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Senojo ateitininkų archyvo likimas
Šiame numeryje: ANTANAS MAŽIULIS

Septyniasdešimt metų, o dar jauna! 
Senojo ateitininkų archyvo likimas. 
Bernardo Brazdžionio poezija.
Aloyzo Barono novelė.
Jubiliejinis poezijos, muzikos ir vaidy
bos spektaklis.
Iš Kennebunkporto kultūrinės vasaros: 
Elenos Blandytės vokalinis koncertas; 
Bostono sekstetas ir Bizinkauskaus- 
kaitė; solistas Benediktas Povilavičius 
vasarvietėje. (
Nauja A. Štromo knyga.
Nauji leidiniai.

70 metų, o dar jauna!
Prieš 70 metų pradėtas leisti 

žurnalas, tebeeinantis dar ir 
šiandien, mūsuose yra tikras 
unikumas. O kone stebuklas 
dar yra ir tai, kad tas žurnalas 
yra nepasenęs, kupinas 
jaunatviškos dvasios. Tokia 
liepsninga 70 metų jaunuolė 
šiandien yra „Ateitis“! Žur
nalo 70 metų jubiliejų šį savait
galį visa ateitininkija Chica
goje tad ir mini savuoju 
kongresu.

Net ir tautose su kelių 
šimtmečių periodinės spaudos 
tradicija kultūrinio žurnalo 70 
metų amžius nėra jau toks daž
nas dalykas. O ką jau bekal
bėti apie lietuviškąją kul
tūrinio pobūdžio periodiką, kai 
tą pačią spaudą atgavome tik 
kelerius metus prieš „Ateities“ 
pasirodymą.

Paprastai leidinio amžių 
lemia ne vien tik ilgaamžė jo 
idėja, bet ir leidinio sugebėji
mas tą idėją įskiepyti į isto
rinės raidos naujuosius ūgius, 
tuo pačiu patraukiant į save ir 
jaunesnių kartų skaitytojus. 
Regime apsčiai pavyzdžių, 
kaip tai nėra lengva padaryti. 
Turint minty vien tik kultū
rinio, idėjinio ir visuomeninio 
gyvenimo įvairių krypčių 
mūsų žurnalus, matome, kiek 
jų gimė ir mirė dar nepriklau
somoje Lietuvoje ir jau pokario 
metais čia, išeivijoje. Ir ne tik 
mūsuose. Štai vokiečių katali
kų puikusis kultūros žurnalas 
„Hochland“. Skaitydavom jį 
dar universitetinėje biblio
tekoj Kaune. Prenumeravau jį 
dar pokario metais Vokietijoje 
ir dar čia Amerikoje. Tačiau, 
matyt, žurnalui trūko tam 
tikro lankstumo, ir štai netoli 
jau dvidešimt metų, kai 
„Hochlando“ nebėra. Jo vietą 
užėmė nauji vokiečių katalikų 
žurnalui, mokėję tą pačią misiją 
patraukliau 
teikti.

„Ateičiai“, 
matome, dėl 
kėjo, nes ji
nesuspėjo. Suprantama, kad 
žurnalo nueitame 70 metų 
kelyje buvo,sakytume, ir potvy
nių ir atoslūgių. Tačiau jubi
liejaus proga labiausiai džiu-

skaitytojui per-

kaip Šiandien 
to numirti nerei- 
net pasenti dar

gina tai, kad šiandien 
„Ateitis“ dabartinio jos vyr. 
redaktoriaus ir kitų redaktorių 
bei puslapių išvaizdos planuo
tojų yra taip tvarkoma, jog yra 
tikrai savo išeiviškojo laiko
tarpio viršūnėje. Ir tokia ji yra 
jau ne Voronežo ateitininkijos 
pionierių dėka, o visai jaunų, 
jau- išeivos ateitininkijoj 
subrendusių ir bręstančių 
žmonių rūpesčiu. Todėl ir 
„Ateitis“ šiandien visai jauna, 
visai šiuolaikinė.

Galima būtų sukakties proga 
daug kalbėti apie šio žurnalo 
įtaką per septynis dešimtme
čius ateitininkijos ir visos tau
tos įvairioms veiklos sritims. 
Mums čia labiau prie širdies 
„Ateities“ kultūrinis aspektas. 
Ši kultūrinė ir kūrybinė žur
nalo pastanga visada buvo 
ne mažesnė už „Ateities“ ide
ologinį angažavimąsi.

Tiesa, kad „Ateitis“ nebuvo 
ir nėra koks nors mokslo, lite
ratūros ir meno grynai aka
demine prasme žurnalas. Jos 
puslapiuose nebuvo pasišauta 
skelbti vien tik aukščiausio 
standarto mokslo studijas ir 
vien tik epochinės reikšmės jau 
subrendėlių kūrybos pavyz
džius. „Ateities“, kaip jaunimo 
žurnalo, tikslas buvo su
dominti kūryba jauną žmogų ir 
užvesti jį pirmuoju žingsniu 
ant kūrybos kelio. Ir kiek 
tokių progų jos puslapiai dau
geliui yra sudarę jau vien tik 
literatūros srityje, pradedant 
Vincu Mykolaičiu-Putinu, 
Faustu Kirša, Jonu Aisčiu, 
Bernardu Brazdžioniu, Anta
nu Vaičiulaičiu, Antanu Miš
kiniu, Salomėja Nėrimi, Juozu 
Paukšteliu, Juozu Grušu ir ki
tais, prisimenant žemininkų 
bendraamžių kartą — Vytau
tą Mačernį, Henriką Nagį, Al
fonsą Nyką-Niliūną, Vladą 
Šlaitą, Juliją Švabaitę, Dan
guolę Sadūnaitę iki pat jau
niausiųjų — Vitalijos Bo- 
gutaitės, Teresės Pautieniūtės - 
Bogutienės, Mirgos Pakalniš
kytės, Marijos Stankuvienės - 
Saulaitės, Živilės Bilaišytės, 
Jolantos Malerytės, baigiant 
šių metų pačia jauniausia „Atei
ties“ laureate Ginta Remeikyte.

(Nukelta į 2 psl.)

Minint ateitininkijos septynias 
dešimtis metų, tenka atskirai 
prisiminti ir senąjį jos archyvą bei 
jo likimą, kuris jį palietė 1940 m. 
drauge su Lietuvos laisvės nete
kimu. Tuomet įvairius lietu
viškuosius archyvus ištiko ir didi 
nedalia. Vieni jų buvo saviškių 
sąmoningai sunaikinti, kitus perė
mė dar laikinai marinamos mūsų 
įstaigos, o iš jų atsirinko NKVD, 
sovietiškuoju žargonu tariant, — 
„apdirbimui“, kur pagal įvairią 
juose surastą medžiagą buvo suda
romos daugeliui žmonių bylos, 
slapta nuskiriamos įvairios baus
mės, neišskiriant ir mirties baus
mės, paruošiamos kelionės į Sibi- 
’rą ir t.t.

Archyvo sandara
Ateitininkų archyvan anuo me

tu buvo sutelkta labai įdomios ir 
reikšmingos naujajai Lietuvos 
istorijai medžiagos, nes tiek caris- 
tinės Rusijos, tiek vokiečių okupa
cijos metais, tiek ir nepriklauso
mybės kovų dienomis ateitininkai 
dirbo įvairių darbų,ir iš to meto į šį 
archyvą įvairiopai pateko atskirų 
vietų dokumentų bei raštų. Ir ne 
vienas nustebome, kai šiuos įvai
rius rinkinius apie 1936 m. pradė
jo peržiūrėti paskutinysis nepr. 
Lietuvos dienų ateitininkijos gen. 
sekretorius Kazimieras Berulis 
(1905-1941)'. Jis tuo metu panoro 
rašyti apie Seinų krašto lietuvių 
jaunimo veiklą dar prieš lenkų 
okupaciją, maždaug 1908-1920 m. 
tarpsnį. Jis buvo jau peržiūrėjęs 
pavasarininkijos archyve išsau
gotą medžiagą apie kaimo jauni
mo veiklą Seinuose ir apylinkėse; 
ten surado kelis tokių slaptų pasi
tarimų lyg protokolus iš 1909-1915 
m., kelių rankraštinių laikraštėlių 
nuotrupų, taip pat kaimo ir 
moksleivių jaunimo, kuris dar tuo 
metu ne visada vadinos ir pavasa
rininkais, 1915 m. labai įdomią iš 
Seinų vėliavą, kuri plevėsavusi 
jaunimo gegužinėje: visa žalia ir 
su „Pavasaris“ žodžiu, rodos, 
išsiuvinėtu. Taip pat trijų ar ketu
rių Seinų vis. komitetų (1918-1919) 
susirinkimų protokolų, su įsipa
reigojimais telkti Lietuvai savano-

