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Pirmas žvilgsnis į profesorių Juozą Eretą 

Kentu c*yj£ 

Sekminių ugniai negęstant 
Suvokdami lietuviškąjį gyve

nimą išeivijoje ka ip kažką 
nenormalaus žmogiškame likime, 
be precedentų mūsų tautos istori
joje, dažnai ir j savo uždavinius 
žvelgiame kaip unikalius, vien da
bartinių aplinkybių diktuojamus. 
Kažin ar tai visai tikslu? Nesame 
į Ameriką iš dangaus nukritę — 
visa, ką darome, turi gilias šak
nis mūsų tautos praeityje, o tikin
tiesiems ir Kristaus įvykyje bei il
gaamžėje Bažnyčios tradicijoje. 
Kartais pravartu į tai aiškiau 
pasižiūrėti. Trumpais Nepriklau
somybės metais katalikiškos švie
suomenės įpūsta Sekminių ugnis 
teberusena už kai kurių mūsų 
krikščioniškų kultūrinių pastan
gų ir dabar. Kaip vieną iš dauge
lio galimų pavyzdžių šį kartą no
rėtųsi nurodyti Draugo laikraštį 
kartu su jo šeštadieniniu priedu. 

Šiais metais mirusio prof. Juo
zo Ereto knygoje apie Stasį Šal
kauskį (New Yorkas: Ateitininkų 
federacija, 1960) yra neužmiršta
mas skyrius, pavadintas „Sekmi
nių ugnis", kuriame autorius pla
č i a i s b r u o ž a i s a t s k l e i d ž i a 
tuometinę Lietuvos katalikų in
telektualų viziją — Gyvosios Dva
sios sąjūdį, turėjusį skatinti vidi
nę tautos raidą, ugdyti jos sielą, 
skaidrinti jos religinę mintį ir pa
dėti jai stiebtis aukštyn intelek
tualiai ir moraliai. Tai turėjo 
būti lietuviškas atskambis „to gy
vo dvasinio judrumo, kuriuo tuo 
metu pasižymėjo vakarų Europa" 
(p. 22). Šis sąjūdis nesiekė būti 
nauja organizacija, o laisvas vie
nodos dvasios asmenybių sutari
mas. Sąjūdį skatino pats Šal
kauskis, kun. Stasys Yla, prel. 
Vytautas Balčiūnas, kun. Vytau
tas Bagdanavičius, prof. kun. Pra
nas Kuraitis, prof. Antanas 
Maceina, kun. Juozas Prunskis ir 
daug kitų. Kai kurie iš jų dar il
gus metus buvo mūsų tarpe ir ug
dė toliau jaunesnes kartas, kai ku
rie dar tebėra su mumis. Kaip jie 
suprato lietuviškai katalikišką bū
seną moderniame pasaulyje? Ne
priklausomybės praradimo išva
karėse, 1938 metais. Sekminių 
proga Stasys Šalkauskis rašė: gy
voji dvasia yra „pastovi dvasinė 
įtampa, nukreipta į idealo sie
kimą. Tai yra tasai vidaus degi
mas, kuris, tarsi evangeliškasis 
žibintas, nušviečia pastovia švie
sa vidaus gyvenimą" (Tiesos Ke
liu nr. 5, 1938, p. 420). Tai buvo 
noras atsikreipti į krikščionišką 
gelmę, ją sąmoningai suvokti 
kaip pagrindą toms ryžtingoms 
kultūrinėms pastangoms, kurias 
jau vykdė „Naujosios Romuvos" 
1936 metų generacija — prasiver
žusi į Vakarų kultūros pasaulį. 

pramatanti Lietuvai šviesią ateitį 
(žr. Algis Regis, „Idealizmas ir 
tragizmas Juozo Keliuočio gy
venime", Draugas, 1984.111.24). 
Po daugelio metų Antanas Macei
na, be abejo, rėmėsi šia Nepri
klausomos Lietuvos patirtimi, kai 
jau po II Vatikano susirinkimo 
savo kultūros teologijos veikale 
Krikščionis pasaulyje (Putnam, 
Conn.: Krikščionis gyvenime, 
1973) pateikė aiškią ir išmąstytą 
pasauliečio misijos Bažnyčioje 
sklaidą mūsų laikams — ta misi
ja, tai niekas kitas kaip kultūra, 
žmogiškosios kūrybos visose sri
tyse plėtojimas. Tik taip pasaulis 
pašvenčiamas ir grąžinamas Die
vui. 

Ir po beveik penkiasdešimt me
tų dabartinė katalikų karta jau 
išeivijoje norėtumėm save laikyti 
tų ankstesnių mūsų idėjos draugų 
pastangų tęsėjais. Gal kai kam at
rodys, kad tai per daug išaukštin
tas žvilgis į savo padėtį — bet 
kaip kitaip mes save ir savo dalį 
lietuvių tautos kely suvoksime? 
Teisybė, tai buvo žmonės, kurie 
statė valstybę, ugdė lietuviškąją 
kultūrą, tiesė tautai kelius į 
ateitį. Mes grabaliojamės patam
sy — nuolat klausdami, ką turė
tumėm, ką galėtumėm išeivijos 
sąlygomis atlikti? Gerai supran
tame, kad tai, ką mes darome, tė
ra „išlaikymo akcija". Tad ir ly
gintis su anomis kartomis 
nebandome — ką nors tęsti nėra 
tokios pat reikšmės darbas kaip 
ką nors pradėti (žr. Vytautas Bag
danavičius, įvadas Mykolo Kru
pavičiaus Visuomeniniams klau
simams, p. 12). Bet jų nusibrėžtu 
keliu, nors ir skirtingomis aplin
kybėmis, norėtume save matyti ei
nančius. Ne medžiagos stoka, o 
dvasinio ryšio su jais brangini
mas paskatino priedo puslapiuo
se įvairiomis progomis prisiminti 
Juozą Keliuotį, Juozą Brazaitį, 
Juozą Prunskį, Juozą Eretą, Sta
sį Ylą, Praną Kuraitį, Vytautą 
Bagdanavičių, Antaną Maceiną. 
Iš jų galvosenos išeidami, sudarė
me progą visiems skaitytojams 
gvildenti II Vatikano susirinki
mo poveikį lietuviams, nes tai bu
vo gal pats reikšmingiausias reli
gijos ir kultūros sąlytis mūsų 
laikais. Savo religinių ir tautinių 
šaknų ieškodami, taipgi skyrėme 
dėmesį šv. Kazimierui, Martynui 
Liuteriui, aušrininkams ir ki
tiems mūsų kultūros šaltiniams. 
Tikime savosios istorijos tęstinu
mu ir jos įkvėpiančia galia toles
nėms mūsų kultūrinėms pastan
goms. 

Gal vieno kito žodžio reikalin
gas yra religinių temų statusas 

(Nukelta į 2 psl.) 

A N T A N A S V A I Č I U L A I T I S 

Profesor ių J u o z ą E r e t ą 
pirmą k a r t ą pamačiau ana i s 
tolimais laikais vieną šaltoką 
pavasario sekmadienį Vilka
viškyje, b ū d a m a s dar žemes
nėse „Žiburio" gimnazijos kla
sėse. Apie jį j au sklido garsas , 
kaip apie šveicarą, kuris atva
žiavo į Lietuvą, stojo į sava
norius, dirbo valdžioje, įsmeigė 
žinių agentūrą „Eltą", ant 
kojų sukėlė pavasar in inkus ir 
sportininkus, r a š ė ir dar išteko 
laiko profesoriauti . Ir š tai aną 
sekmadienį po pamaldų jis 
turėjo prabil t i į žmones iš bal
kono priešais bažnyčią. J is 
kalbės apie blaivybę, — taip 
buvo pažymėta pranešimuose 
apie tą šaunų vyrą iš Šveica
rijos kalnų, o d a b a r iš Kauno 
atkankant į į mūsų miestą, 
kur, t iesa, ne t rūko smuklių, 
bet gyvavo ir blaivininkai . 

Kai j au suma buvo atlaiky
ta, pamoks las pasakytas ir 
mišparai atgiedoti, žmonės 
virto iš bažnyčios. Vieni 
traukė namo, kit i lindo p a s pa
žįstamus žydus ar rinkoje 
sukinėjosi t ies pirklių bū
domis , d a r k i t i k l a u s ė s i 
Vamafiririo pranašysčių gat
vėje prieš kleboniją: viena, jo 
aiškiaregystė m a n išliko dar iš 
ano ka ro dienų. „Prie Virbalio 
yra kapčius, — skelbė jis. — 
Prie to kapčiaus susieis caras 
ir keizeris, i r jiedu persiims. 
Karą laimės, ka t ras bus stip
resnis". 

Gera dalis, ypač jaunuome
nės, vaikšt inėjo aplink šven
torių, — buvo tokia įprast inė 
apeiga ar pramoga po pa
maldų žygiuoti nuo bažnyčios 
iki rinkos iš vieno šono ir iki 
tilto per Vilkaują prie gim
nazijos iš an t ro . Pulkelis susi
metė šlapokoje gatvėje prieš 
balkoną. 

Net rukus ten išėjo liek
nas, t i r š taplaukis vyras , atsi
lapojusiu apsiaustu ir baltu 
šaliku, nukarusiu iš abiejų 
šonų, lyg kokia stula. Ta i buvo 
Eretas. Kalbėjo karštai , kiek 
kapota tar t imi . Iš visų jo žo
džių m a n išliko griausmingi 
pagraudinimai , kad „degtinė, 
kurią geriate, ta i nuodai". Ar 
tie teisingi pamokymai įsmi
go į kaimiečių širdis ir galvas , 
kas bepasakys . Kai kurie iš jų 
klausėsi skersi , lyg svarsty
dami, ar ver ta dar luktelėti a r 
jau dūlinti namolei. 

Po kelerių metų profesorių 
Juozą Eretą pamačiau iš arti , 
vėl t a m e pa t Vilkaviškyje. Ne
galėčiau pasakyt i , kokios iš
kilmės ar šventės jį atvedė į ' 
mūsų gimnaziją. Tik žinau, 
kad buvo ir l i teratūros popie
tė. Žmonių į erdvesnę klasę 
an t rame aukšte prisirinko 
daug, o l i teratų mūsų tarpe 
niekados nestokojo. Didžio
sios žvaigždės Petronėlė Orin-
t a i t ė ir S a l o m ė j a N ė r i s 
mokslus čia jau buvo išbridu
sios ir iškeliavusios į universi
tetą. Tad programą atpylėme 
likusieji žaliūkai. Aš skaičiau 
„Skrybėlę" — dalykėlį iš ma
žų dienų atsitikimų. I r štai po 
manęs pakyla profesorius Ere
tas, išgiria mano meną visų 
akivaizdoje: — tai š i ta ip reikia 
rašyti , kad atrodytų lietuviš
kai. Mano garbė ir laimė tuo 
dar nesibaigė. Po programos 
ėjau gatve til to link. Su ki ta is 
mane pasivijo profesorius i r 
užkalbino, — taip visai pa-

Prof. Juozas Eretas (1896-1984) 

pras ta i ir draugiškai, lyg būtu
m e seni ir lygūs bičiuliai. Tai 
m a n paliko didelį įspūdį ir ne
nykstant į atsiminimą. Mes, 
gimnazijos mokiniai, nelabai 
drįsom leistis į ka lbas su mo
kytojais, o dabar čia su tavim, 
kaip kokiu reikšmingu daiktu, 
šnekuč iuo jas i p ro feso r ius . 
Buvo graži, žieduota pavasa
rio diena, ir ta šilta nuotaika 
gyva liko ligi šios valandos 
Dabar, žiūrint iš tolimos per
spektyvos, tame epizode būtų 
gal ima surasti ir vieną stiprų 
profesoriaus veiklos bruožą: 
jis tavęs neužgožė savo moks
lu ir aukštu titulu, buvo tau ly
gus kaip žmogus ir stengėsi 
tave paskatinti. įrikiuoti į 
naudingą vagą. 

