdžių, kaip 
ir įvairių filosofinių doktrinų, 
pagrindas yra žmogus — jo am 
žinąs troškimas pažinti jį su
pantį pasaulį ir save patį, at
skleisti naujus realybės aspek
tus ir pagaliau tam tikra for
ma, tam tikromis techninėmis 
stilistinėmis priemonėmis, • vie
naip ar kitaip traktuojant siu
žetą, jį išreikšti. Tad menas ir 
filosofija, nors ir būdami skir
tingos prigimties ir turėdami 
skirtingus objektus, doktrininė
je plotmėje susitinka.

Ne be pagrindo todėl klasi
cizmas siejamas su Descartes 
racionalizmu, romantizmas — 
su idealistine vokiečių filosofi
ja, ypač su su hegelizmu, skelbu 
siu, jog tarp būties ir minties 
nėra neperžengiamos prarajos, 
ir tuo būdu praplėtusiu realy
bės ribas, realizmas ir natūra
lizmas — su A. Comte pozity
vizmu ir H. Teine trilogine dok
trina, pagal kurią rasė, aplin
ka ir momentas determinuoja 
meno kūrinį, pagaliau surrealiz
mas, apie kurį čia teks kiek 
platėliau kalbėti, — su Freudo 
mokslu, jo psichoanalizės me
todu, savaip aiškinančiu dau
gelio žmogaus veiksmų kilmę ir 
priežastis.

Tačiau čia pat, kiek nukryps
tantį norėtųsi pastebėti, jog, 
apskritai imant, filosofijos įta
ka literatūrai gerokai perdeda
mą. H. Peyre teigimu, visa tai, 
kas yra būdinga klasicizmui — 
loginė tvarka, aiškumas, sai
kas — yra visų laikų prancū-

sicisme francais, 66 p.). Tą pat 
galima pasakyti ir apie roman
tizmą — jis, teigia Sorbonos 
profesorius Daniel Mornet, jau 
egzistavęs tarp 1760-1789 me
tų (Introdruction a l’etude dės 
ecrivains francais d’ anjourd’- 
hui, 199 p.), — ir apie kitų li
teratūrinių srovių santykius su 
filosofinėmis doktrinomis, ne
išskiriant nei freudizmo su sur- 
realizmu, kurio formavimosi me 
tu buvo jaučiama stipri Bergso- 
no filosofijos įtaka, veikusi prie
šinga kryptimi.

2. SurreaJistinė revoliucija

Surrealizmas, kuris oficialiai 
gimė 1924 m. drauge su pra
dėtu leisti žurnalu “La Revo- 
lution surrealistc”, išėjo į ko
vą, kaip ir visos kitos meninės 
revoliucijos bei perversmai, re
alybės vardu, kaltindamas anks 
tyvesnes literatūrines sroves, 
ypač realizmą ir natūralizmą, 
ir griaudamas doktrinines jų 
tvirtoves.

Stebėjimas, kuriuo remiasi 
realizmas, esąs perdaug pavir
šutinis ir todėl nepajėgiąs at
skleisti nei moralinių žmogaus 
sielos gelmių, nei išorinio pašau 
lio intymios realybės. Realistų 
ir natūralistų rašytojų psicho
logija esanti pagrįsta logika — 
jie tikį, jog tie patys loginiai 
dėsniai tinką ir vidinėms žmo
gaus dvasios gelmėms, kur ne- 
beįsiveržia jokia loginė šviesa 
ir kur slepiasi begaliniai tur
tai.

3. Surrealistų tikrovės ir 
pasaulio koncepcija

Teigimas, jog abstraktus ir 
konkretus pasaulis yra identiš
ki, yra vienas iš pagrindinių 
surrealizmo pasaulio koncepci
jos bruožų (Philippe Van Tie- 
ghcm, Petite histoire dės gran
dės doetrines litteraires en 
France, 290 p.). Nėra, jų su
pratimu, tradicinės priešingy
bės tarp objekto ir subjekto, 
tarp žemės ir žmogaus. Jų pa
saulis iŠ esmės yra vienas: 
vidinė realybė nuolat siekia su- 
silieti-susijungti su išorine rca-

lybe. Todėl ir tikroji poezija, 
surrealistų teigimu, neigia ide
alų pasaulį, kurio ilgėjosi po
etų romantikų dvasia. Todėl 
šiuo atžvilgiu surrealizmas sve
timas romantikams, sudvasinu- 
siems-sumistinusiems pasaulį ir 
daiktus, svetimas jis ir simbo
listams, kurie sumistino ir pa
tį žodį, suteikdami jam tam tik 
rą garsinę-muzikinę dvasią.

I
Surrealistų rašymo metodas

Protas, surrealistų teigimu, 
netiktai nepajėgiąs atskleisti 
tikrosios realybės, bet dargi ją 
sužalojąs, deformuojąs. Todėl 
jis turįs užleisti savo vietą 
tiems žmogaus dvasios nusitei
kimams ir momentams, kuriuo
se nėra nei sąmoningos valios, 
nei intelektualinių elementų.

Poetinė dvasios būsena esanti 
ne kas kita, kaip tas momentas, 
kada nejuntama jokios loginės 
įtakos. Tada žmogaus dvasia 
automatiškai pagauna intymią 
pasaulio realybę ir atskleidžia 
naujus žmogaus ir pasaulio san 
tykius. Todėl rašytojai surrea- 
listai visų pirma vartoja auto
matinį rašymo procesą — ra
šydami visa tai, kas tik ateina 
į galvą, vengdami betkokios 
loginės įtakos.

Kaikurios protinės ligos taip 
pat padedančios pagauti realų 
minties funkcionavimą — juk 
kaip nesą esminio skirtumo tarp 
pasaulio ir žmogaus, taip nesą 
esminio skirtumo tarp sveiko 
žmogaus proto ir pamišėlio.

Tačiau svarbiausiąją vietą 
surrealistų kūrybos procese už
ima sapnas: jis, jei tiktai jį 
galima užfiksuoti pirminėje sta 
dijoje, nesuvedant į loginę sis-

aų dvasios bruožas (Le clas-' temą, geriausiai atskleidžia vi-
dinio pasaulio vaizdą ir parodo, 
kad psichinis-vidinis gyvenimas 
savo esme panašus į išorinio pa 
šaulio fenomenus. Sapne pra
nyksta daiktų kontūrai, pra
nyksta ribos tarp subjekto ir 
objekto. Sapnas ir realybė su
silieja į bendrą tėkmę ir at
skleidžia absoliučią realybę — 
surrealybę. ,

5. Religinis surrealizmas

Nors surrealizmas savo pa
grindais ir anarchine bei nihi
listine laikysena gyvenimo at
žvilgiu apskritai! yra priešin
gas idealistinei pasaulėžiūrai, 
tačiau jo, kaip ir egzistencia
lizmo, yra dvi kryptys. Marcei 
Lobct savo knygoje “La Scien
ce du bien et. du mal” garsųjį 
“Sous le soleil de Satan” auto
rių Georgės Bernanog traktuo
ja, kaip religinio surrealizmo 
atstovą.

Žinoma, sunku prileisti, kad 
šį karštą rašytoją kataliką, y- 
pač žmogaus pozicijos gyveni
me atžvilgiu, pasaulėžiūriniai ry 
šiai sietų su surrealizmu. Jis 
greičiau priartėja prie surrea
listų — savo metodu — suge
bėjimu nusileisti į pačias to
limąsias žmogaus sielos gel
mes, kur gimsta mintys ir for
muojasi veiksmai.

Sia pačia proga pastebėtina, 
kad ir lietuvių poezijoje yra 
reiškinių, kurių negalima su
prasti ir išaiškinti, vadovau
jantis logika. Ar jie sapno, li-. 
gūsto protinio kliedėjimo, ilo- 
ginio automatinio rašymo ar 
prancūzų surrealistų, kurie, 
pvz. Paul E’luard, Alain Bos- 
quet, yra davę grakščių ir tam 
tikra prasme gilių kūrinėlių, 
sekimas ne šių eilučių užda
vinys.

Neturėta čia ir jokių vertini
mo pretenzijų: vertingus meno 
veikalus kuria ne literatūrinės 
srovės, bet žmonės — talentai, 
pajėgią meninėje plotmėje at
skleisti tuos žmogaus gyvenimo 
ir likimo momentus, kurie skai
tytoju priverčia bent valandėlei 
sustoti, susimąstyti.

PRIE UPES
Nebepakeliu kardo nė skydo 
Ir lanko ištiest negaliu,
Kai stirnaitė prie upės atklydo 
Debesuotu kalnų takeliu.

Ji kasdien mano vandenį geria,
O aš mirštu nuo vėjų sausros ...
Ir atolą išbraidžioja žalią 
Margų pievų pakrantės visos.

Kad į širdį pataikyčiau tiesiai, 
Atsigaučiau jos kraujo srove . . . 
Suskambėję varpai netoliese, 
Sugrąžintų mane į save.

Tada mirčiau, šalia atsigulus,
Ant išsekusios upės krantų ...
Kad išgriovė ateiviai įžūlūs 
Paminklus mano miestų šventų.

Aš bijau, ^kad versmė neišdžiūtų: 
Negalėčiau paleist laivelius 
Į krantus dobilėlių ir rūtų,
Į švyturius uostų tylius.

BROLIS
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Ar jis Sekminėms beržo šaką lauš,
Ar kels sveikatai midaus ragą —
Jo mostuos vis kasnors gražaus,
0 akyse vis žvaigždės dega...
Pramynę buvom takelius 
Į pasakų sodus tylius...

Jis būdavo kilnesnis už mane,
Kai žaisdavome elgetoms karaliais ... 
Ar rinkdavom vaisius tikrovėj ar sapne, 
Saldžiausią skirdavo manajai daliai. 
Linksmai numirdavo diena 
Gėlių ir vyno sklidina.

Dabar, žinau, jo nebėra tenai,
Kame paliko riteriai ir pilys...
Lyg kas duris uždarė amžinai,
Šešėliu iš kerčios pakilęs ...
Ir iki šiol paukščius seku,
Sugrįžtančius dausų taku.

Žinios iš okup. Lietuvos
t ▼ Literatūra vaikams ir jau
nimui Lietuvoje. Siais metais 
Lietuvoje išleistos šios knygos 
vaikams ir jaunimui: K. Done
laičio “Mes vyžoti būrai”, Mai
ronio “Jūratė ir Kastytis”, A. 
Vienuolio “Padavimai ir legen
dos”, “Užmiršti vaikai” (raši
niai vaikams ankstybesnių au
torių: . Stanevičiaus, Aleknavi
čiaus, Vanagėlio, Kudirkos, Ar
mino, Tatarės, Valančiaus, Ma
šioto, Jesiukaičio, Jovaro ir 
kt.), “Ožka ir riešutai” (pasa
ka), Vaižganto “Dėdė lapę nu
šovė”, K. Jakubėno” Jonytės 
pasakos” ir “Eglutė”, “Vištytė 
ir Gaidžiukas” (lietuvių liaudies 
pasaka), “Maži piemenėliai — 
didi vargdienėliai” (tautosakos 
rinkinys vaikams), “Alkanas 
kalnas” (padavimų knyga), Pr. 
Mašioto “Žiemą ir vasarą”, P. 
Cvirkos “Kaip genys eglę kir
to”, A. Cekuolio "Per tris vande 
nynus” (Kelionės), V. Griciū
tės “Lino dūdos”, A. Kazakevi
čienės “Pajūrio vaikai”, J. Šo
ko "Briedžiai plaukia”, A. Jo
nyno “Erškėtrožė”, E. Mieže
laičio “Rinktinė vaikams”, R.* 
Lankausko “Baisusis plėšikas 
Aloyzas”, K. Borutos "Šiaurės 
kelionės”, M. Sluckio “Sidabri
nis pinigas”, “Lietuvos vaikai” 
(foto-albumas), “Vaikų pieši
niai” (moksleivių kūriniai, įžan 
ga A Žmuidzinavičiaus) M. 
Sluckio “Negesk žiburėli”, P. 
Tarasenkos “Pabėgimas”, B. 
Buivydaitės “Auksinis batelis”, 
“Keturiolika svečių” (sovietų 
rašytojų apsakymai vaikams), 
A. Baltrūno “'Linas ir Valenti
nas”, B. Buivydaitės "Trys bi
čiuliai”, “Pjesės vaikams’’ (kū
rinėliai vaikų teatrui),.

▼ Tarybų Lietuvos rašytojai
šitokiu pavadinimu Lietuvoje 
išleista knyga, kurioje dabar 
ten esą rašytojai nusako savo 
gyvenimą ir kūrybą. Knygos 
gale — trumpos žinios apie au
torius, jų kūrinių sąrašas ir ra
šytojų portretai.

S^Sl

▼ Verstinė literatūra Lietu
voje. Šiemet Lietuvoje išleisti 
šie versti veikalai: L. Tolsto
jaus “Prisikėlimas”, I. Turgene 
vo “Medžiotojo užrašai”, F. Dos 
tojevskio “Pažemintieji ir nu
skriaustieji”, V. Kočetovo “Jau 
nystė su mumis”, I. Ufo ir E. 
Petrovo “Aukso veršis”, ir “Dvy 
lika kėdžių”, A. Tolstojaus “E- 
migrantai”,’ T. Siomuškino” 
Ciukčija”, S. Sergejevo-Cens- 
kio “Apie meninį meistrišku
mą”, A. Avdejenkos “Prie Tį
sos”, N. Tomano “Kas vyksta 
tyloje”, A Voinovo “Apkausty
ta skrynia”, A. Naisbovo “Džor 
džio Hario avarija”, L Stadniu- 
ko “Pėdsekiai”, L. Šeinino “Ka
rinė paslaptis”, N. Tomano “Vai 
duoklio gaudymas”, A. Konan 
— Doilio “Paslaptinga šalis",
A. Tamsaarės “Naujasis Vana- 
paganas”, R. Blaumanio “Pa
vasario šalnos”, A. Upyčios “Šil 
ko tinkle”, L. Ukrainkos “Gi
rių giesmė”, J. Kupalos "Rinkti
nė”, I. Olbracho "Plėšikas Ni- 
kola Šuhajus”, B. Prūso “Lė
lė”, J. Andžiejevskio "Pelenai 
ir deimantas”, B. Kelermano 
“Mirties šokis”, D. Čosičiaus 
“Saulėtekis toli”, Cžau Šu-Li 
“Santuokos registracija”, H. 
Heinės “Rinktinė", V. Tekerė- 
jaus “Tuštybės mugė”, Š. Bron- 
tės “Džcinc Eir”, O. Balzako 
“Pusseserė Bcti”, M. Anderse- 
no-Neksės "Ditė — žmogaus 
kūdikis”, C. Dikenso “Dombis 
ir sūnus”, A. Kronino “Citade
lė”, A. Sakstono "Vargonų še
šėly”, R. Tagorės “Sudužimas”, 
F. Borioskio “Degantis slėnys”,
B. Perės Gaidos “Donja Pcr- 
fekta”, E. Hemingvėjaus “Su
die, ginklai”, H. Laksneso “Sa
varankiški žmonės”, R. Tago
rės "Poezija”, “Iš antikinės po
ezijos” (Sapfo, Alkajaus, Anek 
teono ir kt. kūriniai), “Iš rene
sanso poezijos” (Šekspyro, Dan 
tės, Servantės ir kitų ištrau
kos; vertimas A. Churgino), “Iš 
vakarų Europos poezijos” (Hu
go, Goethės, Leopardžio, Bern

so, ir kt.; vertimas A. Churgi
no), 0. Henry “Niekšiškas ap
gavikas”, T. Dreizerio “Sesuo 
Keri”.

▼ Leis enciklopediją ir Lie
tuvoje. Vilniaus "Tiesa” pra
neša, kad “Lietuvos KP Centro 
komitetas ir Lietuvos Ministe
rių taryba priėmė nutarimą 
leisti Lietuviškąją Tarybinę en
ciklopediją”. Jos būsią 10 to
mų, kiekvienas tomas 70—75 
spaudos lankų. Pirmąjį numa
toma išleisti ateinančiais me
tais. Prie Lietuvos Mokslų aka
demijos sudaryta vyriausioji 
enciklopedijos redakcija. Vy
riausiuoju redaktoriumi patvir
tintas Mokslų akademijos pre
zidentas J. Matulis.

Pranešime taipgi pažymima, 
kad enciklopedijoje bus plačiai 
nušviesta Lietuvos komunistų 
partijos istorija, “liaudies ūkio” 
vystymasis. Atseit, nei tokio 
mokslinio veikalo, kaip enciklo
pedija, leidimas neapseis be 
partinės ir kolchozinės- propa
gandos.

Kaip okupantai slopina Lie
tuvos kultūrinį gyvenimą, gali
ma spręsti iš to fakto, kad net 
tremtyje lietuviai jau beveik 
įpusėjo enciklopediją leisti, ir 
tik tada Lietuvoje suskato ją 
pradėti. Nesakoma, kad ši en
ciklopedija bus tęsinys iki šiol 
išleistų tomų — nepriklauso
mybėje išleisti tomai nesideri
na su okupantų raudonąja pro
paganda, ir jie nepriimtini, 
nors buvo leisti su dideliu 
moksliniu rūpestingumu.

▼ Antano Žukausko-Vienuo
lio atminimą pagerbiant Lietu
voje numatyta išleisti naują jo 
raštų laidą, albumą apie jo gy
venimą ir kūrybą, specialią mo
nografiją apie jį, surinkti ir sau 
goti jo rankraščius ir kitą lite
ratūrinį palikimą, Anykščiuose 
įsteigiant jo vardo muzėjų. Taip 
gi Anykščiuose numatoma pas
tatyti jam paminklą.

▼ V. Zaborskaitė Lietuvoje 
parašė studiją: “Lietuvių lite
ratūros kritika kovoje dėl re
alizmo 1905-1917 m.”; knyga 
turi 13 spaudos lankų. Leidinys 
tendencingas — parodyti "mark 
sistinės kritikos kovą prieš kle
rikalizmą ir dekadentizmą, ug
dant realistinę literatūrą”.

▼ A. Jonyno nauja poezija 
pasirodė Lietuvoje, rinkiny “Ei
lėraščiai".

Sis ispanų skulptoriaus reljefas yra lietuvių bažnyčioje Urugva
juje, Šiluvos altorėlyje. Šio kūrinio mecenatai yra Juozas Gri baus
iuos ir kiti geradariai iš S v. Antano parapijos Ciceroje.

Kultūrine kronika
• Mieli žodžiai. Šitokiu pava- j palikdami motiną senatvėj vie- 

dinimu iš spaudos išėjo puošniai ną...
paruošta Stasės Prapuolenytės 
eilėraščių knyga. Išleido Venta,
85 pusi. Dail. T. Valiaus sukur
tas aplankas švelnių spalvų, 
modemus, bet akiai mielas. Mū
sų poetė, pažįstama iš atskirų 
eilėraščių periodikoj ir gal net 
dar daugiau iš jos gražių redak
cinių pastangų atkurtoje “Mote
ryje”, su šia pirma savo eilėraš 
čių knyga išeina nepretenzingai, 
su nemažu kuklumu. Savo kny
gą ji net pradeda “Apologija”, 
kur skaitome: “Čiulba žvirblis/
Lakštingalai nutilus.../Šalia ro
žės —/ Žydi aguona”. Žinant, 
kad mūsų autorė savo eilėraš
čiams naudojo Aguonos slapy
vardį, šis ketureilis įgauna ypa
tingesnės prasmės. Autorė nuo
širdi ir idealiste. Apdainuodama 
tylą, Saulėleidžius Baltijoje, pra 
einančias dienas, debesėlius, in
dėnus, chrizantemas, žemę ir 
.mergaitę, pasakos kraštus ir 
šviesos spindėjimą, meilę ir 
rasos lašelį, pavasarį ir šešėlių 
žmones, ji daug vietos skiria re
liginei minčiai. Viešpaties pašau 
lis jai yra šviesybių karalija, 
kurios platybėse niekuomet ne
nusileidžia saulė. Jos regimoj gy 
venimo procesijoj pirmas keliau
ja Dievas. Ji apdainuoja Pažais
lio Motiną ir jos siela naktų 
tamsybėse šaukiasi Dangaus; ji 
apgieda Tyliąją Naktį ir kartoja 
himnus Marijai, ji poezijos pos
mais iškelia jaunimo globėją šv.
Kazimierą.

Autorė kenčia dėl merdinčios i n^8^us ryšius, 
už geležinių grotų Lietuvos, ji letuvių vo iečių

apdainuoja partizanų vėles; visa 
jos poezija ryški meile ją išau
ginusiai Lietuvai. Poetė moka 
prabilti vaizdžiai. Pvz. ji taria: 
“Žydi saulėj vyšnios,/ Sniegu 
žemę barsto,/ Kur narcyzų plo
nos kojos/ Stiepias iš pavydo”. 
Londono rūkai jai “šliaužioja po 
pačius kaulų smegenis ir vietoj 
kraujo gyslomis teka”.

Autorė jautri, kaip tame eilė- na Liustikaitė, gyvenanti Weh-
rašty apie motiną, nuo kurios 
kelių “nubėgom tekini, ne ra
munėlių rinkti rytmečio rasoj,/ 
Ne drugelius vaikyti, lenktynėse 
su vėju,/ Ne su bitelėmis dūz- 
gaut prieklėčio žieduos”, bet 
kiekvienas apkabino savo dalią,

Vietomis poetė sarkastiškai 
aštri, kaip toje “Epigramoje”; 
“Turi akis,/ Kad žvaigždynus 
regėtų,/ O regi —/ Kraštą sa
vo skrybėlės”.

Tačiau ne visiems bus prie 
širdies, kad jos eilėraščiai be 
rimų, “baltosios eilės”. Dauge
lis pasiges turtingesnių poezijos 
priemonių. Kaikas įžvelgs seki
mą, kaip eilėraščio "Jūra ir žmo 
gus” pradžioje (Išsiliejęs pla
čiai vandenynas). Aplanke Kl. 
Jurgelionis laiške A. Vaičiulai
čiui mūsų poetę sveikina “kaip 
lietuvių poezijos — ir iš tiesų 
Vakarų pasaulio poezijos — at
gimimo pirmąją kregždę”. Tą 
autorei priskirtą augštą titulą 
gal dar teks ateities kūryboje 
įrodyti...

Šiame rinkiny esantieji eilė
raščiai sukurti Lietuvoje, Ita
lijoje, Anglijoje, Kanadoje 1940 
-1945 m..

• Baltų Kultūros dienos su
rengtos spalio 11-14 d. Bremene, 
Vokietijoje. Jos buvo suorgani
zuotos Baltų (estų, latvių, lietu
vių) — Vokiečių draugijos ini
ciatyva. Tikslas šių dienų išplau 
kia iš tos draugijos tikslo:

1. Puoselėti ir pagilinti kultū
rinių ryšių bei draugiškumo 
tarp vokiečių tautos ir estų, lat
vių bei lietuvių tautų.

2. Pasklęisti žinių apie Baltų 
tautas, jų kultūrą, istorinį išsi
vystymą ir dabartinę jų situaci
ją-

3. Užmegsti, palaikyti asme-

draugijos 
pirmininkas yra P.L.B. Vokieti
jos krašto valdybos pirmininkas 
— advokatas Juozas Bataitis, o

r ■

iš vokiečių pusės buv. pasiunti
nys dr. Adolf Windecker.

Atspausdintoji programa yra 
labai gausi ir įdomi. Lietuviai ga 
lėtų pasigesti' gausesnės lietuviš 
kos programos. Ar negalėjo ta 
proga padainuoti mūsų sol. Joa-

nene, tik 45 km. nuo Bremeno. 
Ar negalima buvo suorganizuoti 
paraleliai ar atskirai katalikiš
kų pamaldų, kurių metu galėtų 
būti giedamos komp. Kačinsko 
naujos mišios?!

• Dėl pavardžių paskelbimo 
konkurse. Kanados Lietuvių ben 
druomenės Kultūros fondo skelb 
tojo Jaunimo Dramos konkurso 
jury komisija (J. Akstinas, J. 
Kardelis, H. Nagys, K. Veselka 
ir J. Zmuidzinas) skelbia, kad 
“Nepriklausomoje Lietuvoje ’, 
37 (247) nr. atspausdinta žinu
tė apie jury komisijos nutarimą, 
nebuvo oficialus jury komisijos 
protokolas. Jury komisija taip 
pat paaiškina, kad tikrosios da

lyvavusiųjų konkurse pavardės
buvo atspausdintos per neapsi
žiūrėjimą “N. L." redakcijos be 
jury komisijos žinios ir įgalioji
mo. Jury komisija šį įvykį ap
gailestauja ir konkurse dalyva
vusius atsiprašo. Jury Komisija

• Knygų lentyna — Lietu
vių Bibliografinės Tarnybos biu 
letenis, šiuo kartu jau spausdin
tas ofsetu, vėl pasirodė. Dabar 
tik išėjo jo 1956 m. sausio-kovo, 
taigi 1-3 (92-94) numeris. Kaip 
visuomet — turtingas bibliogra
finėmis informacijomis, rūpes
tingai A. J. Ružancovo paruoš
tomis. Prie šio numerio pasiro
dymo savo ranką pridėjo JAV 
LB Kultūros fondas ir, kiek gir
dėti, Fondo nusistatymas yra 
“Knygų Lentyną” pastoviai f<- 
laikyti. Adresas: Lithuanian 
Bibliographical Service, 203 Ma 
dison Str., YVestvillc, III.

• Aktorius Juozas Daubomis
spalio 19,25 ir 26 vaidins Nevv 
Yorke — J. M. Barry veikale 
“Mary Rose”.
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Čiurlionio pavėsy
{spūdžiai iš L. A. M. klubo rudens parodos 

PETRAS BABICKAS, Chicago, III.

Mykolas Vaitkus

SMILGA

Praeito sekmadienio iškilmės 
Jaunimo namuose, kur taip re
aliai buvo užmegstas gyvas ry
šys su tėvyne, sukelia daug min 
čių apie ypatingą lietuvių kūrė
jų likimą. Atkirsti nuo tėvynės, 
jie išdidžiai neša kūrybinę vė
liavą, ne visada laimėdami, ta
čiau vis nesitenkindami, vis kil
dami... Nelengva rasti pasauly 
kitą, taip gausiai Dievo apdo
vanotą tautą, kurios vaikai, ne
pasiduodami gyvenimo kasdieny 
bei, taip atkakliai siektų įpras
minti šią civilizaciją kūrybiniais 
burtais. Juk Amerikoje yra de
šimteriopai gausesnių tautinių 
grupių, kurių kultūrinio verž
lumo, tačiau, nė dalelės nema
tome. Neveltui didysis filosofas 
Vydūnas apibūdino ' lietuvius, 
kaip dvasinės kultūros tautą. 
Neveltui ir genialus Čiurlionis, 
švystelėjęs, kaip meteoras, nuo
stabiais ir paslaptingais pasau
liais, prie gyvos galvos tautiečių 
nesuprastas, štai grįžta savųjų 
kūrėjų tarpan kaip globėjas, ku 
rio pavėsy, tikriau — spindu
lingoj vibracijoj, jo vardo gale
rijos sienos pražydo paveiks
lais, perkeliančiais mus į tolimą 
tėvynę ir pasakojančiais jos gy
venimą.

Žmuidzinavičius ir Šileika
Vartau puošnų LAM leidinį 

-katalogą ir akys sustoja ties 
paskutinėmis eilutėmis: “Žmui
dzinavičius, Antanas, Lietuva — 
“Regėjimas”. “Šileika, Jonas, 
Lietuva — Rašytojos Žemaitės 
portretas”... Žiūriu į tuos kūri
nius, kuriais dažnai grožėjausi 
jaunystėje: matau daugelio pra 
bėgusių metų įspaustus laiko 
pirštus jų skaidrume, ir mintys 
nuklysta į praeitį. Abu kūriniai 
yra, nelyginant, stulpai naujai 
sukurtų svetur meno rūmų: ne
pakartojama lietuviško kaimo 
klasikinė Žemaitė ir romantinės 
didvyrių Lietuvos idealizuotojas 
Žmuidzinavičius, dabar atskir
toj tėvynėj piešiąs “Miškas vals
tybei”... Abu Lietuvoj. Viena — 
šaltoj ir šventoj jos žemelėj, ku
rią taip karštai mylėjo ir visa
da ilgėjosi, o kitas... Ką bevei
kia jis, Čiurlionio bičiulis, links
mutis dzūkas, kurio ir Amerikos 
gamtovaizdžiuose galėjai įžvelg
ti lietuvišką dangų ir Nemuno 
skaidrumą? Dabar suprantu, ko 
dėl taip nustebęs žiūri M. K. 
Čiurlionis (prof. A. Varno tep
tuko) iš garbės sienos.

Geraširdiškai žaidžia jaunatvės 
tonais

Jei prof. A. Varną pavadin
čiau senosios gvardijos atstovu, 
garbusis kūrėjas turėtų teisės 
supykti. Jo "Vasaros rytmetis” 
yra ne tik jaunas ir puikus, bet 
ir alsuojantis atbundančia gy
vybe, kurios vertę ir prasmę te
gali suprasti ir atkurti tik jau
nuolis, geraširdiškai žaidžiąs sod 
riais jaunatvės tonais net rudens 
gamtą vaizduodamas (Prerijos 
rudenį). Tai būtų impresioniz
mas. žinoma, — Varno, jei mes 
nežinotume, jog A. Varnas būna 
kai nori, didis realistas.

Šileikis Mikas su “Žiema”, 
“Peisažu” ir kitomis drobėmis 
jaučia visa širdimi kūrėjo užda
vinį perteikti gamtą, kurios tūks 
tančiai veidų veržiasi iš Juozo 

'Pautieniaus “Sodo”, “Smiltinės 
prie Klaipėdos”, “Pcisažo”, “Gi
lios žiemos” ir kt. Antanas Rūk 
Stelė savo "Vasara tėviškėje”, 
"Taku iš miško”, “Rugių gubo
mis” ramiai, tačiau šventadieniš 
kai parodo mums Lietuvos gro
žį, o jo “Sekmadienis Lietuvoje” 
yra ilgesio himnas negrįžtan- 
čiam pavasariui, sukeliąs ne vie 
nam gilų atodūsį, priversdamas 
užmiršti klausimą, kuriai gi me 
no pakratai dailininkas pri
klauso? Ag, sunku jieškoti pa
kraipų, kai širdis taip ilgis tė
vynės vaizdų’.

Anksti užgesęs Kaminskas
Ir anksti užgesęs Juozas Ka

minskas švelniai kalba mums 
Lietuvos ilgesiu, Lietuvos, kuri 
mums yra kaip pasaka, karališ
ka Čiurlionio pasaka, kur du vai 
dovai laiko savo rankose didžiau 
šią ir saulėtą brangenybę — 
lietuvio gimtą trobelę... Ir neži
nai, ar tie karaliai nori ją ap
saugoti nuo nedorų prašalaičių, 
ar ją — pasidalinti...

M. Markulis mažomis, bet 
prasmingomis pastelėmis (Miš
kas), Pau kštienė-Dobkevičifltė 
(Laiveliai, Sandūnai po lietaus), 
VI. Vaičaitis (su puikia Upe), 
VI. Vijeikis (Žygin, Senovės ka
rys) — visi, išvidinio jausmo 
vedini, perteikia žiūrovui tai, 
ko gamtoje nebepastebi atbuku
sio nuo darbo fabrike šiaip gero 
žmogaus akis ir kurio širdy jau 
neberanda vietos Vijeikio Saigū- 
nas.

Dailininkas — poetas

Dailininkas yra dažnai poetas. 
Jis kartais, net pats to nejaus
damas, išgauna tai, ko nė ge
riausias spalvotas filmas neįsten 
gia. M. K. Čiurlionio genijus 
prieš pusę amžiaus įžvelgė vaiz
dus, kurie daugeliui dar ir šian
dien yra pertoli nuo realybės 
vien dėl to, kad jis (žiūrovas) 
tos realybės neapčiuopia, nors 
ji yra čia pat — Pasaulio Są
rangoj, kur vyrauja miliardai 
skruzdėlių ir kur taip maža kū
rė jų-poetų.

Poetas, manding, yra ir Jo
nas Mulokas, perteikiąs tūks
tantmetės lietuvių tautos archi- 
tektiiroii linijas moderniškame 
skambesy. Jo šventovių projek
tai (kaikurie jau realizuoti), 
Kankinių mauzolėjus ir, ypač, 
Kryžiaus keliai Kenebunk Porte 
atestuoja šį architektą kaip pio
nierių: ryžtingą ir drąsų savo 
idėjas vykdant.

Z. Kolbos vitražai

Kuklus, kaip if dera organi
zatoriui, Zenonas Kolba parodė 
tik du vitražų projektus. Tačiau 
nepaslaptis, kad jo didžiuliu vit
ražų fotografijomis gėrėjosi vi
sas Rio de Janeiro Lietuvių Re
liginio Meno parodoje, Eucharis 
tinio kongreso metu ir jie greit 
puoš Brazilijos Lietuvių muzė
jaus sienas, nes autorius jas 
organizuojamam muzėjui pado
vanojo taip pat kaip prof. A. 
Varnas — paaukojęs įspūdingą 
"Mindaugo vainikavimo” spal
votą fotografiją.

Kompoziciniai įvairumai

Nelengva man kalbėti apie A. 
Skupą (Coper), A. J. Mosgers 
bei B. Muriną, kurio puikių kū
rinių teko matyti Morrisono vieš 
buty Lietuvių Meno parodoj Jau 
nimo kongreso metu. Šie rimti 
dailininkai pernelig taupiai čia 
reprezentuojasi, nors nesunku 
matyti, kad vienintelis Povilo 
Puzino kūrinys “Ištrėmime” nė 
kiek neužsileidžia savo kompo
zicine galia ir technika jo anks
čiau sukurtiems, anot Vaižgan
to, “deimančiukams”, k. a. “XX 
amžiaus Madona” ar "Žvejų uos 
tas”: tačiau G. Trečiokaitės 
“Spalvų eksperimentas” ir kiti 
gali sukelti kaikam kritiškų pas 
tabu, nors dailininkė turi nea
bejotiną ypatybę — drąsą, kas 
verčia mus ne tik pripažinti jos 
pastangų vertingumą, bet ir 
neginti jai tarti savo kūrybinį 
žodį. Tuo tarpu E. Walaitis jau 
vien savo "Upeliu” ir “Kalnų 
galybe” yra didus, ypač žmo
nėms, mačiusiems ir suprantan
tiems kalnų dvasią.

Česlovas Janušas. visada švel
nus realistas, skaidrus ir tiks
lus W. Witkus bei N. Palubins- 
kienė savo labai vyriško teptu
ko smūgio, “Maino uolose”, iro
niška J. Lukošienė su “Sekma
dienio i’,kyla" dar kartą patvir-

Smilga, amžina siūbuone 
pievų žydinčiame klony, 
vai, kokia esi silpnutė 
sesių trumpakasių grutėj!

Kai bitutė medauninkė 
tau, nutūpus, gero linki, 
nulinksti, jos nepakėlus, — 
ir nutrūksta šnekos mielos. 4
Neigi kvepiančio zefiro 
nesugersi dvilksnio tyro 
ir lig žemės vėl nulinksi, 
kur gyvieji syvai tvinksi.

Net prigludus tai baltgalvei, 
auksaširdei, sniegaspalvei, 
palaikyti neįstengi..
O šitai žiema jau žengia ..

Vai, smilgele, mano sese, 
kelki galvą tvirtą, drąsią!
Griebk kovos ir džiaugsmo gniūžtę, 
nors ir tektų gal palūžti!

DŽIAUGSMO VĖTRA
Sopulingoj žemės jūroj 
laivo stiebas linksi laibas ..
Debesų kur niūkso mūrai, 
skaisčiai plieskė džiaugsmo žaibas ■

lr pragydo himną vėjas, 
džiugų vėsulą sukėlęs; 
ir nušvito sutvaskėjęs 
mano sielos pasaulėlis:

Noris džiaugtis ir švytėti, 
noris juoktis ir dainuoti — 
ir užmiršti vargo kietį, 
ir iškilt į laisvą plotį ..

'Ko džiaugiuosi f — Kas tai žino!
Gal tai Dievas šypso sielai!
Gal širdis dangun vadinat 
Gal vien būti taip jau miela!