rius ir paramų.
Panašios ir taip pat gana mar

gos iš Seinų apylinkės archyvinės 
medžiagos buvo ir Ateitininkų 
archyve. Ten buvo ne tik Seinų 
moksleivių ateitininkų veiklos lyg 
protokolų (slaptai veikdami juos 
vengė rašyti, tik šiokias tokias 
pastabėles žymėjosi),vienas kitas 
šafirografuotas darbelis, vėl 
kaimo jaunimo veiklos koks lape
lis, užrašėlis, nemažas rankraščių 
pluoštas iš Seinuose spausdintojo 
„Šaltinio“, taip pat ir vėl įvairi 
medžiaga iš Seinų krašto savi
valdybių, visokių vietos komitetų 
(parapijinių, valsčiaus), nes tie 
komitetai ir buvo savivaldybių 
pradmenys. Ir kai Kazimieras 
Berulis pradėjo Ateitininkų namų 
kiemo esančiame pastate—sandė
lyje — tvarkytis, kur buvo laikomi 
ir atsarginiai, neišparduoti „Atei
ties“, „Ateities spindulių“, 
„Naujosios vaidilutės“, „Židinio“, 
taip pat ir prof. Pr. Dovydaičio 
leistųjų „Kosmos“ komplektų 
dalis ir Lt., kai iš dalies su Jono 
Virbicko (ateitininkų spaudos 
administratoriaus) ir kelių ten 
gyvenusių studentų ateitininkų 
bei kitų vyrų, pvz. Kauno „Vyčių 
Pilies“ kuopos talka, buvo atsi- 
krauta spaudiniai ir pasidaryta 
prieiti prie sienos takas, kur buvo 
šis archyvas tai tose medinėse ir 
kitokiose dėžėse buvo surasta 
labai įdomaus mūsų istorijai 
archyvinio turto. Ten buvo ne tik 
grynai ateitininkiškas archyvas, 
bet ir kitai lietuviškai veiklai su
prasti gausu rankraštinės ir kito
kios medžiagos, kuri dabar reikia 
drauge suminėti ir paryškinti. 
Taip čia buvo viena kita byla iš 
„Rūtos“, Berlyne, Paryžiuje bei 
kitų Vak. Europoje veikusių at-kų 
būrelių — kuopų ir šiaip lietuvių 
ratelių ar caro Rusijos metais 
veikusių slapta at-kų Kaune bei 
kituose tolimuose Rusijos mies
tuose, ypač jau karo metu, kada į 
Rusiją pasitraukė daug lietuvių ir 
moksleivių, kada jie susibūrė Pet
rapilyje, Maskvoje ąr prie „Žibu
rio“ (Tombove) ir M. Yčo gimn. 
(Voroneže). Tų archyvėlių dalis 
per Voronežą buvo parvežta į
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Neapmokamas priedas prie „Draugijos“ 
50 n-rio

ten buvo kun. prof. Antanas Bara
nauskas, nes ten buvo ir tarmių 
pastabų, kartais kokio pamoks
lėlio juodraštis.

Juos ir buvo pasiėmęs peržvelg
ti ir gal paruošti spaudai K. 
Berulis. Deja, šių rankraščių liki
mas buvo labai liūdnas, nes jie 
buvo laikomi Ateitininkų centro 
raštinėje, tai po 1940 .VI. 15 rusų 
kariai juos sunaudojo kitokiems 
reikalams — išvietei.

ATEITIS.

VASARIO 1911 M.

Ne 1

Nepriklausomybės kovų metu 
ateitininkai buvo labai veiklūs, 
daug kur telkė savanorius, steigė 
parapijinius komitetus ir vals
čiaus savivaldybes. Iš tos veiklos, 
iš tų važinėjimų, archyvan buvo 
patekę labai įvairių užrašų, kar
tais protokolų ar jų juodraščių bei 
visokių atsišaukimų, dažnai 
ranka rašytų, hektografuotų. Mus 
tada domino Šiaulių lietuvių parti
zanų štabo atsišaukimėliai, raš
tai, kurių tarpe atpažinta ir So
fijos Lukauskaitės - Jasaitienės 
rankraštinių raštų, kaip ir Kupiš
kio apylinkės lietuvių ranka rašy
tų visokių atsišaukimėlių dar 
vokiečių okupacijos metu. Buvo 
labai įdomūs aprašai apie 
suimtuosius Panevėžio mokslei
vius ateitininkus, kurie buvo išvež
ti bolševikų į Daugpilį; ten 
sušaudytas Vaitiekūnas ir kt.

Saliamono Banaičio spaustuvė Kaune.
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„Ateities“ pirmojo numerio titulinis puslapis ir virbelis.

Lietuvą ir prijungta prie kitų atei
tininkijos archyvėlių. Ypač įdo
mus buvo Voronežo at-kų medžia
gos pluoštas, kur buvo įvairių 
moksleivių pranešimų apie vyku
sius mitingus Voroneže, Smolens
ke ir kt, kai buvo ruošiamasi 
Petrapilio lietuvių seimui, kartais 
ir atskirų vietų tokių mitingų — 
susirinkimų protokolai, jų juod
raščiai... Taip pat daug rankraš
tinės medžiagos iš Petrapilio ir 
Voronežo „Ateities spindulių“, 
„Inkaro" (voronežiškių at-kų), 
„Žvaigždelės“ (moksleiviams) ir 
net aušrininkų hektografuotų 
leidinukų. Mums tada įdomiau
sias buvo įvairių rankraščių pluoš
tas iš buv. Lietuvių spaustuvės 
Petrapilyje, Voroneže, taip pat ir iš 
„Lietuvių balso“. Šių rankraščių 
tarpe buvo kažkokios lietuvių 
katalikų maldaknygės rankraš
tis, su carinės cenzūros leidimu 
spausdinti, K. Būgos keli lapai, 
Jono Jablonskio patarlių ir posa
kių rankraštis, kuris aiškiai perra
šytas jo sūnaus Konstantino, o kai 
kas turbūt ir kurios nors jo duk
ters, ir jo vienas iš Voroneže rašy
tų „Lietuvių balsui“ laiškų, kurį, 
protestuodamas prieš revoliuci- 
nierių veiklą norėjo paskelbti. 
Tame laiške jis rašė, kaip nakties 
metu jo buvusieji mokiniai (sumi
nėjo pavardėmis) darė pas jį revo
liucinio komiteto reikalavimu 
kratą, kurių prakalbintas lietu
viškai, Jablonskis protestuoda
mas teatsakinėjo tik rusiškai, nes, 
girdi, taip kalbėjęs su caro žanda
rais ir pan., taip dabar jis elgiasi ir 
su naujais žandarais (tą naktį 
kaip tik buvo suimti lietuviai 
veikėjai, kaip M. Yčas, priklausę 
Lietuvių komitetui ir kt. pasireiš
kę lietuviška veikla). Tas labai įdo
mus J. Jablonskio laiškas buvo 
likęs kaip ir nespausdintas ir neži
nomas, nes sekantis „Lietuvių bal
sas" buvo revoliucinio lietuvių 
komiteto nebepraleistas, cenzūros 
skiltys perbrauktos, jos buvo čia 
kartu su visais paskutiniojo 
„Lietuvių balso“ rankraščiais. Tik