J i s tai darė ir universitete 
kaip dėstytojas. Nuvažiavęs į 
Kauną, griebiausi lietuvių ir 
prancūzų literatūros, o ne 
vokiečių, kurią dėstė Eretas . 
Turėdamas laiko, po savo pro
fesorių, V. Mykolaičio - Pu
tino ir VI. Dubo. užsukdavau 
iš smalsumo pasiklausyti ir 
kitų — Krėvės, kuris pasakojo 
apie Dostojevskį. Vaižganto, 
kuris kalbėjo apie Vydūną, 
arba Herbačiausko, kuris dės
tė apie Wyspinskį. Išliko ir 
kai kurių smulkmenų. Saky
sim, į Vaižganto paskai tą kaž
kas įslinko gerokai pavėlavęs, 
ir „Pragiedruliu autorius jį 
pabarė, kam nepasirodė laiku. 
Herbačiausko paskaita buvo 
vakare, jis kalbėjo lenkiškai ir 
protarpiais sukiojo lempą su 
žaliu gaubtu, vis pataiky
damas taip, kad šviesa kristų 
jam an t veido, kuris t ada atro
dydavo kažkaip šėtoniškai. O 
po p a s k a i t o s p r i e d u r ų 
i š s i r ik i avo s tuden tės , kad 
profesorius joms paburtų iš 
delno. Matote, jis buvo ne tik 
rašytojas, profesorius, bet ir 
burtininkas. Nesu t ikras a r 
davė savo ranką paburt i pa
skaitoj buvusi Salomėja Nėris. 

Vieną dieną po Mykolaičio 
tame pat auk"* Kalnų gat-

Nuotr. Vytauto Maželio 

vėje įsmukau pro gretimas 
dur i s p a s i k l a u s y t i profe
s o r i a u s E re to . Vis i kiti 
lankytieji profesoriai a r skaitė 
iš rašto, ar atpildavo iš galvos 
savo mokslą. P a s Eretą buvo 
kitaip. Jo studentė Alina 
S k r u p s k e l i e n ė su te lk t inė je 
knygoje Didysis jo nuotykis 
rašo: 

„Kalbėdamas profesorius 
kar ta is nulipdavo nuo kated
ros ir dėstydavo, laisvai vaikš
čiodamas po auditoriją, savo 
paskai tą paversdamas dialo
gu, o kar ta i s net gyvom disku
sijom... 

„Paskai tose prof. J . Eretas 
mėgdavo digresijas. Šalia lite
ratūros užgriebdavo muziką, 
psichologiją, etnografiją, filo

sofiją" (p. 93). 
Tada jis kalbėjo apie ro

mantizmą literatūroje. Man 
atrodė tiesiog keista, kai j is už
dėjo plokštelę i r pagrojo ro
mantizmo laikų muzikos, ar 
tik ne Schuberto. Dabar gal
voju, kad tai buvo kaip tik pa
žangus metodas, atskleidžiąs 
platesnes menų giminystes. 
Po melodijų prasidėjo darby-
metė — studentai skai tė ir 
vertė vieną šveicarų rašytojo 
Federerio knygą. Profesorius 
mėgdavo parinkti šveicarą ar 
kataliką autorių. Nors buvau 
svečias, Eretas prigriebė ir 
mane. Beversdamas savo ga
balą, vienoje vietoje įstrigau: 
pasipainiojo kažkoks neregė
tas vokiškas rezginys. Paaiš
kėjo, k a d t a i p a p r a s t a s 
reikalas: tas keblus žodis reiš
kė riterį. 

Kiek vėliau profesorius 
mane įkinkė į didesnį darbą. 
Kai 1929 metais buvo švenčia
ma Lessingo sukaktis , šatri-
jiečiams šovė mint is pas ta ty t i 
smagią jo komediją „Minną 
von Barnhelm". Entuziazmas 
buvo didelis. Minną turėjo vai
dinti Ciliutė Griniūtė, o dra
mą išversti Eretas įbruko 
man. Taip pa t turėjau nueiti 
pas teatro direktorių Jurgį 
Savickį ir režisierių Dauguvie
tį. Direktorius kalbėjosi man
dagiai, pritarė, o režisierius, 
kurį pagavau lauke prie teat
ro, manęs smarkiai paklausė, 
kra tydamas savo auskarą: 
„Ar tu skaitei „Hamburgo 
Dramaturgiją"? Kiek turėjau 
drąsos, suburbuliavau, kad 
taip — tą Lessingo veikalą 
žinau. 

Išverčiau „Minną" su tikru 
malonumu — tada mėgau 
Lessingo d ramas . Bet iš pa
statymo nieko neišėjo. Ne
žinau, kodėl š is šiltas žygis 
pakriko. 

Beversdamas, vienoj vietoj 
įklimpau prie žodžių apie tris 
žvaigždutes. Aišku, profeso
riai tur i viską žinoti, i r nuėjau 
pas Eretą. J i s ėmė ir apšvietė, 
trys žvaigždutės an t butelio 
reiškia gerą konjaką. Nuste
bau, kad garsus blaivininkas 

Adolfą* ValeAka Taika 

žino ir tokius da lykus . 
Juozo Ereto l i teratūros pa

skai tose universi tete nauj iena 
buvo i r ta i , kad j is laikėsi etno
graf inio - geografinio metodo, 
kurio šu l a s Vokietijoje buvo jo 
profesorius Nadler is , su pa
ska i tomis lankęs is ir Kaune . 
T a r p keleto kitų lietuvių pas 
Nadler į s tudijavo germanis
t a s I g n a s Skrupskelis , pa
rašęs disertaciją Vienos uni
versi te tui „Lietuviai XVIII 
a m ž i a u s vokiečių literatū
roje". 

Kad j is pas i r inko lietuvišką 
temą, buvo ir profesoriaus 
Juozo Ereto nuopelnas : jis ra
gino savo s tudentus vokiečių 
l i teratūroje ieškoti lietuviškų 
temų ir pėdsakų. Vienas iš jo 
s tudentų, dr. Alfonsas Šeš-
plaukis , š iandien turi pa
ruošęs spaudai s t ambų veika
lą iš tų lietuviškų pėdsakų. 
Pavyzdį davė ir pa t sa i profe
sorius. J i s rašė n e tik apie vo
kiečių mistikų li teratūrą, ne 
tik ap i e Goethę, bet ir apie 
Liudviko Rėzos san tykius su 
„ F a u s t o " autorium, pagal iau 
ir ap ie patį Rėzą ir jo tėviškę, 
Karvaič ius , smėlių užpusty
tus. Buvo netgi nuvykęs į Wei-
maro archyvus , medžiagos ieš
k o d a m a s . S tambiaus ia Ereto 
k n y g a iš l i teratūros istorijos 
yra „ J o n a s Wolfgangas Go
ethę", išleista 1933 metais 
Kaune . Dabar apie ją Lietu
voje t a ip ats i l iepiama: esą 
m ą s t y s e n a vokiška, „sunki i r 
bespalvė ka lba" , bet t a i esan
čios p i rmos original ios stu
dijos, pagr įs tos „gaus ia fakto-
graf i ja" apie Goethę. „ J . Ere
tas sukūrė g a n a spalvingą jos 
(poeto asmenybės) ra idos isto
riją" (Vytau tas Kubilius, 
Lietuvių litem'ūra ir pasauli
nės literatūros procesas, p . 

241).. . 
Kit i šį veikalą įvertino jau 

anksč iau . „Goethinėse studi
jose b e n e ryškiausia i bus pasi
reiškusi mokslinė prof. Ereto 
a s m e n y b ė — ra šė prieš 50 me
tų f i loso fas S t a s y s Šal
kausk i s . Kaip kruopštus me
n i n i n k a s tapyto jas pirma, 
negu sukuria savo paveikslą, 
daro visą eilę mėginamųjų 
etiudų, ta ip ir j i s p i rma, negu 
yra pa ra šęs s avo kapitalinį 
veikalą apie Goethę, buvo da
ręs eilę bandymų. Jojo t ikslas 
buvo gyvojo Goethė8 paveiks
las, la isvas n u o vienašališkų 
tendencijų ir kraš tut in ių ver
t in imų. Prof. Eretui Goethę 
yra genia lus poetas rašytojas, 
bet syk iu ir g y v a s žmogus". 
(Didysis jo nuotykis, p. 67-
68). 

G y v u s žmones Juozas Ere
tas va izdavo ir savo monogra
fijose — Stasio Šalkauskio, 
Kazio Pakš to ir prelato Pran
c i škaus Juro — jau po karo. 

K a i ateities kar tos žvelgs į 
Juozą Eretą, j a s daugiausia 
tu rbū t stebins ir žavės ne tiek 
jo g a u s ū s raš ta i , kiek jo dina
mika , iš t ikimybė ir meilė Lie
tuva i , kurios likimą ir teisybę 
jis p lunksna ir gyvu žodžiu 
skelbė pasaul iui ligi pasku
tinių savo ilgo amžiaus dienų. 
Ir t o m s kar toms jis a t rodys 
v y r a s nepapras tas , gal ir ne 
visa i perregimas, kuris iš savo 
ka lnuotos tėvynės atėjo į 
mūsų lygumų žemę, antrąją 
tėvynę , ir, ne lyg inan t koks 
modernus riteris, visomis savo 
jėgomis, energija, organiza
ciniu sugebėjimu ir meile dirbo 
ir kovojo jos gerovei. 

I \ 
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Romanai ir draugystės 

Alė Rūta 

Alės Rūtos , „ D r a u g o " premijuoto r o m a n o 
„Pirmiej i s v e t u r " a u t o r ė s , žodis premijos 
į t e ik imo š v e n t ė j e 1 9 8 4 m. gegužės mėn . 2 0 
d. L o s A n g e l e s . 

Šiandien „Draugas" apdovanoja mus 
koncertu, o iš tikro — tai literatūros šven
tė! Malonu man, kad namie, tarp savųjų; 
ačiū premiją čia atvežusiems. Nors rašyto
jai svetur labiau pagerbiami, bet ne gar
bės jie siekia, o tik meilės... Tiesa, ir esu 
svečiuos: Los Angeles, ne Santa Monicoj. 

Tokios iškilmės yra dėmesys visiems 
rašytojams, mūsų literatūrai. Užtai šia 
proga leiskit pasakyti, kas džiugu ir kas 
kiek slegia. Pirmiausiai — norėčiau ir ty
liai ir garsiai išreikšt, kad mano širdis pil
na dėkingumo... 