A

tina mintį, kad nieko nėra kū
rėjui neįdomaus, kad kiekvienoj 
gamtos apraiškoj galima rasti 
meniškų bruožų ir juos indivi
dualiai atvaizduoti.

Ekspresyvi pradalgė
Atskirai čia minėtinas Jonas

Tričys. Jo “Pirmoji pradalgė”, 
ne tik ekspresyvi, bet ir įtiki
nanti savo dinamiškumu. Pui
kiai išnaudojo medį Vytautas 
Raulinaitis graudžioj “Atsisvei
kinimo” statuloj, taip pat gra
žiai pajungė molį E. Marčiulio
nienė savo “Vazoj”. Tai. be
rods, viskas... Tačiau ne. Ir vėl 
žvilgsnis nukrypsta prie “Re
gėjimo”, prie žemaitės, kurios 
veide įkūnyta visa, kas lietuvės 
moters širdy kaupėsi nuo sun
kių baudžiavos dienų, pasibai
gusių vos prieš šimtą metų ir 
vos prieš keliolika metų iš nau
jo prasidėjusių... Ir tos mintys 
man užmuša betkurį kritikos 
norą, bežiūrint į mūsų dailinin
kų kūrybą. Peikti lengva, o dirb 
ti ir tikėti sunku. Ir todėl miela, 
kad Čiurlionis vėl grįžo pas mus 
kaip įkvėpėjas su savo vaivo
rykščių mistiniais pasauliais, ku 
rių lietuvio siela taip ilgėjosi tė
vynėj. Kažin, kaip ilgai taip bus 
svetur? Pirmoji Čiurlionio var
do galerijoj paroda duoda vil
ties, kad užmegstas ryšys ne tik 
neblės, bet tolydžio stiprės ligi 
"Regėjimas” virs tikrove.

RuduoA Vanuu.

KULTŪRINĖ KRONIKA

• 100 m. nuo Antano Kiku
čio mirties. Jis mirė Nemenči
nėje 1857.VI. 6, Kunigas. Stu
dijavo Vilniaus Kunigų semina
rijoje, o vėliau studijas tęsė 
Vilniaus universitete, kur klau
sė teologijos, filosofijos, peda
gogikos, sociologijos paskaitų. 
Baigė teol. magistro laipsniu. 
1843 m. Vilniaus Dv. akademi
joje gavo teol. daktaro laipsnį. 
Po to ėjo įvairiose vietose vi
karo pareigas ir buvo tikybos 
mokytoju Svisločiaus gimnazi
joje. 1839 m. buvo paskirtas 
Vilniaus Dv. akademijos prof. 
adjunktu. 1842-1851 m. buvo 
Vilniaus Kunigų seminarijos 
rektorius. Po šių pareigų iki mii 
ties klebonavo Nemenčinėje.

A. Kikutis išvertė į lenkų k. 
A. Strazdo "Pulkim ant kelių”. 
1848 m. išleido lenkiškai išvers
tus “Hymny Ojcow Šwiętych”, 
kur be lenkiškų giesmių vertimo 
buvo pridėta 16 giesmių lietu
viški vertimai ir atskiras straip 

1 snelis "O przekladzie litewskim 
i nieco o tym języku” (giesmės 
atspausdintos ir skyrium). Be 
to, išspausdino bei paruošė dar 
kelias knygutes. Tarpininkavo 
Valančiui, spausdinusiam “Pa- 
mokims apej Sakramentą Dir- 
mavvones” 1850 m.

• Lietuvių knygos tarptauti
nėje mftgėje. Estų, latvių ir lie
tuvių knygų bendras trilypis 
skyrius buvo suorganizuotas š. 
m. spalio 5-10 d. tarptautinėje 
knygų mugėje Frankfurte prie 
Maino (Vokietijoj). Joje daly
vavo 25 kraštų arti 1,300 firmų 
(Vokietijos beveik 600). Pabal
tijo tautų leidėjų knygos šito
kioje didžiulėje parodoje buvo 
išstatytos pirmą kartą. Vardai 
visų lietuvių leidėjų, kurių kny
gos buvo išstatytos mugėje, ly- 
giateisiškai su kitų kraštų fir
momis buvo išspausdinti bendra 
me kataloge. Mugės rengėjų biu 
ro spaudai paruoštuose prane
šimuose taip pat buvo minimi 
Pabaltijo tautų leidėjai, o jų 
knygų skyrius prie įėjimo į mu
gės didžiąją halę buvo specia
liai atžymėtas.

Frankfurto ir Muencheno ra
dijai padarė pasikalbėjimus su 
skyriaus prižiūrėtojais ir tuos 
pasikalbėjimus perdavė savo 
klausytojams. Amerikos Balsas 
Europoje davė du reportažus 
apie Pabaltiečių ir specialiai a- 
pie lietuvių skyrių. Vokiečių 
laikraščiai įsidėjo fotografijas 
estų, latvių ir lietuvių merginų 
tautiniais drabužiais prie kny
gų lentynų. Vokiečių televizija 
taip pat neatsiliko. Duodama 
vaizdų iš Knygų mugės, kuri 
netrumpai sustojo prie Pabaltie
čių skyriaus su jų valstybiniais 
ženklais. Lietuvių Vytis televi
zijoje buvo aiškiai matyti. Taip 
pat buvo matomas ir scheminis 
žemėlapis su tautinėmis vėlia
vomis, kurios žymėjo miestus, 
iš kur leidėjai atsiuntė knygas 
į Frankfurto mugę. Ir, žinoma, 
visą skyrių matė tūkstančiai pa 
rodos lankytojų; nevienas teira
vosi jam reikalingų žinių iš vie
nos ar antros literatūros sri
ties.

Apskritai imant, Pabaltiečių 
knygų skyrius buvo vienas gra
žiųjų, patraukiančių lankytojų 
dėmesį (meniška skyriaus puse 
rūpinosi latvė Erna Kovalews- 
ki). Tik gaila, kad kaikurie lie
tuvių knygų leidėjai arba vėli
nosi, arba visai savo knygų ne
atsiuntė. Kaikurie lietuvių leidė
jai, pakartotinai raginami net 
per Liet. Rašytojų dr-ją, neat
siliepė ir nieko neatsakė rengė
jams. Dėl to buvo sunku sky- 

;rių organizuoti. Lietuvių knygų 
skyriaus suorganizavimu rūpi
nosi J. Grinius ir V. Banaitis. 
Darbą buvo galima atlikti su 
Free Europe Citizens’ Service 
pagalba.

• Algirdas Gustaitis, bejieš- 
kodamas medžiagos ruošiamiem 
trims filmams apie Lietuvą ir 
lietuvius, aplankė Chicagą, New 
Yorką ir Washingtoną. Kelio
nę atliko lėktuvais, traukiniais, 
autobusais. Iš viso kelyje užtru 
ko porą savaičių. Būdamas 
Washingtone per Amerikos Bal
są kalbėjo į Lietuvą apie Kali
fornijos lietuvius ir apie gami
namus lietuviškus filmus. Ke
lionėje pasisekė kaiką surasti. 
Prie minėtų lietuviškų filmų ga
mybos difba trys žmonės: Al
girdas Gustaitis jieško medžia
gos ir paruošia tekstą, Povilas 
Jasiukonis yra filmuotojas, gar 
so ir karpymo redaktorius bei 
visos medžiagos panjošėjas ek
ranui, o dipl. inž. Viktoras Pet
rauskas yra finansuotojas. Pir
masis filmaa bus “Lietuva — 
Europos nugalėtoja”. Čia bus 
istorinis-dokiimentinis nuo senų 
jų laikų iki Lietuvos nepriklau
somybės praradimo. Antras fil
mas — Vasario 16 Lietuvių gim 
nazija. Trečias — kultūrinis fil
mas iš JAV lietuvių gyvenimo.

) Visų trijų filmų demonstra
vimas užims apie pusantros va
landos. Juos numatoma užbaig
ti šių metų pabaigoje, jeigu ne
bus didesnių strukdymų.

• Dail. Br. Murino paroda 
bus atidaryta lapkr. 16 d. Čiur
lionio galerijoje.

• Vydūno “Ne sau žmonės” 
scenoje. Spalio 13 d. Clevelan
de po dramos premijos įteikimo 
akto vietinis “Vaidilos” teatras 
suvaidino Vydūno trilogijos 
“Prabočių šešėlių” vieną dalį — 
“Ne sau žmonės”.

Vaidinimas patvirtino seną 
nuomonę, kad šitas Vydūno vei
kalas scenai netinka. Kilni ir 
skaityti didžiai pagaunanti etiš
kai socialinio turinio filosofija, 
tik retomis salomis pailiustruo
ta draminėmis scenomis, para
ližuoja ir aktoriaus pastangą, 
ir režisoriaus kūrybinę mintį. 
Veikalas nesileidžia interpretuo 
jamas nei grynai realistiškai, 
nei simboliškai.

Režisorius P. Maželis ir jo ak
toriai išnaudojo kone visas vei
kalo teikiamas dramines gali
mybes. Dažni nuslydimai iš sim
bolinės plotmės į realistines kryž 
kėlės buvo veikalo tematinės ir 
filosofinės idėjos ir linijos išpro 
vokuoti. Tik, man regis, buvo ga 
Įima simboliškiau interpretuoti 
ligonę Mirkuvienę (mirštančių 
“ne sau žmonių” simbolį) ir pra 
plėsti Visuomio judėjimo erdvę.

Nijo’fi Balčiūnaitė-AJiutė ir 
Egidijus Žilionis-Mykolas buvo 
mieli ir žavūs savo jaunom emo
cijom ir įtikinami žemiškojo ke
lio bėdomis. Jų judėsiuos buvo 
jaučiama gera režisoriaus įta
ka, keliauti nuo vulgarios iliust 
racinės išraiškos j estetinę-deko 
ratyvinę išraišką. Balsinės me
džiagos turtinimo ir apvaldymo 
pratybos jiem abiem dar labai 
praverstų.

Tikrai miela staigmena teko 
priimti jaunikles Aldoną Bal
čiūnaitę ir Jūrą Gailiušytę, vai
dinusias senąsias Kūnelienę ir 
Virbalienę. Savo prigimtim ga
na realistines veikalo figūras ge 
rai išplanuota ir išnaudota žo
dine ir judesine ritmika režiso
riui pasisekė pristatyti tikėti
nom ir spektaklio idėjai labai iš
ganingom simbolinėm figūrom.

Senieji scenos vilkai — akt. 
Ignas Gatautis (Visuomis), E- 
lena Bridžiuvienė (Mirkuvienė) 
ir Zigmas Peckus (Oršteinštei- 
niškis) — buvo spektaklio augš 
to lygio ir užtarnauto pasiseki
mo didieji dalininkai.

Draperinis dekoravimas ir 
šviesos efektai sceną dažė vy
dūniškai mįstinga nuotaika.

Vaidilos teatras vėl parodė sa 
vo gajumą, o jo režisorius savo 
jauną kūrybingumą ir saikingą 
naujų kelių jieškojimo dvasią.

(V. Mariūnas)

• 150 m. nuo daU. Prano 
Smuglevičiaus mirties. Tai buvo 
ryškiausias 18 amž. antrojoje 
pusėje ir 19 amž. pradžioje dai
lininkas. Buvo Vilniaus univer
sitete tapybos katedros vedėjas.

1763 m. P. Smuglevičius išvy
ko į Romą ir įstojo į dailės aka
demiją. Po studijų Italijoje su 
V. Brenna padarė Nerono “Auk 
so namų” freskų kopijas. Vėliau 
Varšuvoje jis nutapė vienai baž 
nyčiai tris altorius ir dekoravo 
karaliaus rūmus. Vysk. Masals
kis jam buvo pavedęs Verkių 
rūmams nutapyti keletą paveiks 
lų. Vilniuje svarbiausi jo dar
bai buvo nutapyti Vilniaus vaiz
dai, kuriuose įamžino pačius žy
miausius Vilniaus architektūri- 
nius-istorinius paminklus. Be to. 
dail. P. Smuglevičius Varšuvo
je nutapė 200 paveikslų ciklą iš 
savojo krašto istorijos, o taip 
pat 1794 m. sukilimo įtakoje su 
kūrė kitų kompozicijų.

| 1797 m. Pr. Smuglevičiui bu
vo pavesta vadovauti Vilniaus 
universiteto tapybos katedrai. 
Čia jis darbavosi iki mirties.

• Dali. -Povilas Puzinas nese- 
j niai laimėjo dvi premijas už sa- 
, va tapybos kūrinius "Moteris” 
i ir "Užmiršta gatvė”. Pirmąją 
Į premiją jis gavo iš Art League 
I of Island, o antrąją — iš Allied 
i Artist of America, Ine., New
Yorke.

• Fridrikas Kelkis yra miręs 
prieš 80 m. (1877 m.). Tai buvo 
Mažosios Lietuvos tikybinis ra
šytojas ir vienas iš liet. perio
dinės spaudos pradininkų. Ėjęs 
mokytojo pareigas. 1831 m. iš
spausdino (be savo pavardės) 
vieną religinę knygutę. 1832 m. 
jo buvo pradėtas leisti Klaipė
doje “Nusidavimai apie Evan
gelijos Prasiplatinimą tarp Žy
dų ir Pagonių”. Vėliau šis laik
raštis ėjo Tilžėje ir Karaliaučiu
je. 1877 m. minimą laikraštį 
pradėjo leisti F. Kuršaitis. Laik
raščiui medžiagą Kelkis paruoš
davo beveik vienas. 1875 m. Kel 
kis pradėjo leisti laikraštėlį “Pa 
siuntinystės Laiškelis”, po Kel
kio mirties jį perėmė Mikelis 
Kibelka. Be to, Frid. Kelkis ben
dradarbiavo 1854 m. Kuršaičio 
redaguotame "Keleivyje”.

F. Kelkis taip pat bendrai ko
vojo už lietuvių teises. Pašali
nus lietuvių kalbą iš mokyklų, 
jis rašė vokiečiams peticijas, ku 
riose buvo prašoma grąžinti pa
šalintąją lietuvių kalbą.

• Nuo Mikelio Kiošio mirties 
šiemet sueina 30 m. sukaktis 
(mirė 1927JU.8 Tilžėje). Ma
žosios Lietuvos kultūrininkas. 
Pradžioje dirbęs spaustuvininko 
darbą, vėliau redagavo "Naują 
Lietuvišką Ceitungą” ir ruošė 
“Lietuviškas Kalendras”. Minė
tasis laikraštis vėliau buvo su- 
dažnintas ir, be to, pradėtas leis 
ti su “Laukininko” ir “Kaimy
no" priedais.

M. Kiošis pasireiškė ir poli
tiniame gyvenime: dalyvavo par 
lamentinių rinkimų sūkuriuose. 
Prūsų Lietuvių susivienijimo rė 
mėjas.

1923-1924 m. Tilžėje redaga
vo "Laukininką”, nuo 1923 m. 
“Lietuvos Keleivį" Klaipėdoje. 
Parašė eilę religinio turinio kny
gučių. 1927 m. dar suredagavo 
Mažosios Lietuvos kalendras 
1928 metams.

• DaiL Marcelės Katiliūtės 
sukaktis, šiemet suėjo 20 m. nuo 
jos mirties. 1935 m. baigė Kau
ne meno mokyklos grafikos sky 
rių. Trumpą laiką yra buvusi 
Vytauto Didžiojo Kultūros mu
zėjaus meno skyriaus konserva
tore. Buvo iliustravusi įvairių 
mūsų rašytojų veikalus.

M. Katiliūtė užima ryškią vie
tą liet. grafikos kūrėjų tarpe. 
Jos grafikos darbų svarbiausia 
ypatybė — panaudojamųjų tech 
ninių priemonių ir išreiškiamos 
meninės tikrovės harmoniškai iš 
laikytas tarpusavinis santykis. 
Jos meninis knygos apivadali- 
nimas yra subtilus ir įdomiai 
interpretuoja bei papildo rašy
tojo vaizduojamą tikrovę. O 
taip būdavo dėl to, kad dailinin
kė iliustruojamą tekstą visuo
met gerai išstudijuodavo.

• Tomas Žiūraitis, O. P. spa
lio 27 d. iš Oxford, Mich., iš
skrenda į New Yorką, o jau spa 
lio 31 d. “United Statęs" laivu 
išplaukia mokslo reikalais į Vo
kietiją, Austriją. Jei laikas leis, 
aplankys Prancūziją, Italiją ir

: Portugaliją. Grš sekančių metų 
pradžioje.

• Dr. Agota Šidlauskaitė, ži
noma pedagogė, Ottawojc va
dovauja vienam mokyklinio am
žiaus vaikų institutui, kuriame 
pagal paskutiniuosius pedagogi-

i nius psichologinius mokslo pa
tyrimus, padedama atsilikusiem 

i mokiniams.
• Kęstučio Račkaiis meno |«- 

roda atidaryta Toronto (Kana
doje) universiteto Hari Houso 
galerijoje. Jaunasis dailininkas 
neperseniausiai yra grįžęs iš Pa

I ryžiaus.,

• Kotryna Grigaitytč para
šė novelę “Pudruotas žiogas”; 
užplanavusi yra ir ilgesnį kūri
nį.

• Kun. B. Pacevičius cnergin 
i gai repetuoja naują scenos vei- 
I kalą, kurį apie Kalėdas nori pri- 
! statyti Toronto lietuviams.
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Diplomate apie šventuosius
I)R. JUOZAS VAIŠNORA, Chieago, Illinois

Simpatingoji “ponia ambasa- tės už mane vargšę nusidėjėlę”, 
dorius” Clara Roothe Luce, šal- O šv. Pranciškus, kai jo paties 
tai ir su nepasitikėjimu sutikta broliai buvo nustebinti jo šven- 
Italijoje ją paskyrus Jungt. A- Į tumu, mušėsi j krūtinę ir šau- 
merikos Valstybių ambasadorių-; kė: “Viešpatie, dangaus, žemės 
mi, netrukus įsigijo visų šimpa- Į ir mano Dieve, aš esu padaręs

i išgalvoti painiausių priekaištų, i Elena Tumienė 
kad į juos atsakydamas galėtų 1 - Kultūrinė kronika

tijos ir meilės. Ji parodė turin
ti ne tik diplomatinių gabumų 
tokioje atsakomingoje vietoje, 
bet ir moteriškos širdies, atjau
čiančios artimo skurdą, nelaimę.
Savo dosnia ranka yra nušluos
čiusi ne vieną ašarą, kurių Ita- ką, toliau Luce rašo :

tiek nusikaltimų ir nuodėmių, 
kad už visa tai esu vertas tik 
Tavo prakeikimo”.

Akmenėlis didingoje mozaikoje 

Analizuodama šventumo sąvo

lijoje vargas ir skurdas taip gau 
šiai išspaudžia iš vargšų akių. 
Jai net buvo prikišama, kad kar
tais sulaužydavusi diplomatės 
etiketą ir pasirodydavusi pirmo
je vietoje kaip religinga katali
kė, labdarė, o ne šalta, apskai
čiuojanti diplomatė. Tad supran

dar labiau sustiprinti savo įro
dymus.

"Tomas buvo šventasis proto į 
srityje: jis mylėjo protą, uoliai: 
įrodinėjo priešingas savo argu
mentams tezes, jei tiktai jos 
buvo galima kiek nors pagrįs
ti protu. Iš tikrųjų argumentai,! 
kuriais jis grindė savąsias te-1 
zes, buvo tokie stiprūs, kad 
jiems priešingi, neišlaikę kriti
kos, seniai liko užmiršti.

Mes gyvename šiandien inte
lektualinio netikrumo klimate, 
"tiesos” dviprasmiškume, skir
tingame ir prieštaraujančiame 
"laisvės” supratime. Gyvename

“Visa, ko kiekvienas šventa
sis su malonės pagalba tikėjosi 
atsiekti — tai laimėti ir pasisa- i laikus, kada vieno tiesa kitam
vinti bent truputį iš 
tuojamų Kristaus turtų”

neišma- yra melas, kada “laisvė*’ vadi-

jais per visą gyvenimą maitinan 
tis, apreikšti kitiems jų nepap
rastą vertę, kad būtų galima lai-

ir» narna tai, kas kitam yra “ver-

tama, kad jos atšaukimas iši mėti dangų.
Italijos buvo visų nuoširdžiai' gventojo paveikslas yra tik 
apgailėtas. Išvykdama iš Itali-! mažas akmenčlis didingos mozai 
jos, tarsi atminčiai, paliko ita- kog kuriog dar niekaa neatbai-
lams savo suredaguotą knygą 
“Šventieji, kuriuos mylirpe” su 
įdomia pačios parašyta įžanga, 
kurioje atsispindi šios nepapras 
tos moters dvasios polėkiai ir 
mintys.

Knygoje yra apie 20 atskirų 
straipšnių, skirtų tokiam pat 
skaičiui atskirų šventųjų, senų 
ir moderniųjų, garsiausių ir cha 
rakteringiausių. Straipsnius ra
šė visa eilė anglosaksų literatū
ros žvaigždžių nuo Eyelyne 
Waugh iki Bruce Marshall, nuo 
George Lamb iki Thomas Mer- 
ton. Bet čia sustosime ties pa
čios redaktorės įžanga.

Kas yra šventasis

Kas yra šventasis? klausia 
Luce. Ir pati duoda tradicinį 
Bažnyčios apibrėžimą, kurio net 
daugelis katalikų nežino, “šven-1 tinį.

gė:Kristaus paveikslo. Visi šven 
tojo žodžiai yra tik silpnas ai
das to, ką Kristus pasakė ir kas 
buvo iš eilės surinkta evange
listų. Visa šventojo šviesa yra 
tik balzgana mėnulio šviesa, ro-

CLARE BOOTHT LUCE

danti į kitą didingą šviesos šal

tasis yra asmuo, kuriam Bažny
čia dėl io gyvenimo šventumo ir 
didvyriškų dorybių pripažįsta iš
skirtinę vietą dangaus karalys
tėje, ir kuris dėl to turi teisės 
būti tikinčiųjų gerbiamas kaip 
dvasinio gyvenimo pavyzdys, ga 
lįs užtarti juos pas Viešpaties 
sostą”.

Suprantama, kad šventieji ne
išsemia visu dvasinių vertybių 
ir šventumo galimybių: šalia vi
sų tokiais pripaž:ntų ir garbina
mų yra daugybė nežinomų. Ta
čiau dėl šventumo tų, kurie yra 
Bažnvčios tokiais paskelbti, ne-

Kaip Kristaus dorybių pasi
savinimas iš Šventojo pusės ga
li būti tik dalinis, taip lygiai da
linė yra šventojo paskirtis. Net
gi šv. Jonas, tas mylimasis Kris 
taus mokinys, nepajėgė perduo
ti visų savo Mokytojo veiksmų, 
juo labiau atvaizduoti visų Jo 
dorybių. “Yra dar daug ir kitų 
dalykų, kuriuos Jėzus padarė. 
Jei kiekvienas iš jų būtų atski
rai parašytas, tai manau, kad ir 
visas pasaulis negalėtų sutalpin
ti tų knygų, kurios reiktų para
šyti”. Šv. Jonas lygiai galėjo 
parašyti, kad Jėzuje buvo tiekgali būti jokios abejonės>. Ju vie- •

ta danguje yra apspręsta,Dievo ■ atsi indėt atskin,0.
teismo, tačiau iu vieta zemsje __ t .., ■ .’ • _ .L se asmenyse, visas pasaulis ne-
dažnai apsprendžiama zmoglS-Į •
ko,o supratimo, kuris nėra pa-1 atvaizdu J ■
stovus. Dėlto kaikurie šventieji t 1
yra labiau “popularūs”, daugiau

KATARSIS
Aš išėjau lą naktį juodą
f tylų ir bežvaigždį sodą.
Sausroj sukepę mano lūpos,
Akmens take valia parklupo.
Jaučiu, kaip gyslose jau džiūsta kraujas;
O Viešpatie, o Viešpatie, maldauju.
Kiek dar tremties dienų 2 
Kuriuo, kuriuo keliu ?

Kaip ugnies stulpas dykumoje pasikėlė • 
Šventasis tėviškės laukų Rūpintojėlis,
Ir gęstanti širdis nualpo gydančiam katarsy,
Kai tarė Jisai man žodžiu begarsiu:
„Tiesa, kad deginantis smėlis sužeidė tau kojas . 
Bet jeigu kelrodžiu šioj dykumoje 
Aš pats įrieš tave stoviu, argi 
Kelionė pdžadėton žemėn taip sunki?“
Kodėl, kodėl sudžiūvusi žolė rasota f 
Kodėl, kodėl ji glosto mano veidą ašarotą ? 
Vanduo? Vanduo?! Gaivinantieji ašarų šaltiniai 
Pagirto sielą ir atleidžia suveržtą krūtinę .. . 
Aure, žiūrėkit tik juodoj nakty 
Citrinos geltonuoja ir aprikosai kvepia medumi 
Mažytis brolis kalibrėlis rado 
Lovelę po lapotu stogu avokado,
Ir aš žaliuoju sodo kilimu
Ramiai į savo tremtinio namus grįžtu.

O kai ir vėlei sesę prie sukepusio asfalto 
Pargriuvusią lenkiuos pakelti,
Aš drąsiai jai šnabždu:
„O, nebijok, brangi, mes einame tikru keliu.“

LOS ANGELES PAVASARIS
Kalnų viršūnėse pavasarinis sniegas 
Liepsnoja sidabru;
Magnolijų žiedai, kaip baltos peteliškės miega 
Po žalių lapų vainiku žaliu.
O rožės (jau tokia mada pavasarinė)
Apkarpė sau kasas. Išsidabinę 
Perliniais vėriniais itališkieji kiparisai. 
Pavasario vonias priiminėja godžiai,
Noriai
Ir rūpestingai plauna 
Raupsuotą kūną visą 
Romantiškieji sikomorai...
Tik lieknos palmės taip flegmatiškai 
Lietuty snaudžia ... Jauną 
Žiedelį „rojaus paukštis“
Krauna.
Ir stiebiasi į augštį.
Kaip paprastai, pagal rutiną,
Nuo žemės sulčių pertekliaus sutinę,
Išsipūtė apsalę
Gelsvi veideliai 
Anemiškų, pavasarinių,
Pietinės
Kalifornijos citrinų.

• Elena Tumienė, mūsų skai
tytojams pažįstama iš eilėraš
čių ir straipsnių literatūrinėmis 
temomis, davė pirmąją savo po
ezijos knygą "Karaliai ir šven
tieji”. Autorės literatūrinis bren 
dimas siekia Lietuvą: ji Kauno 
universitete pradėjo literatūros 
studijas, jas tęsė Vokietijoje ir

• Aloyzo Barono ir Nijolės 
Narbutaitės jungtuvės įvyko 
spalio 12 d. Chicagoje, Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje. Ni
jolė yra Stefanijos (Mikalojūnai- 
tės) ir Vytauto Narbutų duktė. 
Nijolės tėvas buvo Lietuvos ka
riuomenės karininkas ir žuvo 
1945 metais nacių koncentraci-

baigė Immaculate Heart kolegi- jos stovykloj Mauthausene. Su
tuoktuvių apeigas atliko kun. 
dr. V. Rimšelis. Vaišių pobūviui 
vadovavo kun. dr. A. Juška. Vai 
šių metu sveikinimo žodį pasakė 
kun. P. Cinikas, MIC, kun. A. 
Miciūnas, MIC, dr. P. Kisielius, 
red. L. Šimutis, “Laivo” red. 
kun. A. Ignotas, “Marian” rq4. 
Pr. Jančius, kun. P. Patlaba, I. 
Lozaitytė, agr. A. Baltrušaitis, 
inž. V. Naudžius, red. kun. K. 
Barauskas, red. I. Sakalas, St. 
Daunys, kun. dr. J. Prunskis, 
J. Valaitis ir V. Matikiūnas.

Nijolė Morton kolegijoje stu
dijavo pedagogiką, šiuo metu 
dirba Westem Tires įmonės raš
tinėje. Rašyt. A. Baronas ilges
nį laiką dirba “Drauge”. Šį mė
nesį pasirodys jo romanas "Mė
nesiena” ir knyga vaikams “Mė
lyni karveliai”. Naujoji literatų 
jaunavedžių pora apsigyveno 
2242 S. 53 Ave., Cicero 50, III. 
Tel.: OLlympic 6-2782.

• Dailininko Vlado Meškėno 
laimėjimas. Sydnėjiškio (Austrą 
lijoje) lietuvio dailininko Vlado 
Meškėno portretas “Dailininko 
žmona” buvo priskirtas prie de
šimties geriausiųjų darbų “The 
Australian Women’s Weekly” 
žurnalo suorganizuotame tarp
tautinio masto meno konkurse.

Šitas milžiniško tiražo žurna
las kiekvienais metais skelbia 

t; ji suveda draugėn į protėvių' konkursą motinos ir vaiko arba 
vaiko paveikslui nupiešti. Šiemet 
žurnalas už geriausią įteiktą

joje Los Angeles mieste. Metus 
pati dėsčiusi anglų kalbą ir li
teratūrą, gavo stipendiją ir da
bar ruošiasi doktoratui. Perio
dikoje dažniau su savo poezija 
pradėjo rodytis, palyginamai, ne 
seniai, tik nuo 1954 m.

Ši jos poezijos knyga ateina 
su daugeliu formos ir turinio 
naujumų. Kaip jau pati antraš
tė rodo, poetė čia susitelkia ne 
tiek savo vidaus išgyvenimus iš- 

Į sakyti, kiek poezijos spalvomis 
tapyti portretus mūsų tautoje 
ir visoje žmonijoje išaugusių di- 

I džių asmenybių, čia mes randa
me įdomių tipų galeriją, kaip 
Barbora Radvilaitė, Lietuvos 
pirmoji karalienė Morta Biru
tė, Aldona Gediminaitė, Prūsų 
herojai ir herojės, Gražina, E- 
milija Platerytė, Pilėnų moterys, 
Marija Pečkauskaitė ir eilė ki
tų.

Poetė nori lietuviams parody
ti šviesiame šventumo aureolių 
spindėjime mūsų tauriąsias as
menybes, kaip Vydūnas (jo pra 
šydama: “Kai ten Augščiausiam 
Dieviškajam Parlamente/ Svars 
tvs mūs žemės kančią šventą,/ 
Tu paprašyk šviežios ugnelės 
aukurui Rambyne...), kun. Lip- 
niūr.as (apie kurį atsiliepia: 
“Tik milžinai temoka šypsoda
mies kovoti:/ Tiktai šventieji 
gali taip šypsotis). Joninių nak-

gija". Todėl yya neišvengiama 
— jei dar kovojama žodžiais, o 
ne bombomis — mesti sentimen
tus, o grįžti prie proto. Šiandien 
propaganda, tasai irracionaliz- 
mo instrumentas, pakeitė proto 
įrodymo, logikos argumentus. 
Šiandien matome, kaip Babe
lio bokštas, pastatytas mūsų 
laikų filosofų, sugriovė Tiesos 
Rūmus ir aplinkui matome tik 
griuvėsius ideologinio karo. Šio
je kritiškoje būklėje didvyriš
kos ir kilnios šv. Tomo pastan
gos surasti Tiesą, kuri atneštų 

j Laisvę, yra tragiškai aktualus, 
mūsų laikams įspėjimas”.

Šventųjų aktualumas mūsų 
laikams

Toliau Luce rašo:
“Esminis šios knygos uždavi

nys — apšviesti ir nurodyti kai
kurių šventųjų “aktualumą” mū 
sų laikams. Tikimės, kad šie 

i šventieji, čia suburti į draugę, 
į patys įrodys savo aktualumą. 
Misticizmas ir stebuklai,- atgai- 

■ los ir maldos yra bendrieji iš- 
I rinktųjų reiškiniai. Bet tai yra 
paslaptingi elementai, kurie šau 
kiasi jautraus ir išmintingo te
ologo aiškinimų. Aš pasisteng-! 
siu pabrėžti tik tris bruožus, 
kurie turėtų būti aiškūs ir su
prantami ne tiktai tikintiesiems, 
bet ir. skeptikams. Pirma: ste
bėtinas įvairumas ir nuostabus 
skirtingumas šventųjų eilėse. An 
tra: paradoksai ir prieštaravi
mai jų gyvenimą Trečia: pa
saulis, kuriame jie tęsia savo 
misiją per amžių eilę”.

Paradoksiški charakteriai

Išryškinusi nepaprastą įvai
rumą, kurį pastebėjo šventųjų 
eilėse — karaliai ir karalienės, 
elgetos ir kareiviai, proto geni- 
iai ir nemokšos vargšai, avan
tiūristai ir kliauzūros seserys. 
— autorė sako, kad "šventieji 
yra paradoksališki charakteriai. 
Jie su džiaugsmu pakelia tai, 
dėl ko verkia matydami kituo
se. Sau pasirenka tokius kentė
jimus, kurių netgi savo gyvy
bės kaina nedrįstų padaryti ki
tiems. Randa turtus neturte ir

“Kiekviena žvaigždė skiriasi 
nuo kitos savo spindėjimu”, — 

t sako šv. Povilas. Kaikurių šven
tųjų šviesa spindi skaidriau ne- 

“Jokia žmogiška asmenybė ne j gu kitų, o.’ sekant pasaulio rit- 
gali atvaizduoti viso Kristaus, mą, spindi daugiau ar mažiau in 
visu Jo dorybių. Niekas nežali, tensyviai pagal laikus ir epo- laimę skausmuose. O rinktiniau- 
prabilti, kaip prabilo Jis, kiek- chas. Mūsų atominio neramaus si jų vaduojasi dieviškuoju pa

ar mažiau “aktualus”, o kiti lie
ka mažiau žinomi. Tam yra gi-Į 
lauš pagrindo.

vienai žmonių kategorijai, kiek
vienam laikotarpiui, suteikda
mas kiekvieno amžiaus žmogui, 
gyvenančiam skirtingose aplin-Įbuvo paprašyti'pasirinkti šven- 
kybėse, pakankamai šviesos jo, tąjį, apie kurį jie mieliau norėtų 
išganymui. Kristus buvo vienin- rašyti ir kuris būtų tiek artimes

ir nepasotinamo amžiaus žiemą radoksu: “Kas praras savo gy- 
kaikurie autoriai labiau įsižiū- į vybę, ją atras...” Jie ima raidiš- 
rėjo į tą ar kitą žvaigždę. Jie kai paradoksališkai patarimą ir .. , . , , ,. .' . . ... , . • revoliucija, kurią kada nors žmologiškai eina iki paradoksališ- 

kiausių pasekmių”.

i Rambyną daugybę mūsų istori
nių asmenybių, prabildama jų 
lūpomis (pvz. Vydūnas perspė
ja: “Pasigailėtina vr’ to,/ Kurs

garchija, diktatūros ir vadina
masis proletariatas, apšaukda
mas šventuosius reakcionieriais 
ir karų kurstytojais.

Kiekviena idėja turi savo pa
darinius. Tos dieviškos idėjos, 
kurios pripildė šventųjų protus 
ir širdis, turėjo ir turi savo iš
ganingą veikimą istorijos bėgy
je”.

Nenuostabu, kad Luce taip gi
liai įžvelgė šventųjų reikšmę vi
siems, o ypačiai mūsų laikams. 
Ji yra konvertitė. O konvertitai 
atranda katalikų tikėjime tai, 
ko mes dažnai nepastebime.

• Jurgis Navikevičius, MIC,

Yra tikra, kad švientieji ma
žai rūpinosi pakeisti juos su
pantį pasaulį. Jie buvo perdaug 
užsiėmę rūpesčiu pakeisti savo 
vidinį pasaulį. Jie nesijautė pa
šaukti reformuoti Cezarį, bet 
norėjo tik reformuotis pagal 
Kristų. Jeigu jieškosime Šv.
Rašte teksto, kuris paaiškintų 
krikščionybės dvasios santykį 
su pasauliu, tai jį rasime pas 
šv. Povilą: “Dievas buvo Kris
tuje, kad suderintų su savimi 
pasaulį”.