vėliau, jau tremtyje paaiškėjo, kad 
šio „Lietuvių balso“ rankiniu 
būdu dar buvo šiek tiek egz. 
išspausdinta. Tai atliko kun. Povi
las Jakubėnas (1871-1953), bir- 
žėnas, pasikvietęs Konstantiną 
Jablonskį (1892-1960) ir Petrą 
Būtėną (1896-1980), iš kurių K. 
Jablonskis tuojau su ryšulėliu išė
jęs ir iš Voronežo spaudinį išve
žęs, o pasilikusieji nekūrentoje 
patalpoje, (tada spaustuvėje ir 
vanduo buvęs užšalęs) dar šiek 
tiek laikraščio atspaudę vietos 
reikalams. Taip pasakojo man 
kelis kartus P. Būtėnas, pabrėž
damas kun. P. Jakubėno drąsą ir 
lietuviškumą. Šį J. Jablonskio 
laišką ir kitą medžiagą dar 1940 
gegužės ar birželio mėn. buvo paė
męs K. Berulis ir nunešęs prof. J. 
Balčikoniui susipažinti, kuris tuo 
metu ruošė dar J. Jablonskio raš
tų papildymus ir t.t.; ją iš J. Balči
konio atgavo tik okupacijos metu 
ir išsivežė į Vilnių. Iš kitų įdomy
bių buvo keli raštai, pikti mokslei
vių raštai — korespondencijos, 
kad poros ar trejetas lietuvių 
veikėjų šeimų, vedusių lenkes, 
vaikai tikybos čia gimnazijoje 
mokomi tik lenkiškai, nes to 
pareikalavo motinos; jiems ateina 
lenkų kapelionas. Ir pikčiausias 
buvo pneš ponią , kurios sūnus 
įžūliai kalbąs tik lenkiškai, o 
dabar jau baigsiąs Voroneže lietu
vių gimnaziją. Buvo pakliuvusių ir 
lietuvių moksleivių visuomeni
ninkų (komunistuojančių) skundų 
prieš lietuvių mokytojų lietuvišku
mą, jų tarpe prieš Pr. Mašiotą, 
Špokevičių, mergaičių bendra
bučio vedėją (Tumėnienę?), rašyti 
kažkokio Leonavičiaus ir kt. Ten 
buvo patekusi medinė dėžė, kaž
kokio Smolensko lietuvių kario 
turtas, pridėta įvairių 1917-18 m. 
dokumentų ir lietuviškos veiklos 
karių tarpe raštų, apkrautų Lietu
vių komisariato brošiūrėlėmis. 
Tarp įvairių rankraščių man buvo 
įdomiausi 4 stori sąsiuviniai dai
nų, aiškiai surašytų Kauno klie
rikų XIX a. antroje pusėje, kol dar

Nežinia kokiu būdu patekę buvo 
iš Subato (Latvijos) keli ūkininkų 
susirinkimų lyg protokolėliai, 
kurių viename minėjo, kad surink
ta parašų, jog šios apylinkės nori 
priklausyti Lietuvai, bet ne Lat
vijai; jų tarpe buvo minimi ir 
Masiuliai. Taip pat čia buvo pate
kę iš Rokiškio, Obelių raudonųjų 
komitetų dalis protokolų ir kt. 
medžiagos. Bet įdomiausia iš tokių 
buvo, tai nuo Ramojų ar Adutiš
kio (Švenčionių aps.) revoliucinio 
komiteto vienas aplankas. Juo itin 
domėjosi K. Berulis ir rado tam 
komitetui labai įdomių porų skun
dų. Viena moteriškė, senutė, skun
dėsi lenkų kalbos žargonu surašy
tame lape, kad vokiečiai jai atėmė 
karvutę, ji užsiaugino tik ožkutę ir 
jai pašaro prisiraudavo miške ar 
prisipjaudavo beržų „vonty“, kar
tais daT šermukšnio šakelių, nes 
neturėjo žemės, tik mažutį daržo 
gabalėlį ir karo apardytų pirkelę, 
tai ožkutę laikė prie savo lovos 
prisirišusi. Dabar kažkoks raudo
nasis komisaras, rabino sūnus, jai 
tų ožkutę atėmė ir atidavė iš Rusi
jos grįžusiai savo seseriai, jų 
apkaltinęs spekuliacija, nes ji 
parduodanti ožkos sūrius... Kartu 
moteriškė skundėsi, kad ir visų 
šienelį ir vanteles paėmė. Ant šio 
skundo rusiškai „presidatieliaus“ 
užrašytas nutarimas, kad toji 
moteriškė yra dar davatka, daug 
pasninkauja ir negeria pieno, 
todėl ožkos jai ir nereikia, o sugrį
žusi iš Rusijos moteriškė porų 
metų pieno visai neragavusi, todėl 
jai ožka daug reikalingesnė. An
tras skundas buvo nemažiau įdo
mus, kur vienas darbininkas skun
dėsi, jog turėjo susirinkęs beržo 
žievės degutui degti. Atvažiavę 
komitetininkai išvežę jo žieves į 
malūnų, kur sumaišę su grūdais ir 
sumalė, o tuos miltus išdalino 
neturtingiesiems, kai gerus grū
dus, paimtus iš žmonių badau
jantiems, kažkur išvežė ir par
davė, o neturtingieji šioje 
apylinkėje ėmę mirti badu. Ten 
buvo suminėta apsčiai pavardžių, 
kurie ištino ir numirė, kartais po 
kelis šeimoje...

Taip pat buvo patekusių kelio
lika aplankų iš Giedraičių-Širvin- 
tų-Linkmenų apylinkių, anais lai
kais likusių anapus demarkacijos 
linijos. Tai įvairi valsčių ir seniū
nijų 1918-20 m. medžiaga, matyt 
kokio karininko ar kelių parsivež
ta evakuojantis ir kažkokiu atsi
tiktinumu patekusi pas ateiti-

(Nukelta į 2 psl.)
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Senojo ateitininkų archyvo likimas 
(Atkelta iš 1 psl.) 
ninkus. Panašių bylų buvo ir nuo 
Seinų, kur buvo nuvažiavęs 
kaimuose kalbėti ir kažkoks Būtė
nas (vėliau paaiškėjo, kad tai Pet
ras Būtėnas), kuris ten ragino 
sudarinėti lietuviškus komitetus ir 
pan. Ten būta kažkur apie Vižainį 
ir Vytauto Endziulaičio.

Buvo archyvan patekę ir smul
kių sąrašėlių, kuriuose suminėtos 
moksleivės ateitininkės, mezgu- 
sios pirštines ir siuntusios jas 
savanoriams bei kariams. Ypač 
čia pasižymėjo Šiaulių ir Panevė
žio moksleivės. Buvo čia šiauliškių 
savanorių (moksleivių) sąrašai su 
žuvusiu Kumpiu ir kt. Taip pat čia 
buvo gana daug „Ateities“ spaus
dintų ir nespausdintą rankraščių, 
jų tarpe radome vieną ar du (užti
ko Mamertas Indriliūnas) Salo
mėjos Nėries eilėraščius; juos 
laikinai buvo pasiėmęs Jonas Vir
bickas ir parodė pačiai Salomėjai. 
Ten buvo nemažas pluoštas „židi
nio“ rankraščių, cenzūros 
išbraukytų lapų ir dalis net „Ryto“ 
rankraštyno. Tarpe jų maišėsi 
vienas kitas ir kr. dem. atsišauki
mas, protokolų juodraščiai ir 
t.t. Taip pat čia buvo atskirai 
padėtos Ateitininkų namų staty
bos bylos ir aukų sąrašai, su kai 
kuriais aukotojų laiškais. Iš jų 
pats įdomiausias, kuriame pasi
sako vienas kunigas (?), jog auko
jus visus pinigus, kuriuos tik turįs 
— 1,111 litų ir 11 centų. Šiaip tarp 
šių laiškų patys įdomiausi buvo 
JAV aukotojų, paprastų darbinin
kų, vieno kito ir klebono, rodos, iš 
Hartfordo bei Chicagos.