Ačiū premijos mecenatei, vertinimo ko
misijai, „Draugo" atstovams čia ir vi
siems Lietuviškos knygos klubo darbuoto
jams, kurie prisidėjo prie mano knygos 
, gimimo ir paskleidimo pasauliui". O visų 
šilčiausiai, iš visos širdies, esu dėkinga 
„namiškiams" — Los Angeles bendruo-
menininkų komitetui — ir jo darbščiai 
vadovei Danguolei Masionytei-Vizgirdie-
nei, kurių dėka ši muzikinė ir literatūrinė 
popietė taip maloni man ir visiems. Dėkin
ga esu knygos iliustratorei, mūsų dukrai 
Rasai, ir Stasei Korienei-Koronkevičienei 
— už jų gerą valią ir talentus. Iš anksto 
ačiū skaitytojams bei kritikams. 

Rašyti, dalyvauti konkurse — ilgas, 
sunkus darbas, įtampa, viltis, kartais apsi
vylimas. Atsidavę literatūros kūrybai vis-
tiek rašys, jei ir nieko nelaimėtų. Gi kon
kursų rezultatai — nebūtinai tikri 
įvertinimo rodikliai. Konkursų skelbėjai, 
kaip per daugelį metų „Draugas", iššau
kia stipresnį knyga susidomėjimą, įliejan-
tį gyvybės visai kultūrinei mūsų veiklai. 
Be šiemetinės mecenatės Jadvygos Pupe-
lienės (o yra jų daug), malonu čia prisi
mint ir losangeliečius: Algį ir Angelą 
Raulinaičius, dr. Ričardą ir Raimondą 
Kontrimus. Mecenatai, kad ir stambesnę 
sumą atidavę, nelieka beturčiais, o iš to 
mūsų, už tėvynės ribų, kultūrai — nema
žai gero. Visi konkursai, o jų dabar nema
žai, ir visi gera valia prie jų prisidėję pini
gu ar darbu palaiko ir skatina sunkų 
išeivijoj kūrybinį darbą, kad svetur nenu-
džiūtume, neišnyktume, iki grįšim laisvon 
Lietuvos žemėn. Tokiu dosnumu ir gera va
lia pasižymėjo ir mūsų ankstesni ateiviai, 
bemoksliai darbininkai; tokiu dosnumu jie 
padėjo ir Lietuvai. 

Rašytojui premija — lyg po darbo pa
baigtuvių vainikas, kuris ne tik puošia gal
vą, bet verčia ir susimąstyti. Man įkrito 
„Draugo" priedo redaktorės žožiai: kad šis 
romanas būtų nauju įnašu į mūsų literatū
rą. 

Ar lengva to pasiekti? Kiekvienas nori 
tobulybės. Rašytojo kūryba — ilgų metų 
mąstymas, vienišojo darbas. Premiją ga
vus, atsiranda daugiau draugų, bet ir sle
gia atsakomybė. — Kaip pavyko, ar kas iš 
to gero bus? Ir kas toliau, kokie tolimesni 
planai ? Gal jau gimsta vizijos naujai kny
gai? — 

Ar draugai, kurie laimėjus sveikina, ir 
kūrybiniam darbe padeda? Artimieji — pa
deda, kai neverčia ir nereikalauja, supran

ta rašytojo susikaupimą. Suprasti ir yra 
padėti. Suprast kūrėjo nuošalumą, ne-
tempt jo į „valdybas", negaišint aktuali
jom, rašinėjimais... Koks rašytojo kūrybi
nis darbas? Visuomeninis, asmeninė 
tuštybė?... Nuolat jis pr ašinė j amas: o gal 
straipsnį, o gal aprašysit koncertą, spek
taklį, rekolekcijas... Juk taip gražiai rašo
te! Užtai kūrybos metu rašytojas net ven
gia kultūrinių parengimų ir draugų 
sukakčių: nes iš jo pageidaujama, kad vi
sa aprašytų... Yra draugų, prašančių apra
šyt jų gyvenimą; kiti, net mylimi draugai, 
siūlo rašyti žymiųjų biografijas... Gerai, 
ačiū už temas; bet ar gi rašytojas koks 
amatininkas, ar jo laisvas kūrybinis pasi
rinkimas nieko nereikštų? Ir temų, ir for
mos, ir laiko rašyti atžvilgiais... 

O juk rašytojų kūryboj, išbrandintoj ir 
meniškai perduotoj, — visų mūsų gyveni
mai, idealai, klaidos, siekimai ir tautos gy
vybė... 

Juokai ir ne juokai iš dabarties. Viena 
moteris sako: „Aš — pensininkė, laiko ma
rios, bet romanų skaitymui tai jau savo 
dienų negaišinsiu..." Kitas pasidžiaugia 
mano vyrui: „Pasveikink Alę! Matai, pa
gyvenusi moteris, o parašė ir vėl romaną, 
net premiją gavo!" \ 

Romanas, tas „pikantiškas" žanras! Ar 
tik jauniems? Ar tai meilės nuotykių apra
šymas, kurį skaitai, nieko geresnio veikti 
neturėdamas? Toli gražu, taip negalvoja 
rašytojai. Kas visa žodinė kūryba, koks jos 
tikslas? Malonumui, poilsiui, pasigarsini-
mui? Kūryba, tiesa, yra laisvas apsispren
dimas ir savotiška (rašant) palaima. Yra 
daug rašytojų, save išreiškiančių laike; ki
ti per mintijimą ir pažinimą apreiškia lai
ką ir žmones, ieškodami tiesos ir prasmės, 
o gal tiktai grožio. Parašyti romaną neuž
tenka jausmų antplūdžio; reikia patirties, 
rimto darbo. Romano centre — visada 
žmogus, jo gyvenimas; bet gyvenimas nė
ra tik meilės nuotykiai. 

Nepasakosiu naujos knygos turinio; te
gu randa patys skaitytojai. Kiekviena te
ma ir bet kuria forma kūriniai turėtų būti 
įdomūs, jei meniška tikrove kitus įtikina. 

Tiek to dėl įvairių nuomonių ir dėl spau
dimų rašyti. Romanistai, manau, irgi at
lieka visuomenines pareigas, jei ne per 
daug uždavinių, jeigu jų pačių pasirinktu 
laiku. Man draugystės labiau padeda, ne
gu trukdo. Esu laiminga, turiu nuostabių 
draugų, iš kurių ir mokaus, ir kurie paguo
džia. Pasitaiko, draugus prarandi, bet tai 
reiškia, kad jų neturėjai. Gal buvai rei
kalingas, gal tik pasinaudojo; bet tai nėra 
draugystė. 

Taigi, jaudina šis „pabaigtuvių vaini
kas"... Štai, ims knygą žmonės į rankas, 
skaitys, bent momentą gyvens mano su
kurtų veikėjų gyvenimu. Ar patiks, ar su
pras? Ar užkliudys Kazimieras Martišiū-
nas ir kitų vidų? Ar bent viena vilnim 
nubanguos mano mintys į tautos kūrybi
nes bangas? — 

Gal kiekvienas darbas ar pastanga ne
lieka be atgarsio? Ir pats gyvenimas, nors 
laikinai būtų nesėkmingas, atranda savo 
kelią, anksčiau ar vėliau pataiko į savo lai
mę. Gyvenimas — irgi kūryba. Rašytojų 
knygose tie gyvenimai perkuriami; jie tik 
meninėj plotmėj realūs ir gyvi. Jei nelai
mingas gyvenimas, reiškia, nevyksta gy
venimo kūryba. Jei nesėkmingas rašytojo 
darbas — kas nors klaidinga, ar klaidin
gai suprasta... O visa keičiasi. Kas anks
čiau nesėkminga, pasitaisius virsta į 
džiaugsmą. 

Su dėkingumu priimdama premiją, 
,J)raugo" rūpestingai išleistą ,JPirmieji 
svetur" mano knygą, įvertindama šeimos, 
draugų ir kolegų džiaugsmą bei gerus lin
kėjimus, vieno tik trokštu: ieišsipildo 
.Jjraugo" redaktorės linkėjimų viltys, taip 
pat ir mano viltis, — kad šis romanas bū
tų bent kukliu įnašu į lietuvių literatūrą. 

a&.£ -̂< 

Kertinė paraštė 
(Atkelta iš i psl.) 

šiuose puslapiuose. Yra tekę gir
dėti karčių balsų, kad per daug 
Draugo priede religinių straips
nių (tai keistokas priekaištas, nes 
religinės tematikos straipsnių pro
porcija, pažvelgus ;. vedamą metų 
turinio kartoteką, yra beveik ne
žymi, palyginus, pavyzdžiui, su 
menu ar literatūra). Kodėl šitas 
aštrus religijos ir kultūros skyri
mas? Jis, beje, sunkiai supran
tamas Amerikos mokyklas išėju
siems. Tai tema, kurią atidėsim 
kitai progai. Šiuo kartu tesinorė
tų nepatenkintiesiems priminti, 
jog esame katalikiškas laikraštis 
ir už tai nematome reikalo atsi
prašinėti. Gal kai kurių tautiečių 
pasąmonėje tebeveikia pažiūra, 
kad kultūra yra savotiškas neti
kinčių visuomenės sluoksnių 
monopolis, ir jei katalikai nori 
kultūra domėtis, jie privalo nu
slėpti tikėjimo perspektyvą (žr. 
Jurgis Jankus, „Laiškas iš Ro-
chesterio", Draugas. 1983.IV. 16). 
Tegalima pasakyti, kad mums rū
pi krikščioniškos tradicijos nuola
tinis apmąstymas mūsų pačių ap
linkoje, ir jeigu „klerikalinė" 
šiuometinė lietuviška spauda var
žysis tai daryti, tai kokia lietuviš
ka spauda tuo užsiims — Tiesa, 
Literatūra ir menas, Pergalė? Ir 
čia tebegalioja Stasio Šalkauskio 
įžvalga: „Mums gi reikia pilnuti
nio lietuvio, tokio, kuris būtų reli
giniai atgimęs. Dėl to mes nebesi-
kratysim krikščionybės, kaip tai 
yra padariusi žymi senosios inte
ligentijos dalis, paveikta Mask
vos bei kitų rusų universitetų 
skleidžiamų ,,-izmų". Mūsų dva
sios jėgainė bus oficialiosios Ru
sijos pritildytas Solovjovas bei 
kr ikšč ioniškai persunktosios 
aukštosios mokyklos Vakaruo
se... Juk tikėjimas nėra prietaras 
ir mokslo priešas, bet jo palydo
vas ir atbaigėjas" 'Eretas, Stasys 
Šalkauskis, p. 74). 