Didžioji revoliucija '
šventieji buvo derintojai, ne 

revoliucionieriai. Tačiau jų pas
tangos per save vesti pasaulį 
prie Kristaus buvo didžiausia po taciją apie tėvų marijohų vie 
litinė, kultūrinė ir ekonominė nuolijos steigėją Stanislovą Pap 

činskį. Disertacija iš istorijos. 
Autoriui pavyko iš Lenkijos gau 
ti daug medžiagos — nuotraukų

nija yra mačiusi. Tai revoliuci-

portretą paskyrė 1,500 svarų 
(apie 3,500 dolerių) vertės pre-

protėvių vėlėms trukdo pagerbt! miją ir papildomai dar 500 sva- 
Augščiausią jį Esimą). ! rų (apie 1,200 dolerių) vertės

premiją už geriausią įteiktą port
Tačiau tuo poetės temų gau- retą, pieštą moters menininkės.

sumas neišsibaigia. Ji moka iš- \ Suprantama, kad tokios augštos 
kalbingai prabilti didmiesčių te- , premijos suvilioja menininkus 
momis (pvz. Kalifornijos a?uo-| vjso pasaulio, šiemet konkur- 
nnie”: “Automašinos plieni- ge dalyvavo 400 dailininkų išnoje”: “Automašinos 
niai vabaliukai,/ Miesto raudo
ni kraujo rutuliukai/ Teka, sku
ba ir juda,/ Ir didmiesčio širdy 
susigrūda...). Daug stipraus ly
rinio momento yra jos tokiuo
se nuoširdžiuose eilėraščiuose, 
kaip “Katarsis”. Vietomis poe
tė palinksta net į pesimizmą 
(“Mano jaunų dienų pasaulis mi 
rė,/ O aš jauna numirt dar ne
galiu...” Ji nuostabiai moka žo
džiais tapyti gamtos peisažą. 
kaip eilėraštyje “Los Angeles 
pavasaris”.

Jos eilėraščių forma dvelkia 
naujumu. Čia daug vaizdumo. 
Pvz. nusakydama mirtiną tylą, 
kurioj sustingo protėvių vėlės,

23 pasaulio kraštų. Premiją lai
mėjo žymus Australijos tapy
tojas William Dobell už įteiktą 
Hellenos Rubinstein (tarptauti
nės kosmetikos firmos savinin
kės/ portretą.

Geriausi dešimt portretų kon 
kurje paprastai yra atrenkami 
ir kilnojamoje parodoje išstato
mi paeiliui visose svarbiausiose 
Australijos meno galerijose.

Turint minty tarptautinį kon
kurso charakterį, lietuvio dai
lininko darbo priskyrimas prie 
dešimties geriausiųjų yra dėme
sio vertas faktas.

Australijos Lietuvių bendruo-

išdrįsta mesti žemėn riešutė- 
Romoje baigia rašyti savo diser ijOt./»e Poetė kalba apie "paty-

ji sumini, kad “net voverėlė ne- menės krašto valdybos suruoš-

nis jų pačių dvasiai, tiek atro
dytų aktualesnis moderniajam 
pasauliui”.

Didžiųjų šventųjų antologija

Tokia yra kilmė tos nepap
rastos knygos, kuri yra specia
li antologija didžiųjų šventųjų, 
parašyta žymių rašytojų.

Luce nepasitenkina vien tik 
pristatyti skaitytojams kitų dar 
bus: ji pati įsigilina į atskirus 
klausimus, kurie jai atrodo ak
tualesni ir kurie ją pačią labiau 
domina. Tuo būdu jos įžanga yra 
drauge ir visos knygos sintezė.

telė pilna ir ryški šventumo švie
sa, kuri kada nors priėmė žmo
gaus pavidalą.

Šventieji visuomet suprato sa 
vo paskirtį kaip Kristaus seki
mo formą, kaip atspindį Jo švie
sos. “Viešpats mus paskyrė būti 
atspindžiu ir pavyzdžiu, rašo šv.
Klara savo testamente, ne tik 
visiems tikintiesiems, bet ir vi
siems. kurie tik gyvena šiame 
pasaulyje”. Tačiau iš kitos pu
sės šventieji skaudžiai juto tą 
nuotolį, kuris skyrė juos nuo 
būti “antruoji Kristumi” (alter 
Christus). Jų kalbos ir raštai 
yra pilni savęs apkaltinimų: jie1 Tai. ka rašo pvz. apie šv. Au-
sakėsi esą "nenaudingi Kristaus 
tarnai”.

"Bijau Karaliaus akivaizdos 
ir Teisėjo sprendimo”, — tai nas 
kutiniai šv. Brandano žodžiai. 
Arba Šv. Bernadeta: “Melski-

gimtiną, geriau neparašytų nė 
mokytasis universiteto profeso
rius. ftv. Tomo Akviniečio as
menyje ji gėrisi ypačiai to šven' griauti seną ir galingą Romos 
tojo proto jėga ir jo argumen-Į imperiją su jos įstatymais, in- 
tavimo stiprumu bei sugebėjimu1 stitucijomis ir papročiais.

Pagaliau šventųjų paskirtis' kuri vyksta ir šiandien ir 
prašoksta jų pačių supratimą, prieš kurią šėlsta tironija, oli- daugelio svarbių dokumentų, 
jų valią ir norą. Jie neužsimoja
pakeisti pasaulį, o tik nori pa
keisti save. Bet tuo tarpu jų 
šventumo išdavos yra be galo 
gilios, ne kartą. įsibrėžusios ir j 
pakreipusios žmonijos istorijos 
kelius.

Keisdami save, pakeitė pasaulį
“Pirmieji krikščionių kanki

niai, kaip Felicita ir Perpctua, 
kurie su džiaugsmu atsidavė žvė 
rių maistui Kolizėjuje, troško 
tik vieno dalyko: mirti su Kris
tumi, kad galėtų su Juo prisikel
ti, Jie būtų buvę labai nustebin
ti ir būtų tikrai netikėję, jei 
jiems kas nors būtų pasakęs, 
kad jų kankinystė yra skirta su-

W. Witkus Seni laivai atoslūgyje

Jomis nuo vilčių nupūstas ir nu
brauktas dulkes”; ji “šiandien 
regi širdim kruvina kaip žydi 
žemėj dykuma”.

Formos atžvilgiu nevengia nei 
kraštutinumų, sakysim — eilu
tės pabaigoje nukerta žodžio 
skiemenį ir likusiu galu prade
da naują eilutę (Pvz. “Iš eže
ro Dubingių rūkas išbrenda/ Ir, 
kaip dvariškis, žemai nusilen- 
kda-/mas, jis kviečia vakarą ir 
tamsumą į žemę...).

Šis eilėraščių rinkinys ne ei
linis, ir jis bus jdomus dauge
liui poezijos mėgėjų.

Ados Korsakaitės paruoštos 
iliustracijos, nors nepraranda 
ryšio su realybe, bet labai pa- 
sinešusios į modernizmą. Kny- 
?a turi 80 psl., išleido "Lietu
vių Dienos”, kaina $2.50.

• Dail. V Jonynas nupiešė 
viršelį premijuotajam Pauliaus 
Jurkaus romanui “Smilgaičių 
akvarelė”.

toje apžvalginėje lietuvių daili
nin meno parodoje prieš ketve
rius metus dail. VI. Meškėnas 
laimėjo pirmąją premiją.

• “Katalikas” — savaitraš
tis, o vėliau dienraštis, sustab
dytas 1917 m., taigi prieš 40 m. 
(buvo pradėtas leisti 1899 m.). 
Jo steigėjai buvo kun. Motiejus 
Kriaučiūnas ir Jonas Tananevi- 
čius Chicagoje, bet laikraštis 
greit perėjo į privačias Tanane- 
vičių rankas. Laikraštis d’Sdavo 
ir religinių straipsnių. I Pasau
linio karo pradžioje 1914 m. vir
to dienraščiu. Kai Chicagoje įsi
kūrė "Draugas” ir virto dien
raščiu, tai “Katalikas” vėl pra
dėjo eiti savaitraščiu iki susto
jimo dienos — 1917 m.

šis laikraštis per savo 18 gy
vavimo metų yra išleidęs apie 
100 įvairių knygų ir muzikos 
veikalų.

• Dali. J. PUipauskas nupie
šė trijų spalvų viršelį Aloyzo 
Barono romanui "Mėnesiena”. 
Knygą leidžia J. Karvelis.



P ART TWO

DRAUGAS

Saturday, Nov. 9, 
19 5 7

ANTROJI DALIS

DRAUGAS
šeštadienis 1957 m. 

lapkričio 9

DIDYSIS ILIUZIONISTAS
Sašą Guitry prisimenant 

J. LANSKORONSKIS, Prancūzija

Neseniai (VTI.24) Paryžiuje 
mirė garsus nevien Prancūzijo
je, bet ir plačiam teatralų pa
sauly gerai pažįstamas drama
turgas ir aktorius Saša Guitry. 
Žinojo apie jį ir daugis lietuvių, 
bent jau literatų ir teatralų. Tas 
vardas dar prieš Sašai gimstant 
jau buvo plačiai išgarsėjęs: jo 
tėvas, Lucien Guitry (1860- 
1925), buvo vienas žymiausių 
Europoje scenos aktorių dar 
prieš pirmąjį Pasaulinį karą. 
Dažnai su savo trupe lankydavo 
žymiausias Europos sostines. To 
kių gastrolių metu Peterburge
1885 m. gimė Aleksandras Gult- ^koPdamaa i kūrybines vir- 
ry. Rusų kalbos mažybinis var- *unea-
das Saša pasiliko visam gyve
nimui. Vėliau jis apie save saky
davo: aš gimiau su pavarde, 
man reikėjo susidaryti vardą.

Sašos motina, taip pat žymi 
aktorė ir tėvo partnerė, buvo 
aristokratiškos kilmės. Tėvai 
išsiskyrė, kai vaikas buvo 4-5 me 
tų amžiaus. Berniuko globa bu
vo pavesta motinai, bet tėvas 
slapta sūnų iš motinos “išvogė" 
ir kuriam laikui išsivežė į Rusi
ją. Čia mažasis Saša gyveno 
nuostabų gyvenimą, apie kurį 
vaikas svajoti tegali. Penkerių 
metų berniuką tėvas parengė 
vaidinti tikroje scenoje mažo 
Plerrot rolę, caro akivaizdoje. 
Po spektaklio caras tėvą ir sū
nelį pasikvietė pietų. Caras, sa
ko, buvęs ir Sašos krikštatėvis.

Vaikystėje išlepintas, išpai
kintas, pripratęs prie lengvo ir 
prabangaus gyvenimo, Saša-iau 
nuolis panoro stlėvo pavyzdžiu 
blizgėti žvaigžde. Paryžiuje ta
čiau jis neturėjo nei kantrybės,

neracija. Garbė buvo tam, kie-
___  _____ no kūrinį tas didysis aktorius . .
nei ryžto, nei pakankamo pa- vaidino. Jo vaidinimus lankė vi-1 la ai buvo pamėgęs

sos pasaulio įžymybės, milionai ^ns*an Bemard. Pradedamas 
rankų jam aplodijavo, milionai
širdžių drebėjo...

reigingumo — prisispausti moks 
lūs išeiti. Jo nepaprastas jau
nuoliškas didžmokliavimasis ir 
puikuoliška laikysena netraukė 
ir mokytojų simpatijų. Jaunas 
savimyla-egoistas manėsi esąs 
pranašesnis už kitus savo am
žininkus. Tačiau, toliau 6-tos 
klasės nepažengę8, pasiliko sa
vamokslis.

Didžiųjų draugystėje
Savamokslis, bet brendęs iš

imtinose sąlygose. Jo tėvo drau
gystę brangino visi žymieji to 
laikotarpio rašytojai ir meninin
kai. Pastabus, viskam smalsus, 
lakios kūrybinės fantazijos, jau 
nikaitis be vargo plačiai sėmė
si dvasinio ir kultūrinio peno iš 
tėvo aplinkos: jis patyrė aštrų 
ir skeptišką, kartais piktą, Al
fredo Capus sąmojų, Tristano 
Bemard nuotaikingą papraatu-
mą, Maurice Donnay smailius į rolej, vieną gražią dieną 8an.
posakius, Renardo ištikimumą, 
pažino vaidingą Mlrbean, ugnin
gą Bemšteiną, Anatolio France 
erudiciją ir daugybe, daugybę 
kitų įžymybių. Tų įžymybių at
silankymuose jis priprato prie 
žodžių žaismo, išmoko galąsti 
savo aštrų liežuvį, kultivavo ir 
miklino savo įgimtą sąmojų. 
Smailas sąmojus tada dar ne
buvo Sašos puolamasis ginklas, 
bet gynimosi priemonė. Tada 
jam rūpėjo netiek blizgėti, kiek 
nepasidaryti kvailesniu už kitus 
toje žaibiško žaismo žertuvėje. 
Anais laikais sąmoningas žodis 
ar posakis, vistiek, ar pikto sar
kazmo, aliuzijos, nekalto juoko 
ar kandžios ir taiklios metafo
ros forma, buvo mėgiamaa ir 
įprastas, ir buvo lygiai tiek pat 
tam tikra literatūrinė forma, 
kaip pvz. sonetas. Vėliau ta są
mojaus išraiška tapo esminis 
Sašos kūrybos pažymys. neskalsi. Tada Saša sumanė pa- 

Vaidindamas tėvo trupėje, jis j sidaryti dramatiniu autorium... 

ma« vaidinant Jvmiauaiaa anų p,lb||ko, ,jnksn,i„|m„ k„|u 
laikų aktores, tėvo partneres,
Jane Hading, Marta Brandes,< Dramaturgui reikia mokėti 
Jeanne Granier, Simone, Rėja-, rašyti, o jis, tiek kartų iš mo- 
ne... Tai vis aktorės, kurių var-1 kyklų varinėtas, jautėsi nemok- 
dai išlikę prancūzų teatro isto- ša ir nedaug nuovokos apie ra
cijoj š!n!us turi’jo Vistik jis leidžiasi

Didžiausios prancūzų 
garsenybės

Visą savo ankstyvą jaunystę 
jis praleido tarp tų, kuriuos jis 
vėliau pavadino “Didžiausios 
prancūzų garsenybės’’: visi tuo
metiniai pirmos rūšies tapyto
jai, skulptoriai, romanistai, po
etai, dramaturgai. Jis augo ir 
brendo Cezanne’ų, Monet’ų, Re- 
noir’ų, Monet’ų, Rodin’ų ir pa
našių intelektualinių ir meninių 
galybių šešėly. Jų tarpe Saša 
ugdė ir savąjį kūrybinį poten
cialą. Jis įsigeidė jiems prilygti.

Jo tėvas tačiau, Lucien Guit
ry, ilgai jį nustelbdavo savo di
džiojo talento pranašumu. Bet 
kuris palyginimas tegalėjo Sašą tiek pat paskiria kitam draugui.

Mielaširdystės pagautas jis dau 
gina dovanas ir paveldėjimus 
daugybei kitų asmenų. Staiga 
sušunka: “Viešpatie! iš kur aš 
imsiu tiek pinigų!..’’ Salei ne
reikia daugiau, kad ji prapliup
tų juokais. Arba kitoj komedi
joj: Pakyla uždanga. Skambu
tis. Tai kreditorius. Ponas pa
sislepia. Tarnas atidaro duris. 

— Ponas namie?
— Ne, pono nėra.
— Ar tikrai tiesą sakai?
— Kodėl man meluoti? Nėra 

gėdos būti namie.
Saša suprato, kuo ir kaip pub 

liką pigiai galima palinksminti. 
Publikos linksminimo keliu jis 
ir pasuko.

pažeminti.
Aš esu didelis teatro mėgėjas,

jaunatvėje daug vaidinęs, daug 
apie teatrą skaitęs ir studijavęs, 
šį tą ir pats iš tos srities rašęs, 
daug veikalų vaidinant matę3. 
Mačiau Peterburge nevieną kar
tą vaidinant ir Lucien Guitry* 
Peterburgo publika gerais teat
rais ir labai gerais aktoriais bu
vo išpaikinta. L. Guitry tačiau 
priskirtinas prie tos aktorių ple
jados, kurie nedažnai gimsta. 
Panašių scenos menininkų imi
tuoti negalima. Nelengva žo
džiais apibūdinti ir jų kūrybinio 
genijaus esmės. Juos reikia ma
tyti ir drauge su jais pergyven
ti patį kūrybinį vyksmą, kad 
pasijustum esant teatro meno 
augštybėse. Prieš L. Guitry len
kėsi visa garsiųjų autorių gę-

Sūnaus šlovė pralenkė 
tėvo garsą

Ir vistik sūnaus šlovė toli pra 
lenkė tėvo garsą, nors sūnus, 
toli gražu, neturėjo nei tėvo vai
dybinio talento, nei gabumų. Ko 
dėl ir kaip tai įvyko? Atsaky
čiau trumpu sakiniu: sūnaus 
išgarsėjimas pareina nuo jo te
atrinės kūrybinės pilnybės: jis 
kartu ir dramaturgas, ir režiso- 
rius, ir svarbiausias savo pje
sių aktorius.

“Mano tėvah buvo teisus”

Saša greitai suprato, kad te
atro karjerą pradėjęs mėgėju, 
jokios vaidybos mokyklos ne
lankęs, jis tėvo šešėly neiškils. 
Nusibodo jam ir vaidinti antra
eiles klasikinio tėvo repertuaro

tykiai apsiniaukė ir jie išsisky
rė. Sūnus buvo 20 metų am
žiaus. Tos skyrybos tęsėsi 13 
metų. Vėliau, susitaikius, ir sū
nui jau įgyjant didelį vardą, Sa
ša tą 13 metų juos skyrus} grio
vį visaip stengėsi išlyginti jaut
ria meile ir didžia beveik iki 
nusižeminimo pagarba. Jo gar
bei jis parašė (1919 m.) ir vie
ną savo geriausių kūrinių — 
“Mon pere avait raisou” (Mano 
tėvas buvo teisus).

Laikino su tėvu susivaidijimo 
laikotarpis sūnui buvo išgara
vęs. Tėvas nutraukė jam bet- 
kurią medžiaginę paramą. Rei
kėjo gyventi ir... valgyti. Ko 
griebtis? Kurį laiką jaunasis 
Guitry mėgino piešti. Savo pie
šinius pasirašydavo slapyvardžiu ; 
Forain ir juos parduodavo po 
penkius frankus. Jo piešinių mė 
gėjai buvo reti ir duona iš jų1

J jį masinančią avantiūrą. Įvyks
ta netikėta staigmena. Bijoda
mas pajuokos, jis atmeta jam 
neprieinamą taisyklingais saki
niais ir gražiais Žodžiais sunars
tytą ir psichologiniais subtilu
mais persunktą literatūrinį “dia
logą” (kaip Bemšteino ar Don- 
nay pvz.) ir kuria savo nuosavą 
stilių. Rašo tiesiai, trumpais sa
kiniais, be jokios frazeologijos 
ir be jokių vingių eina prie tiks
lo, prie sceniško efekto. Teatro 
dialogų stiliaus požiūriu jis iki 
tam tikro laipsnio gali būti lai
komas pirmtaku kaikurių darti- 
nių žymių dramaturgų, tokių 
kaip pvz. Andre Russin arba 
Marcei Achard.

Pradinėse komedijose dažnai 
jo sceniški efektai yra gana pi
gūs. Vienoj jo ankstyvų kome
dijų pvz. vienas jaunikaitis re
daguoja savo testamentą. J to 
skiria 100 tūkstančių frankų pa 
velaėjimą vienam draugui. Kiek 
pagalvojęs, kad nebūtų pavydo,

Tiesa, pradžioje jis mėgino imi 
tuoti kaikuriuog jau pagarsėju
sius autorius. Tėvo namuose ta
fantazija ir sąmoju apdovanotą

rašyti Saša mėgino jį pasekti. 
Tas pamėgdžiojimas greitai bu
vo pastebėtas. Nevyko jam imi
tuoti ir dūles Renard. Jis buvo 
kiek lengvesnis ir gal lankstes
nės vaizduotės, bet kurkas skys
tesnis, nors mažiau rūgštus. Ji? 
greitai suprato, kad niekuome* 
negalės rivalizuoti su to laike 
rašytojais, kaip Capus, Bem 
štein, Porto-Riche ir p. ir nesvy
ruodamas uždė jo kryžių ant bet- 
kurių pamėgdžiojimų pagundos 
bei savo kūrinių “literatūrinės 
stilizacijos” ir pradėjo rašyti 
kaip minėjau, savo stiliumi, pap 
rastai tariant, “kaip ant seilės 
užeina”.

Iš pradžių Saša savo komedi
jas rašė kitiems, jų tarpe ir 
Collette Villy, tai pačiai Collette, 
kuri jaunystėje mėgino savo ta
lentus scenoje ir kuri vėliau ta
po prancūzų literatūros didžioji 
meistrė (nelabai seniai mirė) ir 
eurios vardas ir kūriniai užima 
ir, be abejo, užims žymią vietą 
prancūzų literatūros istorijoje. 
S. Guitry tačiau ir čia staigiai 
sulaužė visas tradicijas ir nu-

Čiurlionio galerijoje Chieagoje

Iš kairės J dešinę: galerijos steigėjas, Liet, Amer. Menininkų klu
bo pirm. Z. Kolba ir krikšto tėvai: J. Stulgaitienė-Ciurlionytė bei 
prof AdotnaK Varnas

Juan Ramon Įimenez

ŽIEMOS VAIZDAS
Kur jie paslėpė spalvas 

šią juodai baltą dieną f 
Lapija, juoda; vanduo, pilkas; dangus 
ir žemė, baltai juodo blankumo; 
o sergąs miestas — 
senas romantiko ofortas.

Gatve einąs, juodas; 
juodas bailus paukštis 
kaip strėlė lekia per sodą ...
Netgi ir tyla yra kieta ir bespalvė.

Artėja vakaras. Padangėje 
jokio švelnumo. Saulėleidyje, 
neryškus geltis, beveik spindįs, 
ar beveik blanki šviesa. Tolumoje, laukai 
surūdijusios geležies.

Ir ateina naktis, 
kaip laidotuvės; visa gedulas 
ir šaltis, be žvaigždžių, balta 
ir juoda, kaip juodai balta diena.

NETIKRA VALANDA
Aš pavariau širdį, 

lyg ji būtų laikrodis, 
į ramią valandą.

Tačiau nenuskambėjo laimė; 
laimė pasiliko savo vietoje, 
tos gudrybės nepaveikta; 
ir niekad, niekad, neišmušė valandos!

Ir tikrovė, surizgusi, 
gyveno praeita valanda: 
mano niūrios nevilties valanda.

Su kokiu skausmu atsukau 
tavo valandą, o nerimstanti širdie!

NIEKO DAUGIAU?
Vien tik mano veidas ir dangus.

Vieninteliai pasauliai.
Mano veidas, tik, ir dangus.

(Tarp jų tyras vėjelis, 
ištikimas paglostymas, vienintelė ranka 
atnešanti džiaugsmo pilnybę.
Vėjelis pakyląs, tai vėl dingstąs.)

Augštai, kiekvieną gyvą būtybę, 
kiekvieną savyje pajustą svajonę, 
paliečia mano jausmas 
svajingos harmonijos sparnais.

Ir nieko daugiau.
(Ar kartais nesi tu

vėjas, ateinąs ir sugrįžtąs 
iš dausų, o meile, ant mano veido f)

Išvertė P. Gaučys

traukė visas lygiagretes su ki- 17 metų, dar vaidino pas tėvą, 
tais dramaturgais: jis greitai! kada jo pirmasai vieno akto ei- 
pradėjo savo komedijas pats sta liuotas veikaliukas “Pažas” bu- 
tvti ir jose vaidinti. Šia prasme vo suvaidintas (1902 m.) gar- 
jis buvo vienintelis, be konku- siai aktorei Mar?ariUi Deval
rencijos: kartu teatro savinin-1 , . , -u i ,•, J . vadovaujant. Už kelių metų taskas, autorius, režisonus, svar-l • .
blausias aktorius, dekoracijų jei teatras iau vadinosi S. Guitry
ne gamintojas, tai bent škicų'toatru. tiek > veika1^ 
projektuotojas, kai reikia rūbų į vaidinama. Tas savamokslis,
— stiliaus įkvėp., iki mažiausių pradžioj ^k aktor^us'n^^ėj^8’ 
smulkmenų scenos butaforijos literatūros diletantas staiga vie- 
prižiūrėtojas. Viskuo jis rūpina- ną ^ien4 atidengė, kad jis turi 

I prie darbo patraukimą ir pomė
gį, ir jis griebėsi dirbti nuosta
biu stropumu. Galima turėti ga-

si pats.
Pusantro šimto teatro veikalų

Sašos Guitry kūrybos apim
tis yra milžiniška. Jis turėjo vos bumų lengvoms ir trumpoms ko 

medi joms rašyti, bet visdėlto pa 
rašyti apie šimto teatro vei 
kalų, — tiek jų priskaičiuoja te
atro kritikai, apie 40 knygų, tiek 
oat filmų scenarijų ir daugybę 
straipsnių ir dar didžiumą tų 
veikalų pačiam vaidinti — yra 
tokia darbo suma, kurią retai 
kada literatūriniame pasauly ga
lima užtikti.

Jo kūrinių nevardinsiu ir ne
analizuosiu. jie mūsų skaityto- 
jams ir nežinomi. Lengvas žan
ras. nuotaikingas humoras, ne- 
imituoiamas, laikui, įvykiui ar 
auditoriiai taikomas spalvinių 
posakių ir pikantiškų Žodelių 
žaismu persunktas sąmojus žy
mi blizgią, vis garsėianČia au
toriaus, to “mūsų laikų “Molje
ro”. kain dažnas kritikas mėgo 
ij vadinti, karjerą.

(Bus daugiau)

• Dnil. Jonas Rimša Argenti
noje sunkiai susirgo, antrą kar
tą gavęs širdies smūgį.

Kultūrinė kronika
• Lietuvių Kultūros dienos 

Medelline. Lietuvių Katalikų ko 
mitetas, norėdamas tinkamiau 
atžymėti savo oficialios veiklos 
pirmąjį dešimtmetį Kolumbijo
je, surengė pirmąją Lietuvos kul 
tūros savaitę šiame krašte. Nore 
dėl siaučiančios tuo metu gripo 
epidemijos ir ekonominių sun
kumų krašte iš kitų vietovių lie-1 
tuviai plačiau negalėjo dalyvau- j 
ti, šventė buvo vispusiškai pa-j 
vykusi. Kultūros savaitė prade-j 
ta (IX.13) per radijo stotį La 
Voz de Medellin kun. Vad. Du- 
binsko paskaita; tema: “Lietu
vių kilmė, psnmč’ai relinis se
novėje, tradicijos ir istorijos sin 
tezė”. Radijo valanda buvo pra
dėta Lietuvos himmu ii* baigta 
lietuviškomis liaudies melodijo
mis. Sekančią dieną visi Medel- 
lino lietuviai, ir svečiai susirin
ko į teatro Bellas Artės salę iš
kilmingam Kultūros savaitės po 
bėdžiui. Salė buvo gražiai išpuoš 
ta Lietuvos ir Kolumbijos vė
liavomis ir scenoje, raudono ak
somo fone, didelis Lietuvos Vy
tis. Posėdį atidarė Lietuvių Ka
talikų Komiteto pirmininkas Ko 
lumbijoje kun. Myk. Tamošiū
nas, pabrėždamas tos dienos 
svarbą kasdieniniame kolonijos 
gyvenime ir būtiną visų lietuvių 
pareigą ne tik rūpintis savųjų 
tarpe ir savyje išlaikyti lietu
vybę, bet taip pat kreipti reikia
mą dėmesį Lietuvos vardo iš
kėlimą svetimųjų tarpe šiuo mo
mentu, kada mūsų amžinasis 
priešas — Rusija — viską daro, 
kad tą vardą išbrauktų iš pa
saulio atminties. Po to inž. J. 
Paulėnas kalbėjo tema: “Lietu
vybės išlaikymas savųjų tarpe 
svetimoje aplinkoje”. Posėdžio 
meninę dalį atliko viešnios Yo- 
landa Grigaliūnaitė ir Aldona 
Stempužienė, o taip pat dr. Vla
das Gaurisas.

Trečią dieną ryto buvo iškil
mingos pamaldos už Lietuvą tė
vų saleziečių bažnyčioje. Pamal 
das laikė prel. B. Cardona, Me- 
dellino lietuvių ir Lietuvos drau 
gas. Pamaldų metu visus žavėjo 
nepaprasto grožio balsu A. Stem 
pužienė. Tuojau po pamaldų įvy 
ko Medellino Lietuvių namų ker
tinio akmens pašventimas. Apei
gas atliko ir žodį tarė prel. B. 
Cardona. Gausiai susirinkusiems 
lietuviams priminė, kad Lietu
vių namai su savo mokykla ir 
koplyčia bus tasai centras, kur 
lietuviai atras sąvo krašto kam- 
nelį, kuris jiems padės išlaiky
ti tai, kas kiekvienam lietuviui 
emigrantui privalo būti šventa: 
išsineštieji sveiki savo krašto 
papročiai, gražus katalikiškas 
gyvenimas, tėvų religija.

Iš lietuvių pusės momentui 
pritaikytą žodį pasakė adv. An
tanas Vilūnas. Tą pačią dieną 
3 vai. p. p. netoli Medellino gra
žioje pievutėje įvyko lietuvių 
subuvimas-geguži nė. čia atogrą
žų palmių ir Lietuvos trispalves 
pavėsyje Medellino lietuviai ir iŠ 
kitur atvykę svečiai ir ypač mū 
sų priaugančioji karta praleido 
visą popietę lietuviškoje nuotai
koje.

Lietuvos kultūros savaitės 
oroga Medellino laikraštis “EI 
Colombiano" savo sekmadienio 
laidoje, literatūros priede, pas
kyrė Lietuvai du didelius pusla
pius, tema: "Lietuva ir jos šimt 
metinės tradicijos”. Tekste įdė
tos aštuonios didelės iliustraci
jos iŠ Lietuvos pcisažu ir mūsų 
menininkų piešiniai. (M. Tam.)

• Mariaus Katiliškio roma
nas “Miškais ateina ruduo” šią 
savaitę išėjo iš spaudos. Išlei
do Terra. Veikalas 514 pusto
nių. skirtas kaimui ir jo socia
linėms problemoms. Tai jau tre
čioji Katiliškio knyga.

• 60 rinktinių paveikslų, pieš 
tų lietuvių dailininkų, turi lietu
viai pranciškonai savo vienuo
lynuose. Planuojama įvairiose 
vietose suruošti parodą.

• I>r. Juozo Vaišnoros, MIC, 
knyga “Marijos garbinimas Lie
tuvoje” jau surinkta, baigiamos 
sutvarkyti paskutinės korektū
ros ir numatoma, kad ateinan
čių metų pradžioje išeis iš spau
dos. Spausdinama Romoje. Vei
kalas bus daugiau kaip 300 pus
lapių. Knygoje visų pirma nag
rinėjamas Marijos kultas: “Ma
rijos šventės, brolijos Marijos 
garbei, vienuolijos Marijos var
du (atgailos kanauninkai, kai-- 
melitai, pijorai, marijonai, ma
ri ja vi t ės, Nekalto Prasidėjimo 
Švč. P. Marijos seserys), proce
sijos ir maldingos kelionės; vi
sa tai imama tuo atžvilgiu, kaip 
tai reiškėsi Lietuvoje. Toliau 
ivaretomas liaudies pamaldumas 
j Mariją: maldos, giesmės, liau- 
iies menas.

Antroji veikalų dalis — Ma
rijai pašvęstos vietos: Marijos 
vardo bažnyčios, Marijos ste
buklingieji paveikslai, ilgiau ap- 
sistojant prie garsiųjų Marijos 
paveikslų Trakuose, Šv. Mykolo 
bažnyčioje Vilniuje, Šiluvoje ir 
Aušros Vartuose.

Pagaliau aprašomos atskiros 
Marijos šventovės Lietuvoje:
1. Vilniaus vyskupijoje — Asa- 
vas, Barūnai, Breslauja, Gardi
nas, Gudagojis, Bubatninkai, 
Trakai, Vilnius (7 bažnyčios);
2. Kauno arkivyskupijoje — 
Kaunas, Pagiriai, Pažaislis, Rad 
viliškis, Šiluva, Ugioniai, Vosy- 
liškės; 3. Telšių vyskupijoje — 
Kuliai, Tverai, Žemaičių Kalvari 
ja; 4. Panevėžio vyskupijoje — 
Krekenava, Rozalimas, Šimonys, 
Troškūnai; 5. Vilkaviškio vys- 
kup<joje — Alvitas, Barūnų Kry 
žiai, Liubavas (Seinai); 6. Kai
šiadorių vyskupijoje — Gelvo
nai, Kazokiškis, Pivašiūnai, La
banoras.

Knygą ruošiant panaudota Va 
tikano, Jėzuitų centriniai archy
vai ir kita dabar prieinama me
džiaga. Knygoje bus apie 70 įvai 
rių paveikslų ir vietų iliustraci
jų-

• Petro Babicko poezijos rink 
tinė “Draitiblio kojos” šią sa
vaitę Chieagoje išėjo iš spaudos. 
Knyga turi 118 puslapių ir čia 
sudėti rinktiniai eilėraščiai iš 
ankstybesnių mūsų autoriaus 
poezijos knygų: “Geltona ir juo
da’’, “Žmogaus remontas”, iš
leistų Kaune. Daugiausiai eilė
raščių telpa iš rinktinio “Sveti
moj padangėj”, išleisto Argen
tinoje 1947 m.; tas rinkinys 
JAV-se mažai težinomas. Eilė
raščiai sklandus, kaikųrie kurti 
dar Nepriklausomoj Lietuvoj. 
Petras Babickas — kūrybingas 
žmogus. Iš viso jau išspausdin
tos jo penkios eilėraščių kny
gos, šeši veikalai vaikams, sep
tyni prozos veikalai; be to — 
dvi iliustruotos knygos apie Lie 
tuvą ispanų ir portugalų kalba. 
Spaudai vėl yra parengęs eilė
raščius vaikams “Mano sodas”, 
poezijos knygą “Dienos ir dai
nos“, braziliškų vaizdų rinkinį 
“Trys pasauliai” be to — jau 
leidžiama anglų, ispanų ir lietu
vių kalbomis “Picturesque Li- 
thuania”. Šiuo metu rašytojas 
ryvena Chieagoje.
• Gražinos Tulauskaitės ei

lėraščių rinkinys “Rugsėjo žvai
gždės” jau išėjo iš spaudos. Ta 
lyrikos knyga turi 64 puslapius. 
Išleido Terra, Eilėraščiai sukur
ti tremtyje ir dar niekur ne
spausdinti. Anksčiau yra. išėję 
šie Gr. Tulauskaitės poezijos rin 
kiniai: Paklydę žodžiai (1934), 
Vėjo smuikas (19-14), Po sveti
mu dangum (1951).
, • Balio Sruogos atsiminimų 
knyga “Dievų miškas” spausdi
nama Chieagoje. Lietuvoje ji 
buvo išleista penktuoju Sruogos 
raštų tomu ir ten visa laida iš
parduota, Knyga parašyta ta
lentingai. Bus 480 puslapių. Iš 
spaudos išeis Balio Sruogos m ir 
ties sukakties minėjimui, kuris 
įvyks gruodžio 15 d. Knyga spau 
sdinama ofsetu
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OPTIMISTINIS POETAS
AL BARONAS, Cicero, III.