Čia buvo dalis ir Ateitininkų šal
pos fondo bylųK kur buvo sudėti ir 
drauge surišti kai kurių aukotojų 
laiškai. Vienas toks laiškas tie
siog ašaras iš akių traukė. Rašė 
viena žemaitė senutė, buvusi 
kaimo daraktorė, bet mokėjusi ir 
rašyti, vysk. M. Valančiaus 
„dirmavota“ ir gavusi iš jo šventą 
paveiksliuką. Savo laiško rašymo 
metu jau buvo vėžio ėdama, visai 
ligonė, o siuntė šalpai keliolika 
rusų auksinių rublių, dar kelis 
sidabrinius, kad kas nors juos par
duotų ir atiduotų pinigus kokiam 
besimokančiam našlaičiui, nes ji 
gaunanti dabar mėnesinę val
džios paramą (matyt daraktorės, 
knygnešės pensiją), turinti ir 
laidotuvėms ir kryžiui, o artimų 
giminių — nieko. Tame laiške dar 
nusiskundė, kad šelpusi kažkokį 
našlaitį mokinį, kurio tėvai mirę 
Rusijoje, maniusi, jog bus kuni
gas, bet tas Kaune „neversitete,, 
susidėjęs su „kiaulėmis“ raudo
naisiais ir sėdėjęs kalėjime, paskui 
išvažiavęs paskui Leniną... Iš 
prierašo laiške buvo galima 
suprasti, kad tie auksinukai ir 
sidabriniai buvo kokiais 1929 m. 
parduoti numizmatams ir sušelp
tas kažkoks moksleivis našlaitis ir 
džiovininkas.

Atskirai buvo sudėti Kauno 
stud. ateitininkų draugovės ir jos 
padalų archyvas. Čia buvo tada 
jau sustabdžiusių savo oficialią 
veiklą stud. ateitininkų visa 
medžiaga; jų viršuje pūpsojo dar 
neapdulkėjusios stud. at-kų absti
nentų „Narsos“ korporacijos 
aplankai. Ir, žinoma, pats gau
siausias čia buvo uždarytosios 
moksleivių ateitininkų s-gos bei 
kartais atskirų kuopų archyvai, 
kur surišti buvo ir daugelio leis
tieji mokyklose įvairūs hektogra
fuoti laikraštėliai, kartais ir vaka
rų programos bei kt. medžiaga, šis 
archyvas iš dalies K. Berulio jau 
buvo aptvarkytas, nes ruoštasi 
rašyti plati ateitininkijos istorija. 
Paskutiniųjų metų, maždaug nuo 
1932 m., ateitininkijos archyvas 
buvo laikomas Ateitininkų rū
muose, At-kų federacijos raštinėje 
ir greta jos kambariukyje. Visa ši 
medžiaga pirmiausia ir nuken
tėjo, nes raudonarmiečiams 
užėmus tuos namus, minkštesnis, 
nuorašinis popierius tiko išvietei, 
o kitas tabakui susukti... Iš šios 
archyvo dalies nieko ir neišliko.

70 metų, o dar jauna!

Raudonarmiečių „globoje
1940 m. birželio mėn. 15 d. 

okupacija pritrenkė visus, nes vis 
dar buvo sunku tikėti, kad rusai 
sulaužys visas sutartis ir pan. 
Nors buvo kažkokių žinelių apie 
Hitlerio ir Stalino dalybas, kad 
Užnemunė bus vokiečiams, bet 
jomis niekas netikėjo, vis laikė 
lenkišku pramanu, išskaitytu 
„lėkštelę varinėjant“, nors pasku
tinieji kaltinimai visas neutra
lumo iliuzijas laidojo. Tą dieną 
mes keliese tvarkėmės „Židinio“ 

administracijoje: ruošėme išsiųsti 
dovanines knygas, o kiti tvarkė
me kaip tik archyvą, kol pradėjo 
riedėti Kauno gatvėmis rusų 
tankai ir sustojo prie Kauno aps. 
Viršininko (ir saugumo) rūmų, 
veik prieš pat Ateitininkų namus. 
Vienas tankų čia pat dar sugedo, 
bet liko stovėti su parengtais 
kulkosvaidžiais. Pritrenkti įvykių 
su Broniumi Krivicku ir Mamertu 
Indriliūnu (abu žuvo laisvės kovose 
1944-45; abu ir šatrijiečiai), Jonu 
Daugiu (mirė 1941 m. dar sausio 
mėn.; jis buvo pasitelkęs Bronių ir 
Mamertą išsiųsti knygas), Stasiu 
Selenu (m. 1950 jau Brooklyne, 
vytautininku), Jonu Virbicku 
(nukankintas po 1944 Utenos kalė
jime, taip pat šatrijiečiu), K. Beru- 
liu (mirė 1941 jau liepos mėn.), 
rodos, dar ir Vincu Kazoku (dabar 
Australijoje) ir kt. išėjome pasi
žvalgyti, palikę nebaigtas paruoš
ti išsiųsti knygas ir darbus archy
ve. Kaune jau buvo jausti 
degančio popieriaus sviltos, k.a. 
prieš „Pažangos“ rūmų, Užsienių 
reikalų min. ir kt. Nuotaika buvo 
visur baisi, nors žydų būreliai ir 
kai kurios padugnės sveikino įžy
giuojančius okupantus, užmetė 
ant tankų ir gėlių, jų tarpe keletas 
ir mano pažįstamų studenčių 
žydelkaičių mėtė tas gėles. Į šaulių 
rūmus ir karo komendantūrą 
rinkosi vyrai, nes ne vienas tikėjo, 
jog reikės gintis, bus mobilizacija: 
daugelis atsarginių atplėšė mobili
zacinius vokus (juos turėjo iš se
niau) ir ėmė rinktis į nurodytas 
vietas, patys nelaukdami viešo 
šaukimo. Deja, mobilizacijos tik
rai nebuvo... Panika vis daugiau ir 
daugiau kilo. Iš gatvės mane pa
ėmė viena šeima, besitraukianti 
su abiem dukrom į Vokietiją. Alek
soto tiltas užkimštas sovietiniais 
tankais, kaip ir kelias per 
Vilijampolės ir Panemunės tiltus. 
Paryčiais bėgančioji šeima apsi
sprendė grįžti, nepasiekusi 
Vokietijos sienos; ją kažkokie 
žmonės nuramino, nors visi jie 
buvo pragyvenę Rusijos revoliu
ciją...

Sekmadienį ir pirmadienį prie 
Ateitininkų rūmų stovėjo raudo
narmiečių sargybos, o stud. atei
tininkai, kurie ten gyveno, atsi
dūrė gatvėje: jų daiktai
šaligatvyje, nebeįleido vidun nei 
M. Indriliūno, nei Br. Krivicko, nei 
Vyt. Mačernio ir kt. pasiimti liku
sių daiktų. Ateitininkų archyvas, 
kaip ir „Židinio“ bei kitų leidinių 
sandėliai buvo nebeprieinami; 
rusai šeimininkavo ir draskė 
„Židinio“ bei kitų raštus, plo
nesnių knygų popierių, rinkosi iš 
bylų plonesni, nuorašinį popierių 
ir vyniojo savo machorką, darėsi 
„bankrutkes“ čia pat šaligatvy
je... bei naudojo tualeto reikalams; 
jie per pusę dienos sugebėjo 
užkimšti visus vamzdžius, todėl 
vanduo veržėsi į namų rūsį ir iš 
kitų aukštų slinko srovelėmis net į 
gatvę...

Išgelbėtas archyvas
Paleckinė „valdžia“ pakartojo 

rusų NKVD įsakymą, tik išvertusi 
lietuvių k., kad draudžiama 
naikinti organizacijų ir kitus 
archyvus, o fotografams reikėjo 
pristatyti ir negatyvus; visa peri

Šių dienų Ateitininkų namai Lemonte, prie Chicago*. Nuotr. Jono Kuprio

ma vidaus reikalų m-ja ar pan., o 
iš tikrųjų NKVD. Ir tie visi archy
vai turėjo būti, sovietiniu žargonu 
tariant, „apdirbami“. t.y. iš jų 
išrenkamos žinios apie žmones ir 
taip sutelkiama medžiaga didie
siems suėmimams, visokiems 
valymams, ruošiamiems išve
žimams į „gulagus“ ir pan. Bet ir 
toliau dar archyvai buvo degi
nami bei slepiami, nors buvo ir 
tokių, kurie išsigando žiaurių 
bausmių, stropiai juos suraišiojo ir 
perdavė.

Ateitininkų archyvas buvo 
raudonarmiečių „rūpestingai“ 
saugomas ir diena iš dienos naiki
name šių rūmų palėpėje. Raudon
armiečiai naikino viską, ką tik 
rasdavo „Židinio“ bei kt. admi
nistracijų kambariuose.