O dėl kultūros — savo pusla
piuose iki šiol stengėmės ir toliau 
stengsimės būti atviri jaunam ir 
senam lietuviui, stebinančiam sa
vo giliom įžvalgom ir mažiau 
pajėgiam, senoviškiems ir nauja
madiškiems literatūros kritikos 
metodams (mums ne pakeliui so
vietinė kritikos samprata, kur kri
tikai tenka išaukštintas vaidmuo, 
kaip kultūrinių reiškinių „diag-
nostikei ir chirurgei" — pgl. Petro 
Bražėno straipsnį Pergalėje nr. 3, 
1984. Mes norime laikytis daug 
kuklesnės vakarietiškos pažiūros į 
kritiką — ji tėra apmąstymas ir 
pastanga suprasti tai, kas jau 
sukurta, o ne kokia visagalė kryp
čių nustatytoja žmonijos kelyje, 
pvz. į brandų socializmą. Kryptis 
„nustatyti" esame linkę palikti 
patiems kūrėjams, kurie civiliza
cijos istorijoje paprastai tą ir yra 
darę.) Mūsų puslapiai atviri ir la
bai avangardinei kūrybai ir 
publicistikai, ir labiau tradicinei, 
kartais gal ir sentimentaliai (dar 
nesame įtikinti, jog sentimen
tai yra kažkokia baisi nuodė
mė; gal baisiau yra, kada praran
damas jautrumas žmogiškai pa
dėčiai.) Jie atviri, šalia lietuviš
kų kultūrinių apraiškų, ir ameri-
kietiškosioms ir kitų kalbų pašau-

NAUJI LEIDINIAI 
• Ckronicle of the Catholic 

Church in Lithuania no. 60, 
November 1, 1983 (American 
Publication March 4, 1984) ir no. 
61, January 6, 1984 (American 
Publication April 9, 1984). Vertė
jas — kun. Kazimieras Puge-
vičius. Vertimų redaktorė — Mari
jona Skabeikienė. Leidėjas — 
Amerikos lietuvių kunigų vieny
bė, 351 Highland Blvd., Brook-
lyn, NY 11207. 

Šešiasdešimtasis LKB Kroni
kos numeris dedikuotas politi
niams kaliniams Anastazui Janu
liui ir Vytautui Vaičiūnui, grį
žusiems iš sovietinių koncentra
cijos lagerių. Turinyje: Tikinčiųjų 

teisėms ginti komitetas mini 
penkių metų sukaktį, Lietuvos 
tikinčiųjų sveikinimas popiežiui 
Jonui Pauliui II jo 25 metų 
vyskupystės sukakties proga, 
Lietuvos Katalikų bažnyčios 
persekiojimas nuolat didėja, 
pasipriešinimas tautoje auga, 
Persekiamoji bažnyčia uoliau 
meldžiasi. Puolimai ir tardymai, 
Kaliniai, 2inios i i vyskupijų. 

Šešiasdešimt pirmojo Kroni
kos amerikietiško leidinio viršely
je — Jonas Sadūnas, Nijolės 
Sadūnaitės brolis, atliekantis 8 
mėnesių bausmę, sufabrikuotai 
apkaltintas šmeižtu prieš Sovietų 
Sąjungą. Turinyje: žodis Lietuvos 
Katalikų bažnyčios rėmėjams 
airiams, kun. Sigito Tamke-

vičiaus testamentas, jo bylos eiga 
Puolimai ir tardymai. Kalimai. 
Kunigų peticija centr in iam 
komunistų partijos komitetui, Žin
ios iš vyskupijų, Katalikai sovie
tinėse respublikose, naujų pognn 
džio leidinių apžvalga Pabaigoje 
sąrašas sąžinės kalinių, pavadin
tas „Lietuvi, neužmiršk". Tai 
p a v a r d ė s : k u n . A l f o n s a s 
Svarinskas, kun. Sigitas Tamke-
vičius. Jadvyga Bukauskienė 
S e r g e i K o v a l e v , A n t a n a s 
Terleckas, Julius Sasnauskas 
Povilas Pečeliūnas, Vytautas 
Skuodis, Mečislovas Jurevičius, 
Balya G a j a u s k a s , G i n t a u t a s 
Iešmantas, Viktoras Petkus, 
Algirdas Statkevičius. Mes irgi 
neturėtumėm jų užmiršti. 

Adolfas Valeška 

liuose sutinkamoms, nes mes 
norime lietuviškai įstengti kalbė
ti savo tarpe apie visą savo patir
t į — tikime, kad tai nenuskriaus 
lietuviškojo pasaulio, o jį išplės. 
Mūsų noras yra respektuoti dau
gelio savo žmonių kūrybines pa
stangas, ne tiek seikėti, kas yra 
kultūriniai pasiekimai, kas ne. Tą 
padarys gyvenimas. Gal kai kas 
nuogąstaus, kad tai vėl yra kultū
rinis nuosmukis, bet mes norėtu
mėm į tai žiūrėti kaip į blaivų, tik
rovišką savo padėties įvertinimą 
— dauguma mūsų žmonių nėra 
genijai ir nepretenduoja į tokius; 
kuo didesnio lietuvių skaičiaus di
desnėm ar mažesnėm pastangom 
stengiamės palaikyti savo tautos 
gyvybę savo laike ir erdvėj. Pro
tarpiais išsiskleidžia ir mūsų tar
pe retesni talentai — jų mes visi 
laukiame. Tuo larpu tikimės bent 
palikti atvirą kelią Dvasiai, ku
ri „dvelkia ten, kur ji nori". Ji pa
dvelks galbūt ir mūsų keliuose. 

Be abejo, ši eklektiška, griežtai 
nediskriminuojanti laikysena iš
eivijos visuomenės kultūrinių pa
stangų atžvilgiu sukurs įspūdį, jog 
Draugo priedas neturi savito vei
do, neturi aiškios linijos, spausdi
na „kas pakliūva". Tačiau reikė 
tų prisiminti , kad linijos 
turėjimas yra aiški bendramin
čių, vienos kartos artimų draugų 
prerogatyva, kaip pvz., Aiduose, 
Akiračiuose, Metmenyse, Mūsų 
vytyje, Ateityje. Ji yra maloni ją 
vykdantiems ir ji neabejotinai kū
rybingesnė, nes čia susiburia vie
nodos dvasios žmonės, norintys 
visuomenėje įbrėžti savo žymę, 
kuriems jų įsitikinimai yra už vis
ką brangiausi — jie vieni kitus re-

Gyvybės medis (skaldytas stiklas) 
Cenacle vienuolyno koplyčia Chicagoje 

mia ir skat ina ir nebijo atstumti 
su ja i s nesutinkančius (kaip, pvz., 
buvo daryta Ateities žurnale prieš 
20 metų senais , gerais laikais...). 

Tuo tarpu bendrinės lietuviškos 
spaudos darbuotojams dažnai sau 
patiems brangių idėjų skleidimą 
tenka pakeisti labiau „katalikiš
kais", pirmine to žodžio prasme, 
rūpesčiais. Draugas — laisvojo 
pasaul io lietuvių dienraštis, tu
rintis aprėpti ir derinti begales pa
žiūrų ir tokiu būdu, tikimasi, jung
ti mūsų pliuralistinės visuomenes, 
kiek tai įmanoma, interesus, Kiek 
tai sunku praktiškai vykdyti, tiek 
dėl to negailestaujame- Visais lai

kais katalikybė yra atrodžiusi 
„netvarkinga", per daug žmogiš
ko gyvenimo sričių jungianti į vie
ną, todėl ji neišvengiamai piktina 
išsiilgusius „švarumo" tiek gal
vosenoj, tiek laikysenoj visų gy
venimo klausimų atžvilgiu. Bet 
kaip tik šiuo jos impulsu ir mes 
norime vadovautis — kad niekas 
nebūtų prarasta, kad viskas šia
me pasaulyje galutinai būtų at
pirkta ir nuskaidrinta. Tą žada 
istorijos Viešpats, mūsų Dievas. 
To prašo Bažnyčia sena Sekminių 
malda: „Siųsk savo Dvasią, ir bus 
sutverta, ir atnaujinsi žemės vei-
d*"- a.ll 

Adolfas ValeAka 
M o t i n u -r -''ikr-n lietuvės 

Vitražą* 
r-'mtiru'-« Sihire 

NAUJI LEIDINIAI 
• Pranas Dauknys. THE RE-

S I S T A N C E OF THE CATHO
L I C C H U R C H IN LITHUA
N I A A G A I N S T RELIGIOUS 
P E R S E C U T I O N . Roma: Ponti-
ficia Studiorum Universitas A. S. 
T h o m a Aq in Urbe, 1984. 184 psl. 

Daktarinė kun. Prano Dauknio 
disertacija aprėpia katalikybės 
pradžią Lietuvoje, Bažnyčios 
va idmenį nepriklausomoje Lietu
voje (1918-1940), sovietinę inva
ziją, Lietuvos religinį gyvenimą 
komunistinėje santvarkoje nuo 
1944 metų. Svarsto klausimą, ar 
komunizmas ir katalikybė gali 
kartu gyvuot i sovietinėje valsty
bėje. Galop siūlo, kad yra reikalin
g a teologinė mąstysena, kuri 
apsvarstytų persekiojamos Lietu
vos Bažnyčios patirtį ir ją sujung
tų su ankstesne Bažnyčios isto
rija, tuo išryškindama tikėjimo 
persekiojimo vaidmenį išganymo 
istorijoje. 

• / laisvę nr. 90 (1984 balandis). 
Politikos žurnalas, leidžiamas 
Lietuvių fronto bičiulių. Redakto
rius — Vacys Rociūnas, 7328 
Midland Rd., Independence, Ohio 
44131. Administratorius — Jonas 
Prakapas, 14 Thelma Drive, 
Bakersfield, California 93305. 
Metinė prenumerata: Australi
joje, J A V ir Kanadoje — 7 dol., 
kitur — 5 dol. 

Numerio straipsniai A PI ūkas 
B a n d y m a s iškelti Baltijos 

v a j ĮJ t y oi 4 .ai v ės bylą Jungtinėse 
'-autoje . Linas Kojeiis. ..Istorvos 
ratas T ikas / J-i'-zas K-••»'..e 
..Po.iMn^s stucu-oR AmeriKos 
. akaruose '. Vytautas J Bieliaus

kas. . .seima Ijetuvoje ir įfteivijo-
•p" Adolfas Damuftis .Kaunan 
sukilimo dienose' Staigmena 
numeryje spausdinami Antano 
•Insmanto Antano Maoemoo 
vėliausi eilėraščiai ir jo laiškas 
redakcijai Nuotraukomis doku 
mentuniama literatūros vakaras 
lx)H Angelas su Anatolijum Kainu 
'. 9^3 m. irruodzm '< d Kasoma ap> 
dr Stasj A Račkį Lietuvos 
diplomatijos Šefą. JAV politika, .r 
Baltijos valstybes Ijetuvoų fronto 
b ič iu l iu Atlanto pakraščio 
suvažiavimą 1^*1 m gruodžio 
mėn 28 d Ne-v Yorke Ij-hsi 
platus n n u jų. knygų skvnus 
\ ėdamasis paristai dzia:ijr.;i«. 

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
gos pradėta akcija suorganizuoti 
korespondentų kolektyvą, kurio 
uždavinys skatinti jaunimą rašy
ti aktualiais lietuviškos buities 
klausimais mūsų spaudai. (Tik 
girtinam jaunimo entuziazmui 
reikalingos ir tam tikros vėžės — 
PLJS valdyba neturėtų tų pačių 
jaunimo rašinėl ių nuorašų 
išsiuntinėti absoliučiai visai lietu
viškai periodikai išeivijoje. I 
keblią padėtį pakliūva ir jaunieji 
autoriai, kurie neturėjo intenci
jos be savo žinios multiplikaciniu 
būdu „brautis" į visus laikraš
čius, ir redaktoriai. Nuoširdus 
vyresniųjų patarimas ir su 
spaudos praktika supažindi
nimas čia padėtų PLJS šitą tikrai 
prasmingą uždavinį toliau vykdy
ti.) 

I fns Vti leAlcH 
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Amerikiečiai įvertina ir pagerbia Valešką 
Eme R. and Florence Frueh. 