Šiandien, po daugelio metų,. Gyvenimas. Ponai kortuoja, po- 
kada jau pasikeitė mūsų veidai, /nios tikriausiai dažos,
galvosena ir skonis, miela paim- O aš, panelė, sargybinio budė
ti j rankas senesniuosius žurna-: /lėj!..
lūs ar literatūrinius veikalus. Gyvenimas! (psl. 30)
Tokių dvidešimt ar trisdešimt1
metų senumo kūrinių tremtyje i Panašių originalių posmų yra 
ne tiek daug ir todėl kiekviena daug, gali pavydėti jų ir šian-
pakartota knyga yra dar įdo 
mesnė, nes iš jų galima suprasti 
kiek toli buvo pažengusi, vie
na ar kita kryptimi, lietuvių 
literatūra bei kitoks menas.

dien bandą taip rašyti, kaip P. 
Rabickąs prieš ketvirtį šimtme
čio, tačiau tai yra poilsio poe
zija, kurios turi visi vakarie
čiai. Žinoma, tokia poezija reika

Neseniai išėjęs P. Babicko ei- linga ir jai taikytinas kitoks 
lėraščių rinkinys Dramblio ko- mastas
jos, kaip tik ir leidžia susipa
žinti su eilėraščiais, kurie rašyti 
beveik prieš trisdešimt metų.
Tiesa, paskutinis rinkinio sky
rius — Svetimoj padangėj — 
yra rašytas prieš dešimtmetį, 
tačiau jis ir netoks įdomus, ka
dangi liečiamos temos nėra nei 
originalios, nei perdaug jose po
ezijos. Tremtis, būdama bloga 
motina daugeliui, bent ištrėmi
mo pradžioj, įkvėpė tėvynės il
gesį ir visi pasidarė poetais. Po
etai, kalbėdami apie tėvynės il
gesį, dažnai išsireiškė tokiais 
žodžiais, kokiais tėvynės ilgesį 
išreiškia ir eiliniai tremtiniai.
To, žinoma, mūsų poetas išven
gė, nors pavadinimas reiškia ne- 
beoriginalumą, kadangi tremty
je jau turėjome ir Svetimus kai 
nūs, ir Svetimą duoną, ir Po sve 
timu dangumi, ir dar visą eilę 
svetimumų. Taigi su didesniu 
smalsumu skaitome pirmuosius 
Dramblio kojų skyrius: Gelto
na juoda ir Žmogaus remontas.

Poilsio poezija
Anais metais, pirmame nepri

klausomos Lietuvos dešimtme
tyje ir truputį Vėliau, kiek teko 
pastebėti iš nutvertų leidinių, 
daugelis poetų bandė būti moder 
niški, primindami, kad civiliza
cija yra tikrojo žmogaus prie
šas. Tokių eilėraščių yra dau
giausia šio leidinio pirmajam 
skyriuje. Tie eilėraščiai ilgoki, 
trumpos poemėlės, parašyti
grakščiai, įdomiai, ir tuo laiku, lyg būtum grįžę iš akušerės, 
reikia manyti, labai moderniai. t psl. 65)
Jie ir šiandien mielai paskaito- Tačian mie,a kad jr šiame sRy 
mi, nuotaikingi ir optimistiški.. autoriua ffiedraa< nuotai.
Nors ir rašoma, kaip ir kitų po- kingaa pilnas nppiktos ironijo8. 
etų. apie miestą, tačiau nėra Nažjiirint turinio matyti< kad

Žmogaus remontas
Originaliai, pagaunančiai ir 

intriguojančiai skamba ir antra 
sis skyrius, arba tikrai origina
liai skambėjo prieš 25 metus. Ir 
čia daugiau miestiška arba an- 
timiestiška poezija, poilsio poe
zija, ne estetinė, bet praktinė, 
o vietomis ne tik optimistinė, 
bet jau daugiau humoristinė. 
Štai skaitome eilėraščio Zmo-

Petrą** Babickas

gaus remontas pirmąjį posmą:

Nuosavą namą dažnai savinin- 
/kas apžiūri,

Kožnas gyvulis pavasarį šerias, 
O mes — vis užguiti, pergedę, 

/paniurę,

verkšlenimo, ir tai gerai nutei
kia. Jeigu tektų kalbėti apie tai, 
kiek yra poezijos tuose eilėraš
čiuose tektų ilgokai pagalvoti.
Tikrosios poezijos, kaip mes ją, žavj skaitytoją 
suprantame, ne įmantrių sakinių
ir formų pasakojimų, mes ir pa-. f*0 dvidešimt metų
sigestume. Tačiau, atrodo, poe- .. . , . . . ,.
. . . , .... j L x Nors ir giedriai, tačiau tau
as A a, ar 1 ris esim vjRaj kjta ęr„jda skamba pasku-

me ų, o ir nejies ojo. . am u | tinis skyrius. Čia eilėraščiai ra- 
vo svarbu giedriai, onginabai | ,yt. themtyje daugja.usia Bra-

autorius moka valdyti poetines 
priemones ir rasti tinkamą žodį 
ir tam žodžiui vietą. Tų abiejų 
skyrių giedrumas daugiausia ir

KALVIS IR ŽIEDAS
... gyveno kalvis.
Jis nukalė savo mergelei žiedą.
— Tai pasaka. Kodėl tau ašaros rieda f

... jis buvo jaunas, gražus,
skaistus, kaip rugiapjūtė.
Jis ją labai labai mylėjo .. .
— Neverk, kvailute!

., . paskum visa praėjo, jiedu išsiskyrė ... 
Dažnai dažnai abu savo meilę minėjo.

Nūn kalvis pasenęs,
sulinkęs, surūkęs, kaip kaminas .. .
Ir kur jo kaltas žiedas, niekas nepamena. 

Jurbarkas, 1927

KLAJŪNUI SŪNUI
Klausyk, šunie! Ar tau ne gėda,
Kodėl tu prie manęs eini? ..
Gal netekai turtingo dėdės 
Ir jau šiam parke gyveni?

Jei taip, tai duok paspausti koją,
Nuo šiol keliausime abu,
O jau tenai — šaly artojų 
Tau vargo su manim nebus.

Čionai mes — akmenys prie kelio,
Užgaut kiekvienas gali mus:
Piemuo, biznierius ar vaikelis 
Ir šiaip pilietis neblaivus.

i
Nenusimink, ateis dar dienos 
Visiems šunims, o gal ir man, —
Būdoj miegosi, aš — ant šieno,
Kai grįšim tėviškės naman.

Buenos Aires, 191/7

MIELAS BIČIULI
Mielas bičiuli ... Nurimk. Nepatogu: 
Skundų galiūnams nereikia.
Kęsk/, jei tvarte šaltam, kiauru stogu, — 
Dirbančiu gyvuliu laiko.

Nūn jie, išniekinę mūsų tėvynę,
Kojomis trypia jos širdį, —
Liaukis ... Juk skundų ir ašarų tavo 
Niekas nemato, negirdi.

Visa iš mūsų pagrobę, dar ima 
Sielą ir badmirį kūną ...
Niekis, bičiuli, tėvynės arimuos 
Pergalės trenks dar perkūnas.

Vieną žinok: Juk nebus taip per amžius. 
Trauksime greit sutartinę, —
Sąskaitos mūsų jau rankoj Praamžiaus, - 
Juoksimės mes paskutiniai!

Sao Paulo, 191/7.

ir vaizdingai išsireikšti. Tai jam zilijoj. Mokėjimas neverkšlenti
pavyko. Jeigu kalbame, kad lai- .
* J ... . . . . i poetą išgelbėjo nuo buvusio
kas yra tikrasis vertintojas, ne-

mu-
sų periodiką užplūdusio tėvynės

galėtume pasakyti, kad P. Ba, standartinio ilgesio apsireiški-
bicko poeziją jis nušlavė užmarš 
tin, nes ji šiandien iš naujo pri
statyta yra įdomi, gi keletas ei
lėraščių, kaip Dramblio kojos 
buvo ir skaitančios visuomenės 
neužmiršti.

‘‘Geltona ir juoda” skyriuje 
randame visą eilę eilėraščių, lie 
čiančių išimtinai tik miestiš
kas'temas. įdomiausias iš jų y- 
ra apie dramblio kojas. Eilėraš
čiai. kaip Auto poema. Ekspre
sas, 505-ta.s, Jūreiviai nuotai
kingi, mielai skaitomi, tačiau 
nemanome kad juose daug po
ezijos. Pvz.:

Tik-tik, tik-tik, tik-tik,
Tik-tik tik-tik,
Tik-tik....
Ja.u 50.
Jau 600.
Jau 6000!..
Jau šeši tūkstančiai “tik-tik”

/nedrąsiai nuskambėjo...
Audra tilo. Nuslinko debesys, I Ir juokias tarp lapų žalių.

/sušvito mėnuo: į (psl. 95)
bangos vis dar ūžė...
Pažvelgiau pro langelį — 
tylu... Tuščias pliažas..
Žmonės, kaip automobiliai, pa- tam poetui.

/tislčpč garažuos Dramblio kojos knyga vertin-

mų ir nusakymų. Nors vietomis 
tie patriotiški pasisakymai pas 
P. Babicką labai jau proziški, 
bet geriau proza negu sentimen 
t a Ii ir neoriginali poezija. Tokių 
pavyzdžių apsčiai ir tie pavyz
džiai gerina visą tą patriotinę 
poeziją, nežiūrint ar ta patrio- 
tika graso priešui mirtimi, ar 
žadina viltį.

Trečiame skyriuje daugiau 
patriotikos bei pa^al laiko dva
sią parašytu eilėraščių, tačiau 
ankstyvasis Babickas tematikos 
atžvilgiu ir čia užtinkamas. Ir 
tie eilėraščiai yra vieni iš ge
resnių. kaip pavyzdžiui eilėraš
tis Klajūnui sūnui. Yra ir la
bai grakščių patriotinių posmų 
kaip ir šis:

Šypsodama saulė per taką 
Gaivių ir sodrių spindulių 
Upeliui kažinką pasako

Tačiau cituotas posmelis “ne
bėra” Babicko, jeigu reikėtų 
spėti, jį daugelis priskirtų ki-
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tina, kaip įdomi, giedri ir opti
mistiška. nenuodijanti skaityto
jo nuolatinėm ašarom, kad ten 
paliko tėvynėj sodai, obuoliai ar 
lino žiedas. Ji greičiau kovinga, 
o tokios daugiau reikia, negu 
skundo. Nuolatinis entuziazmas 
ir posmai art'ėją ligi humoro ver 
čia priskirti šį, arba tikriau 
šiuos rinkinius, prie poilsio poe
zijos žanro ir kaip toks šis rin
kinys ir vertintinas. Be abejo 
pozityviai.

P. Babickas, Dramblio kojos, 
eilėraščiai. 118 psl. 1957 m. Iš
leido Tėviškėlė. Viršelis ir iliust 
racijos VI. Vijeikio. Kaina ne
pažymėta.

• Dr. J. Bičiūnas, gyvenąs 
Romoje, paruošė italų kalba, stu 
diją apie juridinę Katalikų Baž
nyčios padėtį Rusijos imperijo
je pabaigoje XVUI ir pirmoje 
pusėje XIX šimt. Toje studijo
je daug kas paaiškėjo iš plates
nės perspektyvos ir apie Lietu
vos Katalikų Bažnyčios padėtį 
toje epochoje. Studija turi 350 
pusi.

• K. Žoromskis uoliai ruošia
si savo kūrinių parodai: taipgi 
dėsto Feigl galerijoj New Yor- 
ke.

• Dail. A, Galdiko paroda 
New Yorke įvyks sausio mėne
sį.

Dr, Murinas Pirmasis sniegas

• Koncertavo Iz. Vasyliūnas. 
S. m. lapkričio 3 d. Methuen, 
Mass., Memorial Music Hali kon 
certavo smuikininkas Iz. Vasy- 
liūnas savo sūnaus Vytenio for- 
tepionu palydimas. Tai buvo jų 
trečias metinis koncertas šioje 
salėje. Programą sudarė trys 
sonatos: L. v. Beethoveno so
nata A maior No. 1, K. V. Ba- 

1 naičio sonata D minor ir E. Grie 
go sonata C minor.

Kiekviena šiame koncerte at
likta sonata yra skirtingų epo
chų ir skirtingų stilių, ką smui
kininkas perai suprato ir tinka
mai išreiškė. Atliekant didelius 
veikalus, šiuo atveju sonatas, 
solistui yra pavojaus sukapoti 
veikalą, pasimesti detalėse, ta
čiau Vasyliūnas įtikinančiai jun
gia detales, tuo pateikdamas 
klausytojui veikalą kaip viena
lyti kompleksą.

Klausytojams, kurių dauge
lis buvo lietuviai, įdomiausia bu 
vo išgirsti K. V. Banaičio sona
tą. Šis veikalas tikrai mielas čia 
nenaudoja autentiškų liaudies 
dainų melodijų, tačiau veikalas 
visa savo esme yra lietuviškai 
liaudiško pobūdžio.

Vasyliūnas ir šiuo koncertu 
pasirodė pilnai subrendęs tem
peramentingas menininkas, ta- 

| čiau j.o sūnui Vyteniui, kaip pia- 
j nistui, kartais stigo vidinės pla
tumos, kad būtų lygiu partneriu 
smuikininkui. Bet gi dažniausiai 
taip būna, kad menininkas eina 
paskui fizinę techniką, o Vyte
nis daro žymią pažangą forte- 
piono technikoj.

Abu menininkus publika, ku
rios didelė dauguma buvo iš Bos 
tono, labai šiltai priėmė.

— J. Gaidelis

• IJetuvių choro sukaktis. 
Spalio 12 d. Lietuvių Katalikų 
bendruomenės choras, Brazili
joje, šventė savo 20 metų gy
vavimo sukaktį. Tą dieną buvo 
surengtas Vila Zelinoje iškil
mingas vakaras su koncertine 
dalimi. Prieš pradedant meninę 
programą, choro pirmininkas 
P. Šimonis nupasakojo vakaro 
dalyviams choro kūrimosi bei 
gyvavimo istoriją. Pirmuoju 
chorvedžiu buvo Feliksas Gir- 
dauskas, paskui Juozas Stankū
nas, Aleksas Ambrozaitis, inž. 
Jonas Antanaitis, Juozas Stro- 
lia ir dabartiniu metu vėl Felik
sas Girdauskas. Choro globėju 
nuo pat. pradžios iki dabar yra 
klebonas Pijus Ragažinskas. 
Choras per tą visą laiką yra 
daug kartų pasirodęs įvairiuo
se miestuose svetimiesiems, yra. 
giedojęs brazilų bažnyčiose ir 
nekartą pasirodęs televizijoje. 
Tai yra stipri kultūrinė pajėga. 
Šio sukaktuvinio vakaro progra 
mą atliko pats choras, darniai 
įsijausdamas į dainos turinį bei 
melodi ją, sudainavęs kelias dai
nas. Paskui pasirodė solistai:

1 Kazimieras AmbrozeviČius, Hen 
riųueta Ehlers ir Vaclovas Lau
rinaitis. Jie visi dainavo įspū
dingai. Po to pasirodė atžaly
nas, būtent, M. Jonavičiūtė, H. 
Vorošilaitė, E. Lukoševičiūtė, A. 
Černiauskaitė, E. Kučinskaitė 
ir St. Lukoševičiūtė, sudainavu
sios švelniais balsais porą dai
nelių, pritariant pianu Irenai 
Adomavičiūtei O į galą pasirodė 
iaunos akordeonistės Irena A- 
domavičiūtė. J. Paukštytė ir R. 
Tubelytė, išpildžiusios keletą 
braziliškos ir lietuviškos muzi
kos gabalėlių. Bendras koncer
to įspūdis labai geras. Choris
tai buvo gerokai pasiruošę, o 
maestro F. Girdauskas, visą sa
vo širdį ir jėgas atidavęs šiam 
chorui, susilaukė karštų sveiki
nimų.

• Čiurlionio galerijoje numa
tyta trijų menininkų — A. Gal
diko, V. K. Jonyno ir J. Pau- 
tieniaus kūrinių paroda dėl A. 
Galdiko ligos ir kitų priežasčių 
neįvyks. Vėliau šių dailininkų 
parodą numatoma suruošti ki
tuose Amerikos didmiesčiuose.

• Dail. Br. Murino darbų pa
roda. Pirmoji atskiro dailininko 
kūrinių paroda Čiurlionio galeri
joj atidaroma šiandien, lapkri
čio 16 d., 6 vai. vakare Jaunimo 
centro namuose (5600 S. Clare- 
mont Avė., Chicagoje). Tai mū
sų žymiausio akvarelisto tapy
tojo Broniaus Murino darbai, 
kurie ne vieną stebins ne vien 
savo gausumu, bet tematika ir 
didele pažanga. Parodoje išsta
tė 45 darbus, daugumoje akva
rele, kitus — tempera. Br. Mu-

I

Bronius Murinas

rino didelį pasisekimą akvarele 
rodo faktas, kad su šios rūšies 
kūriniais jau dalyvavo su kita
taučiais 25 parodose. Laimėjo 
3 pirmąsias premijas ir dvi ant
rąsias. šiuo metu turi kelis pa
kvietimus vėl dalyvauti. Išsta
tyti parodoje darbai daugumoje 
nauji, nematyti. Mūsų dailinin
kas moka spalvomis žaisti ir pa
rinkti tematiką; visur dvelkia 
impresionizmas. Keli išstatyti 
natiurmortai gana stiprūs, ori
ginalūs. Yra ir portretų.

Br. Murinas dar Meno mokyk 
los suole būdamas dalyvaudavo 
konkursuose tai plakatų, tai re
klamų. Laimėjęs yra keliolika 
premijų ir nepraradęs to lietu
viško kuklumo.

Darbas akvarele yra vienas 
sunkiausių, nes Čia taip lengvai 
negalima ant vienų spalvų už
dėti kitų kaip kariant tempera 
ar aliejais. Čia reikia įgudusio 
dailininko ir su gera technika, 
kaip sako parodos kataloge į- 
žanginiame žodyje dail. P. Au
gius. Paroda tęsis iki gruodžio 
2 d., dvi savaites. Jn. Vaidelys

• Augštyn širdis! — Juozo 
Prunskio paruošta dvasinės kul
tūros knyga išėjo iš spaudos a- 
kį pagaunančiu trijų spalvų 
dail. Antano Rakštelės viršeliu. 
Knyga turi 260 puslapių, pas
kirstytų į penkis skyrius: Ar 
mes žinome, kurs skubame. Ar 
perskaitei laišką Tėvo, kuris y- 
ra Danguje, Didieji žmonės ir 
religija,... Ant tos uolos aš pas
tatysiu Bažnyčią..., Šventųjų pė 
domis. Meilė ir draugiškumas. 
Autorius yra surinkęs ypatin
gai daug gyvenimo pavyzdžių, 
aforizmų, kūrinį padarydamas 
įvairiaspalve mozaika, skaityto
jui palengvinti — paskirstyta 
į mažus skirsnelius. Veikalas 
skirtas ne tik asmeniška religi
ne kultūra susidomėjusiems 
žmonėms, bet čia gausiai ras 
medžiagos tėvai ir mokytojai 
pasikalbėjimams su savo auklė
jamaisiais, jaunimo organizaci
jų vadovaujantieji asmenys ir 
kiti. Išleido Immaculata Press, 
Putnam, Con. Kaina $2. Tai jau 
trečias to paties autoriaus lei
dinys, išėjęs šiemet : gegužės 
mėnesį buvo išspausdinta “Mo
tina Gailestingoji”, o birželio 
mėn. (vėliau laida dar pakarto
ta) — "Amžinybei ir tėvų že
moj”,

• Pirmąją Lietuvių Dailinin
kų meno parodą, suruoštą Jau
nimo namuose — Čiurlionio ga
lerijoje, Chicagoje, aplankė apie 
900 žmonių. Iš išstatytų apie 
100 įvairių kūrinių, įskaitant 
ir Čiurlionio galerijai įgytuo
sius. buvo nupirkta 10 darbų: J. 
Pautieniaua —, 4, A. Varno 2, 
A. Skupo, A. Rūkštelės, M. Ši- 
leikio ir J. Paukštienės po vieną.

• Lietuvos Architektūros pa
roda S. Paulyje iki lapkričio 
mėn. 3 dienos aplankė, pagal re
gistravimo ruletę per šimtas dvi 
dešimt tūkstančių žmonių.

Paroda intymiausiai įdomau
jasi brazilų kultūrininkai ir len 
kai.

Paroda atidaryta spalio mėn. 
19 dieną. Ją atidarė S. Paulo 
valstybės gubernatoriaus įga
liotinis, gubernatūros ceremoni
jų šefas dr. Cornelio Procopio 
de Araujo Carvalho. Atidarymo 
prakalbą pasakė parodos glo
bėjas Lietuvos konsulas P. Al. 
Polišaitis. Atidaryme dalyvavo 
S. Paulo miesto burmistro įga
liotinis dr. Armindo Cordoso 
Rocha. Kitų valstybių konsulai, 
.S. Paulo lietuvių kolonijos visuo 
meninkai: prel. Kaz. Miliauskas, 
dr. Eliz. Draugelis, dail. VI. 
Stančikaitė-Abraitienė, dail. A. 
Kairys, dail. R. Kasperavičius, 
ras. Kar. Pažėraitė, inž. J. An
tanaitis, inž. Vinc. Abraitis, 
Liet. Kat. b-vės choras ir jau
nieji ateitininkai in korpore 
(tautiniais rūbais pasipuošę), 
radijo valandėlės “Tėvynės Gar 
sai” kolektyvo nariai, dipl. ek. 
H. Valavičius, kap. J. Čiuvins- 
kas, inž. Myk. Mitrulis, Jon. 
Bratkauskas, Sliesoraičiai ir kt.

Tuoj po iškilmingo atidary
mo, parodą aplankė S. Paulo 
kardinolas Motta. kuris tuo pat 
metu (18 vai.) ir tuose pačiuo
se rūmuose atidarė Pirmąją 
Vaikų parodą, suruoštą brazilų 
intelektualų ir kultūrininkų. 
Augštiesiems svečiams paaiški
nimus darė šios parodos inicia
torius ir organ^atorius stat. 
inž. — dail. Mikalojus Ivanaus
kas. J. E. Kardinolas apleisda
mas parodos salę pareiškė džiau 
gsmą lietuviška sakraline archi
tektūra susipažinimui.

Parodos atžymėjimui radio 
vai. “Tėvynės Garsai" kolekty
vo nario Kublicko pastangomis 
yra ruošiamas garsinis filmas.

Paroda atrodo impozantiškai. 
Centre — didžiulis natūralaus 
dydžio Nukryžiuotasis (liaudies 
skulptoriaus Adomo Trumpio 
darbas); po Kristaus kojomis 
— Kryžių Lietuva, išreikšta dai
lininkų ar fotografų vaizduose, 
kur matomi pastatai su lietu
viškomis architektūrinėmis sa
vybėmis, kryžiai ir t.t. Paroda 
užima apie 1,000 kvadr. metrų 
(metras kiek ilgesnis už jardą) 
plotą, tačiau inž. Ivanauskui 
nepasisekė visų eksponatų su
dėlioti. Permaža vietos. Toji pa
roda. yra milžiniškas pasiryžė
lio inž. Ivanausko darbas, labai 
įvertinamas kitataučių, kurie 
stebisi, kaip galima taip nepalan 
kiose tremties sąlygose sutelk
ti tiek eksponatų. Inž. Ivanaus
kui gražiai talkino jo šeimos na
riai: Elena ir Kastytis.

• J. Narūne (Narutavičienė) 
parašė eilėraščių rinkinėlį “Jau 
nieji daigeliai”. Knyga bus dvie 
jų dalių: pirmoji dalis skiriama 
mūsų mažiesiems, antroji dali3
__mokyklinio amžiaus vaikams.
Leidinio bus trys lankai, iš vi
so apie 48 puslapius. Gausiai 
iliustruota. Eilę klišių autorė at
sigabeno iš Kolumbijos. Pirmo
ji dalis turės skyrius: 1. Mano 
lėlės ir 2. Pabirėlės; antroji da
lia — pavadinta — Mano tėvy
nė, kur bus patriotinių, religi
nių eilėraščių. Iš viso bus apie 
40 eilėraščių, sukurtų dar Ko
lumbijoje. Norima išleisti dar 
prieš Kalėdas. Iliustracijoms bus 
panaudotos lietuvių vaikų nuo
traukos. Titulinis lapa.s ir dalių 
pirmieji lapai bus sukomponuo
ti dail. A. Rūkštelės.

• Dail. P. Rimšos kūriniai 
(tapyba ir akvarelė) atsiunčia
mi į Cbicagą ir čia bus suruoš
ta jų paroda.

• Dail. P. Kiaulėno kūrinių 
aplankas su II spalvotų repro
dukcijų, padarytų Paryžiuje, iš
eis prieš Kalėdas. Tuo rūpinasi 
velionies žmona.

»
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50,000 knygų apie Lietuvą

Amerikiečiai jų išleidimui paskyrė $100,000 
JUOZAS PRUNS1U1S

Šiomis dienomis iš spaudos iš
ėjo knyga-albumas, pavadintas 
“A New Look at Christmas De- 
corations”. Kriyga turi 150 pus
lapių ir gal netoli 500 įvairiau
sių iliustracijų, kurių daugelis 
atliktos įvairiai kombinuojant 
tris pagrindines spalvas, taigi 
vaizdai susidaro galima sakyti 
visų šešių svarbiausių spalvų. 
Leidinys tiek puošnus ir pra
bangus, laukiama juo taip pla
taus susidomėjimo, kad jo iš
spausdinta 50,000 ir jo išleidi
mui Brųce bendrovė Milvvaukė- 
je paskyrė $100,000. Pridedant 
dar išlaidas reklamai, atlygini
mą platintojams, susidaro im
pozantiška suma.

Pačiame viršelyje įdėtas pa
veikslas lietuviškos, šiaudelių 
ornamentais papuoštos eglutės 
su dviemis lietuvaitėmis, tauti

viškų ornamentų, kur parodyta 
daug išradingumo, kad ir tuo
se pačiuose ornamentuose iš šiau 
dėlių — smulkiais lapeliais pra
skleidus šiaudo galą sudaromas 
lyg žiedas. Kerpant juos nuo
žulniai ar sukarpius mažais ru
tuliukais stačiai — susidaro nau 
ji ornamentai.

Lietuvaičių puoštos eglutės 
Uhieagos didmiesty

Lietuvių Marijos augšt. mo
kykla susidarė didelį patyrimą 
eglučių puošime. Pernai Com- 
monwealth Edison bendrovėje 
ir Mokslo ir Pramonės muzėju- 
je jos papuošė apie 30 eglučių. 
Šiemet mūsų ši lietuvaičių mo
kykla paruoš Thomas More kny 
gynė tris eglaites: lietuvių, ki
nų (— orientališka) ir meksi
kiečių (— spalvinga).

Marijos Augšt. mokyklos me-

nių Kalėdų”, knygoje išspaus
dintu lietuviškai. Toliau pasako
jama apie Kūčias, plotkeles, 
prėskučius, kisielių. Piemenėlių 
mišias; visi šie žodžiai į angliš
ką tekstą įterpti lietuviškai. To
liau duodami smulkesni aprašy
mai ornamentų, ypač daromų 
iš šiaudelių, čia pat paveikslai: 
iš šiaudelių padaryto žirandelio, 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sių lietuvaičių, darančių iš šiau
delių ir iš kiaušinių papuošalus, 
vėl — nuostabiai puiki kombi
nuota, snieguolės pavidalo iš 
šiaudelių padaryta žvaigždė, pa
našiais ornamentais puoštas lie
tuviškas kryžius, ir detaliai pa
vaizduota, kaip veriami šiaude- no kambaryje gausu ir mer?ai- 
liai į žvaigždes. Kitų tautų eg-!ėių kūrinių — Kristus liūdnai 
lučių aprašyme irgi yra detaliai susimasis ant paguldyto krv- 
parodyti jų daromi ornamentai, šiauš Užminto vaško), daug ki- 

Tie visi ornamentai pirma bu-|tų piešiniu akvarele, pieštukais, 
niais drabužiais pasipuošusiomis vo padarvti Šv„ Kazimiero se- tempera. Vartojama visokiausia 
iš šalių. Atrodo labai patrauk-į serų laikomoje Marijos Augšt. Į technika, net piešimas vedžio- 
liai. Čia pat viršelyje įdėti var- ■ mokykloje. jant pirštu. Daug piešinių lietu-
dai ir veikalo autorių: iliustra- viškais motyvais — jie mokslei-
eijų ir jų paaiškinimų paruošė ja j Lietuvaičių meno Klasėje ; vjų pnvn S11kurti belaukiant Lie 
lietuvaitė Šv. Kazimiero vienuo- N„.iail nnninto : u, ! tuvaičių Seselių instituto pas-, n .. r . . i Nuėjau viena popietę į jų me-lyno sesuo M. Gracija Llrtaite,' klasę Wa s(en„je kabo ori s. 
o tekstą pamos? buvęs Chica- į „a||,s K ftimonin ikslaa _
gos Mokslo ir Pramones muse-i Lletuvait?. netoliese stovi Itali- 
jaus mokslininkas N. A Hilde-i^ 3ukurta „ medžio Si]uvos 
brand, dabar dėstąs Michigano, Dievo Motina Kf.leUs a 
universitete. 'lentynų su Įvairiu tautu urna-

, . . .. i mentais — japono imperatoriš-27 tautų eglutes 1 1 1

Veikale smulkiai aprašomos 
27 tautų eglutės, jų ornamentai 
ir paduodami detalūs braižiniai, 
kaip juos pasidaryti. Gausiai vie 
tos paskirta Lietuvai. Pradeda
ma kalėdiniu sveikinimu “Links

kieji papuošalai, kinų dramblio 
kaulo Madona, kinų vazos, ko
ralai, alabastro Madona, Čeko- 
slovakų rašalinė iš XVII šimt., 
ukrainiečių margučiai, ispanų 
drožiniai, simpatingi humeliu- 
kai iš Vokietijos. Gausu lietu-

B. Murino Meno paroda
A. R C KATELE, Chicago, m.

Meno mylėtojams ir meno pa-. los palikimas, kur lengvumas ir
rodų mėgėjams yra malonumo 
pamatyti akvarelisto Broniaus 
Murino atidarytą meno perodą. 
Pati akvarelė, kaip tapybinė prie 
monė, vieno dailininko parodo
je yra retesnis reiškinys. Gi B.

piešinio-formų suliejimas eina 
ranka rankon. Žinoma, tuo ne
noriu pasakyti, kad B. Murinas 
seka Turner. Ne. Skirtingi tau
tiniai privalumai, skirtingi kraš
tai, kuriuose gimė, skirtinga

Gražina Tulauskaitė

SUGRĮŽIMO VARPAI
Ledai upe atplaukia 
Lyg mintys sunkioj galvoj,
Kas pasitiks palaukėj,
Ten — Panemunėj laisvoj.

Ar bėrius svyruonėlis 
Ties Nemuno krantu?
Ar vėjas tik ir smėlis.
Pašventintas krauju ?

Liūdna pušis žiloji,
Nuleidusi rankas.
Dejuos, kad nežinojo,
Kur gali mus surast.

Vien kryžiai, ne, ne kryžiai —
Nematomi kapai,
Pasveikins mus sugrįžus /
Garsiau negu varpui.
1955. III. 13

ŠIRDIS PRIEŠ VEIDRODĮ
Staiga man veidrodis suriko:
„Plaukai jau debesų spalvos!"
Tikėjau, kad kasų vainiko 
Auksinio niekas nepavogs.

Ir tavo žvilgsnis man sušuko:
„Nuskendo saulė ežere ,
Melsvų akių. Dabar nė šukių 
Jos tavo žvilgsnyje nėra!"

Minčių ir rūpesčių takeliai 
Vingiuoja išdidžioj kaktoj,
Tiktai širdis nutilt negali.
Jaunatvę šaukianti dainoj.

Ranka kai pradeda rašyti 
Širdies dainuojamus žodžius,
Aš lyg lakštingalą mažytę 
Jazminų krūmuose girdžiu.
1956. V. 27

VAKARAS SVETIMAME PAJŪRYJE
Saulė tartum flamingas 
Danguj kaip jūroj braido.
Pušys — šnabžda laimingos:
„Saulė tartum flamingas"
Jūros balsas slaptingas —
Baltijos atneša aidą.
Saulė tartum flamingas 
Danguj kaip jūroj braido.
1952. II. 13

kaitų.
Tai tikras meno mažėjus, ir 

buvo malonu jame rasti jo šei
mininke sesele Graciją, vieną iš 
autorių angščiau minėtosios kny 
gos, kuri bus graži kultūrinė pro 
paganda Lietuvai.

— Sakykite, kokį tikslą tu
rėjote ruošiant šią knygą — 
paklausiau ją.

— Mums buvo'miela, kad bus 
progos plačiau suminėti Lietu
vą liečiančius dalykus, bet vei
kalas buvo ruoštas įvairių tautų 
kilmės žmonėms, kad būtų pa
laikomos jų tautinės tradicijos, 
kad prie eglutės puoširtio, prie 
ornamerdų paruošimo, būtų per 
ilgesnį laiką sutelkta visa šei
ma, kas palaimingai veikia y- 
pač priaugančią kartą, o tas y- 
pač svarbu šiais nepilnamečių 
nusikaltėlių laikais.

— Knygoje yra didelis orna-______________________________
mentų įvairumas? • 73 773 " ' " 77' ... . .... .. gybe užklausimų apie ją. Pra-— Stengemeg jų surinkti . .. ,® ... . . : dejome rinkti medžiagą. Mokslovisur kuo daugiau ir jų gamini- J

Murinas jų parodo daugiau kaip i gamta ir jos spalvos, pagaliau
40.

Akvarelė (kaip vandeninis da 
žas) savo kilme ir naudojimu y- 
ra senesnė už aliejinį dažą. nau
dotą ir naudojamą šiandien. Dar 
prieš krikščionybę senosios kul
tūros tautos Europoje, Afriko
je, Azijoje plačiai vartojo van
deninius dažus. Kinai ir japonai, 
augščiausiai iškultivavę šios 
technikos tapybą mene, ir šian
dien jos nėra užmetę. Šimtme
čių eigoje Europa išsaugojo šią 
techniką ir paliko daug įdomių 
darbų ir vertingų kūrinių (de
koratyvinių darbų, rankomis i- 
liustruotų bei paruoštų knygų, 
miniatiūrų ir paveikslų).

Visi tie kūriniai (žinomų ir 
nežinomų autorių), nors ir van
deniniais dažais tapyti, iki 19 
šimtmečio buvo atlikti rankos 
technikos pobūdžiu. Tik su ang
lų tapytojo William Turner var
do atsiradimu bei iškilimu įvyks 
ta lūžis šioje tapybinėje techni
koje. W. Turner turime laikyti 
tėvu šių dienų prasme supras
tos akvarelės, kaip tapybos ir 
jos te -hnikos. Prisimindami, kad 
šio dailininko kūryba skyrėsi 
nuo jo ben('ralaikiu mistišku a- 
pipavidalinimu ir pasak’šku mig 
lotumu (formos atžvilgiu), ga
lim geriau suprasti ir akvareli- 
nės technikos nanaudojimą jo
minkštiems piešinio kontūrams į didesnio pasisakymo? Kadangi 
suvesti. Ir taip, W. Turner pra- dienraštyje vieta ribota — siū- 
dCtas sausus vandens naudoji- j lau asmeniškai B. Murino kūri
mas akvarelės technikoje, bu- niu paroda aplankyti, 
vo priimtas visuotinai visose me j Red. pastaba: Paroda vyksta 
no mokyklose bei akademijose. Čiurlionio Valerijoje (Jaunimo

Po šių kelių pastabų apie pa- centras. 56000 S. Claremont 
čios akvarelinės tapybos esmę. Avė., Chica goję, III.); tęsis iki 
žiūrovui, tikiu, bus lengviau su- gruodžio 2 d.: atdara penkta- 
prasti ir B. Murino akvareles, dieniais nuo 5 iki 8 v. v., o šešta 
Jo kūrinių parodoje ryškiai me- dieniais bei sekmadieniais — 
tari į nki? tumer’.žkos mokyk- nuo 10 vai. ryto iki 8 v v

— skirtingi dailininkų dvasiniai 
polėkiai apsprpndžia ir pačią jos 
kūrybą. Taip yra ir su B. Muri
no kūryba. Jau vien pamėgtieji 
motyvai jį skiria nuo kitų daili
ninkų.

Gi komponavimo būdas, ob
jektų apiforminimas, technika 
ir spalvos nusako B. Murino sa
varankiškumą. Jį matai užtikrin 
tą savyje ir drąsu tapytoją.