Po vad. liaudies seimo ar dar 
anksčiau buvo pareikalauta 
perduoti uždarytuosius žurnalus, 
laikraščius bei jų likusius pinigus. 
Tas įsakymas Kėtė ir ateitininkų 
leidinius. Turėjo aiškintis „Židi
nio“ leidėjas dr. J. Grinius ir jo 
administratorius Jonas Vir
bickas, kuris pabrėžtinai aiškino, 
kad dalis pinigų liko administra
cijos viename stalčiuje, o dabar 
ten šeimininkauja raudonarmie
čiai; jam buvo svarbu kaip nors 
įsigauti į Ateitininkų rūmus ir 
bandyt išnešti kai kuriuos doku
mentus. Kažkaip dar jis išgavo 
pinigų iš banke esančios sąskai
tos kai kuriems vekseliams ir tie
siog spaustuvės skoloms apmo
kėti, o šiek tiek dar liepos mėn. ir 
administracijos išlaidoms. Tai 
galėjo dar kai ką prisiminti dr. 
Jonas Grinius (dabar jau miręs 
Muenchene), kuris drauge vaikš
čiojo su Jonu Virbicku po žlug
domas lietuvių įstaigas „Židinio“ 
ir kt. reikalais.

Ir vieną dieną, kai visi banke 
pinigai buvo jau nacionalizuoti, 
įsakyta tuojau apmokėti visas 
„Židinio“ ir kt. ateitininkų leidi
nių skolas. „Židinys“ dar oficia
liai nebuvo įsakytas konfiskuoti ir 
išvežti į Petrošiūnų popieriaus 
fabriką, išskyrus iš knygynų ir ki
tur išrenkamus kai kuriuos 
atspaudus (pvz. St. Ylos vienas 
atspaudas buvo įsakytas kon
fiskuoti jau 1940.VI.17), bet ir 5-6 
nr., kuris buvo sugriebtas dar 
nebaigtas „Šviesos“ spaustuvėje 
1940.VII.7, bet dar naujo cenzo
riaus Petro Kežinaičio šiaip taip 
buvo praleistas. Ir dabar J. Virbic
kas pradėjo vėl landyti po įvairias 
marinams lietuviškas įstaigas, 
kad leistų išvežti iš Ateitininkų 
rūmų spaudinius, juos parda
vinėti ir tuo būdu apmokėti sko
las, taigi atsiteisti skolas valsty
bei, nes ir „Šviesos“ spaustuvė jau 
seniai buvo suvalstybinta ir pan. 
Kažkokia (nacionalizacinė) įstai
ga grasino J. Virbicką ir kitus 
susodinti kalėjiman kaip kenkė
jus jau valstybės iždui, nacionali
zuotai spaustuvei ir pan. Po ilgų 
landžiojimų, padedant švietimo 
min. ar jau komisarui Ant. Venc
lovai, Salomėjai Nėriai ir net 
Kaziui Preikšui, buvo gautas 2-3 
vai. leidimas įvažiuoti į Ateiti
ninkų namų kiemą ir iš sandėlio 
pasiimti „Židinio“ ir kt. spaudos 
likučius. Skubiai pavyko gauti kaž
koks Karmelituose rūsys, sugrieb
ti būrys vežikų ir vienu įvažia-

Ateitininkų namai nepriklausomybės metais Kaune, Laisvės alėjoj, Nr. 
3, kuriuose buvo „Ateities“, „Ateities spindulių“, „Naujosios 
vaidilutės“ ir „Židinio“ žurnalų redakcijų ir administracijų patalpos, 
Ateitininkų ramovės seklyčia, didžiulė parengimų salė su scena, 
studentų valgykla, ateitininkų archyvas ir ateitininkų studentų bendra
butis. Rūmų architektas — inž. F. Vizbaras. Rūmų statybos pagrindas 
buvo kunigaikštienės Magdalenos Radvilienės tam reikalui paaukotas 
30.000 litų vertės sidabro servizas. Kitas lėšas sutelkė Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių katalikiškoji visuomenė.

vimu buvo išvežti visi ateitininkų 
spaudos, „Kosmos“ ir kt. ryšuliai 
bei visas ateitininkų senasis 
archyvas. Ir šis laimėjimas buvo 
pats svarbiausias, apie ką J. 
Virbickas niekam neprasitarė. Ir 
dar daugiau, patį ateitininkų 
archyvą J. Virbickas jau tą pačią 
dieną dar pervežė vėl į kitą rūsį... 
Tenka pastebėti, kad į tą patį 
Karmelitų rūsį atkeliavo ir Lietu
vių katalikų mokslo akademijos 
leidiniai, steigiamos Lietuvių 
katalikų univ. bibliotekos rinki
niai, o taip pat ir LKMA archy
vas, kuris vėl rado prieglobstį 
Ateitininkų archyve, naujame 
rūsyje...

Atrinkti ir sunaikinti

1940 m. lapkričio mėnuo. Gaunu 
iš J. Virbicko laišką (tuo metu 
buvau tėvų ūkyje), iš kurio supra
tau, jog su labai Kaune reika
lingas. Atvažiuoju. Sustoju pas 
Česlovą Grincevičių, kuris tuo 
metu dirbo V. D. universiteto jau 
pagrindinėje bibliotekoje. Tuo 
metu ir pats J. Virbickas, rodos, 
jau buvo gavęs kažkokio darbo 
Valstybinėje knygų leidykloje, 
kuri tuo metu buvo atsilikusi kny
gas leidžiant jau 16-je visasąjun
ginėje vietoje ir nesuspėjo nė 
politinės literatūros paruošti 
pagal Maskvos planą. Ir taip 
vieną pavakarę J. Virbickas man 
pasakė, kam mane jis išsikvietė. 
Man skirta dienos metu lindėti 
viename rūsyje, kur negalėsiu 
deginti nei šviesos, bet turėsiu 
pasitenkinti prieblanda ir atrinkti 
archyvinę medžiagą, kurios tik 

dalis bus saugoma, o kita — naiki
nama. Žodžiu, esu įjungiamas į 
slaptą archyvaro darbą, nors tada 
jis man nepraskleidė, kad ir jis 
priklauso slaptajam Lietuvos 
archyvarų septintukui, kuris tik 
vokiečių okupacijos metu įgavo 
„Grįžulo ratų“ vardą (jo viršinin
kas buvo prof. kan. J. Stakaus- 
kas, pagalbininkai: pik. Vytautas 
Steponaitis, buvęs „Karo archyvo“ 
red. ir doc. dr. Zenonas Ivinskis). 
Ir taip mane kaip „kelmą“ ir „miš
ko velnią“ kelių susitarimu užka
sė trejetui savaičių pustamsiame 
rūsyje „pelinėti“, t.y. žiurkes gau
dyti...

Laisvos valstybės metas archy
vinei medžiagai rinkti ir saugoti 
skiria labai plačius uždavinius, ir 
medžiagos atrinkimas nei per 
sunkus, nei pavojingas. Dabar 
buvo jau kas kita: reikia naikinti, 
kad išgelbėtum žmones, nes buvo 
jau pakankamai duomenų, kaip 
paprasčiausia archyvinė me
džiaga panaudojama suimtiems 
kaltinti: iš seno organizacijų 
archyvo ar apskr. viršininkui 
draugijos naujos valdybos prane
šimo bei kitas raštelis iš archyvo 

patenka ant čekisto stalo; paga
liau ir slapyvarde pasirašytas 
koks straipsnis iš 1926-17 m., tar
dant prijungiamas ir kartu patei
kiamas pats rankraštis, nes pasi
rodė, kad savu laiku spaustuvių 
darbininkai juos vaginėjo ir už 
centus pardavinėjo komunistų 
agentams, o ypač daug buvo 
sutelkta tokių straipsnių vienos 
tautinės mažumos archyve Pane
vėžio g-je, kas atsitiktinai paaiš
kėjo tik 1941 m.