CHICAGO STAINED GLASS. 
Photography by Erne R. Frueh and 
George A. Lane, S.J. Jacket design by 
Mary Golon. Publication of this book 
vvas supported by a grant from the 
Graham Foundation for Advanced 
Studies in Fine Arte. Chicago: Loyo-
la University Preas, 1983. 19.95 dol. 

Būdami kultūrinio intereso 
žmonėmis, dažnai nesigailim 
nei laiko, nei pinigo, nepai
some nei kelioninio nuo
vargio, bet skrendame, 
važiuojame į tolimus miestus 
bei užjūrio kraštus, kad tik 
aplankytume tą ar kitą garsų 
muziejų, kad tik pamatytume 
žymiuosius architektūros še
devrus ir bažnyčias, kuriuose 
sukaupti ne įka inojamos 
vertės dailės darbai. Ir labai 
gerai darome. Tik ta turistinė 
karštligė kartais nustelbia tai, 
ką turime čia pat, tiesiog savo 
pašonėje, neaplenkiant nė 
Chicagos. Be abejo, kiek
vienas čikagietis ir ne čika-
gietis, bet kultūrai dėme
singas žmogus yra girdėjęs, o 
dažnas ir lankęs šio miesto 
pažibą — Chicagos meno in
stitutą (Art Institute of Chi
cago), kuriame yra sutelkti 
milžiniški pasaulinės dailės 
turtai. Bet vargu ar kas pa
galvojame, kad yra ko pasi
žiūrėti ir gausiose Chicagos 
bažnyčiose. Ne vienoje jų 
apstu tiesiog muziejinių, aukš
to meninio lygio darbų. Dau
gelyje šio miesto bažnyčių 
taipgi labai kūrybine prasme 
atsispindi spalvingos Chi
cagos etninis veidas. Visa tai 
akivaizdžiai liudija čia mi
nimas leidinys Chicago Stain-
ed Glass. 

Knyga yra didelio formato, 
160 psl. Ribojasi tik vitražais, 
kurie visu spalvų žėrėjimu yra 
rodomi puslapiuose. Tiesiog 
nustembi: kiek puikių vitra
žinių dailės darbų yra Chi
cagos architektūriniuo8 pasta
tuos, daugiausia įvairių 
religijų bažnyčiose. 

Leidinį vartant, džiaugiasi 
ne vien akys. Liuksusiniuos 
puslapiuos taipgi paklota 
daug ir kruopščiai paruošto 
studijinio ir informacinio teks
to. Skaitytojui čia atskleidžia
ma visa vitražo atsiradimo ir 
gyvavimo istorija nuo romėnų 
laikų iki pat šių dienų. Štai 

tik tokio teksto skyrių antraš
tės: Ancient Origins, Roma-
nesąue Churches, Gothic 
Cathedrals, Medieval Glass, 
Decline and Destruction, 
Nineteenth Century Revival, 
New Directions in Stained 
Glass. Po to dar pateikiama 
Chicagos vitražų istorija: 
vitražus dirbusios kompa
nijos, studijos ir žymieji, 
vitražus čia kūrusieji, daili
ninkai. Ir kas parašyta, tuoj 
pat šalia ir pailiustruojama 
spalvotomis vitražų nuotrau
komis, daugiausia viso pus
lapio dydžio. 

Mums, lietuviams, ambiciją 
čia žadina tai, kad tarp ryš
kiųjų Chicagos vitražų istori
jos kūrėjų yra pabrėžiamas ir 
Adolfas Valeška. Leidinyje 
puslapio tekstu skaitytojas 
supažindinamas su lietuvio 
dailininko nueitu gyvenimo 
keliu ir išskirtiniais, premijas 
laimėjusiais ar kuo nors kitu 
meno pasaulio akis į save at
kreipusiais darbais. Čia pat 
duodamos ir trijų Adolfo Va-
leškos vitražų puslapinės 
spalvotos nuotraukos: Chapel 
window8, Rodfei Zedek Tem
ple, 5200 South Hyde Park 
Boulevard; Chapel window, 
south facade , Cenacle 
Retreat House, 513 West Ful-
lerton Parkway. 

Įdomu dar ir tai, kad šios 
vitražų knygos išleidimas ir 
jos puslapiuos Valeškos įver
tinimas bei pagerbimas su
tapo su dailininko išsikėlimu 
iš Chicagos. Tai lyg Chicagos 
amerikiečių dailės pasaulio 
prasmingas rankos ištie
simas ir atsisveikinimas su 
dailininku, kuris per 30 metų 
buvo reikšminga viso Chi
cagos dailės gyvenimo dalis. 
Kaip žinome, Adolfas Valeš
ka Chicagos miesto centre, 
State gatvėje, beveik prieš pat 
katedrą, turėjo savo studiją, 
gerai reprezentuodamas lietu
vius jau tuo pačiu ten buvimu. 
Juk net Chicagos konsula-
rinio korpuso narių kultū
rinių vizitų programose Valeš
kos studija nebuvo aplenkta. 

Taigi amerikiečiai šiltai ir 
prasmingai atsisveikino su 
Valeška, kuris amžiaus ir kitų 
aplinkybių buvo priverstas 
parduoti savo studijos namus 
ir išsikelti Indianon. O kaip 

Adolfas Valeika Šventas Kazimiera* 
.Draugo" pastato prieangis Chicagoje 

mes, čikagiečiai lietuviai, 
kurie, atrodo, mokame tokiais 
atvejais išvykstantiems nero
dyti užmiršimo? Valeška vis 
dėlto yra dailininkas, kuris 
nepriklausomybės metais 
savo veikla ir savo tapyba in
spiravo dvidešimto amžiaus 
lietuviškosios dailės mokyk
los kryptį ir su Juozu Keliuo-
čiu Naujojoje Romuvoje ko
vojo už vakarietiškąjį ir 
savitą jos veidą, suorgani
zavo Bažnytinio meno mu
ziejų Kaune, dėstė Vilniaus 
Meno akademijoje, vadovavo 
Vilniaus dailės muziejui, po
kario metais Freiburgo meno 
mokykloje ruošė gyvenimui 
jaunuosius mūsų dailininkus, 
pirmininkavo Lietuvių dailės 
institutui, Chicagą ir Ame
riką išpuošė savo vitražais bei 
mozaikomis, skaitė paskaitas 
mokslo simpoziumuos ir 
akademijų suvažiavimuos, 
įžvalgiomis mintimis atida
rinėjo kitų dailininkų paro
das, pats jas organizavo, rūpi
nosi išeivijos dailininkų 
palikimo išsaugojimu, buvo 

pirmasis Prano Domšaičio 
darbų gelbėjimo Lietuvai 
iniciatorius. O Šv. Kazimiero 
metų proga C h i c a g o s 
lietuviams, ypač marketpar-
kiečiams, derėtų stabtelėti ir 
pasižiūrėti Marųuette Parko 
bažnyčios kairinio šono 
sienos išlaukėje Adolfo Valeš
kos mozaikos: „Šv. Kazimiero 
pasirodymas lietuvių kariuo
menei prie Dauguvos". 

Ir už visa tai ar negalėjo 
čikagiečiai, ypač gausūs dai
lininkai, jo išleisti su jaukia 
vakarone Jaunimo centro 
kavinėje, su jo kūrybos aptari
mu, su ten pat inspiruotu 
pasikalbėjimu, su atitinkamų 
skaidrių parodymu? Žinant 
vienų ir kitų žmogiškas užuo-
miršas ir šiaip kampuotumus. 
galėtume šioje vietoje tiktai 
krūptelėti ir baigti. Bet išei
vijos lietuvių meninės veiklos 
istorija vis tiek bus ne vien 
pergalių, bet ir „užsimirši
mų", „neapsižiūrėjimų" ir tam 
tikrų įskaudinimų istorija. 

Kazy o Bradūnas 

Česlovas Masaitis 
PASAULIS ŽIŪRI 
O, mano tėviškės Šventasis, 
Tavu vardu šaukiu aš seserį ir brolį, 
Ir tavo vardą vis kartoja man šiandien — 
Visam pasauliui ir tik man — 
Didysis Kunigas prie Viešpaties altoriaus. 
Saukiu: 
Ateik ir nusilenk šventajam, 
Sesuo ir broli, 
ateik iš tėviškės laukų ir laisvės ilgesio, 
Iš Vilniaus Katedros, 
Iš šventojo išniekintos bažnyčios 
Ateik kartu ieškoti ateities ir meilės. 

šaukiu, ir aidas šaukia jus bazilikos 
skliautuos... 

Dairausi jūs veidų: 
Matau tiktai naujųjų barbarų 
Nužmogintos gėdos šešėlius... 
Pasaulis žiūri: 
Maskva, Maskva! 
Nudievinto žmogaus nužmoginta kūrėja! 

O, tėviškės šventieji, vyskupai, vienuoliai, 
Visi Kazimierai ir Kazės, 
Ir Alfonsai, Sigitai 
Iš Vilniaus ir Žagarės, ir iš Permės stepių, 
Už jus aukojame maldas šiandien, 
Ir Kristaus Kunigo auka prie Viešpaties 

altoriaus, 
Ir jojo žodžiai... 
Už jus mūs šventojo maldavimas Dangaus 

aukštybėse. 
Už mus ir už pasaulio laisvę, ir už tiesą 
Tėvynės didvyrių auka... 

Pasaulis žiūri... 

ASYŽIETIS 

Roma, 1984.3.4 

Brangusis Bernardone, 
Prie tavo sarkofago dega mano blykstė — 
Trumputis jos liepsnojimas 
Kaip ilgesio prasmė manam skubėjime, 
Šviesus, kaip tavo atminimas. 

Šventasis, 
Tave parvešiu į namus, įrašęs į spalvų 

kristalą, — 
Tik atvaizdą laukimo vakarui, 
Nes tavo sarkofagas, nei gyvenimas, 
Neustelpa manoj blankioj svajonėj. 

Pranciškau, 
Tu Morkaus evangelijos dešimtą skyrių 
Skaitei. Ir aš jį perskaičiau, 
Paklydęs pasiklydusiam pasaulyje. 
Radai jo paslaptį gyvenime. O aš? 

O, Asyžieti, 
Atnešk man meilės paslaptį ant savo delno, 
Iš naujo neški ją kasdien... 
Tikėčiau, jei Dangus naujais stebuklais 
Kasdieną plautų netikėjimą... 

Trevi, 1984.3.11 

KAZIMIERAI ŠVENTASIS 

Toli nuo tėviškės ir nuo namų iliuzijos 
Bazilikos skliautuos girdžiu aš Tavo vardą. 
Girdžiu — kartoja lūpos, ir klausos jų 
Pasaulis, kardinolai ir Tiesos ieškojimas. 
Mano gimtų namų šventasis, 
Siame kartojime girdžiu 
Prieš Šimtmečius skambėjusių varpų 

maldavimą 
Ir juose ieškau ateities 
Siaurėjančiam pasauliui, 
Kurio krantai vis tirpsta mūsų baimėje 
Ir požemio valdovų neapykantos ugny, 
Kurio namai vis skęsta 
Nužmoginto žmogaus uždumblėjusiam 

ieškojime. 