Kadangi techniški savumai ir 
koloritas pas kiekvieną dailinin 
ką banguoja pagal nuotaiką ir 
laiką, tai ir B. Murino kūrinių 
parodoje galime matyti pagrin 
dines tris nuotaikas ir techni
kas, besipinančias gražioje kū
rinių virtinėje; etiudinė techni
ka su švelniu koloritu Nr. 16, 
33, 34 ir pn., plati technika su 
stipria tonine gama (Nr. 4, 29,

m ui panaudoti atliekamą medžią 
gą, beveik išmetamus, nenaudo
jamus dalykus, kaip šiaudelius, 
popierinius puodukus, kiauši
niams gabenti tas su įdubimais 
kartono dėžutes, riešutus, spra 
gintus kukurūzų grudus, plunks 
nas, kartono dėžutes, kur laiko
mi ledai, sūrio ir pudrų dėžu
tes, špuleles, sienoms lipinti po
pieriaus gabalus, ligoninėse at
liekamus plastinius vamzdelius 
(pvz. kokie vartojami kraujo
transfuzi joms), metalinių dėžu-Įtautų? 
čių skardą, pieno popierinius bu j 
tebus, senas skrybėles, senus į 
nertinukus, įpakavimo medžia
gą, vielas, kamščius ir kitokiau- 
sią namų apyvokoj atliekamą 
medžiagą, o taipgi iš gamtos pa
imtą — šakas, sėklas, smėlį, 
kriauklelius ir t.t.

— Kaip sugalvojote tokią kny 
gą paruošti?

Muzėjuje pastačius lietuvis

ir Pramonės muzėjus taipgi dau
gelio besiteiraujančių spaudžia
mas rinko per eilę metų medžią 
gą. Kada prie to dirbęs moks
lininkas Hildebrant persikėlė į 
Michigan universitetą, mums 
teko perimti tą darbą. Tyrėme 
visų tautų eglutes ir dirbo visa 
meno klasė. Paruošimas medžią 
gos tai knygai užėmė pusantrų 
metų.

— Kaip Jums atrodo lietuviš
koji eglutė, palyginus su kitų

— Mūsiškė eglutė turi kiek 
panašumo į švedų ir ukrainie-

konsulatus, į jų draugijas. Te
ko vykti į Wisconsin valstybę, 
kur yra Švedijos ir Norvegijos 
kaimeliai; stebėjome kokie ten 
tautiniai drabužiai, kokie papuo 
šalai, nes knygoje šalia eglutės 
yra ir vaizdas tos tautos drabu
žiais apsirengusios mergaitės. 
Teko nuomoti kostiumus, ap
rengti mūsų moksleives ir foto
grafuoti prie įvairių tautų eg
lučių. Kaikuriuos konsulatus ra 
dome jau uždarytus dėl įvyku
sios jų šalies okupacijos (sovie
tams įsibrovus); kaikuriuos kon 
sulus teko rasti fabrikuose be
dirbančius, bet ir jie davė infor
macijų. Kai pernai metais Com-

39 ir pn.) ir sulietinė technika 
su dažo, kaip spalvos, vertės iš-j ką eglutę, mus pasiekdavo dali 
ryškinimu (Nr. 19, 32, 38 ir
pn.).

Pastarosios grupės eilėje vie
nas kitas kūrinys artinasi prie 
A. GaĮd’ko technišku ypatybių 
arba jo kuri laik” m*gto didelio 
ir stipraus spalvinio žaismo. Jau 
vien turtingas akvarelinis įvai
rumas ir spalvinis žaismingu
mas šią psro'ą daro įdomia ir 
stiprią. O kur kitos vertybės, 
kurioms iškelti reikėtų žvmiai

Kultūrine kronika
• Gražinos Tulauskaitės poe- • Penkiasdešimt metų sukak- 

zijos knyga “Rugsėjo žvaigž- tis kaip mirė Juozapas Rapolas
dės” — jau knygų rinkoje. Iš Kalinauskas, vienas iš 1863 me-
melynų kietų viršelių kaip žvaigž. .... , T • . n,, : . .... . . . .tų sukilimo vadų Lietuvoje. Budės spindi antrašte auksines rai- . ...
dės. Poetė šiame rinkinyje tokia vo 1835 m. Vilniuje. Mo-
nuoširdi, jaučiamas rūpestingu- kėsi bajorų institute Vilniuj, Ag 
mas eilėraščius spaudai paruo- ronomijos mokykloje Horkuose 
šiant, jaučiamas naujų krypčių įr Inžinerijos akademijoje Pet- 
jieškojimas. šiuo kartu jaučia- rapily Krymo karo metu buvo
mas didesnis palinkimas į este- . ..... ... , .. . • . karo inžinierius (karininko laipstizmą, gal net vengiant ryškios
patriotikos ar pasaulėžiūrinių niu ir buvo Pasiųstas į Kronšta- 
pasisakymų, nors ir to švelnių 1 to salą ginti Petrapilio nuo ang-
užuominų netrūksta. Poetė čia 
įdomi savo miniatiūriniais eilė
raščiais, kurie veikia siauru, bet 
koncentruotu ir stipriu spindu
liu. Poetė yra jautrios sieios žmo

GRAŽINA TULAUSKAITĖ

monwealth Edison bendrovės rū 
čių. Baltijos tautos turi panašių Į muose ruošė 27 įvairių tautų 
ornamentų. Knygos leidėjui da- eglutes, teko puošimo darbą pri- 
vėme 8 paveikslus, kurie gale- žiūrėti, stebėti. Kaikurios gru

pės stengėsi medelį daryti kuo ( 
spalvingesnį, nepaisant to kraš
to tradicijų. Teko teikti nuro
dymus. Paskiau, stebėdami tuos 
medelius, ‘ lankytojai, sužinoję, 
kad bus išleista ši knyga, jau 
tada užsakė jos 7,000. Pažymė
tina knd lietuviškos eglutės ap-

tų tikti viršeliui. Parinko lietu
vių eglutę, kaip originaliausią 
ir spalvingiausią.

Iš kur Jūs Mirinkot tiek 
medžiagos knygai?

Kreipėmės į įvairių tautų

gus ir tai atsispindi jos kūry
boje: “Esu jautri aš, lyg mimo
za —/ Prašau, nelieskite ma
nęs:/ Užmušite žodžiu kiekvie
nu,/ Kuris neeira iš širdies.” 
Eilėraščiuose apst u to švelnaus į 
nuotaikingumo. Rimuodama a- 
pie papartį, mūsų poetė sako: 
‘Dievo ašara nurieda/ Žemėn 

deganti žvaigždelė./ Tai jinai 
paparčio žiedu/ Šiąnakt tau pra
žys prie kelio.”

Tarpais poetė liaudiškai sen
timentali, kaip toje raudoje prie 
karsto: “Ne su saule ten užmi
go/ Vyšnioj volungėj,/ Tik štai 
ga širdis mažoji/ Skausmo ne
pakėlė”. Mūsų lyrikė randa savi
tą priėjimą ir pri ■ ; amtos te
mų, kaip tame eilėraštyje apie 
vakaro debesis: “Įraudę žiūri 
debesys/ Tie žilabarzdžiai se
niai,/ Kaip saulė jiems iš jūros/ 
Raudoną vyną semia”. Šiame 
eilėraščių rinkinyje poetė gal 
net jautriau kalba gyvenimo ru
dens temomis, atsiduodama, kad 
ią “paima ir neša mirt ruduo”. 
Ji prašo nešluostyt rudens a- 
šarų nuo langų. Jai matos, kaip 
“Danguj užgeso žvakės/ Proce
sijoj angelu.../ širdis tartum 
plaštakė/ Nulaužtu sparneliu”. 
Poetė moka kalbėti tokiais mie
lais trioletais, kaip čia perspaus 
dinamas “Vakaras svetimame 
pajūryje’. Ji netgi sukūrusi ak
rostichą — “Nuotaika” (29 pus
lapy), kur iš pirmųjų kiekvie
nos eilutės raidžių išeina jos var 

Gražina.

lų puolimo. 1857 m. buvo pas
kirtas Inžinerijos akademijos 
profesorium, o 1859 m. kaip ga
bus inžinierius, buvo pasiųstas 
tiesti Odesos-Kursko geležinke
lio. Paskiau perkeltas į Lietu
vos Brastą, kur pakeltas inžine
rijos kapitonu ir priskirtas prie 
generalinio štabo. Prasidėjus su
kilimui, nenorėdamas kovoti 
prieš sukilėlius, pasitraukė į di
misiją. paskiau prisidėjo prie 
sukilėlių ir buvo paskirtas su
kilimo vadu su būstine Vilniu
je. Rusų suimtas buvo nuteistas 
mirti, tačiau draugams užta
riant liko visam gyvenimui iš
tremtas į Sibirą. Tremtyje nu
sistatė — jeigu išliks gyvas, 
stos į karmelitų vienuolyną. Am 
nestijos metu sulaukės laisvės, 
įstojo į vienuolv.’ą Tapo kuni
gu. Mokėjo daug svetimų kal
bų Parašė Lenkijos, Lietuvos 
’r Rus’los karmelitų istoriją. Jo 
beatifikacijos byla vedama Ro
moje. ^remtyje ii' vėliau pasi
žymėjo dideliu gyvenimo tauru
mu. Mirė 1907 m. lapkričio 15 
d. Vadovicuose.

• Ernestas Galvanauskas, vie 
į nas iš žymiausiu Lietuvos vals
tybininkų, švenčia 75 m. gimimo 

i sukaktį. Galvarauskas gimė 
1882 m. lapkričio 20 d. Zizonių 
kaime, Vabalninko valsčiuje. 
Mokėsi Vabalninko pradžios mo 
kykloje, vėliau Panevėžyje. 1897 
-1902 m. baigė Mintaujos gim
naziją. Belgijoje įsigijo kalnų 
inžinieriaus ir elektros inžinie
riaus diplomus. Dalyvavo lais
vės sąjūdy prieš carą, vadovau
damas Cipenų valsčiui. Šio vals
čiaus nutarimai buvo priimti iš 
dalies ir Didžiajame Vilniaus sei 
me. 1906 m. buvo suimtas ir lai
komas kalėiime. Po to buvo pa
leistas už užstatą ir vėl suimtas. 
Po to išvyko i Suomiią, kur gy
vendamas rašinėjo į lietuviškus

ERNESTAS GALVANAUSKAS
Šis Terros išleistas eilėraščių laikraščius ir popularias brošiū- 

nnkinys turi 662 puslapiu, nėra raa pasirašydamas .juodkalnie-

Murinas Tiltas (akvarelė)

raT-”,m”’ me'*':p"a ruošiant daug 
n risime ir> I P.i'hnr ’-'^nė. — bai 

savo pakako ūma sesuo Gra
cija.

taip labai didelis, o jis mums 
palieka net stipresnį jsnūdį. kaip 
ankstyhesni poetės Paklydę žo
džiai, Vėjo smuikas ir Po sve
timu dangum.

Poetė šiuo metu gyvena Ci
cero je, TU. Yra suvalkietė iš ša
kiu apskr. baigusi Aušros gim
nazija Kaune, humanitarines

Naiiias leHinvs vra gražus i st,ud’ jas išėiusi Vyt. Didž. uni-
k”H Ar’n's !•»’»»■>* ūmas lietuvių 

o onkūrūne t’ek nusi- 
peln'usi -»“suo Gra
cija Listaftė yra kilusi iš Wor- 
ce»t°r Mas«. ten baigusi meno
mokyklą, vėliau dėsčiusi Menoituva", vėliau 
instdute, o dabar v’sa laiką dės- 
ta"ti meno dalykus • Marijos 
Augšt. mokykloje. Jos tėvas yra 
nuo Vilniaus krašto, o motina 
Elena Leonavičiūtė — yra iš 
Prienų. Minėtoji knyga gauna
ma adresu: Maria High School,

versitete d'stė lietuviu kalhą 
ir literatūra Kauno Aušros mer 
raič’ų ir X "imnaziio je. Pirmio-i 
ii jos eilėraščiai buvo atspaus-: 
dinti 1921 m die”ra/tvje “Lie- 

įvairiuose Lie
tuvos žurnaluose, o taipgi Gra
nito almanachuose.

• Dvieju šimtų metų sukak
tis nuo mirties Adomo Enriko 
Pilgrimn sueina lapkričio 28 d. 
Tai buvo vienas pirmesnių jų lie
tuvių rašytojų. Gimęs 1702 m.

„ zs ... . Tilžės apskr., išvertęs dalį Šv.6727 S. California, Chicago 29,'RaiU), įSwrtęs ki,Ų'rcll.
III. arba "Drauge”. Kaina — | ginių leidinių. Mirė 1957 m. lap- 
$4.95. ...... kričio 28 d. Įsrutyje.

čiu, Ernestu Barzdyla, Kipšiu
ku ir Pakapės ir kt. 1919 m. Pa
ryžiui“ suorganizavo informaci
jos biurą ir ta;s pat metais bu
vo paskirtas Lietuvos delegaci
jos taikos konferencijoj Pary
žiuje nariu 1919 m. buvo Lietu
vos min.’ pirmininkas, finansų, 
prekybos ir pramonės ministe- 
ris. vėl miniaieris pirm. ir už- 
sie”ių reikal" ministeris. Vėliau 
pasitraukė iš valstybinio apa
rato ir atsidavė tik visuomeni
niam ir pramoniniam bei pre- 
kvb’niam darbui Klaipėdoje. 
1939-40 m vėl buvo finansų mi- 
nislcriu. Yra išleidęs mokslinių 
darbų, redagavo laikraštį, buvo 
paties įkurto Prekybos institu
to rektorius. Šiuo metu sukak
tuvininkas gyvena Madagaska
re.

• Ihiil. A. Vnleška savo stu
dijoje kuria vitražą “Pavasa
ris”. taipgi baigia vitražų eski
zus J. Pakcl vilai.
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DR. ,1. GRINIUS, Vokietija

Svarbiausias lietuvių uždavi-, festivalis nebegalės kartoti to, 
nys laisvajame pasauly — dirb

KULTŪRINĖ KRONIKA

ti lietuvybei išlaikyti ir stiprin
ti. Bet šis uždavinys greit taps 
neįmanomas be lietuviškos kul
tūros palaikymo ir ugdymo. Kas 
galvoja kitaip, stato pilis ant 
smėlio. Realiai mąstančiam lie
tuviui aišku, kad lietuvybė pa
reina tik nuo nuolatinės kultū
rinės veiklos lietuviškose šeimo
se, lietuvių vaikų darželiuose, 
lietuviškose mokyklose bei baž
nyčiose, per lietuviškus žurna
lus bei laikraščius, per vertin
gas ir gražias lietuviškas kny
gas, per lietuvių mokslininkų, 
dailininkų, muzikų, teatralų, ra
šytojų kūrybą, per kunigų apaš J 
talavimą, per mažus bei tamp-- 
rius lietuvių kultūrinius židi
nius, kurie laikas nuo laiko ga
li susirinkti j tokius sąskry
džius, kaip dainų ir šokių festi
valiai su kongresais ir parodo
mis. Tik vispusiška, nuolatinė, 
kantri kultūrinė veikla tegali 
esmiškai padėti lietuvybei.

Tačiau ar 1958 metais, mi
nint Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį, nėra tokių darbų, ku
rie būtų verti bendrų lietuviš
kų pastangų ir kurie paliktų gi
lesnius patvaresnius pėdsakus. 
Mėginsiu keletą jų nurodyti.

1. Dailės srityje

Nėra abejonės, kad lietuviai 
dailininkai per 13 metų nuo Lie
tuvos pavergimo yra sukūrę lais 
vuose Vakaruose nemažai dai
lės darbų (įvairios technikos pa 
veikslų, skulptūros ir architek
tūros kūrinių). Daugelį šių dar 
bų reprodukcijose yra atspaus
dinęs “Aidų” žurnalas. Bet ši
tos reprodukcijos pasilieka iš
sklaidytos atskiruose sąsiuvi
niuose. Iš jų nesusidarome ben
dro vaizdo nei sau, nei kitiems 
parodyti. Todėl būtų gražus už
davinys tas reprodukcijas at
rinkti ir surinkti krūvon bei jas 
papildyti dar naujomis spalvo
tomis reprodukcijomis, kad su
sidarytų stambus albumas, ku
ris taptų staline knyga patiems 
pasigrožėti (ypač jaunimui) ir 
svetimiems parodyti, kas mūsų 
dailininkų sukurta.

Norėti, kad lietuvių dailės al
bumą išleistų pats “Aidų” žur
nalas, būtų perdaug iš jo vieno 
reikalauti. Užtektų, kad “Ai
dai” panaudotų visas savo dai
liąsias klišes, o papildomoms kli 
šėms ir spaudos darbams lėšos 
turėtų ateiti iš sutelktinių lietu
vių šaltinių. Tokią subsidiją 
“Aidams” minėto dailės albumo 
išleidimui turėtų suteikti Liet. 
b-nė 1958 metais.

2. Muzikos srityje
Nėra abejonės, kad ir mūsų 

muzikai-kampozitoriai turi su
kūrę įvairių kūrinių, kurie būtų 
verti išleisti. Jei jie taptų pri
einami pasaulio (ypač Vakarų 
Europos) muzikiniams ansamb
liams prie gausių radiofonų, nė
ra abejonių, kad jie būtų groja
mi, nes nauja muzikinė litera
tūra ten visada pageidaujama 
dėl didelio jos suvartojimo. Kai 
kurie Eurojos radiofonai jau 
dabar kaikuriuos geresnius lie
tuvių kūrinius groja, jei kas pa
siūlo (pvz. Stuttgarte, Breme
ne. Tik, deja, lietuviai beveik 
nieko negali pasiūlyti, nes iš
spaustų lietuvių kompozitorių 
kūrinių tėra labai mažai. Taigi, 
sutelktinėmis jėgomis atspaus
dinus keletą gerų kompozicijų, 
lietuvių muzikai išeiti į pasaulį 
ke'ias būtų prakirstas.

Tuo tarpu mūsų kompozito
riams būtų ir kitas uždavinys 
- • perkomponuoti lietuviškus 
šokius, kad jie įgautų muzikališ 
kai menišką veidą, maždaug to
kį. kokį Smetana yra davęs sla
vų šokiams. Šitas uždavinys 
tampa aktualus, pagalvojus, 
kad sekantis lietuviškų šokių

kas buvo atlikta šią vasarą. Kad 
būsimas festivalis būtų patrauk 
lūs, nors muzikalinė šokių pu
sė turi būti kitokia. Todėl Liet. 
bendruomenė Amerikoj turi duo 
ti užsakymų žymesniems kom
pozitoriams lietuviškus šokius 
perkomponuoti ir tas kompozi
cijas atspausdinti. Aišku, tai 
sunkus ir atsakingas darbas. 
Bet kaip tik šitokie leidiniai, 
kaip ir laisvųjų lietuvių dailės 
albumas, turi galimybių praeiti 
pro Geležinę uždangą ir pasiek
ti tėvynę Lietuvą.

3. Literatūros srityje
Kreipiant dėmesio į mūsų jau 

nimą, jo lietuvybei žadinti ir 
stiprinti, reiktų parašyti ir gra
žiai išleisti bent du lietuviškus 
nuotykių romanus. Atrodo, kad 
šitokiems kūriniams tinkamiau
sias temas galėtų duoti lietuvių 
knygnešių nuotykiai spaudos 
draudimo metais ir lietuvių gink 
luotosios rezistencijos kovos 
prieš sovietinius okupantus. Kad 
šitokie reikalingi romanai tap
tų realybe, reiktų paskelbti ra
šytojams konkursą su tokiomis 
premijomis, kad jos paskatintų 
rašytojus rimtai tiems darbams 
atsidėti, žinoma, ir atitinkamą 
laiką duoti, kad teoriškai visos 
aplinkybės nuotykių romanams 
parašyti būtų palankios. Šito
kių romanų įtaka jaunimui bū
tų jaučiama daugelį metų ir ža
dintų patriotizmą.

Antras panašus uždavinys lie 
čia dramatinę literatūrą. Ligšiol 
keli draminių kūrinių konkursai 
nėra davę patenkinamų rezul
tatų — premijuoti kūriniai dėl 
įvairių priežasčių nevaidinami, 
o nepremijuotų niekas nežino, 
nes jie tebėra rankraščiuose. Ta 
čiau tai nereiškia, kad visi ne
premijuoti kūriniai būtų men
kesni už premijuotuosius. Kar
tais būna atvirkščiai. Antai, 
1930 — Vytauto Didžiojo me
tais buvo premijuota V. Bičiū
no sukurta drama “Žalgiris”. 
Bet ji literatūr. ir teatraliniu at
žvilgiu yra neabejotinai men
kesnė už B. Sruogos “Milžino 
paunksmę”, kuri premijos tada 
negavo, šis ryškus pavyzdys nu 
rodo, kad rankraščiuose gali 
būti neblogesnių kūrinių, negu 
premijomis vainikuoti. Pvz. 
“Darbininko” konkuršb jury ko 
misijos buvo viešai paskelbta, 
kad buvo keli kūriniai, kuriuos, 
šiek tiek pataisius, būtų galima 
spausdinti ir vaidinti. Todėl 
Liet. b-nės valdyba turėtų su
daryti rašytojų ir teatralų ko
misiją, kuri peržiūrėtų geruo
sius nepremijuotus buvusių dra 
mų konkursų rankraščius ir pa
prašytų autorius, kad pataisytų, 
jei kas taisytina. Šitokia neper- 
daug oficiali procedūra gali būti 
d'aniinei literatūrai laiminges
nė ii vaisingesnė. Tik, žinoma, 
atrinkti ir pataisyti, jei reikia, 
rankraščiai neturėtų pasilikti 
gulėti stalčiuose.

4. Mokslo srityje
1958 metais nereikėtų iš gal

vos išleisti ir mokslinės litera
tūros, kuri labiausiai apleista. 
Juk šiais metais “Aidai” savo 
premijas paskyrė už tris moks
liškus darbus rankraščiuose, 
bot niekas nežino, kas ir kada 
juos galėtų išleisti, nors, rodos, 
visos premijuotos studijos turi 
vienokį ar kitokį ryšį su dabar
timi. Manau, kad yra parašytų 
ir tašomų kitų moksliniu veika
lų, kurie sutinka tas pačias sun 
kenybes, kaip premijuotieji. To
dėl laisvųjų lietuvių uždavinys 
nepriklausomybės metais neuž
miršti tokio mokslo, kuris oku
puotoje Lietuvoje negalimas. Jis 
reikalingas n« tik jaunimo lietu
vybei palaikyti, bet ir broliams 
Lietuvoje, nors jis ten ir trupi
niais tepatektų.

Leonardas Žitkevičius

VERGAS IR MENULIS
Jie prisėjo gėlių po kalėjimo langu. 
Žydi žiedas ant kruvino bato.
Jie paleido mėnulį į dangų.
Bet vergas dar saulės nemato.

Tiktai burbulų mato didžiulį.
Tiktai gėlės nuo kraujo raudonos. 
Tegu viešpačiai valgo mėnulį.
O vergas nori duonos.

PRASMĖ IR ILGESYS
Be jokio rūpesčio prasmingo '
Klausiaus lakštingalos giesmės.
Ir, lyjant lietui arba sningant, 
Klajojau vienas be prasmės.

Ir buvo meilė, kaip kad nesti 
(Visam kely, visuos veiduos),
Kurios nei vesti, nei pamesti 
Aš negalvojau niekados.

Vienok ją pamečiau. Neliko 
Senų dainų dainuoti kam.
Nėra namų ant lauko pliko.
Nėra gyvenimo plikam.

Aš supratau prasmės doktriną:
Nėra prasmės, jei nėr naudos.
Bet ilgesys mane kankina,
Vilioja vėl. kaip kitados,

Netrokšti nieko prasmingesnio, 
Tiktai lakštingalos giesmės,
Tiktai gyvenimo beprasmio,
Kuris turėjo daug prasmės.

5. Religijos srityje
Pagaliau religijos srityje ne

reikėtų užmiršti lietuviškų kry
žių ii koplytėlių. Šituos pamink 
lūs turėtų prisiminti ir Liet. ben 
druomenė, ir lietuvių parapijos, 
ir kitos lietuvių organizacijos. 
Juk laisvoje tėvynėje, minint 
valstybės atstatymo 10-sias ir 
20-sias metines, tokių pamink
lu buvo pastatyta. Argi dabar 
tą tradiciją reikėtų apleisti? Tik 
statant kryžius ir koplytėles rei 
ketų laikytis pagrindinių tra
dicinių bruožų. Šituo atžvilgiu 
visai nepavyzdys neseniai pasta 
tytae Britanijos lietuvių kryžius 
-rūpintojėlis, kuris mažai ką ben 
dro beturi su lietuviška tradi
cija.

Augščiau suminėtų darbų į- 
vykdymas daug reikštų ir ilgai 
bylotų, kad lietuvių tautai rei
kia laisvės ir kad laisve ji rim
tai pasinaudoja. Todėl tie tūks
tančiai dolerių, kurių pareikalau 
tų Pasaulinis seimas, ar nege
riau būtų sutelkti minėtiems ar 
panašiems uždaviniams — pa
minklams įvykdyti. Tų darbų tu 
retų imtis lietuvių bendruome
nės JAV ir Kanadoj su savo 
Kultūros fondais.

Tačiau, kad tie fondai, būtų 
pajėgūs kultūriniams uždavi
niams, jie turėtų kitaip tvarky
tis. Dabartinis jų tvarkymas iš 
viršaus, sudarius komitetą ar 
valdybą ir kviečiant aukoti tiks 
liai nežinomiems uždaviniams, 
negali pasisekti. Reikia, kad 
stambesnieji aukotojai Kultūros 
fonde turėtų sprendžiamąjį bal
są ir gautų be atskiro mokesčio 
tuos leidinius, kuriuos fondas 
subsidijuoja. Taip pat Kult. fon 
das turėtų paskelbti gerai per
galvotus, konkrečius kultūrinius 
uždavinius, kad žmonės galėtų

Rūdim Druskininkuose 
Nuotrauka, neseniai atsiųsta iš Lietuvos

žinoti (ir pasirinkti), kokiam 
uždaviniui prašomos aukos bus 
sunaudotos, kaip tai daro kaiku- 
rie leidėjai su savo išleistomis 
knygomis. Jeigu jas pavyksta 
išleisti (žinoma, su rėmėjų pa
vardėmis), kodėl tai turėtų ne
pasisekti Kult. fondui, svarbes
nės reikšmės leidinius subsidi
juojant ir jiems konkrečiai lė
šas telkiant? Tik jis neturėtų 
savo darbo pradėti leidimu to
kių archivalijų, kuriomis tesido
mi negausūs specialistai. Kol 
Kult. fondas nestovi tvirtai ant 
kojų, tokios archivalijos jį pa
tį gali nuvaryti į archyvą. To 
jam niekas nelinki.

Liet. b-nė turi pergalvoti 
Kult. fondo organizaciją, kad 
joj ryškiau pasireikštų asmeni
nis (personalinis) elementas, 
toks artimas lietuvių būdui, o 
pats Kult. fondas turėtų imtis 
konkrečių su gyvenimu susiju
sių uždavinių, kurių keletą čia 
mėginau sužymėti. Jei Liet. b-nė 
su Kult. fondu 1958 metais at
liks keletą konkrečių kultūrinių 
uždavinių, kurių pavienė inicia
tyva nepajėgia įvykdyti, tai Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
čiai paminėti bus pastatyti keli 
reikšmingi ir patvarūs pamink
lai.

• Draugo kalendorius — sie
ninis, mėnesinis, nuplėšiamas — 
jau baigiamas spausdinti ir bus 
išsiuntinėtas skaitytojams.

• Bronės Jameikienės sukur
ti vitražai: Trys Karaliai, Šv. 
Pranciškus ir paukšteliai bei ta 
tema sukurtas abstraktas yra 
išstatyti religinio meno paro
doje, kuri atidaryta Šv. Ksave
ro kolegijoje, Chicagoje. Paro
da tęsis iki gruodžio 15 d.

• Romanas “Miškais ateina 
ruduo” — naujai išėjusi M. Ka
tiliškio knyga — yra ne eilinė. 
Joje sodrus sakinys, vaizdai ap
rašomų dalykų tėkmė. Sakysi
me, kalbėdamas apie pavasarį 
miške, autorius sako: “Miškas 
dūsavo iš visų plaučių, giliai iš 
krūtinės atsikvėpė miškas, iš
pūsdamas žiemos dusulį. Budo 
kraujas miško gyslose ir gausiai 
tvino iš žiemos padarytų žaizdų 
sakais ir sula. Kalė kietai ir ne
nuilstamai miško širdis galingu 
genio snapu”.

Autoriaus kalba itin žodinga, 
praturtinta rečiau sutinkamais 
žodžiais ar taikliais naujada
rais: čia pvz. aptinkame žo
džius: krapenti, atčaiža, švėtry- 
nė, apluokas, žagrės verstuvė 
ir kt. Ir tuos pačius kasdienius 
posakius autorius įstengia vieto
mis išreikšti taip naujai, pvz. 
aprašo piršlį, “liežuviu keliantį 
vėją senoj troboj” (p. 173), ar
ba kalba anie širdis, kurios “ap
drungsta sūria ašara”. Saulėte
kio peisaža jis tapo šiais keliais 
žodžiais: “Ištryško saulės skri
tulys, verdantis ir trykštantis 
baltomis žarijomis, tartum iš 
milžiniškos kalvės žaizdro, kurį 
įpūtė vėjai ir audros slogią nak
tį” (p. 237).

Patsai romano vvksmas kon
centruojasi lietuviškame kaime. 
Auganti socialinė sąmonė prasi
veržia miško kirtėjų streiku 
prieš pirklius. Geras uždarbis 
daugelį nuveda į smuklę, kur už 
sikuria muštynės (girtavimo, 
muštynių ir panašių dalykų ro
mane pilna su kaupu). Romano 
herojus Tilius patenka j kalėji
mą. Išėjus karščiau suliepsnoja 
jo meilė smuklininkės dukrai 
Agnei. Abiems tai pirmosios kait 
ros, jie nuoširdžiai jungia savo 
gyvenimo gijas. Deja, Tilių liki
mas nubloškia tarnauti pas gud 
rų, turtingą ūkininką Doveiką, ■ 
seną jau, bet vedusį jauną, pie-j 
nininkę. Doveika gana suktais, 
keliais pralobo, bet dabar nieko j 
negaili savo gražiai žmonai.

Ji gi — vienatvės kankina
ma, pribrendęs vaisius kristi į 
kieno nors rankas. Ir krito į Ti- 
liaus rankas. Jis pergyvena di
delę įtampą, svyruodamas tarp 
Agnės ir Doveikienės, bet aistrin 
gas Doveikos namų sūkurys, kur 
jis gyvena, jį nuneša. Dar labiau 
prie Doveikienės jis palinksta, 
kai pamato Agnę šokant su at
vykusiais nusausinimo darbams 
gimnazistais; tie kasėjai apskri
tai yra naujas gyvybinis pulsas 
apylinkėje.

Romanas ne tik atskleidžia 
Tiliaus ir Doveikienės puolimo 
kelią, bet ir išryškina tą baisią 
sąžinės graužimo žmogaus kan
čią, kuri Tiliuje pasiekia šiur
pios įtampos: “Jis tramdė sa
ve, kaip įmanydamas, suleisda
mas nagus į delną, sukąsdamas 
lūpas dantimis, kad rėkte neiš
rėktų gūdaus nevilties skundo, ( 
aštriais peiliais surėmusio ir ne
leidžiančio pakrutėti. Jis tik de
javo gailiai ir patylomis, kaip 
vaikas pasimetęs ir paklydęs ir 
pajutęs visą klaikumą nakties, 
miško ir pamažu, bet užtikrin
tai, sėlinančiu vilku. Jis varžėsi 
ir gėdinosi savo hejeriškumo, 
nepasitikėdamas nė vienu erd
vės eentimetm. neturėdamas 
kam pasisakvti, rfšmanyda- 
mas, kain palengvinti sau. Bū
damas viekas ir būdamas toks 
menkas klaikiai didingoje pra
radimo ok’vai’doje.. Tebebrido 
vis tirštėjanč’on miglon, už ku
rios n’^ko nėra, kuri baigiasi, 
lyg peiliu nupjauta, ir išnvksta, 
visiškai išsidalindama beribėje” 
(p. 483); tie smamiriavimai jam 
tik nepakel'amą kančia atnešė, 
kad jis net pagalvojo: “pasida
rysiu ',ala. ar i* tūžmasties ki
ta nugalabysiu” (p. ,485).

Romanas ir baigiasi šūviais 
Doveikos, kuris taiko į neištiki
mą žmoną o sužeidžia ją ban
džiusį užstoti Tiliu. Autorius ne 
beišryškina jų tolimesnės gyve

nimo tėkmės; užvertus knygą 
skaitytoją palikdamas susimąs
čiusį.

Gaila, kad autorius vietomis 
pernelyg natūūralistiškas, ir vei
kalas nesuaugusiems nėra re
komenduotinas.

• Pianistas Andrius Kupre
vičius, gyvenąs Clevelande, Ohio, 
ir mokytojaująs Music School 
Sattlement fortepiono fakultete, 
po ilgesnės pertraukos vėl sėk
mingai reiškiasi fortepiono re- 
čitaliniais koncertais. Pradėda
mas rudens sezoną A. Kupre
vičius spalio mėnesį su pasise
kimu koncertavo Bostone, De
troite ir Philadelphijoje mūsų 
tautiečiams bei amerikiečiams. 
Andriaus Kuprevičiaus fortepio
no skambinimo menas gražiai 
garsinamas ir tarp amerikinės 
akademinės rinktinės publikos: 
Clevelando Westem Reserve uni 
versiteto vadovybė, savo studio 
zams pertiekdama specialų muzi 
kos istor. kursą, jį palydi atitin
kamų kompozitorių kūrinių kon
certais per televiziją. Tokie aka 
deminiai koncertai per Clevelan
do televizijos penktą kanalą jau 
įvyko lapkričio 18 ir 22 d., o pas 
kutinis šios paskirties koncer
tas įvyks 1958 m. sausio mėne
sio pirmomis, dienomis, kurių 
programas išpildo Andrius Kup
revičius. Tie koncertai per te
leviziją perduodami minėtose 
datose penktadieniais 11:30 va
landa. Po šių koncertų A. Kup
revičius turės du koncertus, sau 
šio 6 ir 20 dienomis, savo Mu
sic School Sattlement salėje; jis 
su violenčialistu Ernestu Silber- 
šteinu išpildys L. v. Bethoveno 
Sonatų fortepionui su violenče- 
l,p ciklą. Vasario 19 d. mūsų pia
nistas pakviestas fortepiono re
čitaliui į Clevelando Public Li- 
brary koncertinę salę. Baigda
mas 1957-1958 metų koncertinį 
sezoną, pianistas Andrius Kup
revičius dalyvaus fortepiono so
listų Clevelando Filharmonijos

|"onije(s orkestro :koncetrte. 
Kovo mėnesį radijo WHK kon
certų salėje, kur programą su
darys Edvardo Griego koncer
tas fortepijonu su simfonijos 
orkestru.

• Vyt. Mankeliūnas, lietuvis 
kunigas Kolumbijoje, tame kraš 
te įsigijęs antrąjį filosofijos dok 
toratą (teologijos doktoratą ga
vo Kauno universitete) profe
soriauja Bogotos .universitetuo
se, skaitydamas filosofijos ir 
psichologijos kursą. Ten taipgi 
redaguoja psichologijos' žurnalą 
“Testimonio”; Kolumbijoje yra 
išleidęs tris mokslinius veikalus 
ispanų kalba kurių paskutiny
sis išėjo pernai metais: “Psi
choanalizė ir katalikybė”. Taip
gi yra Kolumbijos kardinolo pa
tarėjas moksliniais klausimais. 
Dirbdamas mokslinį darbą, ne
apleidžia ir lietuviškųjų reikalų, 
kartkartėmis parašydamas į lie
tuvių spaudą (su kun. P. Gaida 
Lietuvoje yra išvertęs Tihamer 
Totho “Jaunos sielos auklėji
mą”), o dabar yra pakviestas 
dirbti Kolumbijos sostinės — 
Bogotos — lietuvių sielovadoj.

• Rūta Lee Kilmonytė — lie
tuvaitė filmų aktorė — jau yra 
vaidinusi aštuoniuose filmuose 
ir dalyvavusi apie šimte tele- 
vizijos programų. Dabar ji vai
dina naujai sukamame filme 
“Marjorie Momingstar”. Su ja 
pasikalbėjima jrekordavo P- La
banauskas ir jos žodis per A- 
merikos balsą bus perduotas į 
Lietuvą. Be kitu dalyku mūsų 
aktoi'č pareiškė, kad lietuvių kai 
bos mokėjimas jai net padėjo 
filmų darbe, nes jai lengviau per 
teikti svetimų kalbu akcentą, 
kada tai būna reikalinga.