(Atkelta iš 1 psl.)
O kur dar būtų kitų mokslų 

sritys, j kurias „Ateitis“ gal
būt lemiamai pastūmėjo ir 
Juozą Ambrazevičių-Brazaitį, 
ir Antaną Maceiną, ir Joną 
Grinių, ir Igną Skrupskelj, ir 
Zenoną Ivinskį, Juozą Keliuotį 
ir daugelį kitų, baigiarit tuo 
jaunimu, kuris šiandien „Atei
tį“ didžia dalimi pats prirašo.

Būdama katalikiškos 
ideologijos tribūna, „Ateitis“ 
kultūros puslapius tačiau 
neatidavė vien tik formaliems 
ateitininkams. Kultūros ir 
kūrybos srityje žurnalas 
visada ir visiems buvo labai 
atviras ir tolerantiškas, iš 
naujo bendradarbio nerei
kalavo organizacinio bilieto. 
Visada galėdavo ateiti rašyti ir 
ne ateitininkai. O ir rašantys 
ateitininkai vėliau gyvenime 
ne vienas nuo organizacijos 
nutolo. Tačiau „Ateitis“ pati,

Dabar mums jau nebuvo sunku 
apsispręsti: visi smulkūs, nereikš- 
ingi pareiškimai, pranešimėliai 

priklauso tiesiog prie naiki
namųjų. Bet kur ta sprendimo 
riba: būtent — kas palikti, nes 
kiekvienas paliktas lapelis gali 
virsti žmogui nauju kaltinimu... 
Taip valdybos posėdžių, susirinki
mų protokolai reiktų palikti atei
čiai, nes gal kada nors reiks rašyti 
istorinė apžvalga, nes ilgaamže 
rusų okupacija tada dar niekas 
netikėjo, visi jautėme, kad taip 
ilgai nebus, kad nebus dar toli 
laisvės diena, kad pati okupacija 
labai ir labai neilga, nors ir buvo, 
pasakyčiau, istorinės nevilties 
pavyzdžių: panašiai galvojo ir 
1833, ir 1863 m. pabėgėliai — suki
lėliai bei namie likusieji, jie tikėjo 
greitu Rusijos žlugimu, kol patys 
išmirė ir tik jų vaikaičiai sulaukė 
laisvės... Todėl pradžioje palik
tinos medžiagos krūvelė augo 
gana sparčiai, o degintinos, paly
ginti, ir nemaža. Ir kai užbėgdavo 
iš kur nutrūkęs Jonas Virbickas, iš 
sąlyginai paliktosios tik vieną 
kitą pridėdavome prie degintino- 
sios, nes abiem dar buvo gaila 
beatodairiškai naikinti, nors tokią 
medžiagą mes perskaitydavome.

Užsukdavau pasitarti į Vytauto 
D. kultūros muziejų (tas jau suliau- 
dintas kaip Kauno valstybinis 

Vyskupo taku% f .
Aloyzas Baronas -fin

Smuklė, kurią nežinia kodėl spauda mėgino 
vadinti kilnesniu svetainės vardu, turėjo dvi sales'. 
Vienu metu abiejose salėse galėjo vykti susirinkimai, 
iš kurių vyrai užeidavo į barą išgerti arba po susi
rinkimo ir ilgiau pasėdėti.

Du susirinkimai, pensininkų ir Diskusijų klubo, 
vyko sekmadienio vidudienį. Tuoj po mišių pensi
ninkai rinkosi į rūsį, o ne tokie gausūs Diskusijų 
būrelio žmonės, kurių tarpe buvo senesnių ir jaunes
nių, į viršutinę salę. Aš sėdėjau prie lango, už kurio si 
buvo tuščias sklypas. Pro grotelėmis užkaustytą stiklą .4 
buvo matyti dalis dviaukščių namukų. Buvo pava- Jį 
sario metas, medžiai tik pradėję sprogti ir pilkas šiur- 
mulys siūbavo ant plonų šakelių. Sėdėjau niekeno 4 
netrukdomas ir žvelgiau į lengvai sapnuojančius pava
sario medžius. Aukštas, pilkas dangus buvo lyg ap
verstas svajonių lopšys. Aš klausiausi, norėdamas iš- I 
girsti medžiuose paukščių čiulbėjimą, rodos pradėjau jį r. 
girdėti, bet tavernoje užgrojo muzika, aštri, kapojanti, 
matyt, užėjo jaunų žmonių, ir visa taip mane grąžino 
atgal į salę. ' .3;!

Prie nedidelio staliuko stovėjo klubo pirmininkas, 
žvelgė į penkiolikos, prie staliukų sėdinčių, žmonių 
būrelį ir pakėlęs ranką pasakė:

— Tai pradėsime. ir i
Žvilgterėjau į pirmininką, labai storulį, buvusį s 

policijos tarnautoją, geraširdiško, plataus veido 1 
žmogų. Jo pilvas buvo atsikišęs, ir aš negalėjau atsi- t 
kratyti laikraštyje matyto vaizdo, Biafros ištinusių < 
vaikučių, pilvotų nuo bado, kaip pirmininkas nuo > 
persivalgymo. f -

Paskaitai buvo pakviestas ekonomistas kalbėti 1-3 
apie pasaulio politinę ir ekonominę padėtį. Negalima 
sakyti, kad jis nežinojo kas pasauly vyksta, bet visa 
mes taip pat žinojom, ir todėl paskaita buvo 
nuobodoka. Aš vėl, užmiršdamas susirinkusius ir 
kalbėtoją, žvelgiau pro užtvertą langą, sukapotą 
vaizdą į mažus kvadratėlius. Buvo malonu matyti 
kartais saulėj sušvytintį lauką. Pavasaris tėplioja 
peizažą, lyg norėdamas iš naujo sukurti pavasario 
sonatą, kurią galima matyti ir kurią galima groti. Bet 
tai buvo mano nuobodulio svajonės, iš kurių išvadavo 
salėj buvusių plojimas. Po to vyko diskusijos, nuobo- 
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kaip atrodo, dėl to per daug 
nesuko sau galvos. Ji tik džiau
gėsi, tą ar kitą talentingą ir 
kūrybingą jauną žmogų 
užvedusi ant kultūrinio kelio, 
kuriuo toliau jau jisai pats gali 
žygiuoti.

Tačiau tai dar nereiškė, kad 
„Ateitis“ yra abejinga Euro
pos krikščioniškos kultūros 
šaknims ir žiedams. Atvirkš- 
čiaiK „Ateities“ kultūrinė 
pozicija buvo ir yra už krikš
čionišką Lietuvą, už krikščio
nišką Europą ir už krikščioniš
kos meilės bei tolerancijos 
kryptį visame pasaulyje, neiš
jungiant iš viso to ir krikščio
niškos kultūros aspekto, kūry- 
bingai besireiškiančio 
tikinčiojo žmogaus širdyje. 
Jubiliejaus proga ano nenu
ilstamo kūrybinio degimo 
linkime ir toliau taip jaunat
viškai „Ateičiai“.

k.brd.

muziejus, kur tuo metu buvo prisi
glaudęs apie Trakų pilį rašyti doe. 
dr. Z. Ivinskis. Jis aiškiai žinojo, 
kad esu uždarytas „pelinėti“). 
Sučiauptomis lūpomis, dažnaį„įr 
arčiau prislinkus į ausį, pasaky
davo kaip vienu ar kitu atveju 
man ten elgtis.

Kas antrą ar trečią dieną iš to 
rūsio iškeliaudavau su paprastu 
ryšulėliu ar mažu lagaminėlįu 
Kauno gelež. stoties link, bet 
pasukdavau vėliau į Šančius, į 
vieną mažytę numerinę Kranto 
gatvikę (XVII?), kur gyveno senu
tė Anastazija Kibirkštytė (gim. 
1859?), mano tėvo giminaitė, prisi
glaudusi pas savo brolio dukters 
šeimą (jų dabar jau gyvų nebe
liko). Ji buvo kilusi iš daug nuken
tėjusios giminės 1794,1831 ir 1863 
m. sukilimuose bei Vilniaus univ. 
sambrūzdžiuose,pati susijusi su 
XIX a. lenkiška, vėliau lietuviška 
veikla, o namuko savininkas 
Antanas Jameikis — vėl XIX-XX 
a. slaptos lietuvių veiklos dalyvis, 
nubaustas 1906 m., 1919 sava
norių ryšininkas ir Lt, apdovano
tas Gedimino ordino medaliu ir, (4. 
Iš ši senutė tokį vakarą labai tvar
kingai, su pagarba ir skausmu 
sudegindavo keikvieną lapelį, 
sumaišydavo pelenus, kaip buvo 
įpratusi caristiniais laikais... Ten 
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, likdavau ir nakvoti, nes su šia šei
ma buvo iš XIX-XX a. veiklos 
suaugęs ir mano tėvas, o su jų 
Morkumi vėl augome kartu.