Kazimierai šventasis, 
Padėk mums rasti viltį 
švininės nevilties šešėliuose, 
Išmokyk vėl mus žvelgt 
Į ilgesį ir norą 
Per šimtmečius nuskaidrintu ieškojimu, 
Apsaugoki, kad mes netaptume dievais, 
Kazimierai šventasis... 

Roma, 1984.3.4 

TARP BOKŠTŲ IR MOZAIKŲ 
Bazilikoj tarp bokštų ir mozaikų, 
Tarp šimtmečių istorijos pėdsakų 
Randu visur tave ir tavo ilgesį, 
O, genijau! 
Randu tave, bendrakeleivi. 
Girdžiu, kaip freskoj plaka Michelangelo 

širdis, 
Jaučiu Bonano genijų bokštais svyrant, 
Ir tavo jausmą surandu ir freskoj, 

ir kolonoj. 
Keliaujame kartu pro kalnus ir istoriją 
Ir pro skubėjimą, ir mirštančią akimirką. 
Veronos akmenų griuvėsiuose, 
Milano katedros bokštelių tankumyne 
Mes ieškome kartu kūrėjų genijaus 
Ir šimtmečiais išlieto 
Kantriųjų rankų kieto darbo; 
O netikėtai randame kits kitą. 

Gyvenimas skubus. 
Uždusę bėgam, bėgam, ir nelieka kvapo 
Pasakyti: sveikas! 
Tiktai staiga 
Bazilikoj tarp bokštų ir mozaikų 
Aš tavo aidą atradau, 
Brangus bendrakeleivi... 
Paspauskime rankas. 
Ar tu jauti dabar, 
Kaip daug daugiau gyvenimo prasmės, 
Negu skubėjime į tuščią ateitį? 

Tiesa, sakyki kuo vardu tavasis ilgesys? 
Taip!? 
Aš? 
Tik ieškau aido. 
Aido? 

Stresą, 1984.3.10 

Valentina Ūselienė 

Veltui buvojo auka 
Jau turi būti po vidunakčio, bet Rimienė 

tik dabar liovėsi kosėjusi. Skauda visą krū
tinę, o ant drobulės gabalo, kurį ji naudojo, 
net toj gūdžioj prieblandoj matyti daug 
tamsių dėmių. Rimienė žino — tai jos iško-
sėto kraujo dėmės. Ne tik jos krūtinę skau
da, bet visas jos kūnas skaudus ir jai atro
do, jog ji gulinti ant supiltų akmenų. Plonas 
patiesalas nieko nepadeda ir ji žino, jog tai 
jos išdžiūvusio ir sunykusio kūno kaulai re
miasi taip skaudžiai į šaltas sukaltas iš len
tų prekinio vagono grindis. 

Tačiau atrodo, jog Rimienė savo kosuliu 
nesutrukdė niekam miego. Vagonas, kuria
me ji dabar yra, kartu su daugiau negu pen
kiasdešimt čia kitų lietuvių, vežamų kažkur 
į nežinią, pilnas prislopinto ūžesio. Kiek įsi
klausęs galėjai girdėti kampe tylų raudoji
mą ir kartu neramiai miegančio vaiko sun
kų kvėpavimą, o kartais užgniaužtą siaubo 
šauksmą, Ir vėl, kitam kampe, dviejų mote
rų šnabždesį — be abejo liūdną, pilną 
nusiskundimų tragišką istoriją apie suėmi
mą, stumdymu8, atsiskyrimą nuo savųjų ... 
Vagonas pilnas moterų, vaikų ir senų palie
gusių vyrų, ir dabar visi tie tremiamieji per
gyvena skaudžiai tą pirmą kelionės į tremtį 
naktį, blaškydamiesi, verkdami ar apimti 
sunkaus, slogučio pertraukiamo miego. 
Daugelis iš jų sėdi susigūžę, arba net stovi 
susiglaudę, atsiremdami vienas į kitą vago
no kampuose, leisdami silpniems, mažiems 
vaikams ar ligoniams atsigulti, nors ant pli 
kų vagono grindų. 

Ir vėl girdi Rimienė: „Tai tie maži vaike 
liai supuolę rėkdami aplink tėvą. kabinosi, o 
ruskiai negalėjo jų atitraukti. Vardeliai P* 

galiau užmigo. Bet Rimukui vienas karei
vis davė su šautuvo buože į pečius. Štai ir da
bar vis pabunda ir surinka vargšelis. Tur
būt iš skausmo..." 

Po valandėlės kitos moters prislopintas 
balsas: „O aš vienui viena. Visus kitus suso
dino į sunkvežimį ..." O po to tik raudoji
mas. Ir vėl pirmasis balsas: „Neverk, bran
gioji"... Ir toliau su susirūpinimu: „Kas čia 
taip baisiai kosėjo?* Rimienė supranta — 
tai kalba apie ją. „Bedieviai, net mirštan
čius ligonis veža". — „Taigi, taigi!" Atsako 
kažkas iš toliau. „Girdėjau. Sakė, tai poli
cininko žmona. Džiova serganti... O jis din
gęs kažkur. Tai ją pastvėrė. Tiesiog iš lovos'.' 
... Po valandėlės: „Nebėkošti. Gal užmigo, 
vargšelė". 

„O, Dieve, beveik garsiai sudejuoja Ri
mienė". Per tą baisų kosulį beveik primiršu
si buvo. Dabar staiga tas prigrūstas nelai
mingų žmonių vagonas ir jo duslus nakties 
triukšmas ir dejavimai dingsta. Prieš jos 
akis tik jos vyras. Kur jis? Kas su juo atsiti
ko? Ji žinojo, jog jį gaudė ir jis pabėgo į Mer
kinės miškus. Sakėsi bandysiąs prisijungti 
prie partizanų. Juodviem nė į galvą neatėjo 
mintis, jog ją, gulinčią Merkinės džiovinin
kų sanatorijoj, galėtų ištraukti iš lovos ir iš
vežti kartu su kitais tremtiniais. Bet ji su
prato, kad rusai tikėjosi, jog jis grįšiąs prie 
taip sunkiai sergančios žmonos ir tokiu bū
du jie galėsią jį sugauti. Ir dabar Rimienė 
pradeda maldaut: Dievo, kad tik jis nesuži
notų, jog ją išvežė, kad tik jis tikrai nesugal 
votų grįžti prie jos. 

Juk tie kareiviai, tokiais bejausmiais voi 
rlais neturi žmogiškų pasigailėjimo ar užuo

jautos jausmų. Vistiek jam neleistų būti kar
tu su ja, o jos pačios tikriausiai nepaleistų. 
Kad tik jis nepatikėtų jų pažadams. Tuomet 
būtų mirtis ir jam, ir jai. 0 ji juk vistiek mirs. 
Tos kraujo dėmės ant drobulės... 

Jau kuris laikas traukinys stovi vietoj. 
Užtat ir buvo galima girdėti tie dejavimai ir 
beviltiški pašnekesiai. Traukiniui einant 
viską pritrenkia ir nustelbia baisus ratų bil
desys, senų sukaltų lentų girgždėjimas, 
grandinių, kuriomis uždarytos vagonų du
rys, trinksėjimas. 

Už vagonų sienų palyginti tylu. Tik pro 
kai kuriuos plyšius veržiasi silpna švieselė. 
Gal jie sustoję nedidelėj stotelėj. Laiks nuo 
laiko girdėtis sunkūs žingsniai. Tai gal 
sargybiniai praeina pro šalį. 

„O koks baisus sapnas", šnabžda ir jau
čia, kaip jos visas drabužis persunktas pra
kaito, o krūtinę vėl pradeda draskyti baisus 
kosulys. 

* * * 

Krūtinėje skausmas kiek aprimsta. Pro 
kažkokį, jai nematomą plyšį patraukia vė
saus pavasario nakties oro srovelė ir stai
ga, visai netikėtai Rimienė užsnūsta. 

— Ji stovi prieš didelj veidrodį, o jos mo
tina atsiklaupusi prieš ją lygina jos vestuvi
nės suknelės apačią. Suknelė tokia balta, 
kad net švyti veidrodyje Tokios pat švytin
čios baltos užuolaidos plevėsuoja ant lan
gų, guvaus vėjo pučiamos. Pati ji jaučia 
savy plazdantį jaunystės džiaugsmą. Bet 
štai jau ji ne viduj, o ten už lango, sode, kur 
žydi visos obelys, ir kur iš toli ji mato atei
nantį savo mylimąjį. Ji *ino, jog ji negali 
pajudėti, jos suknelė dar nebaigta. Bet 
nepaisydama kažkieno šauksmo ar įspėji
mo, ji bėga prie jo — vis greičiau ir greičiau, 
bet jis neartėja, o lyg vis tolsta, mažėja... Ji 
tiesia rankas, bando jį šaukti... Deja — suk
nelė jai pinasi tarp kojų ir ji mato, jos visas 
suknelės priekis pilnas kraujo dėmių. Ji sus
toja ir krinta ir jau nebemato nieko. — Tik 
ta m s a .Ir mirtina baimė api m a j ą. Sunkiai 
sudeja\ usi ji pabunda. — 

• * » 
Tuo momentu turbūt garvežys prikabi

namas prie traukinio. Visi vagonai, atsi-
mušdami vienas į kitą, smarkiai sudreba. 
Suskamba geležinės grandinės, kuriomis 
uždarinėtos vagonų durys, sugirgžda su
krypusios sienų lentos, sudunda geležiniai 
vagonų sukabinimai. Žmonės, pabudinti iš 
miego, kurie į parytį, iškankinti baimės ir 
nerimo, buvo pagaliau užmigę, išstumiami 
iš savo vietų. Atsimušdami vienas į kitą ar į 
sienas, garsiai sudejuoja ar net surinka iš 
baimės. Vaikai siaubingai suklinka. Ta
čiau, tik sukrėtęs traukinį ir pastūmėjęs jį 
trumpą galą, garvežys vėl staiga sustoja, 
vėl sutrenkdamas visus ir sukeldamas dide
lį bildesį. Nutilus triukšmui, vaikai vis dar 
nesiliauja verkti. O moterys aimanuoti. 

„Liaukitės?" kažkas bando visus nura
minti. „Tik prikabino garvežį. Turbūt vėl to
liau važiuosime". Tie atšiaurūs, bet ramūs 
žodžiai kaip stebuklas paveikia įbaugintus 
žmones. Visi nutilo, tik dar buvo girdėti pri
slopintas vaiko kūkčiojimas ir, matyti, jo 
motinos ar senelės raminantis šnibždesys: 
..Saa, šas, mažyti, neverk. Tik garvežys ... 
Vėl tuoj važiuosime ..." 