• Prof. Antanas Ramūnas.
kuris šiuo metu atlieka moksli
niais tikslais kelionę po Euro
pą, la-’kės’ Anglijoje ir Belgi
joje, kur skaitė paskaitą Lou- 
vaino universitete. Po to Išvyko 
į Prancūziją.

f • Maitislavas Dobužinskis, di
delio garso pasiekęs Lietuvos 
dailininkas, teatro dekoratorius 
ir grafikas, mirė sulaukęs 82 m. 
amžiaus savo sūnaus dail. Vse- 
volodo Dobužinskio namuose 
109 Greenwood dr., Massapequa, 
N. Y. Velionis buvo gimęs Nau- 
garde 1875 m. rugpj. 2 d. Jo 
tėvas, rusų armijos generolas, 
rūpinosi sūnaus geru išmoksli
nimu ir leido jį į Petrapilio uni
versiteto teisių fakultetą; drau
ge jis lankė ir Dimierievo Kav- 
kazkio tapybos studiją, o vėliau 
šios šakos studijas gilino Muen- 
chene. Nuo 1902 m. dalyvavo 
bendrose parodose su rusų dai
lininkais, o 1906 pradėjo savo 
parodas užsienio centruose, kaip 
Paryžius, Berlynas, Briuselis, 
Roma, Venecija, Milanas, Leip
cigas. Nuo 1907 m. ėmė reikštis 
kaip dekoratorius Stanislavskio- 
teatre Maskvoje ir Diagelevo 
balete Paryžiuje. Yra paruošęs 
apie 8Q dekoracijų Europos ir 
JAV teatras. Kaip grafikas yra 
iliustravęs eilę Anderseno, Puš
kino, Dostojevskio veikalų.

Nuo 1929 m. apsigyveno Lie
tuvoje, kur nupiešė apie 30 de
koracijų Kauno teatrui. Dėstė 
Meno mokykloje ir vėliau turė
jo savo meno studiją. Mėgo vaiz 
duoti Lietuvos architektūrą, y- 
pač Vilniaus miesto. Aktyviai 
dalyvavo senovės paminklų ap
saugos darbuose. Parašė studi
ją apie Vytį. Yra dekoravęs Lie 
tu vos prezidento rūmus, Vytau
to D. gimnaziją Klaipėdoje, Ka
ro muzėjų. Globojo Čiurlionį, į- 
vesdamas jį į lietuvių dailinin
kų tarpą.

1939 m. išvyko iš Lietuvos. 
Trumpai sustojęs Londone, įsi
kūrė JAV-se ir čia ruošė deko
racijas Metropolitan operos ir 
kitiems pastatymams, taipgi su- 
ruošdamas eilę savo parodų New 
Yorke ir kaikuriuose Amerikos 
universitetuose. 1940 m. Bosto
ne buvo parodon išstatęs Lietu
vos vaizdus. 1950 m. sukūrė es
kizus Paryžiaus didžiajai operai, 
o nuo 1952 m. gyvendamas Ita
lijoje sukūrė Neapolio operai 
Eugenijaus Onegino dekoraci
jas.

Jo sūnus Vsevolodas yra taip
gi plačiai žinomas dailininkas.

• Elena Kuprevičiūtė, smui
kininkė virtuozė, šiuo metu gy
vena Portsmouth, Virginijoie. 
Ji ten gyvena su savo vyru, dr. 
med. Valiu Bergu, kuris viena
me US marinų daliny kaip karo 
gydytojas atlieka karinę prie
volę. Valius ir Elena Bergai au
gina sūnelį Saulių Mykolą, ku
ris jau perkopė į savo amžiaus 
antrą mėnesį. Įžymioji mūsų 
smuikininkė, kiek leidžia šeimos 
pareigos bei aplinkybės, rūpes
tingai ruošiasi busimiems kon
certams, kuriuos vykdys, kai 
vyrui ateinančių metų vasarą 
baigus karinės prievolės tarny
bą, sugrįš į New Yorką, savo 
pastovią gyvenvietę.

Andriaus ir Elenos Kuprevi
čių tėvai, taip pat menininkai, 
Romualdas ir Marija Kuprevi- 
čiai, šiuo metu dar tebegyvena 
Buenos Aires, Argentinoie. ka
me vienas verčiasi kaip dailinin
kas įvairiais taikomosios dailės 
darbais, o antras muzikos pamo
komis, abu nuoširdžiai talkinin
kaudami vietos lietuviams jųjų 
kultūriniuose parengimuose. Sū 
nūs ir duktė rūpinasi savo tė
velius atsikviesti į JAV, bet dėl 
žinomų emigracinių suvaržymų 
susiduria su nemažais sunku- 

l mais, taigi ir jųjų atvykimas į 
šį kraštą užtruks ilgesnį laiką.

(VAJU
• T. Sparkig. gyvenąs 4507 S. 

Talman Avė., Chicagoje, pasku
tiniu metu sukūrė 10 naujų pa
veikslų aliejumi ir dalyvavo ke
liose Dailininkų klubo parodose 
Chicagoje. Yra nupiešęs tris Vii 
niaus krašto vaizdus, kuriuos 
panaudojo Vilniaus Krašto Lie
tuvių sąjunga Kanadoje, išleis
dama propagandinius vokus.
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Gražina TulauskaitėRUGSĖJO ŽVAIGŽDĖS
Gražinos Tulauskaites naujosios poezijos aptarimas 

ST. TAMIILAITIS. Chicago, III.

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

G. Tu'lauskaitė

Šiuo pastaruoju vidurio ke
liu eina ir Gražina Tulauskaitė. 
Poetinės nuotaikos; rezignacija

Bene pats pirmasis Tulauskai- 
tės lyrikos bruožas, randamas 
4-tame jos rinkinyje, yra tyli,

Naujas ketvirtasis poetės Gra-1 8V(dni reziSnaci ja. Bet tai ne be
žinos Tulauskaites eilėraščių rin1 Vllt,škumo- ne mirties * ne žie- 
kinys. Rinkinio vardas - “Rug- mOs raudų rezignacija, o viltim* 
sėjo žvaigždės”. Šiauriečiui rug- gų ir tikresn*ų dieml troškimas, 
sėjis visad primena rudenį o Troak,mas palydėti j augštesnes 
žvaigždės — amžinai spinduliuo- Prasmingesnes savosios būties
jančias ir savęsp viliojančias Pak°Pas- . . .
žvaigždes Pasijaunant gausių netiesio-

Jei akimirkai stabtelsime prie ginių pačios poetės užuominų- ši 
šių dviejų prasmingų žodžių prie J°S rezl^naoiJa mums taiP Pa' 
rudens mistikos ir prie žvaigž- našl į tevynės rudenio J^elsvin- 
džių simbolikos, mes iš karto su- lapų šlamesį’ į dvasin^> ty- 
voksime ir Tulauskaites knygos lų’ llgeslu laukP ir
mintį.

Tiesa, literatūrinis kūrinio pa
vadinimas pastaraisiais laikais 
ne visad konsekventiškas kūrinio 
esmei. Geravalis skaitytojas ne 
retai vietoj antraštėje skelbia
mų “kietų akmenų” atranda “ža 
vių gėlių”, vietoj geltonų kasų 
— nutriušusių plaušų, o vietoj 
šviečiančių marių ugnių — spink 
sinčių pelkių žiburėlių.

Bet Tulauskaitė mūsų neap
gauna. Antraštinis knygos mot- 
to pilnai išsako visą jos naują 
prasmingą eilėraščių turinį.

Kūrybinis poetės “credo”

Kukli ir nepretenzinga, pilna 
tikro jausmo ir gilių išvidinių 
polėkių, nejieškanti savo poeti
nėje kūryboje naujų nepaprastų 
“izmų” ir lygiai nestebinanti 
skaitytojo savuoju kraštutiniu 
per fas et nefas originalumu, — 
toks bendrais bruožais G. Tu- 
lauskaitės kaip poetės, veidas.

Šia prasme — t. y. nepreten- gai, ir mirkite, kaip dvasios he
zingumu, jausmo'gilumu, formi- rojai! Nes visa ir visa kita — Psk ir daugiau, 
niu santūrumu ir tikra subtilia niekingos iliuzijos, apgaulė, mo- i Antras tamsesnis krislas
tautine lietuviška nuotaika Tu
lauskaitė šalia Kazio Bradūno 
ir Mačernio, mums dar primena 
Antaną Rūką, (“Bokštai, meilė 
ir buitis”, 1951 m.), primena po
etą, kurio tą ar kitą poezijos 
dalykėlį, panašiai kaip Strazde
lio, Vienažindžio ar Maironift, 
kasdieniniame gyvenime niūniuo 
ja sesės lietuvaitės ir kurio vie
no kito eilėraščio (“kažkur kaž
kada girdėto”) teiravosi pas šių 
žodžių autorių keli praktiškųjų 
profesijų inteligentai, poezijos 
mėgėjai.

Tikrasis poeto kelias
Neklysdami tad tarsime, kad 

tikrasis poeto kelias, panašiai 
kaip ir tikrojo krikščionio ke
lias, yra paprastumas nepapras
tume (gilume), mielas viską at
leidžiantis nuoširdumas ir dera
mai t. y. neveidmainingai ir ne
iššaukiančiai, įteisintas jaus
mas. Visa kita tėra pagelbiniai 
stimulai.

Šitoks poetinis kelias ir šito
kia poezija savaime pretenduoja 
arba į reliatyvią arba net ir į 
absoliutinę poesia perennis, nes 
laukujis forminis originalumas 
be išvidinio minties originalumo 
visad yra bevertis. Laiko per
spektyvoje toks forminis origina 
lumas pasirodo beesąs tik pje
destalas naujiems didesniems 
talentams. Teigiama prasme ši
ta visa mums įrodė H. Radaus
kas savo puikiuose eilėraščiuo
se.

Nūdieniniame pasaulyje, ne
išskiriant nė Sov. Rusijos, me
nas yra pasinešęs trimis gana 
savitais ir priešingais keliais: 
a) menas dėl meno, kuriamo pa
čiam sau ir rinktiniam rafinuo
tam bičiulių rateliui; jis visad 
pilnas izmų ir siaurų epochinių 
paradoksų; b) menas dėl eilinio 
žmogaus, dėl masių, stengiantis 
joms vergiškai pataikauti; c) 
menas — vardan estetinio išgy
venimo ir vardan kiekvienos pri- 
imlios sielos, trokštant ir save 
ir kitą paguosti, įtaigoti, su kitu 
meniškai bendrauti.

Gražina Tulauskaitė
miškų susimąstymą, į graudu
lingas vėjų raudas Nemuno pi
liakalnių ir rėvų šlaituose, į nuo
latinį — amžinai tveriantį — 
prosenelių kapų šauksmą:

“Gyvenkite, gyvieji! Bet gy
venkite, kaip didūs žmonės, ne 
kaip kasdienybės įspūdžių ver-

Bet tai nėra menas dėl meno. 
Tai, pasakytume, vidurio kelias,1 
iš vienos pusės atsisakant rafi
nuoto žaismingumo, iš antros 
pūslės vengiant tiesioginio ašt
raus filosofavimo. Poetės gilesnė 
mintis paslėpta paskiroje stro
foje arba ištisame eilėraštyje. 
O tai savo ruožtu kaip tik yra 
būdinga lyriniam kūriniui, kur 
mintis suvokiama ne loginėje 
paskiroje frazėje, o to kūrinio 
visumoje.

Gamta tiesioginiai nedaug te
turi įtakos autorei. Gamtą Tu
lauskaitė telaiko tik antraeile 
priemone, kuri leidžia atrasti 
savyje deramų palyginimų, su
gretinimų arba simbolių.

Trioletai
Keliuose miniatiūriniuose kū

rinėliuose poetė pateikia mums 
naujus grakščius savo troletus. 
Trioleto tikslas — ne išsakymas 
kažko gilesnio-reikšmingesnio, 
o tik truputis akimirkinės nuo
taikos sukėlimas. Visiems žino
mi vert "'ugi ir popularūs K. Bin
kio trioletai: “Rugiagėlės (Vien 
tik mėlyna akyse...), “Aguonė
lės” ir “Obelų žiedai”.

Būdingų Tulauskaites trioletų 
randame ir ios ankstyv. eil. rin
kiniuose: “Po svetimu dangu
mi”, 1951. ir “Vėjo smuike”, 
1944 m.

Priekaištų šešėlyje...

Mūsų supratimu, “Rugsėjo 
žvaigždėse” yra ir mažų tam
sesnių krislų.

Antai, vienas kitas poetės ei
lėraštis, pradėtas su stipria, su
gestyvia ir nuolat kylančia įtam
pa, paskutinėje, svarbiausioje, 
strofoje neišlaiko šitos kylančios 
įspūdžio galios, kiek apgęsta ir 
jautresni skaitytoją šiek-ne-tiek 
nuvilia. Čia sumiinėtini: “Mėly
nas balandis” 21 psl., “Netikėk 
pavasariui” 26 psl., “Sapnai” 49

nai laikinumas, dūžtantys mi- noras išsakyti viską metaforo
mis. Daug kur ši priemonė yra 
nuoširdi ir nepaprastai miela, 
bet vienur kitur ji lieka frazė 
dėl frazės, puošmena dėl puoš
menos, neturinti savosios sielos.

Pasirodo, kad lyriniame kūri
nyje pageidautinas nuosaikus 
mažutis “balastas”, akimirkinė 
atvanga. Deimančiukais perkrau 
tas eilėraštis skaitytoją glušina: 
jię pasimeta ir mintyje, ir nuo
taikoje.

Šia prasme mes koreguojame 
vieną kitą savo priekaištą, mū
sų padarytą A. Rūkui apie jo 
eil. rinkinį “Bokštai, meilė ir 
buitis”, aptartą “Drauge” 1951 
ar 1952 m.
Forminis minties traktavimas

Laukujėse forminėse priemo
nėse Tulauskaitė, kaip sakyta, 
nesivaiko įmantrumų. Visur fi
gūruoja gerai pažįstamas klasi
nis ketureilis posmas. Eilėraš
tis koncentruotas, neišplėstas, ne 
išeinąs į platesnes lankas. Eilu
tė neperkrauta.

Visi žodinio meno kūrėjai pui
kiai nuvokia, kaip be galo sunku 
apvaldyti save nepersisakant. 
Žiauriai, be pasigailėjimo, var
dan kūrinio visumos, braukti

ražai .
Toks panašus, kuklus ir tylus, 

rezignuojančiai optimistinis, 
šauksmas aidi ir Tulauskaites 
lyrikoje.

Simbolika, tautinės gaidos...
Švelni simbolika, įteisinta dau 

gelyje poetės eilėraščių, lygiai 
vra būdingas bruožas “Rugsėjo 
žvaigždėse”.

Simbolizmas nuo amžių arti
mas lietuvio sielai. Tai konsek
ventiškas mūsų tautinio esteti
nio išgyvenimo reiškinys. Bet 
autentiškoje poezijoje (pv. Pu
tino ir Sruogos lyrikoje) jis, šis 
simbolizmas, nepaliko mums rys 
kesnių pėdsakų. Nepaliko, ma
nau, dėl to, kad jis atėjo kaip 
trumpalaikis madingas Vakarų 
skolinys (-izmas), tiesioginiai 
neišplaukęs iš tautos širdies gel
mių. Jis pasirodė mums perne
lyg aštrus, abstraktiškas, vaka
rietiškai rėžiantis. Tuo tarpu di
dį meną visad kuria ne izmai 
(kurie, beje paįsytini kaip epo
chos nuotaikų aidai), o galinga 
kūrėjo asmenybė, atremta į sa
vitą tautinę dvasią, į savitą ori
ginalų būties traktavimą.

Tylūs, nepretenzingi ir nerė- 
žiantys simboliniai tonai Tulaus 
kaitės lyrikoje mums primena 
anas savitas tautines poetines 
nuotaikas..

Išvidinis eilėraščių pobūdis

Kaip ir ankstybesnėie savo ly
rikoje, taip ir nūn, Tulauskaitė 
ištikima intymiam egocentri- 
niam įsijautimui, šis egocentri- 
nis įsijautimas, savaime aišku, 
yra nemokantis mus, tiesioginiai 
neįtaigojantis, neiššaukiantis, o 
tik mielas, neutralus išsakymas 
savo požiūrio į atrastąsias gy
venimo paslaptis.

Nepabrėždama ryškesnių kas
dieniniu aktualijų (patriotizmo 
tėvynės meilės, tamsesnių gyve
nimo dėmių), lygiai vengdama 
didmiesčio temų, — poetinį jaus 
bią Tulauskaitė traktuoja gry
nai estetinio išgyvenimo pras
me.

NEIŠSIŲSTAS LAIŠKAS
Nenoriu parodyti tau
Užšalusių savo akių:
Šukei, kad vis juokiasi jos
Kalnų upeliuko juoku.

Nelauk: ncplasnos ties langais 
Baltaisiais balandžiais tos rankos. 
Neklausk vakarinės žvaigždės,
Kodėl jos tavęs neaplanko.

Parbėgt negaliu stirnele
Į sodą jaunystės mūs linksmą,
Nenoriu pabudint senos
Prie vartų besnaudžiančios vinkšnos

Te juokias kalnų upeliukas,
Kai rudenio rauda lietus,
O žiemą ir sniego gniūžtelės
Tau baltus primins balandžius.

PAVASARIO DAINA
Tau vienam aš galiu pasakyti,
Ką dainuoja pavasario naktys 
Ir širdis ko pragysta paukštyte,
Rožių krūmai kai pradeda degti .

Negaliu tik laukuos pasivyti 
Žodžių, skubančių lėkti pavėjui,
Nei mažoj širdyje išlaikyti
Tiek daug saulės, sapnų tiek ir vėjų.

Tąsyk gimsta daina svajingoji.
Tau smuiku širdyje nuaidėjus.
Jų pavasario naktys dainuoja, 
Žvaigždės, rožės ir glostantis vėjas.

PRIE KARSTO
Ne su saule ten užmigo 
Vyšnioj volungėlė,
Tik staiga širdis mažoji 
Skausmo nepakėlė.

Ne, tai ne žvaigždelės saugo 
Miegantį paukštytį,
Graudulinių liūdnos liepsnos 
Naktyje matyti.

Tai ne beržo lapai blaškos 
Rudenį už lango,
Tai tik liūdnos mintys mano 
Dievo nesuranda.

lauk puikiausias savo frazes ir 
puikiausius epizodus — reik tu
rėti augštos literatūrinės kultū
ros, o drauge net asmeninės-žmo 
giškos valios. »

Šia prasme gerb. autorė mums 
be dėmių ir stipriai pagirtina.

Rinkinio eilėdara daug kame 
įgavusi moderniško atspalvio; 
ritmas tyčiomis maišomas, idant 
mintis kiek užsikirstų ir privers 
tų skaitytoją atkreipti didesnį 
dėmesį į pabrėžiamą žodį. Ar si 
madinga priemonė turi reikšmin 
gesnės prasmės, parodys laiko 
perspektyva. Tuo tarpu mes kuk 
liai nepasisakome nei prieš, nei 
už.

Išvidinės forminės priemonės, 
kaip epitetai, metaforos, rimas 
ir kita, gana naujos ir savitos. 
Bet plačiau apie tai svarstyti ne
leidžia dienraščio rėmai.

Gražina Tulaus k a i- 
t ė, Rugsėjo žvaigždės, lyrika, 
66 psl., 1957 m., išleido kn. lei
dykla Terra, spaudė .M. Morkū
no sps., Chicago.

AtodrėkisJnnflo Tričys

Kultūrinė kronika

PADftS HUMANITARAMS 
IR MENININKAMS

Fordo fondas nuo šių metų 
kovo mėnesio pradėjo savo spe
cialią programą — pagelbėti me 
nininkams ir humanitarams bei 
apskritai tų šakų studiozams. 
Tu,o tikslu išleistas specialus lei- 
din'ėlis: “The Ford Foundation 
in Humanities and the Arts”. Iš 
to leidinio matyti, kad Fordas 
per dvejus metus yra nusistatęs 
rinkti žinias apie finansinius me 
no klausimus ir apie finansinę 
menininkų padėtį, toliau — bus 
remiami kūrybiniai planai talen
tingų žmonių, bus remiami tų 
šakų eksperimentai, studijos, 
naujų kelių jieškojimai, bus ski
riamos lėšos studijuojantiems 
humanitarinius dalykus. Plačiau 
apie tai galima sužinoti iš minė
to leidinio, kuris gaunamas ad
resu: Ford Foundation, Office 
of Reports, 477 Madison Avė., 

New York 22, N. Y.

• Pirmoji Apžvalginė Lietu
vos Architektūros paroda Sao

j Paulo mieste Brazilijoje, tęsis 
iki sausio 6 d. Ji vyksta Ibira- 
pueros parke, Palacio dos Esta- 

;dos. Iki šiol ją aplankė, pagal 
registracijos ruletę, 300,000 žmo 
nių.

Lietuviai dailininkai S. Pau- 
lyje parodė didelį solidarumą da 
lyvaudami visi, kaip vienas, 
Liet. Arch. parodoje. Vlada Stan 
čikaitė Abraitienė, Vladas Dra- 
montas, Mikalojus Ivanauskas, 
Antanas Kairys, Ramutis Kas
peravičius, Vladas Vijeikis (gy
venęs S. Paulyje).

Be to, liaudies skulptūrą at
stovauja mūsų šimtametis diev- 
dirbis Adomas Trumpis, o lietu
višką ornamentiką iš medžio Vi
la Belos Popiečių dalyviai, vado
vaujami muziko Jono Kaseliū- 
no. Liet. kryžius miniatiūroje 
sukūrė Nardis Antanaitis.

Liaudies meno puošmenas — 
juostas ir kitą savo kūrybą pa
rūpimo šios pasišventusios tau
todailininkes: Marija Gorauskie 
nė, Vera Skurkevičienė, Elena 
Šimonytė, Genė Teresevičienė, 
Magdalena Vinkšnaitienė, D. 
Ruzgą itė, Jurgelevičienė, mok. 
Deveikytė, EI. Ivanauskaitė, 
moksleiviai broliai Laimutis ir 
Romas Dovydaičiai, Aid. Guda- 
navičiūt'č ir Edvardas Vinkšnai- 
tis. Viso apie 200 juostų tarp 
kurių viena yra nuausta G. Te- 
resevičienės pirm. liet. parodai 
atžymėti.

Parodos proga brazilų kalba 
išleistas platus paaiškinimas-ka 
talonas “Arquitetura Lituana”, 
kur visų pirma supažindinama 
su lietuviškos architektūros pa
grindais, apibūdinama tautinė 
architekt'ra, aprašomi Lietuvos 
kryžiai, Lietuvos gotika, rene
sanso stiliaus apraiškos Lietuvo
je, Lietuvos barokas rokokas, 
klasicizmas, apibūdinama Lietu
vos nepriklausomybės laikotar
pio architektūra. Leidinys gau
siai iliustYuotas paveikslais, kaip 
— lietuvių sodybos, Rūpintojė
lis, Laisvės statula prie Karo 
muzėjaus, Stančikaitės ir Vijei- 
kio raižiniai patriotinėmis te
momis, lietuvaitė prie kryžiaus, 
lietuviškas kryžius prie kultū
ros muzėjaus, Šv. Onos bažny
čia Vilniuje, Pažaislis, Kauno 
rotušė, Šv. Kotrinos, dominin
konų ir misionierių bažnyčios 
Vilniuje, Aušros Vartai, Vilniaus 
panorama, įvairūs naujieji rū
mai laisvoj Lietuvoj, modelis 
lietuvių bažnyčios Marquette 
Parke. Katalogas, kaip ir pati 
paroda, paruošta inž. M. Ivanaus 
ko su gausiais talkininkais.

• Lietuvių Kalbos žodyno, ku
rį leidžia Lietuvių Kalbos ir Li
teratūros institutas Vilniuje, IV 
tomas jau pasiekė Chicagą. Re
dakcinę jo kolegiją sudaro Z. 
Jonikaitė, J. Kabelka, J. Kruo
pas, K. Ulvydas (atsak. red.), 
B. Vosylytė. Išspausdinta 5,000 
egz. Apima raides I — J. Iki žo
džio “iš” rankraščius peržiūrėjo 
prof. J. Balčikonis. Be augščiau 
minėtųjų redaktorių prie rank
raščio paruošimo dar dirbo: A. 
Kučinskaitė, A. Valeckienė, N. 
Grigas, Zu Kėzytė, A. Lyberis, 
J. Paulauskas. Kalbiniu atžvil
giu žodynas labai vertingas. 
Mokslišką, žodyno vertę numu
ša tendencija į duodamus sa
kinius — pavyzdžius įvesti kiek 
galima daugiau tendencingos o- 
kupantų propagandos.

• Prel. dr. F. Bartkaus pa
mokslų knyga — “Skelbk žodį” 
baigiama spausdinti Immacula- 
ta Press, Conn. Knygos leidėjas 
— kun. J. Cepukaitis, Kun. Vie
nybės pirm., šv. Andriejaus liet. 
parap. klebonas Philadelphijoje. 
Knygai aplanką nupiešė dail. T. 
Valius.

• Lietuvos Istorljįns reikalams 
biuleteni, Kultūros fondo pasiū
lymu, planuoja pradėti leisti su
siorganizavusi mūsų istorikų 
draugija.

ANTROJI D AUS 

DRAUGAS

šeštadienis 1957 m. 
gruodžio 7

• Juozas Vaičeliūnas, kiek 
anksčiau gražiai pasirodęs su sa
vo atsiminimų knyga apie Lie
tuvos kariuomenę, dabar davė 
naują veikalą "Žymieji karo va
dai”, išspausdintą jau su 1958 
metų data. Išleido pats autorius 
(195 Drinkwater Str., Sudbury, 
Ont., Canada). Knyga turi 215 
pusi., kietais viršeliais, kainuo
ja $2.

Autorius aptaria dešimtį įvai
raus laikotarpio garsiųjų karo 
vadų: Aleksandras Didysis, Ha
nibalas, Julius Cezaris, Džen- 
giskanas, Bernadotte, Ney, Na
poleonas, Moltkė, Hindenbur- 
gas, Manerheimas. Autorius 
stengiasi nusakyti jų pasiruoši
mą, jų atliktuosius žygius, toli
mesnį jų gyvenimą iki mirties. 
Apibūdindamas jų veiklą ko
vos frontuose, duoda ir istorinį 
foną nors, kaip įžangoje sako
si, šiuo kartu neturėjo tikslo 
duoti istorijos mokslo veikalą, 
o tik karo istorijos populariza- 
ciją. Tos rūšies veikalai gali bū
ti skaitytojams įdomūs beveik 
kaip nuotykių romanai, gaila tik, 
kad, ypač aprašydamas pirmuo
sius kelis karo vadus, autorius 
skęsta įvairiausių vardų jūrose, 
apsunkindamas skaitymą, bet 
tolimesniuose aprašymuose tai 
jau mažiau jaučiama. Daug gy
vumo įneša autoriaus cituoja
mos smulkmenos, kaip pvz. ra
šant. apie Hindenburgo preziden 
tavimo laikus primenama, kaip 
jo teisingumo ministeris kalbė
jo už mirties bausmės panaiki- 
ninią, pasisakydamas, jog jisai 
matęs mirties bausmės vykdy
mą žmogžudžiui, ir tai esąs bai
sus vaizdas. Todėl jis nusistatęs 
prieš mirties bausmę. Hinden- 
burgąs jam priminė: “Ar jūs 
matėte ir to žmogžudžio atliktą 
žmogžudystės vaizdą? Ar tai ne
baisus vaizdas?”. Tie žodžiai po 
sėdžiaujantiems padarę stiprų 
įspūdį. Mirties bausmė nebuvo 
panaikinta.

Nežinia kodėl autorius nukryp 
sta nuo tikrovės kaikurių var
dų rašyme, pvz. su Napoleono 
armija kovojusį generolą Kutu- 
zovą jis vadina Kotuzov. Šiaip 
jau — veikalas gana įdomus, 
daugelis jį skaitys su malonu
mu ir reikia pagerbti autoriaus 
gražias pastangas tokį leidinį pa 
ruošiant ir jį pačiam išleidžiant.

• Leidiniai jaunimui. Su Kul
tūros fondo parama yra leidžia
mi šie jaunimui skirti leidiniai:

a) “Vargšas ir jo karalaitė”, 
liaudies pasakų rinkinys 12-me- 
čiams. Iliustravo J. Staniulienė, 
leidžia Terra.

b) A. Barono “Mėlyni karve
liai”, 7 apysakaitės vaikams 10- 
12 metų amžiaus. Iliustravo Gra 
žvydas Botyrius, leidžia Terra.

• c) J. Končiaus "Ežerą rauk
siu”, žemaičių pasakos 11-12 me 
tų vaikams. Iliustravo J. Sta
niulienė, leidžia Terra.

d) St. Džiugo “Neklaužados”, 
priešmokykliniam amžiui. Iliust
ravo VI. Stančikaitė, leidžia Sa
leziečiai (Italijoje).

Be to, išleidžiamas biuletenis 
“Jaunimo veikla”. Čia bus spaus 
dinamos dainos, žaidimai, šo
kiai, nedidelės apimties scenos 
veikalėliai ir t.t. Leidinys taiko
mas mokykloms ir jaunimo or
ganizacijų vadovams. Pirmaja
me sąsiuviny turėsime repertua
rą pavasarinėms mokyklų šven
tėms. Šis leidinys mokykloms 
bus duodamas nemokant, o ki
tiems — po 25 et. už egz.

• Svetlana Berlozova — Ber- 
žaitytė su pasaulyje žinoma ang
lų “The Royal Ballet” (anksčiau 
Sadler’s Wellg Ballet) trupe lan
kosi JAV-se. Svetlana Beriozo- 
va (yra viena šio baleto prima
donų. “Karališkam baletui” lan
kantis Los Angeles mieste Svet
laną Beriozovą-Beržaitytę ap
lankė lietuvių spaudos atstovas. 
Primabalerina visur pažymi sa
vo kilmės kraštą — Lietuvą.

ĮI
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I)R. VANDA SRUOGIENĖ, Chicago, III.

KAIP BALYS SRUOGA KŪRĖ
ve Sruogos ranka rašytą tokį at 
sišaukimą ir tuoj jį sunaikino, 
išgelbėdamas Sruogą nuo bolše-

žymiuosius jo atstovus, bet ir vikų keršto — sušaudymo vie- 
visam laikui liko užmegsti stip
rūs saitai su tuo “Didžiuoju, ty
liuoju poetu” (velikij molčalnik, 
kaip rusai jį vadino). Sustiki-

Gerbiamojo “Draugo” Redak
toriaus buvau paprašyta prisi
minti apie tai, kaip Balys Sruo
ga kūrė. Uždavinys labai sun
kus. Net ir artimas žmogus, apie 
25 m. išgyvenęs drauge, gali pa
teikti tiktai subjektyvius stebė
tojo įspūdžius. Menininkas, ra
šytojas, kūrėjas išviršiniai yra 
toks pat, kaip ir kiekvienas žmo 
gus, turįs visas žem. prigimties 
savybes. Tačiau jo dvasinė struk 
tūra yra daug sudėtingesnė, jo 
jausmų skalė kurkas platesnė, 
suvokimas gilesnis. Kūrybinės į- 
tampos metu jis lyg nepriklau
so šiam pasauliui — dvasia jo 
tartum išskrenda į kažkokias 
dausas ir įžvelgia eiliniam žmo
gui nepasiekiamus, paslaptin
gus horizontus... Jeigu čia ryž
tuosi kalbėti pasiūlytąja tema, 
tai tik todėl kad jaučiu, kaip mū 
sų gyvenimas yra trapus ir no
riu užfiksuoti tai, kas retam iš 
artimųjų tebuvo žinoma. - 

Iš tėvų paveldėtas talentas

Talentą Sruoga paveldėjo iš 
abiejų tėvu. Buvo jie paprasti 
ūkininkai nuo Vabalninko, be
veik neraštingi. Tėvas — Pran
ciškus Sruoga — būdavo, pava- 
sarį išsivedęs sūnų Balį — ištį
susį, silpną ir tylų berniuką — ! 
į laukus vasarojaus pasižiūrėti, 
niūniuodavo sau kažką ir džiau-1 
gėsi “kaip avižos šlama”... Jaut 
riam vaikui tai būdavo pirmas 
poezijos atskleidimas. Jis apie 
tai dažnai pasakodavo, visad pa
brėždamas, kad jo tėvas turėjo 
tikrą poeto sielą. Keista bet jis 
niekad neminėdavo vėliau mano 
patirtų iš brolio Kazimiero Sruo 
gos motinos savybių: motina —
Agota Lomanaitė, — visad šne
kėdama posmuodavo, rimuoda
vo. Geraširdė, jautri moteris, ji 
daugiausia sūnui Baliui parodė 
motiniškos meilės, daugiausia su 
juo buvo, nes jis vaikystėje daž
nai sirgdavo, kartą net buvo ma 
rinamas. net karstas ir mirtinin 
ko marškiniai jau buvo jam pa
ruošti... Prie motinos labai pri
sirišęs, jis per ją įsijautė į mū- Balys Sruoga
sų kaimo mistiką su “gadzinkų” nės per Suomijos įlanką; didin-, aiškėjo Sruogos savybės: ypa- 
giedojimu, budynėmis ir iš žilos gi Kaukazo įspūdžiai išsiliejo tingas jautrumas, lyg sugebėji- 
senovės išlikusiais papročiais... “Deivėje iš Ežero”. Bet juo to- mas kito žmogaus mintis skai- 

liau, juo mažiau vienas kuris as-Į tyti. nujausti nelaimę, artimo 
Geriausias klasėje stilistas meniškas išgyvenimas perkelia- žmogaus mirtį...
Kaip poetas Sruoga anksti l mas į kūrybą, viskas labiau sti- 

pradėjo reikštis. Vos 15-kos me lituojama, atitraukiama nuo gy- 
tų amžiaus Panevėžio realinės venimo. Retas posakis ar išsi- 
mokinys, jis jau siunčia “Auš- reiškimas tik artimiausiam žmo- 
rinei” “eilėraščius, referatus (a- nu' Sa'i priminti realybę. Sruo- 
pie Maironį, Dobroliubovą ir Sa neapkentė natūralizmo, tad 
kt.). Geriausias klasėje stilistas *r antraštės savo kuriniams jis 
ir matematikas jis jau nuo 4-tos mėgdavo parinkti tokias, kurios 
klasės „uždarbiaudavo pamoko- neturi vienos aiškios prasmės, 
mis. Gyvenimo sąlygos anų lai- bet per tam tikrą poezijos sy
kų bendrabuty buvo skurdžios, dą gali būti ir vienaip ir kitaip 
o nors tėvai ir labai rūpestin-

tx)j).

Įvairiausiomis temomis
Kaip tada, taip ir per visą gy-

SOFIJOS MALDA
Stiprybės, Viešpatie, stiprybės 

Prašau raudodama Tavęs!
Padėk pakelt kančias beribes, — 

Našlaitės pagailėk širdies!