’* Darbą tam rūsyje baigiau. Atsi
rinko nemaža krūvelė, kurią, ma
no supratimu, reikia slėpti. Vieną 
eekmadienj, o gal šeštadienį, 
pavakare susirinko galutiniai 
sprendėjai. Iš Vilniaus atvažiavo 

. Kąz. Bėrutis, kuris tada jau dirbo 
J>uv. Vilniaus Lietuvių mokslo dr- 
jos bibliotekoje, užėjo doc. dr. Z. 

' Ivinskis, anksčiau dėstęs VD univ. 
‘filetuvių literatūrą Juozas Ambra- 

p zfevičiu8 (vėliau Laikinosios vyr. 
-ministras, miręs JAV) ir Jonas 

-< Virbickas. Visi jie pervertė atrink
tą medžiagą. PuBė vėl sumažėjo, 

n Daugiausia reikalavo deginti vien 
saugumo sumetimais J. Ambra
zevičius, o mažiausia — dr. Z.

. ^Ivinskis ir K. Bėrutis. Mudviejų su 
J. Virbicku žodis buvo nereikš
mingiausias.

. Pirmiausia sudeginti buvo
■ "išskirtas finansinis archyvas, visi 

aukotojų (gyvųjų) sąrašai, stu
dentų ateitininkų gautųjų paskolų 
ar pašalpų sąrašai, nes buvo jau 
žinių, kad tokiais sąrašais labai 
domisi NKVD ir nacionalizacijos 
įstaigos, siekdamos vis išreika
lauti visokias buv. studentų pasko
las, pašalpas ir t.t. (Drauge buvo 
’SŪnaikinti ir Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos (LKMA) 
paskolų ar pašalpų sąrašai). Taip 

-pat buvo išskirta deginti, kartais 
ir iš protokolų buvo išplėšti, kur 
‘šeimų laikais buvo suminėta, kad 
kdks nors stud. ateitininkas daly- 

•Vavo kokiam mitinge, sakė kokią 
kalbą ir pan. Bet palikome visas 
'„Rūtos“ ir kt. Vak. Europos univ. 
likusiųjų padalų bylas, nes dau- 
'guma jos buv. narių mitę ar jau 
Susenę, taigi, atrodė, nebus pavo
jaus, nors 1941 m. pasirodė, kad ir 
jos būtų buvę pavojingos, jei 
NKVD jas laiku būtų sugriebusi. 
•'"Tarp šių ateitininkų archyve 
“bylų, mūsų visų nustebimui, 
atsitiktinai buvo ir kelios krikščio- 
•nių demokratų bylos. Visus nuste- 
Mho vienas kr. dem. Kaune suva
žiavimo protokolas 1919 ar 1920 
m., kai buvo daug kalbėta ir 
aštriai ginčytasi dėl žemės refor
mos. Tada kun. M. Krupavičius, 
‘tik grįžęs iš Rusijos, užlipęs ant 
stalo trepsėjęs koja ir šaukęs, kad 
'bitt žemės reforma, ant kito stalo 
Užlipęs trepsėjęs ir stud. Petras 
Karvelis, reikalaudamas žemės

Adolfas Valeška Sv. Filomenos bažnyčios fragmentas Chicagoje. 
Nuotr. V. Maželio

reformos... Labai ramiai, siūly
damas su reforma neskubėti, 
kalbėjęs agr. Al. Stulginskis, bijo
damas, kad jos viešas skelbimas 
gali turėti neigiamos ūkiui įtakos, 
sugriauti ir taip jau suniokotą 
karo metu ūkį, kad gali ištikti tie
siog badas, jei imsią be atodairos 
dvarai pjauti gyvulius ir t.t. Prisi
menu kun. M. Krupavičiaus ten 
įrašytas pagrindines mintis:

a. žemės reforma, kaip socialinės 
problemos sprendimas, kuri išly
gintų socialinę nelygybę;

b. bus pakirsta lenkų įtaka ir
c. savanorius kviesdami, žadė

jome žemės, todėl jos atsisakyti 
negalime.

Toliau šiame suvažiavime eilė 
kunigų dėstė, kad atimti žemę iš 
dvarininkų būtų nusikaltimas, tie
siog vagystė, ir kuo tada krikš
čionys demokratai skirtųsi nuo 
bolšęvikų ir pan. Po karo, jau 
Vokietijoje, paklaustas apie tą 

smarkų kr. dem. suvažiavimą, 
prel. M. Krupavičius gana daug 
pasakojo. Tada Kaune jis dar 
buvęs net su kariškais batais, kitų 
neturėjęs, o kur gyvenęs, kamba
rys buvęs nekūrenamas ir nakties 
metu užšaldavęs vanduo (apie tai 
dar gyvas liudininkas Bostone — 
inž. VI. Kuodys).

Visų sutarimu buvo paliktas ir 
Vinco Rastenio vienas laiškas 
prof. Pr. Dovydaičiui. Jis buvo 
parašytas mašinėle ir veik trijų 
puslapių atsakymas į prof. Pr. 
Dovydaičio laišką, kur šis teira
vosi apie abstinentų sekcijos bylas 
ir piniginius jos dokumentus, nes 
reikėjo atsiskaityti su finansų 
min. dėl kažkokios pašalpos absti- 
nentiniam veikimui; to atsiskai
tymo pareikalavo Valstybės 
kontrolė, o tų bylų visai nėra, 
prašė jas grąžinti. Dr. V. Rastenis 
tada atsakė, kad jis, palikdamas 
ateitininkus, apie tas bylas, rodos,

Bernardas Brazdžionis
IR ESI, KAS ESI
Diptikas

Kaziui Bradūnui

1.
„Susipynę mitai su tikrove"

Pravėrei užeigos duris
Ir įėjai į labirintą,
Kuris
Tik išrinktiesiems tenušvinta,

Kurio nei laikas nesugriovė,
Kuriame,
Lyg susipykęs su žeme, 
Randi, kas mitas, kas tikrovė.

2.
„Mes didelių poetų neturėjom"

Mes — poetai — gimstam, gyvenam, būnam 
Ir po to jau, kai mūsų čionai nebebus.
Negeras pasaulis ne apolonų kūnam,
Gyvenimas sielom švelniom žvarbus.

Užeinam į žemiškų vieškelių užeigą šventą — 
Poezijos, meilės, maldos —
Ir ženklą paliekam ant slenksčio: gyventa,
Ir džiugesio šypseną uždegam brolių veiduos.

Vėsu. Po vidudienio. Gal vakarėja...
Kažin, kiek ilgai vakarės?..
Liejas auksu saulėlydžiai žemės takuos sužėrėję, 
Liejas vakaro vynas iš metų taurės.

Ir geri, kol geri. Ir sakai, kol sakai tau dangaus 
dovanotąjį žodį,

Ir klausaisi garsų debesų, akmenų šlamesy,
Ir ką gavęs, kaip savo gyvybę gyviem atiduodi,
Ir esi, kol esi, ir esi, kas esi.

Poetas Bernardas Brazdžionis, kuris šį savaitgalį dalyvaus „Ateities“ 
70 metų jubiliejaus kongresiniame minėjime ir kongreso bankete 
rugsėjo 6 d. 8 vai. vak. (rytoj) Jaunimo centro didžiojoj salėj, Chicagoj, 
skaitys savo poeziją.
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nieko nežino. Kur jos dingo, 
niekas negalėjo pasakyti. Taip pat 
V. Rastenis ten dėstė plačiai savo 
piktokas pažiūras aplamai dėl 
ateitininkų nevykusios veiklos ir 
pan. Ir Ateitininkų fed. tas pašal
pas turėjo grąžinti, nes absti
nentų sekcija neturėjo jokių doku
mentų. Taip pat buvo palikta 
medžiaga ir apie nubaustuosius 
ateitininkus, ypač moksleivius, dėl 
slaptos veiklos.