Rimienė, atsimušusi galva į sieną, dar la
biau pradėjo kosėti. Kiek aprimus kosuliui, 
ji pagaliau apsidairė. Vagone pasidarė 
daug šviesiau. Matyti, brėško gražus pava
sario rytas. Pro vieną didesnį plyšį, netoli 
nuo jos prasiveržė vienišas tekančios sau
lės spindulys. Atsargiai, bandydama nepa
žadinti šalia jos vėl gulinčių ir vėl aprimu
sių kaimynų, Rimienė slinkosi arčiau prie 
plyšio, norėdama pažvelgti laukan Ten gu
lėjusi moteris kiek pasislinko j salį „Nemie
gu, brangioji", tarė ii tvliai. ..Bet nieko nėr 

ten. Tuščia. Toliau truputį maža stotis. 
Anksčiau ten degė lempos..." Rimienė tuoj 
įsitikino, kad moteris sakė tiesą. Bet dabar 
jau buvo ne naktis, o ankstyvas rytas. Trau
kinys buvo pasislinkęs arčiau stoties. Dar 
degė šviesos, bet jos atrodė ryto šviesoj iš
blėsusios ir menkos. Ant stoties sienos buvo 
prikabinta lenta, turbūt su stoties vardu. 
Bet vagonas buvo per toli ir Rimienė nega
lėjo išskaityti stoties vardo. Bet tuo momen
tu pasigirdo keletas sušukimų ir pro atda
ras stoties duris išsiveržė būrys žmonių. 
Rimienė tuoj suprato, jog atvarė būrį naujų 
tremtinių. Galbūt jie buvo iš tos apylinkės. 
Bet jų buvo nedaug, o juos apsupęs buvo 
gerokas būrys kareivių su šautuvais ranko
se. Stumdydami belaisvius jie varė juos 
traukinio link, kaip tik Rimienės vagono 
link. Atrodė, jog belaisviai vos bepavilko ko
jas, o kareiviai vertė juos eiti greičiau, stum
dydami šautuvų buožėmis. 

Būrelis, nors pamažu, artėjo. Rimienei 
suspaudė gailestis širdį. Skrido mintys ... 
, Ar dar Lietuvoj mes esame? Ar čia mūsų 
žmonės? O gal jau mes Gudijoj, ar Lenki
joj?... Jei lietuviai, gal čia sugaudyti par
tizanai? Gal dėl to ir sulaikė traukinį, kad 
juos čia sugrūstų? O gal ne, gal juos veda su
šaudyti?" Ta paskutinė mintis visai pritren
kė Rimienę. O kilo ji jai dėl to, kad ji mate, 
jog keletas vyrų buvo išstumti iš kitų vago
nų ir prijungti prie tų belaisvių būrelio. 

„Kur juos veda, brangioji?" sušnabždėjo 
jos kaimynė, kuri irgi prisislinko arčiau prie 
plyšio ir žiūrėjo kartu su Rimiene. Toliau, ki
toj pusėj, buvo prisiglaudę prie plyšio dau
giau moterų. 

„Ar nesuprantat?*' atsiliepė iš to kampo. 
„Turbūt veda juos sušaudyti. Visur partiza
nų buvo pilni miškai..." 

Tuo tarpu būrelis belaisvių artėjo. Klup
dami ir stumdomi jie ėjo nuleistomis galvo-

(Nukelta į 4 psl.) 

I \ 
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Vienuoliktosios Poezijos dienos Chicagoje 
Penktadienis, gegužės 25 

Jaunimo centro kavinį pilna 
sveč ių , suėjusių vienuolikto
sioms Poezijos dienoms. Susirin
kusius pasveikina seimininkų 
vardu Jaunimo centro moterų klu
bo pirmininkė Sofija Endrijonie-
nė. Programos vedėjas poetas 
Kazys Bradūnas pažymi, kad mes 
visi čia susirinkę tikime, jog žodis 
yra didžioji Dievo dovana, ir tiki
me poezijos galia ginklais ir smur
tu pertekusiam pasaulyje. Poezija 
tapusi Lietuvos sielos dalimi. 
Šiandien poezija gyva visose kul
tūringose tautose, o ir mūsų pa
stangos prašoka savuotės ribas. 
Pirmasis Poezijos dienų vakaras 
skiriamas religinei poezijai. Tai 
labai tinka: juk mūsų poezija ir 
prasidėjo su Mažvydu. Vakaras 
susideda iš dviejų dalių: kun. Vy
tauto Bagdanavičiaus paskaitos 
„Ar poezija yra realybė?" ir poeti
nio rečitalio, kurį atlieka aktorė 
Ingrida Blekytė, su intarpu — 
muzikiniu triptiku, sukomponuo
tu muziko Dariaus Lapinsko, at
liekamu aktorės Laimos Rasteny
tės. 

Kun. Vyt. Bagdanavičius savo 
paskaitoje svarstė poezijos ryšį su 
gyvenamąja tikrove. Pasak Goe-
thės, poetinė realybė daugeliui at
rodo negyvenimiška — tai var
g inant i s labirintas. Ar ji 
išliekanti realybė, ar išnykstanti 
svajonė? Koks poetinio žodžio rea
lumas? Įdomus marksistinis po
žiūris į šį klausimą. Marksas nė
ra skeptiškas tiesos atžvilgiu — 
tik jis ją apriboja kaip prieinamą 
vien mokslinei kalbai. Marksui 
menas užmena tikrovę, prisideda 
prie ideologinės sąmonės apta
rimo. Tačiau tik mokslas, Markso 
supratimu, veda į tikrovės pažini
mą. Leninizme literatūra tarnau
ja ideologijos išryškinimui. Stro
piai saugoma, kad netarnautų 
svetimom ideologijom. Meninei iš
raiškai nelieka vietos. 

Kaip proto ir poetinio pažinimo 
santykiai apsireiškia? Paskai
tininkas paėmė Kristijono Done
laičio ir Tomo Akviniečio kūry
bos pavyzdžius. Donelaitis savo 
„Metus" pradeda lyg iš kito galo: 
pačioje pradžioje operuoja protinė 
išvada. Tuo tarpu Tomas Akvi-
nietis savo giesmėse eina iš konk
retybės į liturginę realybę. Tai du 
skirtingi priėjimai. Keturiolikta
jam šimtmety buvo filosofijos kri
zė — kilo nominalizmas. Aristote
liui ir Tomui Akviniečiui žmogaus 
protas yra ne tik pažįstantis, bet 
ir pažintį aptariantis. Nominalis-
tai pasisakė prieš veikiantį protą, 
pvz. Occam teigė, kad žmogaus 
proto sąvokos yra tiesiai iš Dievo. 
Nominaiizmo pasekmės religijoj: 
atsietas nuo gyvenimo dvasingu
mas. Gamtos mokslams nomina-
lizmas turėjo skatinančios įtakos, 
tačiau jis atribojo gamtos moks
lus nuo svarstymo visatos tikslo 
ar prasmės Nominaiizmo įtaka li
teratūroj: jei žmogaus protas tik 
imlus, tai kūryba yra tik registra
vimas to, ką žmogus pajunta, per
gyvena. Cia gimsta „eskeipisti-
nė" (pabėgimo) literatūra: ji 
padeda bėgti iš gyvenamosios tik
rovė*. 

Valios primatas pats būdin-

Veltui buvo jo auka 
(Atkelta iš 3 psl.) 

mis, vos pavilkdami kojas. Jų tarpe sušvytė
jo mėlynas drabužis. „Ana, ana, ten veda 
vieną policininką. Ar nematai?" stumtelėjo 
Rimienę kaimynė. „Tai lietuviai čia. Esame 
dar Lietuvoje". Bet jau Rimienė nebegirdė
jo, ką moteris toliau kalbėjo. Dar arčiau pri
sikišusi prie plyšio, ji bandė įsižiūrėti j tą 
mėlyndrabužį vyrą. Baisus nujautimas 
kaip replėmis suspaudė jos širdį. „Petras! 
Tai turbūt jis. Kas daugiau galėtų būti? Jis 
taip greitai turėjo išbėgti į mišką — nespėjo 
nė persirengti. Ir kieno kito plaukai galėtų 
spindėti auksu rytmečio saulėj?" Atrodo, 
kad jos žvilgsnis, įsmeigtas į tą veidą ir jos 
širdis plakanti baisioj agonijoj, palietė to 
nelaimingo žmogaus sąmonę. Lėtai jis pa
kėlė galvą ir atsuko žvilgsnį į pravertų va
gonų durų plyšį. 

„Petrai, Petreli!" sukliko Rimienė ne sa
vo balsu. Įsikabinusi į grandinę ji bandė 

prastumti plačiau duris ir klykė, šaukė. 
...Belaisvis sudrebėjęs visas puolė pirmyn^. 
„Onele!" išsiveržė iš jo lūpų šauksmas ir tuoj 
nutrūko. Baisus buožės smūgis partrenkė ų 
ant kelių, o antras smūgis ant grindinio. 
Suiro belaisvių būrio gretos. Kareiviai pra
dėjo stumti buožėmis visus pirmyn. Dau
giausiai smūgių teko parkritusiam ant že
mės mėlyndrabužiui belaisviui. Tačiau 
Rimienė jau nieko daugiau nebematė. Baisi 
kosulio spazmą suspaudė jos krūtinę ir ji kri
to prie durų ant grindų, o iš jos burnos pasi
pylė tamsiai raudono kraujo srovė. 

„0 Dieve, Dieve", garsiai kažkas sukli
ko. „Gelbėkit!..." Visas vagonas subruzdo. 
Suaidėjo aimanos. Vėl pravirko siaubo 
apimti vaikai. Bet pagalbos iš niekur nesu
laukė. Tik kareivis, eidamas pro šalį, užveržė 
smarkiau grandine vagono duris ir žiauriai 
surikęs nužygiavo tolyn paskui belaisvių 
būrį, iš kurių vienas, tas mėlyndrabužis, 
pasiliko gulėti nejudėdamas ant akmens 
grindinio. 

Pirmąjį šių metų Poezijos dienų vakarą, gegužės 
mėn. 25 d., Jaunimo centro kavint'-jc: aktorė Ingri
da Blekytė, Poezijos dienų programos vedėjas poe

tas Kazys Bradunas, kompozitorius Darius Lapins
kas. 

Nuotrauka Jono Kuprio 

Dalis pirm . akaro dalyvių Jaunimo centro kavinėje. Nuotrauka Jono Kuprio 

giausias reiškinys naujaisiais am
žiais. Ypač iškilo pedagogika: 16-
18 amžiai , tai pedagogikos 
amžiai. Ir literatūra nuėjo į dori-
nimosi sritį. Religinei poezijai tuo 
buvo padaryta ypač didelė žala. 
Religinis poetas negalėjo daugiau 
statyti tilto tarp religinės realy
bės ir žmogaus proto. Jausminiai 
religiniai pergyvenimai lieka be 
kūrybinių išvadų. Paskaitininkas 
sustojo prie anglo poeto Gerard 
Manley Hopkins pavyzdžio, kuris 
linkęs laikyti Kristaus kančią pa
čios būties pagrindu. Tai tvirtas 
tikėjimas, bet bloga filosofija. 
Hopkins nepajėgus veikti sukur
tame pasaulyje. Poetas atsiduria 
izoliacijoje. 

Paskaitininkas mato mūsų 
žemininkų poetų sąjūdį kaip pa
stangą peržengti šią prarają, atsi
vėrusią tarp poezijos žodžio ir gy
venamosios tikrovės. Pasak Juozo 
Girniaus „2emės" antologijoje: 
asmeniniai rūpesčiai mus uždaro 
vieną nuo kitų, o tiesa — mums 
atsiskleidusi būtis. 

Po kun. Vytauto Bagdanavi
čiaus paskaitos, kuri buvo iš
klausyta su susidomėjimu, buvo 
pertrauka. Dalyviai rinkosi į nau
jojo JC priestato prieangį, kuria
me JC moterų klubo narės buvo 
paruošusios gausų vaišių stalą. 
Cia taip pat buvo ir mūsų knyg
nešio Kazimiero Rožansko tvar
komas knygų stalas. 