Kultūrine kronika
• Balys Sruoga, kurio mirties 1 • Dailininkė Vanda Kanytė-

10 m. sukaktis rytoj minima Chi1 Balukienė laimėjo antrą vietą

mas su mokslininku K. Būga pa Į venimą Sruoga rašydavo straips 
skatino domėtis lietuvių kalba nius įvairių įvairiausiomis temo- 
ir jos formų turtingumu. mis, pradedant literatūros, teat-

Nemėgo natūralizmo ro kritikomis, baigiant straips
niais iš užsienio politikos, miš- 

Netrūko išorinių akstinų kū- kininkystės, pedagogikos. Rašy- 
rybai. Iškylos Baltijos jūra, prie davo greit, lengvai, dažnai žaiz- 
Suomijos lmatros, į Kaukazą,, damas ironija bei sarkazmu. Kai 
Krymą — visa tai aiškiai atsis- mūsų valstybės vyrai — dr. K. 
pindi Sruogos jaunatvės poezi- Grinius M. Sleževičius, E. Gal- 
joje, kada dar konkretūs įvykiai vanauskas ir kt. — užsakydavo 
bei išgyvenimai bodavo betarpiš Sruogai duotomis temomis strai 
kai perkeliami į eilėraščius. Taip, psnius, jie visad stebėdavosi, 
pvz., eilėraštį “Ji atbėgo” (“Die- kaip jis tiksliai jų mintis per- 
vų Takais”, 55 psl.) jis parašė duodavo, kaip jis savarankiškai 
susižavėjęs balerinos Kšesinskos, (kartais ir sauvališkai!) pagi- 
šokiu, eilėraščiai apie jūrą (“Sau lindavo argumentaciją, sugriež- 
lė ir Smiltys”) sukurti po kelio- tindavo formulavimą. Jau tada

Naujos estetinės emocijos

Studijos Muenchene (1921-4 
m.) nepaprastai praturtino Sruo

gi, bet nelengva ir jiems buvo, 
kad iš 80 ha ūkio, vienu laiku 
keturis sūnus i mokslą leisti. Ne 
paisant sunkumų, jau tada Sruo

O Dieve! Aš prašau taip maža, —
Net krislo laimės neprašau! —

Palik tik man tų serui sapnų gražų,
Kuriuo jaunystėj gyvenau!

Tegu širdy paliks tas jausmas,
Kaip sapnas, tyras ir skaistus, —

Ir užmarša, ir juodas skausmas 
Nuslystos mano mielas bus!

Aš myliu Jonušų, žinai Tu,
Skaisčiu jausmu, tauriu, giliu!

Ar laimė, ar kančia ateitų —
Tekėt už kito negaliu!

!
Priimk mane globoti, Aukščiausias, — 

Tegu maldoj širdis pasveiks!
Tau, kaip duktė, šventai tarnausiu.

Kol mano dienos pasibaigs!

AUŠRINĖ
(padėjusi celes ant motinos kapo i
Motule mano! Mylima motule,
Tegu šis baltas papuošalas žemės 
Papuoš tau takų u m žino j kelionėj.
Tegu žiedų šie virpantys lapeliai 
Bus tau pasiuntiniai manosios sielos, —
Kad tu, motule, jaustum, — kad žinotum, 
Jog aš tavim ir tau tegyvenu.
Juk tu žinai, motule, kaip viena 
Pasilikau. Kaip lyylaukių liepelė 
Prarymojau rankas, suvirkdžiau širdį,
Tavęs besiekdama, — ir vis man rodos,
Kad aš tavęs pasiekti negaliu, —
Kad aš užaugau ne tokia, kaip tu 
Norėjai. Nuėjau ne tuo keliu.
Motule mano! Man atleisk klaidas!
Jei nemokėjau aš pasekt tavim, —
Ar aš kalta? — Sakyk, motule mano!
Juk tu girdi mane? Sakyk, girdi?
Juk tu regi kiekvienų mano žingsnį.
Ir kiekviena mintis tau regima . ..
Juk tu gerai žinai, kodėl ir kaip 
Aš, beklajodama pasaulio tyruos,
Nūn atsidūriau ant bedugnės krašto. 
Nebežinau, kur eiti. Kų veikt. Kaip būt. 
Patark, motule, pasakyk, padėk!
Tave, motule, visų aš jaučiu — 
s 1 am ėjime girelės kvepmenoj 
'/,!•. dų. Giesmėj lakštingalų giedroj.
Rasos krištoluos. Mėnesienos burtuos. 
Visam alsavime gerosios žemės 
Tave jaučiu. Jaučiu aš tavo dvasių,
Bet žodžio negirdžiu aiškaus ir tvirto,
Kuris varge nurodytų man kelių!
Motule, aš prašau, ištark man žodį!
Motule, žodį tark! Teisingų, gyvų.
Stebuklų padaryk. Prašau stebuklo!

cagoje, gimė 1896 m., vasario 
mėn. 2 d. Baibokų kaime, Va
balninko vaisė.; mirė Vilniuje 
1947 m. spalio mėn. 16 d. Pa
laidotas Rasų kapinėse. Čia de
damus velionies poeto eilėraš-
čius, redakcijai prašant, y ra pa- JAV sritis.
rinkusi ir atsiuntusi jo žmona 
dr. Vanda Sruogienė.

Eilėraštis “Sofijos malda” im
tas iš Balio Sruogos muzikalinės 
pjesės “Radvila Perkūnas”, ku
riai kompozitorius Jurgis Karna 
vičius parašė muziką. Kaip vei
kalas, kuriame pasireiškia Balio 
Sruogos antiresiškos nuotaikos,1 
jis nėra įtrauktas į 1957 m. Vil
niuje išleistus “Rištus”. Nepri
klausomoje Lietuvoje “Radvila 
Perkūnas” buvo statytas Vals
tybės teatre (M 1‘ob i’inskio de 
koracijos).

“Radvila Perkūnas” vaizduo
ja 16 amžiaus pabaigoje išsi- 
liepsnojusią Lietuvoje didikų 
Radvilų ir Katkevičių kova ko
ne virtusią naminiu karu. Kovos 
priežastys buvo įvairios — ooli
tinės, religinės pagaliau ir as-

naujos draugystės — su Vera 
Sotnikovaite-Radauskiene, Anta 
nu Sutkum, architektu Dubenec- 

gos intelektualinį bagažą, pra-I kiu ir kitais, ir kitais... 
plėtė jo horizontą. Vakarų litera

Kaupinio laikotarpis
O tuo pat laiku — vyko neiš

pasakytas blaškymasis, nera
mus gyvenimas, nereikšmingų 

feljetonų rašymas

tūra, menas, Reinhardo, Mejer- 
holdo teatrai, koncertai, bendra 
vimas su vokiečių menininkais 
bei rašytojais, o kartu ir buršiš- 
kos nuotaikos — atskleidė nau-

suprastos: “Apyaušrio dalia”, jus gyvenimo aspektus, sužadino Į straipsnių 
“Dievų miškas” ir kt. nau jas estetines emocijas. Būda- " =

Skulptuo ja žodį mas yokieUjoie Sruoga išmoko
j metodiškai sistemingai dirbti.

1918 m. grįžęs į Lietuvą Sruo- Jeigu prieš išvykdamas į Muen-
?a svaigo rašydamas eilėraščius, ga gaivališkai džiaugiasi Vii- cheną jis buvo netvarkingas, cha
Tai buvo iaunystės nuotaikos, niaus romantika, mūsų krašto otingas, tai paskui pasidarė
gimnazistiškos meilės paveikti,'gamtos grožiu, “pievų kvėpė ji- kruopštus ir tikslus iki pedan- 
spontaniški, gaivališki prasiver- mu", “rudens liūdėjimu”... Jau- tiškumo. Dažnos iškylos į Ba- 
žimai. natviškai ūžia, .šėlsta, o drauge varų Alpes, Tirolį, alpinizmas ir

.• • i—melancholiškos nuotaikos pa- į pamėgtas slidžių (ski) sportas i 
Draugystė su čuir i°ny. mis, gaUfas nekartą apleidžia links- sustiprino sveikatą — milžinas 

pažintis su J. Bal rusaičių draugystę ir vienas klaidžio- ūgiu jis pasidarė tikru atletu.
Taip pat nuotaikomis gyveno ja po Kauno apylinkes, susikali- 1924 m. pavasarį, grįžęs į Lie- j 

Balys patekęs pradžioj į Petrą- pia, tyloje tvarko savyje ritmą, tuvą su filosofijos daktaro dip-' 
pilio (1914 m.), vėliau (1915 m.) skulptuoja žodį... Poezija liejasi lomu jis vedė ir pradėjo dės- 
į Maskvos universitetus. Drau- kaip daina, laisva, nepažabota. į tyti V. D. universitete Kaune, 
ge jis rimtai įsigilindavo į dėsto Kartu jis visu savo prigimties (nuo 1910 m. Lietuvos univer- 
mus literatūros, filosofijos kur- aistringumu įsi jungia į neprikišu sitete Vilniu je). Ruošimasis pas 
sus, uoliai lankė muzėjus, teat- somosios Lietuvos kūrimosi dar kaitoms jam atimdavo daug lai- 
rus, koncertus — to laiko Ru- bą, į spaudos įkarštį, laikrašti- ko ir energijos. Ramiai, visu at
sijos sostinių intelektualinė ir ninkystę. O buvo taip daug dar- aidėjimu jis kasmet naujai pa- 
menitiė atmosfera buvo nepap- bo! Čia Spaudos biuro organiza- ruošdavo kursą (nišų literatū- 
rastai pakili ir palanki jaunų vimas, čia “Lietuvos” redagavi- ros, teatro istorijos), niekad ne- j 

mas, čia pirmieji šaulių sąjun- kartodavo savo paskaitų. Na-' 
gos būriai. Steigiamasis seimas muose buvo ištisos krūvos tų i 
Vilkolakis, pirmieji teatro dai- juodais viršeliais smulkučiu raš 
gai... Priešai iš visų pusių užpuo- tu prirašyt” užrašų knygelių! 
la Lietuvą, užsienis taip maža Ypač su meile jis ruošdavosi te-j

talentų brendimui. Simbolizmas 
stačiai ore kabojo — juo persi
sunkė ir Sruoga. Draugystė su 
Čiurlionytėmis — Valerija ir
Jadvyga — ypač priartino jį 
prie tuometinio elito taip augs- apie mus žino — Sruoga per kiau atro seminarams, kur susispies-i 
tai vertinamų M. K. Čiurlionio ras dienas-naktis rašo straips- davo įdominusias, gabiausias Lie | 
kūrinių. Pažintis su Jurgiu Bal-'nius, feljetonus, korespondenci- tuvos jaunimas. Mokslinė bib-, 
trušaičiu ne tik atidarė jam du- jas, pranešimus — antikomunis lioteka augo, nauja literatūra ( 
rie j literatūra.’ "■'•venimą Ir i tintu ■ atM’aukimus raudonar- buvo atidžiai °ekama čia pat

Pietų Carolinos menininkų pa
rodoje Colum'bia mieste už alieji
nį paveikslą-poitretą "Duktė”. 
Josios kitas aliejinis darbas bu
vo atrinktas į kilnojamą meno 
parodą, kuri keliaus po pietines

Įdomu pažymėti, kad šiai pa
rodai jury komisija atrinko tik 
21 paveiksią iš atsiųstų 400 dar
bų. Dailininkė V. Balukienė yra 
tikrasis narys Pietų Carolinos 
profesionalų menininku sąjun
gos — The Cuild of South Ca- 
rolina Artists.

Dailininkė Kanytė-Balukienė 
meno studijas pradėjo Vilniaus 
Dailės akademijoj ir baigė tapy
bos skyrių Freiburgo Meno mo
kykloje, Vokietijoje. Ji su savo 
vyru dr. Gediminu Baluku ir 
dviem vaikučiais šiuo metu gy
vena Ft. Jackson. So. Carolina, 
kur josios vyras atlieka karinę 
prievolę ir dirba kaip specialis
tas ginekologas, neperseniausiai 
gavęs majoro laipsni.

Ateinančių metų balandžio mė 
nesi Vanda ir Gediminas Batu
kai grįžta Chicagon, pastoves-

meniškos. kada jaunasai Jenų- niam apsigyvenimui Mūsiškoji 
šas Radvila, didžioio Lietuvos lietuviškoji šeima praturtės nau- 
etmono Kristupo Perkūno s’mus ja talentinga menininke ir nauju

zpecialistu medicinos srityje.

• Australijos lietuvių metraš
tis baigiamas ruošti spaudai. 
Sydnėjaus skyriaus redaktorius 
vra Br. žalpys ir senosios lietu
vių imigracijos skyriaus redak
torius yra Jurgis Reisgys. Met
raštyje bus Australijos žemė
lapis. kuriame bus atžymėtos 
lietuvių gyvenamos vietos; bus 
aprašytas seniau atvykusių lie
tuvių gyvenimas, naujųjų atei
viu fpo U Pasaulinio karo) die
nos stovyklose, organizacinio 
darbo užuomazgos, koncertai, pa 
rodos, kiti pasirodymai, gyveni
mas darbovietėse, prievartinis 
išsklaidymas Atskirai bus ap-

(ir dėdė kito Jonušo Radvilos 
kuris buvo pasirašęs Kėdainiuo
se uniją su švedais 1655 m.) 
norėjo vesti turtingiausia Lietu
voje nuotaka. Slueko kunigaikš
tytę Gediminait° Sofiją Olekai ! 
te, kataliku Katkevičių auginti- ; 
rę, o jos edobėiai tam priešino
si. FūėraAtis “Aušrinė” paim
tas iš “Pavasario giesmė”. “Pa
vasario Giesmę” Balys Sruoga 
parašė klaikioj Stutthofo kon
centracijos lagerio aplinkoie.
Laiške, rašytame į Lietuva 1941 
m. rugsėjo mėn. 24 d., jis sa
kė: “Šią vasarą dirbau sau. B” 
dvieili mokslo straipsnių, esu 
parašęs 2 vieno veiksmo ir vieną
trijų veiksmų komedijas (“Uoš- . x ... .. . . ,
vė” ir kt, I _ lengvus beveik C
pasiutusius dalykus, ir vieną tri
jų veiksmų lyrinę tragediją
(kaip tik dabar dirbu prie tre-, __ A , , .. .. t • • i j -i Katalikų federacijos, kunigųcioio veiksmo)... Laime, kad velJ , * , J . .sekretoriato, sportu Šviesos sam 

I būrio, Tautos fondo ir kt. Met- 
i raštv bus Australijoje gyvenan-

druomenės veikla. Bus aprašoma 
veikla įvairių organizacijų, kaip 
Lietuvių Kultūros fondo, skautų

galiu įsigilinti į poeziją — per 
tai ne taip skaudžiai jaučiu il
gesį ir pašėlusią Tėvynės nostal
giją... Naujoji tragedija... bus 
visiškai romantiškas dalykas , 
kažkas visai naujo mano poezi
joje... rašyta eilėmis (tik 5 vei
kiantieji asmenys)” (Cenzūrai 
reikalaujant laiškai iš KZ buvo 
rašomi vokiškai; čia duodamas

čių mūsų literatų kūrybos ir dai- 
’ininkų dnrbų Tiliustracijų numa 
loma arti 70 Metrašty atsispin- 
d.- u lietuvių ekonominis gy
venimas, laiipėjimai versluose. 
Ims aptašomos atskiros koloni
jos. Metraščio redakcinę kolegi
ją sudaro J, Kalakauskas-Kala- 
konis — redaktorius; nariai: V. 
Kazokas. J. Veteikis ir dail. Vai. 
Ratas. Metraščio red. adresas:

(dažniausiai slapivardžiais pasi
rašomų) ir — nuo 1921 m., ka
da buvo sukurta poema “Mies
tas” iki 1929 m., kada pasirodė ištraukų vertimas).
“Alpėse” — nei vieno grožinės j
literatūros kūrinio! Artimieji, ' • Pn>f. Kazimieras VasUiaus-
susirūpinę, nieko paveikti nega- kas, ilgametis Kauno universi'! įT Vlazarin St7 Herne Bay, N 
Įėjo ir tik žymiai vėliau supra-! teto Technikos fakulteto dėka- Australija
to, kad tie 7 ‘bergždieji’ metai naR mirė Kaune lapkr. 24 d.,

(Nukelta į 7 psl.) sulaukęs 78 m. amžiaus.

Pirmoji Lietinių Architektūros paroda Šuo Paulo mieste 
Parodos organizatorius inž. Mikalojus Ivanauskas aiškina arch. Jono Muloko darbų nuotraukas bra
zilų kultūrininkui Armando Belanii, dideliam liet uvių draugui.

• Jurgis Jankus sutiko rašy- 
ti ilgesnį laiką .jaunų lietuviukų 
laikraštyje “Eglutė”; čia taip
gi rašo Aloyzas Baronas ir kiti

i pasižymėję plunksnos žmonės; 
gausiai skiriama vietos ir pačių 
jaunųjų kūrybai. Dr. A. šerkš
nui, talentingam pedagogui ir 
psichologui redaguojant, “Eglu
tėje” įvestas vaikams labai prak 
tiškų klausimų-atsakymų sky
rius. “Eglutė” pasidariusi įdo
miu ir svarbiu vaikų žurnalu. 
Jos administracijos adresas: Im- 
maculate Conception Convent, 
R.F.D.2, Putnam; metams $4.

• Reni. Brazdžionis ir jo kū
ryba plačiai aprašyta keliuose

' amerikiečių savaitraščiuose Los 
į Angeles mieste ‘kolumnoje’ (co- 
lumn) “Re MY Gue»t”, kurią 
veda Robcrt Agnew. Ten duoda- 

i ma apie poeto Bern. Brazdžionio 
į gyvenimą, jęjo kūrybą ir darbą 
šiame krašte. Straipsnyje duo
damas ir vienas jo eilėraštis an-

i glLškai.
• Dail. Jono Rimšos arti 50 

akvarelių ir aliejaus darbų ne-
' trukus jau pasieks VVashingto- 
ną, D. C. Tie darbai skiriami pir 
majai jo meno parodai JAV-se. 
Chicagoje šios parodos suruoši
mu rūpinasi Kultūros fondas.
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ATSIMINIMŲ KALĖDOS
PETRAS BABICKAS, Chicago, III.

Kai jau prabėgo pusė amžiaus 
šioj ašarų pakalnėj, žmogus, y- 
pač atsidūręs toli nuo tėvynės, 
imi gyventi atsiminimais.

"Nieko nėra graudesnio, kaip 
minėti laimingas dienas nelai
mėje”, — pasakė, berods, Euri- 
pidas prieš du su puse tūkstan
čių metų, o šių eilučių autorius 
drįsta sakyti, kad ypač verta 
minėti Kalėdas, nes jos lietuvio 
širdyje visada buvo ne tik di
džioji visų susiartinimo šventė 
— ties Kūdikėliu, pradėjusiu 
naują gyvenimą žmonijai, — 
bet taip pat visuotinio sąžinės 
perkratymo, nesusipratimų ir 
barnių išlyginimo, didžiosios pa
garbos žmogui iš gerojo pavasa
rio — laimės lūkesčių šventė.

Atsimenu pirmas Kalėdas, 
grynai lietuviškas... Tokių nie
kad nebesulaukiau savo klajūno 
gyvenime. Tada gimtoj troboj 
susėdo už stalo, pirmai žvaigž
dei pasirodžius, šeimyna: saviš
kiai ir samdiniai. Tėvas, nely
ginant patriarchas, iškilmingai 
laužė šventą plotkelę, linkėda
mas visiems sėkmės. Paslaptin
gas baltas pyragas man atro
dė, kaip iš pasakų pasaulio at
siųstos vaišės, turinčios stebuk
lingos galios visus šiandien pa
versti tokiais geručiais ir mei
liais. Net bernas, stambus, ne
kalbus vyras, šį vakarą šypso
josi vaikiškai, ir jo akys buvo 
padrėkusios. Motina nešė į šven 
tą stalą neįprastus retus val
gius, rūpestingai prižiūrėdąma, 
kad vaikai nedrumstų iškilmin
gos ir maldingos vakaro rimties, 
ypač traukiant iš po sniego bal
tumo staltiesės šieno stagarė- 
lius, pasakančius amžiaus ilgu
mą... Už lango poškėjo nuo šal
čio tvoros, žėrėjo žvaigždės taip 
arti, jog man rodės jos prašosi 
priimamos j vidų, kur žibalinės 
lempos jaukumoje visa buvo 
puošnu ir gražu, kaiD bažnyčioj.

Atsimenu kitas Kalėdas sve
timame krašte, pirmojo Pasau
linio karo metu, tolimame Petro
grade. Žvangėjo vežėjų skambu 
čiai. Tūkstančiai praeivių sku
bėjo namo. Tačiau, nors ir šilta 
buvo mūsų kambarėly, kuriame 
mes, keli tremtiniai, laužėme 
plotkelę, bet nebuvo jau nei tė
velių, nė žvaigždžių, nė šilumos, 
nė jaukumo... Tik ilgesys ir ne
rimas.

Po poros metų praleidau Ka
lėdas Šiaurės Kaukaze draugiš
koj kazoko šeimoj. Visur buvo 
revoliucijos, kraujas, badas. Ir 
nors tuose namuose nieko nesti
go, bet nebuvo plotkelių, o be 
jų — negalėjau įsivaizduoti Ka
lėdų, nors kazoko šeima buvo 
m«ili ir gera.

Atsimenu Kalėdas nepriklau
somoj Lietuvoj. Buvo ypatingai 
kuklios. Sėdėjome prie stalo tik 
keli. Vieno šeimos nario trūko. 
Jis fronte, gynė tėvynės laisvę, 
kitas dar buvo atskirtas Rusi
joj...

Negaliu užmiršti Kalėdų ant
rojo Pasaulinio karo metu, ku
rias sutikau bomboms krintant 
pafrontėj. Nebesvajojau apie 
plotkelę, apie laimės linkėjimus, 
apie ilgą amžių. Kiekvieną aki
mirką galėjau būti šaltas, kaip 
daugumas šios nelaimingos ge
ležinkelio stoties keleivių...

Nepažįstamas vokietis "karei
vis, pripuolamai atsidūręs po 
sudaužytu prekiniu vagonu, kur 
ir aš gūžėjau, slėpdamasis nuo 
bombų, kiek aprimus šaudymui, 
pavaišino mane kieta ir žemėta 
duonos riekele. Nieko su juo ne
kalbėjome, nes mūsų ausis rėžė 
sužeistų vaikų ir moterų deja
vimai. Tik pasišalindamas jis ta
rė: “Gloria in excelsis Deo” ir 
jo suvargusiame, išmintingame 
veide aš pamačiau žvilgančias 
ašaras. Jis greit nusisuko ir din 
go, nebaigęs to kilnaus obalsio, 
kurį štai antrą tūkstantį metų 
žmonija nuolat niekina.

Taip slenka mano atminty' 
Kalėdos: šventos, geros, rūsčios, 
baisios ir paprastos... Ar jos pra 
leistos Romoj ar Brazilijoj, Pa
ragvajuj, Argentinoj bei Bolivi
joj — mano mintys vis grįžta 
į Lietuvą, į pirmą sąmoningų 
Kalėdų šventą vakarą, kada vi- 

i si buvo tokie geručiai, linkėjo
me vienas kitam laimės, ir ko 
sulaukėm?.. Kas šiandien palin
ki laisvės, taikos, laimės ir ra
mybės mūsų broliams-seserims, 
tėvams ir bičiuliams tolimame 
Sibire ar po pasaulį išblašky
tiems Lietuvos vaikams? Gloria 
— Jam ir TAIKA — žmonėms... 
Viešpatie, kaip toli esame nuo 
tų kilnių žodžių savo darbais!..

Ir vis mintys grįžta į tėvynę, 
į gimtą trobą, kuri man šian
dien, pusei amžiaus praslinkus, 
atrodo mažytė, bet skaisti ir gra 
ži kaip Čiurlionio Karalių pa
sakoj... Šimtus tūkstančių jų nio 

! koja svetimieji, kurie ne tik ne
supranta, kas yra Kalėdų šven
tė, bet ir iš viso nežino, kas yra 
mums šventa.

Ir norisi paklausti: ar ilgai 
dar tie baisūs bandymai, tos pa
tyčios? Sujaukęs žemę, naujos 
rūšies “homo sapiens” jau skver 
biasi išniekinti dangaus rimtį... 
O Kūdikėlis šypsosi Pasaulio 
stainelėj, ir jo šypsena yra žūs
tančios žmonijos vienintelė ir 
paskutinė viltis.

VISO PASAULIO ŠVENTĖ
FEDRO CALMON, Brazilija

Šį straipsnį parašė Rio de
Janeiro dienraščio “O Globo” 
numeriui Brazilijos universi
teto rektorius, buv. Švietimo 
ministeris, Pedro Calmon. Au
torius, vienas iš žymiausių 
Brazilijos intelektualų, yra la
bai popularus savo tėvynėj. 
Vertė Petras Babickas. Red.

Nuostabiausia Kalėdų šventė
je yra tai, kad kiekviena tauta 
ją interpretuoja labai žemiškai, 
paprastai ir džiugiai.

Nesistengia savo apeigomis 
atvaizduoti tai kas įvyko Ju
dėjos stainelėj vieną žvaigždėtą 
naktį, kaip šv. Luko aprašyta. 
Pasiremdamos Šv. Rašto žo
džiais, tautos tą įvykį naciona
lizavo. Kalėdų šventes minint, 
joms mažiausia rūpi istorinis 
faktas, eruditų smulkmenomis 
apipintas. Joms Kūdikėlio gimi
mas stainelėj, tarp baubiančių 
karvių ir švelnių piemenų žvilgs
nių, tėra- PnSada", Stebuklas

Kadangi įvyko pranašystė ir pa
saulio šviesa sužvilgo ant pap
rastų kūtės šiaudų, niekas nesi
rūpino ir nenorėjo suprasti, kad 
tai būtų įvykis, iš anksto pažy
mėtas romėnų kalendoriuose, at 
sitikęs nykiame Palestinos gam
tovaizdy, netoli nuo Šv. Rašto 
minimų upių ir patriarchų ka
pų, kur nuvargusi nuo Ezodo 
buvo sustojusi pranašų tauta su 
Dešimties Dievo įsakymų lento
mis.

Kūdikėlis galėjo gimti čia, 
ten kitur — visuose kraštuose, 
kur Jį garbina ir visuose namuo 
se, kuriuose Jo gimimą švenčia. 
Šiaurėje Jis gimsta snaigėms 
krintant iš dangaus: šviesiaplau 
kis ir gražiaveidis, nes tenykš
tė žiema turi būti perpinta sau
lėtomis šviesiomis legendomis. 
Tamsiaplaukis ir linksmutis Jis 
šypsosi tarp molinių figūrų Vi
duržemio jūros plotuose, kur ci
vilizacijos motiniški ir lyriški po
jūčiai '•kleidžin stiprų realizmu

nuo eklogo (graikų postoralinės 
poemos) ligi Advento. Visai pa
našiai gimsta daugumas kaimie
čių kūdikėlių užmirštuose kai
muose, kur švenčių apeigos į- 
spaudė gyventojų sielon visą re
ligijos poeziją, tik Be puošmenų 
ir simbolių: Jis visiškai taip, 
kaip žmogaus vaikas, gimsta... 
gyventi.

Ši spalvinga Kalėdų alegori
ja yra neišvengiamas tęsinys 
pirmųjų pastangų krikščionybės 
skelbėjų, kurie su iškeltu kry
žium sklaidė barbariškumo prie
tarus, kalbėdami kiekvienai tau
tai vaizdinga dvasios kalba. Ale
gorija, kuri tęsiasi nuo pirmo ■ 
susitikimo Bažnyčios su nekal- ! 
tumu. Visur buvo skelbiama ir 
kartojama, kad vieną gruodžio 
naktį Juozas ir Marija sustojo 
ramiame Dovydo mieste, paklus 
darni Sirijos gubernatoriaus Ci- 
rino įsakymui, nes jis norėda
mas patenkinti Cezarį Augustą, 
vykdė provincijoj gyventojų su
rašymą. Nerasdami ramaus kam 
pelio apsisaugoti nuo šalto vėjo, 
švilpaujančio medžių šakose, jie
du prisiglaudė kūtėje; ir čia ant 
šieno, prie žvaigždžių šviesos, 
gimė Teisingasis. Ir greit gam
ta suskambo, it orkestras, nuo
stabia simfonija. Skaisčiau ėmė 
žėrėti žvaigždės. Nušvito tą žyd 
rią naktį ir miesto baltų namų I 
geometriškas profilis. Jis gimė) 
lygiai . taip, kaip ligi šių dienų 
dailininkų fantazija vaizduoja
— tarp palmių, ėdžiose... Pa-j 
šaukti erdvių muzikos garsų, ku 
rie nebuvo kas kita, tik stebuk
lo nujautimas, atskubėjo pieme
nys, pamaldūs, patrikę, plačiai 
iš nuostabos išplėstomis akimis; 
vėliau atkeliavo išdidūs kara
liai...

Ir visų tautų žmonės pagar
biai klausė tos švelnios istori
jos, ir vaizdavosi kaip norėjo 
lopšelį, aplinką, šventą Šeimy
ną, piemenis ir karalius, žodžiu
— visa tai, ką šis harmoningas, 
dangaus šviesybių nuskaidrin
tas, vaizdas savo brandžioj apo
teozėj žmonių vaizduotei teikė.

Vaizdas buvo visai nepanašus 
į rūstų Dievą, kuris įsako, kuria 
ir teisia, pripildydamas begaly
bę savo žodžiu. Nieko nebuvo 
panašu į žaibuojančią uolą, nei į 
Sinajaus kalno debesis, nei į ga
lingą Balsą, griaudžiantį iš augš 
tybių. Nieko panašu — į nepap
rastus senovės dievų pasirody
mus, dievus: legendų, poezijos, 
meno... Nebuvo nė išgąsčio, nei 
iškilmių pompos nei baimės, nei 
griaustinio, nei žaibų, kurie vi
sad pirmieji pasirodydavo nera
miai, patrikusiai žmonijai am
žių tamsume. Buvo tik šieno 
gniūžtelė, taikos palaima, ty
lūs vargingiausi laukų žmonės, 
nedrįsę garsiai kvėpuoti prie Kū 
dikėlio, tik maldingai žvelgdami 
į Jį. Jis buvo jų. Jie pamilo, Jį 
ir ėdžias, kuriose Jis gimė.

Jį myli galiūnų pušų pavėsy 
Skandinavijoj; Jį gerbia savo 
miškuos germanų žemė; Jo mei
lė dvelkia iš pagarbos Marijai, 
sklidino keltų pasaulio: teatra
liškai, liaudiškai Jį garbina Ibe- 
rų pusiasalio tradicijos; ir šiose 
Amerikose pagerbiamas Jis, su

Kotryna Grigaitytė

BALTUOJU VIEŠKELIU
Kaip upėn intakai, ,
Taip suteka tavin 
Keliai sodybų ir keleliai,
O vieškeli baltasis!...
Baltųjų lygumų esi širdis tu ir gyvybė 
Ir nepabaigiamas varpelių aidas. 
Tyliųjų lygumų, Naktie Tylioji,
Ar tai sodybų žiburiai,
Ar žvaigždės tyliai skraidę 
Jau ilsis nusileidusios 
Ant balto žemės veido?
O baltos, o palaimintosios 
Mano žemės lygumos!

. Sulyginę varguolį gluosnį 
Ir karališkąją eglę plačiamostę; 
Sodybą puošnią,
Pakrypusią grytelę ir krūmokšnį.
O broliai mano, mano'seserys!
Visi, visi į baltą vieškelį jūs skubat 
Per provėžas plačias,
Per augštas sniego gubas,
Varpeliams tolumoj
Taip graudulingai spengiant —

Ten Atpirkėjas Kūdikiu mažu 
Į prakartėlę žengia.

KALĖDŲ MALDA
Pro ašarą ir vėl sušvinta saulė,
Ir debesys nuskęsta į šviesos gelmes.
Ateidams, Viešpatie, į šį pasaulį,
Nubrauki ašaras,
Tik saulę mums palik 
Erdvėse ir sapne ...

ŠV. KŪČIŲ VAKARĄ
(EILĖRAŠTIS ŠIĄ SAVAITĘ GAUTASIS LIETUVOS)

šerkšnų karoliais apsivarstė vielos,
Vakaras žibintus uždegė dangaus,
Laukia mūsų širdys, ilgis mūsų sielos,
Nes ateis į žemę Kūdikis brangus.
Ach, ateiki, Jėzau, atskubėk šią naktį 
Vienas aplankyti mus šiuos namuos gali.
Be šviesos Tavosios baigiame apakti,
Mes be Tavo rankos klumpame kely.
Gęsta mūsų meilė, kūno jėgos mąžta,
O pečiai pavargo nuo darbų sunkių.
Vienas tu palengvinti gali šią naštą,
Ašaras nubraukti nuo liūdnų akių.
Ant mažyčių rankų mums atnešk kantrybę,
Mielas Kūdikėli, prašome Tave.
Su Tavim nebaisios bus kančių beribės,
Nes ranka Tavoji mus per jas išves.

priemaiša indėnų sinkretizmo, 
imigrantų atsivežtų papročių ir 
originališko kaboklo-"') įsitikini
mo, kad Kristus yra gimęs čia, 
— neminint jau vietinių — čia- 
gimių nekaltų prietarų, — visur 
Jis yra savas.

Tikrovėje, kiekvienam žemės 
kampely, kur yra įrengta Bet
liejaus stainelė, gimsta Išgany
tojas. Gimsta Jis atpirkti žmo
niją per kitų nekaltų vaikučių 
linksmybę, per šypseną ir aša
ras kitų motinų, pašaukdamas 
ir gailėdamasis kitų viso pasau
lio vargšų ir taip pat — mūsų!

Ir Kalėdų šventės taip suau
go su žmonijos jausmais, kad, 
jeigu kur nėra įrengtos Betlie
jaus stainelės, tai žmonių žvilgs
niai nukrypsta i dangų, kuris 
yra nelyginant žvaigždėtas ap-

Brazilijos interioro gyvento- 
j jas, neturtingas žemdirbys, dažnai 
maišyto indėnų-portugalų kraujo.

• • Vertėjas

Kultūrine kronika

klotas švelniai gaubiąs Dievo 
majestotą, Dievo, kuris virto 
Kūdikėliu.

Taip, kaip ir Palestinoj, kur 
viduknakty stainelėj tikrai gi
mė Ž mogaus Sūnus

Jo vardas — Taikos Kuni
gaikštis.

• Dr. A. Račius savo kalėdi
niams sveikinimams išleido spe
cialią spalvotą kortelę, kur cent 
re lietuviškų motyvų kryžius su 
užrašu “Pax” (taika) ir besitie- 
siančios iš apačios maldaujan
čios sunertos rankos. Viduje kor 
teles — Trakų Dievo Motinos 
paveikslas, su paaiškinimu, kad 
tai seniausias Lietuvoje išsili- 
kęs tapytas kūrinys, kurio savi
ninku buvo Vytautas Didysis 
(1392-1430). Kortelė meniška, 
originali, lietuviška, su religine 
kalėdiška mintimi.

Rottlrrlli Motina ir šventasis Kūdikis

• Prof. Adomas Varnas, su
sirinkusiems laikraštininkams

1 aprodydamas savo nuosavią pas 
togę ir studiją, parodė daug ener 
gijos, tardamas:

“Tiems mieliems bičiuliams, 
kurie pataria, kad šalia studi
jos nepamirščiau pasidirbdinti 
ir karstą, galiu tiek pasakyti, i 
kad šį uždavinį esu pasiryžęs pa
likti tiems, kurie numirėlių lai
dojimą ir jiems paminklų staty
mą laiko svarbiausiu savo gy
venimo veikimu.

Aš esu gyvvbčs ugdymo šali
ninkas. Mirtį Įnikau tik gyvy
bės išsilaikymo sąlygotoją. To
dėl savo žemiškame kelyje steh- 

'giuosi sekti Dieviškąjį Mokyto- 
| ją (kuris pasakė: numirėliams 
palik laidoti numirėlius, o pats 
eik ir sek mane) tol, kol jis pats 
pašauks, mane atiduoti apyskai
tą iš duotojo man talento. Steng 
damasis įvertinti šitą dovaną, 
vadovaujuosi tik viena išminties 
rodykle: žinok, kad gali mirti 
šiandien ar rytoj, bet dirbk taip, 
lyg dar 100 metų gyventum.

Norėčiau pats savo rankomis 
sukurti paminklą, kuris galėtų 
būti jūsų, broliai lietuviai, ir a- 
teinančiųjų kartų pasididžiavi
mas. Nereikia man brangių vai
nikų prie mano karsto, nereikia 
man puošnaus paminklo ant ma
no kapčiaus, bet šiandien aš lau 
kiu jūsų paramos, kad jūsų tal
kinamas galėčiau įvykdyti dar 
keletą didesniu darbų, kurių u- 
žuomazgą nešioju savo širdyje 
nuo jaunystės dienų. Tai būtų 
du ciklai 1-mas gyvenimo kome
dija ir 2-ras gyvenimo tragedi
ja. Kiekvienas ciklas turėtų po 
6 didelius paveikslus. Taip pat 
norėčiau mokykloms nupiešti 
žymiųjų mūsų tautos veikėjų at 
vaizdus, bei užfiksuoti drobėje 
viena kitą aktualų istorinį mo
mentą”.