Po pertraukos aktorė Ingrida 
Blekytė atliko lietuvių religinės 
poezijos kūrinių rečitalį. Pradėjo 
su Donelaičio ir Maironio eilėraš
čiais. Po jų: Baltrušaičio „Amžių 
žvaigždynas", Mykolaičio-Putino 

NAUJI LEIDINIAI 
• Švietimo gairės nr. 31 (1984 

gegužė). Lietuviškojo ugdymo 
žurnalas mokyklai ir šeimai, 
leidžiamas JAV LB Švietimo 
tarybos du kartus per metus. 
Redaktorė — Stefanija Stasienė. 
18112 Windward Road. Cleveland, 
Ohio 44119. Administratorius — 
Juozas Plačas, 3206 West 65th 
Place. Chicapo, Illinois 60629. 
Prenumerata metams — 4 dol. 
Atskiras numeris — 2 dol. 

Numerio pagrindiniai straipsniai 
skirti kalbos kultūrai ir auklėj imo 

„Rūpintojėlis", Sruogos Motie- klausimams — vertingos lituanis-
jaus Giedraičio arija iš operos tinės mokyklos kapeliono mintys, . 
„Radvila Perkūnas", Augustaity- k a i P šeimos gali pratęsti lituanis

tinės mokyklos dvasią per vasa
ros atostogas. 

• Lietuvių dienos nr. 4 (1984 
balandis) Mėnesinis iliustruotas 
žurnalas lietuvių ir anglų kalba, 

Kun. Vytautą* Hntr<1anavioiu« skaito pankaitą „Ar poezija yra realy
bė'" 

Nuotrauka Zigmo f>«gu<S<-

tės-Vaičiūnienė8 „Kazimiero var
das", Aisčio „Šv. Sebastijonas", 
Brazdžionio „Kristaus paieškoji
mas", Jasmanto „Duona ir vy
nas", Šešplaukio - Tyruolio 
„Koliziejus" ir Andriekaus 
„Sužieduotinė". Eilėraščiai buvo 
perteikiami su jausmu ir dramati
ne įtampa. 

Komp. Dariaus Lapinsko muzi
kinį triptiką (Kazio Bradūno 
„Prierašų" eilėraščiams), kuris su
kurtas kaip tik šioms Poezijos die
noms, atliko aktorė Laima Ras
tenytė - Lapinskienė, akom
panuojant pačiam kompozi
toriui. Kūrinys buvo klausytojų 
sutiktas su dėmesiu. Parašytas 
savitu ir drąsiu stiliumi. Ypač 
simpatinga vidurinė triptiko da
lis — šv. Petro atsakymas, kuris 
giedamas lyg gregorianiškai. be 
pianino palydos. 

Antrojoj rečitalio dalyje aktorė 
Ingrida Blekytė mums davė iš
girsti Nagio „Didžioji naktis", 
Nykos-Niliūno „Emmaus kelei
viai", Bradūno „Pasilenk", Šlaito 
..Apie Dievo valstybę", švabaitės 
..Pasilik Aušros vartuose", Sadū-
naitės „Pro aprasojusius aki
nius" ir „Akmuo virtuvėje", Stan-
kus-Saulaitės „Prakeiktieji", ir 
pogrindžio spaudos nežinomo poe
to „Dievo Avinėli, išklausyk 
mus". 

Baigdamas pirmąjį Poezijos 
dienų vakarą poetas Kazys Bra
dūnas padėkojo fotografui Jonui 
Kupriui, kuris meniškai padidino 
lietuvių liaudies meno šv. Kazi
miero paveikslą, puošusį kavinę. 
Visi buvo kviečiami sugrįžti kitos 
dienos vakarą Alfonso Nykos-Ni
liūno kūrybos rečitaliui. 

leidžiamas Antano F. Skiriaus. 
Redaguoja Rūta Skiriūtė, Margis 
Matulionis. Arūnas Barkus. Adre
sas: Lithuanian Days, 4364 
Sunset Blvd., Los Angeles, CA 
90029. Prenumerata metams JAV 
— 20 dol.. Kanadoje — 25 dol. 

Pranas Domšaitis 
tarptautinėj e 

m e n o parodoje 
Jau penkeri metai, kaip Chica-

go International Art Expo Navy 
Pier kelia Chicagos kultūrinį lygį 
ir skatina meno augimą. Dar iš 
prieš penkiasdešimt metų gru
baus skerdyklų miesto išaugo pa
saulinis dailės centras, sėkmin
gai lenktyniaująs ne tik su New 
Yorko, bet ir Europos meno židi
niais. Cia susirenka menininkai, 
meno kolekcionieriai, pirkliai, bet 
svarbiausia, čia sutelkiami patys 
geriausi v iso pasaulio dailės kūri-
nia. Šalia Picasso, Miro, Klee ir 
Kokoškos č ia matysi milžiniškus 
modernaus šiuolaikinio meno kū
rinius. Pasak parodos rengėjų ir 
kritikų, paskutinio dailės žodžio 
reikia ieškoti ne New Yorke ar 
Paryžiuje, bet Chicagos meno 
Expo. Ši kolosalinė paroda suda
ro tinkamą atmosferą ir dailinin
kams, ir visuomenei augti ir kul
tūrėti: iš Navy Pier menas 
spinduliuoja į periferijas, į tūks
tantines parodos lankytojų mi
nias, taipgi ir etnines grupes. Tie
sa, lietuviai galėjo gausiau 
atsilankyti, ir tada daugeliui 
atsivertų akys , kad šalia pilkos 
kasdienybės spalvos egzistuoja 
akimis neaprėpiami spalvingi me
no laukai. 

Šiais metais gegužės 5-10 die
nomis N a v y Pier dalyvavo 162 
galerijos su tūkstančiais eks
ponatų. Daugiau kaip 100 galeri
jų buvo iš Amerikos, likusios — iš 
Pietų Amerikos, Europos ir Azi
jos kraštų. Pirmą kartą ir Sovietų 
Sąjungos menui čia buvo atsto
vaujama International Images 
galerijos, Penna. Buvo rodomi es
tų, latvių, lietuvių ir rusų me
nininkų paveikslai. Iš jų gausiau
si ir bene stipriausi estai su 
latviais. Lietuvio Čeponio buvo 
rodomi tik du aliejiniai paveiks
lai. Išskyrus estus, sovietiniame 
skyriuje nebuvo matyti nieko mo
dernaus: be rusų palyginti neblo
gai nupieštų realistinių paveikslų 
dominavo impresionistinė ar post-
impresionistinė kūryba. 

Nemažai mus nustebino pirmą 
kartą tokio masto parodoje daly
vavęs Lietuvių dailiojo meno ins
titutas, skaidrėmis ir paveikslais 
reprezentavęs Prano Domšaičio 
kūrybą. N e taip lengva mažes-

Lietuvių dailiojo meno instituto paviljonas Tarptautinės meno paro
dos metu Navy Pier, Chicagoje. Iš kairės: E. Holenderis, LDMI pirm. 
dr. G. Balukas, dailininkės V. Balukienė ir I. Vainorienė. 

Nuotrauka G. Baluko 

Tarptautinės meno paro s ..etu Nav, »er, Chicagoje, Lietuvių 
dailiojo meno instituto valdybos atstovai susitinka su „369 Gallery 
Contemporary Painting" nariais iš Edinburgho. Iš kairės: E. Holen
deris, galerijos direktorius Andrew Brovvn (lietuviška pavardė — 
Dubickas). dail. M. Ambrozaitienė, dvi britų konsulato Chicagoje atsto
vės ir LDMI pirm. dr. G. Balukas. 

Nuotrauka V. Balukienės 

niems meno vienetams patekti į 
šią Expo: pirma, reikia būti žino
miems, antra, reikia turėti ką 
parodyti.-Ukrainiečiai, kurie jau 
senokai turi savo modernaus me
no muziejų, ir Lietuvių dailiojo 
meno institutas turėjo laimės pa
tekti į šią parodą. Pelno nesie
kiančių grupių skyriai buvo maži, 
bet skoningai įrengti ir patrauk
lūs, ne pačioje geriausioje vietoje. 
Toks buvo ir lietuvių skyrius. 
Keturi Domšaičio paveikslai ir 
skaidrės patraukė daug lankyto
jų, daugiausia vyresniosios kar
tos, meno dėstytojų ir kritikų. 
Kaip pirmas LDMI pasirodymas. 

jis buvo sėkmingas, gerai suor
ganizuotas ir reprezentuotas šia
me meno milžine — Expo. 

Dar viena maloni staigmena — 
tai Kęstučio Zapkaus Webster 
galerijos skyriuje išstatytas ir žiū
rovų apsuptas modernus, žais
mingas paveikslas. 

š i paroda galėjo įvykti Chica
goje dėka guvaus ir veiklaus or
ganizatoriaus John D. V/ilson. Jis 
pats yra meno kolekcionierius ir 
keramikas, palyginti per trumpą 
laiką pajėgęs į Chicagos komerci
nį ir industrinį gyvenimą įnešti 
žaižaruojantį meno žibintą. 

a.m. 

Solistė f.anr..-; Raatenytė-Lapinskienė atlieka k'.mp Dsrmu» l.apinuko 
J.K. muzikinį triptiką. V - - i i jkr t / . i i i m - iJi 'Kdį1:! , 

Kultūrinė kronika 
• Dail . Prano Gail iaus dar

bų p a r o d a v y k s t a Toronte 
1984 m. g e g u ž ė s mėn. 22-
birželio 12 dienomis Gallery Jar-
main patalpose. Dail. Pranas 
Gailius, gyvenantis Paryžiuje, 
parodos proga yra atvykęs į 
Kanadą. Parodoje eksponuojami 
vėliausi jo tapybos, grafikos ir 
knygraižyboe darbai. Tarp jų — 
nauja spalvotos grafikos serija 
„Eagle Lake Story", sukurta prieš 
dvejus metus jam viešint Kana
doje. 

• Algimanto Kezio fotogra
finių darbų parodą Paryžiuje šių 
metų birželio mėn. 20-26 dienomis 
ruošia Le Salon de la Photogra-
phie Internationale. Paroda, 
viena iš serijos „Photographs 
Contemporains Americains", 
vyks Centre intemational d'art 
patalpose, 27, rue Taine, 75012, 
Paris. 

• K u n . A n t a n a s Rubšys , 
Manhattan kolegijos, Riverdale 
N.Y., šv. Rašto profesorius, 
mokslo metų baigimo iškilmėse 
1984 m. gegužės mėn. 20 buvo 
pagerbtas „Bonus et Fidelis" 
žymeniu. Kun. A. Rubšys šioje 
kolegijoje profesoriauja jau 25 
metus. Vasarai išvykęs į moksli
nę kelionę po Artimuosius Rytus 
— šv. Rašto ir ankstyvosios 
Bažnyčios gimtinę. 

Filmų fest ival is 
Chicagoje 1984 m. lapkričio 

mėn. 9-23 dienomis vyks tarptau
tinis filmų festivalis, kuriame 
dalyvaus filmų specialistai ir 
kūrėjai iš 30 kraštų. Norintieji su 
savo sukurtu filmu dalyvauti 
festivaly privalo užsiregistruoti 
iki rugsėjo 10 d. adresu: 20th 
Chicago International Film Festi-
val, 415 N. Dearborn St., Chica
go, IL 60610. 

• 