Prisiminęs kitus savo šeimos 
'narius. profesorius kalbėjo: 
"Baigdamas dar norėčiau išduo
ti paslaptį, jog kiti du mūsosios 
trijulės nariai: mano žmona ir 
D. Petrutytė, žūt-būt, yra pasi- 
ryžusios dalį mūsų gūžtos pa
švęsti mūsų mažųjų lietuviukų 
auklėjimo reikalui. Jie yra reika 
lingi nepaprastos priežiūros ir 
švelniausios globos; kaip tie silp 
nučiai daigeliai, kuriuos daržinio 
kas laiko šiltnamyje ar bent in- 
spekte ir rūpestingai prižiūri, 
kol gali pasodinti į atvirą lau
ką. Mūsų gi mažieji pirmiau pa
liekami šalnų ir darganų pavo
jams o tik žymiai vėliau pra
dedama rūpintis sužalojimų tai
symu bei gydymu”.

• Įsteigta Lietuvių Istorijos 
draugi ja. Praeitą sekmadienį įvy 
ko steigiamasis Lietuvių istori
jos draugijos susirinkimas, ku
ris priėmė įstatus ir išrinko val
dybą. Istorijos draugijos steigi
mo minties pradžia vra kultūros 
kongresas, buvęs prieš porą me
tų Chicagoje, kuris tam reika
lui buvo išrinkęs komisiją iš Liu 
levičiaus, kun. dr. K. Matulai
čio ir F. Rūgytės. Komisija su
rinko įvairiose vietose gyvenan
čių istorikų ir istorijos mėgėjų 
žinias ir nuomones šiuo reikalu. 
Gavusi keletą dešimčių palankių 
atsakymų ji paruošė įstatų pro
jektą ir gruodžio 15 dieną sušau
kė steigėjų susirinkimą. Šiame 
susirinkime iš naujo buvo išdis
kutuotas įstatų projektas ir su 
mažomis pataisomis priimtas. Iš
rinkta valdyba, kurion įeina: V. 
Liulevičius kun. dr. Matulaitis, 
dir. F. Rūgytė, dr. A. Račkus 
ir Č. Grincevičius. Kandidatais 
— Nauburas ir Plateris. Valdy
ba pareigoms pasiskirstys pati. 
Istorijos draugija mąno, šalia 
leidimo istorinių studijų, kata
loguoti istorinę medžiagą, lie
čiančią Lietuvių tautą ir esan
čią įvairiuose muzėjuose ar pas 
atskirus rinkėjus.

• “Mūsų Popiečių” redakcija
Brazilijoje išleido kišeninį 1958 
m. kalendorėlį, spalvotu tautiš
ku viršeliu.

• Kartis Stalšans, istorijos 
magistras, latvių kultūrininkas, 
gerai mokąs lietuvių kalbą ir 
bendradarbiaująs mūsų dienraš
tyje, parašė naują studiją: “Lie
tuvių ir latvių rytinių kraštų su- 
slavėjimas”. Knyga turi 450 pus 
lapių rankraščio. Joje svarsto
ma aisčių tautų kilmė, apžvelgia
mos baltų apgyventos teritori
jos, slavų įsibrovimai į baltų te
ritoriją. rytinių baltų tautinė pa
dėtis iki Lietuvos valstybės at
siradimo, latvių tautinė padėtis 
Livonijos laikais, Livonijos ry
tinių sienų tyrinėjimai, atskirais 
skyriais apžvelgiama Lietuva 
XVII, XVIII, ypatingai XIX ir 
XX šimtmečiais. Toliau aprašo
ma Latvija ir Lietuva pirmo ir 
antrojo Pasaulinio karo metu. 
Autorius plačiau apima Vilniaus 
kraštą atskirais laikotarpiais, 
taipgi ir rusų bei vokiečių oku
pacijų metu.

Autorius yra dviračiu išvaži
nėjęs Vilniaus krašto apylinkes, 
surinkęs gausiai medžiagos. Pa
naudojo Vilniaus universiteto 
biblioteką, Mokslo draugijos 
archyvus. Be to — gausiai pa
naudojo Latvijos bibliotekas ir 
archyvus (universiteto, valsty
binę Ry?oje); taipgi panaudo
jo bažnytinius archyvus Latga- 
lijoje ir kitur. Savo šioje studi
joje autorius liečia ne tik lat
vius ir lietuvius, bet taipgi jot
vingių. prūsų dalies, galindų su- 
slevėjimą. Panaudoja praeities 
statistikas. Taipgi sunaudoti 
nepriklausomybės laikų suraši
nėjimai, kaip Latvijoje, taip ir 
Lietuvoje, lyginant juos su su
rašinėjimais lenkų ir vokiečių 
okupacijos metu.

Autorius yra gimęs šiaurinė
je Latvijoje, netoli Estijos pa
sienio, Valkos apskrityje. Kai- 
kurį laiką buvo latvių ir lietuvių 
gimnazijij mokytoju, o tremty
je. Hanoveryje, buvo latvių gim
nazijos direktoriumi. Magistro 
laipsnį gavo Rygos universitete; 
gilindamas studijas buvo Vilniu
je. Ilgus metus buvo Latvių-Lie
tuvių Vienybės sąjūdžio nariu 
ir valdybos pareigose. Dabar 
gyvena Newarke, N. J. Savo 
veikalo leidimo reikalais lankė
si Chicagoje. Knygą leis Janis 
ftkirmnnts, gyvenas Chicagoje, 
1128 N. Fnirfield Avė. Naktimis 
dirbdamas fabrike, dienos lais
valaikį panaudoja knygų leidi
mui.

• Prof. Kazimieras Vasiliaus
kas, lapkričio 24 d. miręR Lietu
voje, buvo Lietuvos Statybos ir 
Architektūros akademijos tikra
sis narys ir Mokslų akademijos 
narys korespondentas. Gimęs 
1879 m. kovo mėn. 17 d. Baiso
galos vaisė., Šiaulių apskr. Bai
gęs Mintaujos gimnaziją, įstojo 
į Rygos Politechnikos institutą, 
kurį baigė 1907 m. ir gavo in- 
žinieriaus-technologo diplomą. 
Kaikurį laiką dirbo įvairiose 
įstaigose ir įmonėse. Po I Pa
saulinio karo darbavosi Vilniuje, 
vėliau persikėlė į Kauną, kur pra 
dėjo dirbti naujai įsikūrusiame 
universitete, dėstydamas Tech
nikos fakultete ir 1930 m. tap
damas ordinariniu profesoriumi. 
Jis vadovavo statybinės mecha
nikos katedrai. Okupacijos me
tu kaikurį laiką dirbo Kauno Po
litechnikos institute, o 1955 m. 
dėl silpnos sveikatos bei senyvo 
amžiaus nūn darbo Politechnikos 
institute atsisakė.

Velionis yra parašęs studijų 
apie 200 spaudos lankų. Už jo 
mokslinius darbus 1939 metais 
jam buvo suteiktas daktaro laip 
snis. Per 35 metus savo darbo 
universitete ir Politechnikos in
stitute paruošė daug jaunų in
žinierių.

Velionis buvo tauraus būdo ir 
studentų augštai vertinamas. 
Lietuvoje liko našlė jo žmona. 
Jo duktė Danutė, dr. A. Liaug- 
mino žmona, ir sūnus Gediminas 
gyvena Chicagoje, duktė Marytė 
ištekėjusi Lietuvoje, o vyr. sū
nus ištremtas į Sibirą ir jau žu
vęs.
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Į Naujus Melus žengiant
DR. J. VAIŠNO RA, Chicago, UI.

Bažnyčia Naujus Metus pra
deda Jėzaus vardo švente ir kar 
toja apaštalo Petro žodžius, kad 
“per nieką kitą nėra išganymo. 
Nes neduota žmonėms kito var
do po dangumi, per kurį mes 
būtume išgelbėti” (Apd. 4, 12).

Žmonija, atmetusi Jėzaus var
dą, rinkosi kitus vardus ir va
dus, kuriuos aklai sekė ir tikė
josi, kad jie bus žmonijos išgel
bėtojai. Marksas, Leninas, Hit
leris ir jiems panašūs — tai vis 
vardai ir vadai, kurie bandė nu
stelbti Jėzaus vardą, o drauge 
ir Jo mokslą — meilės ir taikos 
mokslą. Ir žmonija, susižavėju* 
si naujais vardais, šiandien jau 
dreba prieš klaikumą, į kurią tie 
vardai įvedė. Dairosi, jieško nau
jų vardų, kurie gelbėtų nuo anks 
čiau pasirinktųjų, nuo tų kurie 
apvylė ir vietoje laimės pasiūlė 
atomines bombas. Šv. Petro įspė 
jimas, kad nėra kito vardo, per 
kurį būtume išgelbėti, tinka vi
siems laikams, kada tik iškyla 
nauji vardai, žadą išganymą. To
dėl prasminga N. Metų pradžia 
Jėzaus vardu turi mums kartą 
priminti, kad “per nieką kitą nė
ra išganymo”.

Suvedant praėjusių fnetų ba
lansą lietuviškame gyvenime, ne 
pakankamai matyti reiškinių, iš 
kurių būtų galima spręsti, kad 
buvo vaduotasi Jėzaus vardo, t. 
y. Jo mokslo principais. Spauda, 
naudodamasi laisve, mirga strai 
psniais, kuriuose griaunamas, 
niekinamas ne vienas žymesnis 
vardas. Tėvynėj priešas naikina 
visus, kurie išpažįsta Jėzaus var
dą. Čia, tremtyje nebojama su 
purvais maišyti betkuris žymes
nio vardo asmuo. Baisu ir pagal

Alė Rūta

tąjį minėdami artėsime ir prie 
To, kurio vardą sekdamas šv.
Kazimieras pasiekė žemiškojo 
gyvenimo tobulybės ir dangaus 
garbės.

1958 m. užsimota plačiau pa
minėti ir kitas lietuviams bran
gus faktas — Švč. Marijos ap
sireiškimas Šiluvoje prieš maž
daug 350 metų. Tasai faktas bu
vo kertinis akmuo Lietuvos re
liginio atgimimo istorijoje. Rei
kia tikėtis, kad ir šis jubilėjus 
duos naujo impulso lietuviams 
dvasia atgimti ir tuo būdu sustip 
rinti eiles tų, kurie renkasi Jė
zaus vardą savo išganymo ženk
lu. Visi geros valios lietuviai, ku
rie didžiuojasi esą Marijos že
mės sūnumis, parodys kad jie 
to vardo verti. Tai bus nauja 
prošvaistė niūriame tremties gy
venime.

Tarp žymesniųjų tautos gyve
nimo įvykių, 1958.11.16 minėsi
me Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 40 metų siikaktį. Ne
eilinė tai sukaktis. Juo toliau e- j 
šame nuo tos atmintinos datos,! 
juo ryškiau mums stoja prieš
akis kokiu būdu prie nepriklau- . , . , , ... , . . ,
somybės prieita, kokia kaina ji Ta‘ “ bUryS bali‘ndzll> skrenda., si, zudom,], pnemonę 
iškovota ir ką nepriklausomybės 
metai yra mums davę. Tai, ko 
Lietuva pasiekė nepriklausomai

NAUJŲ METŲ BALIUS
Nedūsaukit, mažų žingsnelių nubraižytos grindys! 
Raudono šilko atšvaitai lenyvutį virpulį
į gyslas kaistančias jau meta-----------
Atplėštą lapą su ironija nusvies ir mindys 
iš nežinios grakščiai išnirę
su šypsena ir glėbiu pažadų Naujieji Metai.

Prie veido priglausta galva, akis apsikabinę akys.
Ir šypsena, ir švelnios rankos. Ir širdyj, patikėjusios 
akimirka, jieškota amžiais.
Nuaidi laužyta melodija ir klausančiam pasako: 
šilkai įvairiaspalviai ir veidai pražydę 
Naujųjų Metų bangose pajuos ir susiglamžys.

Nemirkčiokite graudžiai, šviesos prigesintos, 
ir nelašėki vynan, pasislėpus ašara, 
tartum veidmainio šypsena pro kleistą juodą.
Paikų minčių galva dabar tenemėgina gintis, 
ir atverta širdis visus sriautus tepriima, 
kuriuos šis potvynis akimirksninis duoda.

Bet slūgsta jau raudono, juodo, balto šilko srovės.
Tik šypsenos, kaip išsiskleidę pumpurai, 
veidų ir žodžių beprasmybės kylančiai dar kaista.
Ir, pagaliau, išaušo rytas. Juokas liovės.
Ledinis vėjas apglobė namo pargrįžtančius, 
gesindamas Naujųjų Metų ryto aistrų.

Naujųjų Melų mintimis
JUOZAS ŠVAISTĄ S, Chicago, III.

tvarkydamasi, negali sunaikinti, 
ištrinti net jos okupantai. Tauta 
tiek pamilo visa kas sava, lietu-

Tave pralenkia jauną, —
Tai lekia dienos, skuba metai 
Ir mus visus apgauna.

G r. Tulauskaitė

Sieloj nyku, graudu. Siela pa-
viška, tautinė sąmonė tiek sustip siilgusi ramios šventiškos nuo
rėjo, kad šiandien okupantas j taikos. Karo nėra, seniai pasi
jaučia reikalo duoti į rankas lie-1 baigęs. Oras vistiek pritvinkęs;
tuviui, tegul ir sužalota, bet vis 
tik lietuvišką žodį tartą jos ge-

neskanus. Tik nebe parakas da 
bar jaučiamas. Žemė purtoma

dina
mitą. Didelius savo turtus pali
ko, kad išpirktų tą klaidą. Tūks
tantį kartų dabar baisesnės ba
listinės raketos ir branduoliniai 
ginklai. Tik niekas nebesigaili 
gamindamas. Priešingai, visi di
džiuojasi ir giriasi, šėtoniškos 
lenktynės.

Štai kur pažangiojo mūsų am
žiaus technikos stebuklai, moks-

voti nrie kn n™™.™- kai tė-1 riausi4 sūn4 nepriklausomybės; pražūtingiausių jėgų. Net ligi žudyti, naikinti'žmogų ir visa, 
__ . laikais. O ir mums, tremtyje e- j°s įsčios prasiskverbiama. Ka- kas jo sukurta. Bilionai tamvynėje priešas, niekinęs kiekvie
ną lietuvišką vardą, pradeda pa
galiau pripažinti kaikurių nuo
pelnus lietuvių tautai, jos litera
tūrai, istorijai, čia pas mus tie 
vardai dar intensyviau su pur
vais maišomi. Kam visa tuo pa
sitarnaujama? Iš vienos pusės 
šaukiama jaunimui: mylėkite sa 
vo gražiąją tėvynę Lietuvą, o iš 
kitos rodoma, kad toje gražioje 
tėvynėje nebuvo padoresnio lie
tuvio... Ne statome, bet griauna
me. Patys save nakiname. Jei 
pirmaisiais krikščionimis pago
nys stebėjosi: “Žiūrėkite, kaip 
jie mylisi” — tai šiandien sve
timieji, sekdami, kas rašoma mū 
sų spaudoje, galėtų teisingai pa
sakyti: “Žiūrėkite, kaip jie vie
nas kito nekenčia”.

O Jėzaus įspėjimas yra aiš
kus: “Iš to visi pažins, kad jūs 
mano mokytiniai, jei turėsite 
meilės vienas kito” (Jon. 13, 
35). Susiniekinę savo tarpe, su
naikinę kiekvieną žymesnį lietu
višką vardą, nutolsime drauge 
ir nuo Jėzaus vardo. Kuriame 
tad varde liks jieškoti išgany
mo?

Ateinančiais 1958 metais išky
la brangus Jėzaus sekėjo šv. Ka
zimiero vardas, jo 500 metų gi
mimo proga. Linkėtume, kad 
bent aplink šį savosios tautos sū
naus brangų vardą susispiestų 
visi geros valios lietuviai, atitin
kamai jį paminėdami ir iš jo pa
simokydami. šv. Kazimiero var
das tampriai rišasi su reakcija, 
atspara prieš Rytų tironiją. Jau 
nas karalaitis Gedimino ainis, 
buvo savosios, lietuviškos poli
tikos šalininkas, nenorėjęs leisti, 
kad Rytų įtaka skverbtųsi į Va
karų kultūros krikščioniškąją 
Lietuvą. Jis net stebuklingai pa
dėjo saviesiems, kai tie ties Po
locku grūmėsi su Rytų užpuoli
kais. Jį tad minėdami, jo vardą 
pagerbdami grūdinsime savo jė
gas tiek prieš Rytus, kurie smur 
tu terioja karališkąją Lietuvą, 
tiek prieš Vakarus, kurie vilio
dami žemiškomis gėrybėmis silp 
nina lietuvių tauto" jėga? f'ven-

santiems, nepriklausomybės lai
kotarpis turi visuomet likti ne 
klaidų ir kliaudžių jieškojimo 
vieta, o idealas, kurio kiekvienas 
lietuvis turi siekti. Minėdami ne
priklausomybės sukaktį vienin
gai, didingai ir prasmingai pa
rodykime pasauliui, kad moka
me vertinti tai, kas žmogui yra 
brangiausia — laisvę.

Tarp linkėjimų N. Metams no
rėtume ypačiai atkreipti dėmesį

žin, ar ilgai leisis taip prievar
taujama ?

Padangėse ir mūsų planetoj 
ne angelų choras ramina žmo
nes: Gloria in excelsis Deo, et in 
terra pax hominibus bonae vo- 
luntatis! Ne. Jo vietoj atomai 
draskomi negirdėti perkūnai 
trankosi. Keliais šliaužioja 50 
pėdų il'gumo patrankos. Ant 
gelžbetoninių atramų siaubingai 
stiebiasi 90 pėdų tarpkontinen-•" _ ~ ...... ,-iucuiaai peuų LetTĮ

į tuos kultūrininkus — rašyto- (tin'ės raketos. Jų galia nejsivaiz- 
jus, menininkus, muzikus, akto- f duojama. Į erdves šaudomi skrie 

jantieji rutuliai. Kada ir ant kiemus, pedagogus, dvasininkus ir 
kt., kurie sunkioje grumtyje už 
kasdieninę duoną neišleidžia iš 
rankų “arklo knygos, lyros”, ku 
rie jieško lietuviškos kultūros 
kelių, nepaisydami ir nesiekda
mi, kad kas juos pripažintų, įver 
tintų, atlygintų. Jie vaduojasi 
lietuviška sąmone, jausdamiesi 
nešioją lietuvio vardą, dirba ten, 
kur darbininkų maža. Linkime 
jiems nepailsti. Tikėkimės, kad 
jų gretos ne mažės, o vis didės, 
nes šiandien lietuvis sėkmingiau 
siu ir savo tautai naudingiausiu 
būdu gali pasireikšti tik kultū
rinėje sritlyje, atstovaudamas 
lietuviškai krikščionišką genijų.

no stogo suduš — nežinia. Ir 
visa tai besirengiant ateities ka
rui.

Būdavo ir seniau karų, bet to
kių žiaurių, tokių klaikių niekas 
negirdėjo. Kažkur toliau nuo 
miestų ir gyvenviečių susitinka 
kariuomenės, pasimuša ir baig
ta. Laimėta ar pralaimėta. Da
bar, jeigu karas, nebelieka nė 
pėdos, kur nepasiektų žudomo
sios karo priemonės ir siaubas. 
Visur frontas, visur tie patys 
pavojai.

Labai gailėjosi Alfredas No
belis, išradęs anais laikais bai-

Jonas Trlėvs Pirmoji pradalgė

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Ambraziejus Pranciškus 

Kašarauskas, Sibiro tremtinys, 
didelis lituanistikos mėgėjas, mi 
rė prieš 75 metus. Minėdami šią 
sukaktį prisimename kad jisai 
buvo gimęs 1821 m. Telšių aps. 
Mokslus ėjęs Kražių gimnazijo
je ir Varnių seminarijoje. Buvo 
įšventintas kuni'gu 1844 m. Vi
karavo Baisogaloje, buvo filia- 
listu Pajūryje, Telšių mokyklos 
kapelionu. Sukilimo metu buvo 
areštuotas 1864 m. gegužės 6 d. 
ir sekančių metų lapkričio mė
nesį karo lauko sprendimu iš
tremtas į Sibirą, kur gyveno 
Bijske, vėliau — Tomske, apsi- 
rūpindarhas kasdiene duona laik 
rodžių taisymu. Jo rankraščių,

• Prof. Tadas Ivanauskas, .MoUrpus Gustaičio 30 m. 
zoologas, gyvenąs Lietuvoje, šie-i mirti- s sukakties proga prisime- 
met sulaukė 75 metų amžiaus, j narna, kad, jam mirus, prof. V.
Yra gimęs 1882 m. gruodžio 28 
d. Lydos apskrityje. Jau besimo 
kydamas Varšuvos gimnazijoje 
domėjosi gamtos studijomis. Pet 
rapily 1903 m. baigęs gimnaziją, 
tenai įstojo į universiteto gam-

Mykolaitis buvo pasiėmęs sure
daguoti velionies raštus. Pirma
sis tomas buvo Sakalo knygų 
leidyklos išspausdintas — “Mo
tiejaus Gustaičio Raštai”. Deja, 
užėjusi bolševikų okupacija kny

tos-matematikos fakultetą. Dėl ga konfiskavo jos nepasMeidus
studentų riaušių 1905 m. uni
versitetui užsidarius, baigė stu
dijas Sorbono;- universitete Pa
ryžiuje. Grįžęs i Petrapilį, išlai
kė universitetini, i. egzaminus 
mokslo teisėms r a ui i ir iki 1917 
m. vedė mokslo priemonių dirb
tuvę, kurią revoliucijoj metu bol 
ševikai nacionalizavo Grįžęs į

liečiančių Lietuvą susidarė trys Lietuvą jau 1919 m. įkūrė Gam- 
stambūs tomai. Dalis jų buvo tos Tyrimo stotį, kurios rinki- 
išspausdinta “Tautoje ir Žody- niaį sudarė pagrindą universi-
3e •

Jis uoliai rinko tautosaką dar 
prieš “Aušros” laikus, žymėjo
si vietovardžius, užrašinėjo liau
dies papročius, tyrinėjo Lietu
vos gamtą, dalyvavo geologinė
je ekspedicijoje į Papilę (1853), 
buvo Vilniaus archeologinės ko
misijos narys, Kauno Statistinio 
komiteto narys. Šios mokslo 
įstaigos spausdino mūsų lietuvio 
straipsnius. Jis taipgi parengė 
vysk. Valančiaus sumanytai pa- 
ruošiamajai seminarijai botani
kos vadovėlį. Lenkų žurnaluose 
rašė mokslinius straipsnius, įro
dinėdamas, kad lietuvių kalba 
yra seniausia ir tobuliausia, 
mokslui svarbiausia, tad lietu
viams ne tik nedera jos gėdytis, 
o reikia ja didžiuotis.

Ir kitus karštai ragino domė
tis lituanistiniais dalykais, tą 
dvasią besistengdamas įnešti į 
priaugančią kunigų kartą. Jis

sustabdė ir tolesni Motiejaus 
Gustaičio raštu leidimą.

Kun. M. Gustaitis buvo didelis 
tolerantas eruditas, visuemenin- 
kas, taipgi puikus pamokslinin
kas. Lankėsi ir JAV. Tos pat 
Gustaičių kilmės yra A. Šalčiū- 
nienė-Gustaitytė (Kazimiero dūk 
tė), Algirdas Gustaitis (Mykolo 
sūnus), Gražina Krivickienė- 
Gustaitytė (Mykolo duktė), Al
gimantas Šalčius (Kazimiero 
dukters sūnus) ir kt.

• Edv. Turausko straipsnį 
“Ginkluotos kovos pirmtakai iš
spausdino Paryžiuje išeinantis 
Laisvųjų Centro ir Rytų Euro
pos, Pabaltijo ir Balkanų kraš
tų žurnalistų sąjungos organas 
“Le Journaliste Libre”, 1957 m. 
lapkričio mėn.. Autorius, ryšium 
su vengrų sukilimo sukaktimi, 
atiduoda tinkamą pagarbą to su-

lo laimėjimai ir pasididžiavimas, paveikęs ir į A. Baranausko lie 
tuvišką apsisprendimą. Kun. Ka

teto zoologijos kabinetui ir gam 
tos muzėjui. Įsikūrus Lietuvos 
universitetui, buvo pakviestas 
zoologijos katedros vedėju; nuo 
1940 m. dirbo Vilniaus univer
sitete.

1931 metais atliko ekspediciją 
į Braziliją, aprašydamas ją kny 
'goję “Trys mėnesiai Brazilijo
je”. Jo rūpesčiu buvo pradėtas 
Lietuvoje paukščių tyrimas-žie-
davimas. Jis pirmasis pradėjo kilimo aukoms, pnmena, kad 
Lietuvoje organizuoti kailinių ' Lietuvos rezistencija pasireiske 
žvėrių auginimą. Yra išleidęs'labai staiSiu * vieningu budu 
ir tebeleidžia gamtamokslio va- Jau -^l m. birželio d., o, so-
dovėlius bei studijas apie Lietu-1 vietams antrą kartą sugrjzus? 
vos gyvulius ir paukščius. Vie- Lietuvą, toji rezistencija reis- 
nas iš produktyvingesnių šios kgsi Pačiu didyynskiausiu budu.
šakos lietuvių mokslininkų. “Miško brolu*. kovos ?

1 sudarė sovietiniam okupantui 
• Marianapolio mokykloje, j nepaprastai daug rūpesčių ir pri-

Marianapolio krepšinio ratelis vert*? jį užangažuoti ištisas di- 
šiemet iau laimėjo ketverias var vizijas. Deja, toji nelygi Lietu- 
žybas. Komandoje dalyvauja či- vos jaunimo ir lietuvių tautos 
kagiečiai Vidmantas Rapšys ir kova, pareikalavusi 28.000 gy- 
Eugenijus Brizgys. Rungtynių vybių aukų, vyko tuo metu, kai 
rezultatai: Marianapolis 54 — Vakarai dar gyveno “taikaus su 

iliuzijomis ir todėl
išleidžiami. Milionai galvų ir ran 
kų įjungti į tos rūšies darbą. 
Karo reikalams išlaidos kasmet 
didėja, auga. Vis sunkesniais 
mokesčiais apkraunami gyvento 
jai. Daugelis valstybių jau sko
lose paskendusios. O galo vis 
nematyti. Ne vienoj šaly žmo
nės skursta ir kenčia. O kam? 
Vardan ko?

Kai Hitleriui buvo prikaišioja
ma, kad jis pasinešęs į milita- 
rizmą, kad perdaug suvaržė ir 
skriaudžia savo krašto gyven
tojus, tas įžūlusis despotas leng 
va širdimi atrėžė: “Jūsų svies
tas ir riebalai pertirpdomi į pat
rankas ir ginklus. Bet žinokit, 
kad ir patrankos geriausias žmo 
gaus dvasios produktas! Mes 
atsirevanšuosim ir pasaulyje įsi- 
galėsim!”

Ligi šiol žmogaus dvasia te
bėra pavergta. Nekvėpuoja ji 
savaimingu laisvu gyvenimu. Li
gi šiol ji gniaužoma, slegiama.

šarauskas mirė 1882 m mm- St- JoaePh’s HiSh 36i Tourtel-į gyvenimo
lotte High 42 — Marianapolis rampos šviesos nebuvo į ją nu- 
41; Marianaoolis 52 — Watkin- kreiptos.
son School 32; Marianapolis 70 Jauni Lietuvos partizanai sa- 
— Grafton High 48; Mariana- vo didvyriškumu liudijo apie 
polis- 51 — Warren High 46. besąlyginį, totalinį visos tautos

Amerikiečiai domisi Šiluva.

džio 26 d. Tomske, Sibire. (Pla
čiau apie tą įdomų lietuvį gali-1 
ma rasti Lietuvių enciklopedi
joje).

Amerikiečiu žurnalas “Leaves”, Visi, norintieji įstoti į Maria- 
leidžiamas Detroite, kurio redak napolio aukštesnę mokyklą 1958
cijoje dirba Edv. Kubaitis, sa
vo paskutiniuose dviejuose šių 
metų numeriuose rašo apie Šilu
vos Dievo Motina Straipsnyje 
duodami pagrindiniai faktai apie 
Lietuvą, nupasakoiamas Mari
jos apsireiškimas Šiluvoje, 1608 
metais, duodama Šiluvos bažny
čios istorija, aprašomos kovos 
su kalvinistais, plačiai nusako
ma Marijos apsireiškimas Šilu
voje 1608 metais, aprašomas Ši
luvos D. Motinos kulto augimas. 
Įdėta net angliškas tekstas Mal
dos į Šiluvos Dievo Motiną. Ga
le straipsnio pažymima, kad tik 
dėl Lietuvos geografinės pradė- 
ties ir politinių aplinkybių Šilu
vos apsireiškimas nėra pasauly
je tiek išgarsėies, kiek kitos pa-

Grandiozinės statybos, išradimų našios vietos. Straipsnis pailiust 
masės, greičio rekordai, patogu- puotas pačios Šiluvos paveikslo
mų patogumai visose srityse 
degalų smarvė, suodinos alyvuo
tos dulkių nuosėdos. Kaminų 
miškai, tirštų juodų dūmų de
besys, stulpų, vielų užtvaros. Gal 
vatrūkčiais skubančių traukinių, 
bėgiais tankiu tinklu apjuosta, 
suraizgyta žemė. Žmogus kator- 
riškai vejamas ir pliekiamas. 
Aštriais kirčiais čaižo jį valan
dos, dienos fabrikų, dirbtuvių 
viršininkų nirzlus 'nerviškumas 
ir baimė netekti darbo. Žmogus 
apsvaigintas, sumechanintas, ne 
laiku pasenęs ir ligotas.

Nukamuota, pavargusi dvasia 
nejučiomis nusikelia kažkur ki
tur, toliau. Nubrauki kokius du, 
tris šimtus metų ir pažvelgi at
gal — praeitin. Bematant ne
lemtai išnyra klausimai: Ar lai
mingesnis dabar žmogus pasida
rė? Ar žymiai daugiau laimėjo

nuotrauka, seselės Mercedes pieš 
to altoriui paveikslo vaizdu ir 
dar vienu Šiluvos Marijos pa
veikslu. Pažymima, kad Chica- 
goje, Marųuette Parke, yra Ši
luvos Dievo Motinos šventovė.

• In"n Aoe<«vič'fitė, sėkmin
gai baigusi Toronto universite-✓
*ų. buvo i«vvkusi į Heidelbergo 
universitetą metams pasisoecia- 
’izuoti vokiečių ir rusų kalbose; 
:švyko pasinaudodama Vokieti
jos ir.IAV studentu pasikeitimo 
nbni Furopoie būdama aplan
kė Skandinavija llaliią, Ispani
ja. Prancūzių (kur turėjo pro
gos svečiuotis poeto Czeslovo i 
Miloszo šeimoje). Kalėdoms iš
vyko į Anglija. Savo kelionės 
įspūdžius rašo Kanados savait
raštyje “Oakv'lle Record Star”. 
Tš kelionės grįš į Kanadą kovo 
mėnesį.

• Drauge romanų premijos
, “. . . . / komisija uoliai skaito atsiųstussavo dvasiai pasireikšti, sielos i. . , .„ w į konkursą aštuonis romanus,

išgalėmis pasidžiaugti? Net ir|GirdėtJ Rad šiemet esama itin
kūniškai: ar sveikesnis, tvirtės- stiprių veikalų ir net ne vienas

1959 mokslo metais, turi pir
miausiai laikyti konkursinius eg
zaminus. Tie egzaminai bus įvai
riuose JAV miestuose vasario 
15 dieną. Egzaminų mokestis — 
$8.50. Iki vasario pirmos dienos 
reikia kreiptis į: Secondary 
(School Admission Tęst Program, 
Educational Testing Service, 20 
Nassau Street, Princeton, New 
Jersey. Jie suteiks visas papil
domas informacijas. Kandidatai 
bus priimami į Marianapolį pa
gal jų pas* rodymą šiuose egza
minuose.

• Rašytojo diena buvo su
rengta Vilniaus knygynuose. Ra 
šytojai skaitė savo kūrinius, at
sakinėjo į klausimus, platino kny 
gas ir davė autografu^. Dalyva
vo rašytojai: J. Avyžius. A. Balt 
runas J. Baltušis, A. Bauža, A. 
Bieliauskas, K. Boruta, A. Chur
ginas, J. Dovydaitis. P. Gelba- 
kas, A. Gricius, A. Jonynas, K. 
Korsakas, H. Korsakienė, K. Ku 
bilinskas, R. Lankauskas, A. Lio 
bytė, R. Lukinskas, B. Mackevi
čius J. Marcinkevičius, A. Mar
kevičius, K. Marukas, E. Matu- 
zevičius, E. Mieželaitis, V. My
kolaitis-Putinas, V. Mozūriūnas, 
A. Pabiiūnas, A. Pakalnis, A. 
Pocius, V. Reimeris, V. Rudo
kas, K. Saja V. Sirijos Gira, M. 
Sluckis V. Suchockis-Audrona- 
ša, J. Šimkus, P. Širvys, E. Taut 
kaitė, T. Tilvytis, A. Venclova 
ir kt.

• Dr. Tomas V. Žiūraitis, O.P. 
gruodžio 22 d. iš Europos grįžo 
Oxford. Michigan. Jis buvo iš
vykęs prieš maždaug pusantro 
mėnesio į Austriją, Salzburgą, 
apginti savo disertacijos “As
menybės esmė". Gavęs filosofi-

atmetimą sovietinės vergijos, 
melo ir demagogijos. Straipsnis 
baigiamas tokiu posmu: “Ko
vos už laisve aukų solidarumas 
pasiaukojime, ar jos būtų ven- 

I yriškos, lietuviškos, vokiškos ar 
lenkiškos, pasilieka nenuginčija
mas. Tai yra neįveikiamas lais
vės prieš tironija triumfo laidas. 
Negalima įsivaizduoti, kad ver
gija galėtu išeiti nugalėtoja 
orieš kankinių ir kovotojų už 
laisvę krauio kainą ir prieš są
moningi) tautų valią”.

• Pauliaus Jurkaus premijuo- 
tasai romanas Smilgaičių akva
relė jau knygų rinkoje: sutiktas 
su susidomėjimu. Susidarė stam 
bus veikalas, net 522 puslapių. 
Papuoštas trijų sralvų dail. V. 
K. Jonyno aplanku, išvedančiu 
romane figūruojančių tipų gale
riją ir centre — turinčiu lietu
viškos Smilgaičių bažnyčios si
luetą. Knygą perteikiant skaity
tojui aplanke rašoma: “Paulius 
Jurkus nebetęsia toliau žmogaus 
vargo literatūros... Jis kviečia 
mus kartu su juo pasižvalgyti, 
kas yra giedro ir lengvo lietu
viškoje aplinkoje..., pasekti Lie
tuvos kaimo gyventojų nuoty
kius, nors ne giliai tragiškus, 
bet nuostabą sužadinančius ir 
dvasią pakeliančius. Už Jurkaus 
pakvietimą pabūti kartu su jo 
gh-driais personažais bus jam 
dėkingas kievienas šios knygos

j skaitytojas”.
Paulius Jurkus yra kilęs nuo 

Žemaičių Kalvarijos, mokėsi Se
doje ir Telšiuose bei Kauno ir 
Vilniaus universitetuose. Yra re
dagavęs “Ateitį”, dabar yra vie
nas iš “Darbininko” redaktorių. 
Kiek anksčiau yra jo išleistas 
novelių rinkinys “Pavasaris prie 
Varduvos”.

• Edv. Valaičio miško paveiks
jos daktaro laipsnį, jaunas do- lą žiemą, kur prie atšylančios 
mininkonas mokslininkas grįžo upelės atsigaivinti priėjusi stir-

nis tapo? bus vėliau išspausdintas.

į savo nuolatinio darbo vietą: 
Route 2, Drahner Rd., Oxford, 
Mieh

na, atspausdino American Artist 
Group, N. Y. Akvarelių paveiks
las realistinis, patrauklus.