Atrinktoji medžiaga vėliau buvo 
surišta mažais ryšulėliais, suvy
niota į vadinamąjį sviestinį popie

rių, aprištas kiekvienas vynioja
mu popieriumi ir t.t.; visą tą 
archyvą iš Kauno išvežė Jonas 
Virbickas ir Kazimieras Berulis. 
Kur ją išvežė, man tuo metu nė pil
nai nesuminėjo, bet ji keliavo 
Panevėžio-Biržų ir Žemaitijos link, 
nes K. Berulis išvažiavo Šiaulių 
link traukiniu, o J. Virbickas — 
Žemaičių plentu autobusu. Vėliau 
dar 2-3 kartus Jonas Virbickas vėl 
vežė; išvežė ir Seinų apylinkės 
dokumentus, nes nepriklausomy
bės kovų meto dokumentų nenaiki
nome. Tuo metu jau mes, nuo 1942

Kalėdų, tiek rytais, tiek ir vaka
rais prašydavom:

— Viešpatie, mano lūpas 
paversk akmeniu ir duok man 
mažiau žinoti.

Kitus archyvo likučius vėl nune
šiau į Šančius ir ten senutė An. 
Kibirkštytė su Antanu Jameikiu 
pavertė pelenais.

Taip pat tenka dar pastebėti, 
kad dalį „Lietuvių balso“ ir seiniš
kės medžiagos, kažkaip čia pate
kusį kun. Ant. Vienažindžio daug 
dainų turintį rinkinį, tautosakos 
pluoštelius. K. Berulis pasiėmė į 

Vilnių, nes visi tie rankraščiai 
buvo jau mirusiųjų ir manė, kad 
Liet, mokslo d-jos archyve jiems 
bus saugu. Taip pat jis pasiėmė ir 
stud. Vytauto Endziulaičio (1893- 
1918) kelis kruvinus laiškus, kai jį 
kartą vienas sukomunistėjęs dar
bininkas buvo sužeidęs ir tie laiš
kai susikruvino. Atsitiktinai tie 
laiškai buvo 1940.VI.15 paties 
Kaz. Berulio namo parsinešti, bet 
ne archyve. Vėliau, 1942 m., šie 
laiškai buvo Jono Virbicko žinioje 
ir juos turėdavo pačiupinėti bei 
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džios, smulkmeniškos, su ginčais dėl nieko, bet juk, 
pagaliau, tam čia ir rinkomės, kad kovotume už 
geresnį pasaulį, kurio pagerinimui mes nelabai daug 
tenuveikėm. Bet gal mes patys gėrėjom, ieškodami 
pasaulio sutvarkymo sprendimų.

Kai po diskusijų išėjau į barą, prie manęs sustojo 
pensininkas Jurgis Balsys, pabėgęs iš dar nepasibai
gusio žemutinėj salėj vykusio susirinkimo, ir pasakė:

— O tai gerai, kad tave sutikau. Aš visada mėgstu 
su rašytojais pasikalbėti. Tai dabar prie stiklo aš kai 
ką tau pasakysiu.

— Turėčiau eiti namo, — atsakiau, bet Balsys 
neatleido:

— Tu rengiesi namo, o ką namie veiksi? Vis 
rakinėsi tas niekam nereikalingas istorijas, visokias 
fantazijas. Reikia realių istorijų, pamokančių ir svar
bių. Mes pensininkai susirenkame, jie nori skaityti, bet 
jiems reikia tikrų atsitikimų.

— Stengiausi rašyti, kad viskas būtų tikra, — 
teisinausi, nugerdamas alaus stiklą.

I karčiamą grūdosi iš abiejų salių. Vieni stabtelė
davo prie baro ir, persimetę žodį su geriančiais, išei
davo, o kiti sėdo ir, jei nebuvo vietos, gėrė stati. Visi 
norėjo pabendrauti, net ir tie, kurie šaukė salėje, kad 
susirinkimas per ilgai užsitęsia. Visi norėjo kalbėti, 
liežuvis, kaip ir jūra, veržėsi į pakraščius. Dauguma 
kalbėjo apie save, galvodami, kad jie žemėje svarbesni 
negu Amerikos kongresas, tačiau pensininkas Balsys 
kalbėjo apie mane:

— Jūs, rašytojai, sėdite, geriate kavą ir išgalvo- 
jate kvailas istorijas, norėdami, kad žmonės jas pirktų 
ir skaitytų. Kam įdomu, kad tas ar kitas dėl meilės 
kankinosi, vedė, turtingai ar neturtingai gyveno ir 
mirė. Ir juo kvailiau išgalvojate, juo visa niekingiau. 
O juk viskas šiais laikais turi tarnauti žmogui. Net ir 
literatūra tarnavo žmogui net ir vyskupo Valančiaus 
laikais. Jūs turit sekti vyskupo pėdomis, kuris rašė 
pamokančias knygeles vaikams, jaunimui ir suaugu
siems. Reikia, kad žmogus ko nors galėtų pasimokyti.

— Ne, šiandien literatūra tarnauja grožiui, malo
numui, ji dvasios maistas, neturinti jokių kitokių prak
tiškų tikslų, — teisinausi be didesnio entuziazmo.

— Taigi, o kai norite, kad knygą pirktų, kad ji 
būtų parduodama ir neštų pelną, tai yra praktiškas ar 
ne praktiškas noras? — nenusileido pensininkas. Jis 
ištiesė banknotą barininkui, šis tylėdamas įpylė. — 
Čia, va, už abu, už mane ir poetą.

I grojančią mašiną kažkas įmetė pinigą, prie baro 
šnekučiavo geriantieji ir šaukė bartenderį, buvo sunku 
susikalbėti. Aš valandėlę galvojau apie meną ir grožį, 

juk net ir ta trenkianti muzika yra menas, ji sukelia 
vienokius ar kitokius jausmus, žmogus nori šokti ar 
verkti arba jis sėdi abejingas ir jam vis tiek, visa plau
kia viršum jo, tartum debesys.

— Taigi, tu, va, rašyk ką nors gero, — neatleido 
pensininkas, ką nors vaikams ar suaugusiems, pamo
kančio, galima sakyti naudingo.

— Gerai, pagalvosiu. Nebemokėk už du, duok ir 
man pasireikšti.

-t- Nebijok. Pinigų nepritrūksiu. Aš visada jų dau
giau nešiojuosi. Jie nesunkūs, o pinigų turėti reikia. 
Va, ir parašyk taip, kad pinigas visada naudingas.

— Tai savaime aišku, nereikia rašyti.
— Ne, ne visada. Štai, kartą einu iš autobuso 

namo ir teturiu tik centus. Vėloka, bet, rodos, aplink 
šviesu. Ir staiga mane sustabdo du vyrai, jauni, gal jau 
ir turį po dvidešimtį, ir reikalauja pinigų. Supranti, ką 
aš galėjau duoti, jeigu nieko neturiu. Sakau, kad netu
riu, verčiu tuščias kišenes. Truputį drebu, bijau, bet ko 
daug bijoti, jei pinigų neturi. O šie man į kuprą ir pa
smakrę, pusbalsiu šaukdami: tai netaupai, neturi 
pinigų, tėvas tavęs nemušė, todėl neišmokė taupyti, 
štai tau dar ir už tai, kad tėvas neišmokė gyventi, 
apspardė ir nuėjo. Nešaukiau policijos, o namuose 
apžiūrėjau mėlynes ir nutariau, kad visada reikia ne
šiotis pinigų, net ir tada, kai nesiruoši nieko pirkti.

— Apiplėšimo atvejui, — nusijuokiau.
— Net ir tam. Tai, va, čia ir yra viena iš pamoks- 

linių istorijų. Reikia tik užrašyti ir bus šiek tiek žengta 
vyskupo pėdomis, kuris jas įmynė jau prieš šimtą 
metų.

— Ne, ne visai taip. Vyskupas mokė, kad nereikia 
nieko klausyti, nes niekam neįtiksi.

— Suprantama, rašė ir taip, bet ir tai yra pamo
kymas, kad nereikia niekuo tikėti, o reikia daryti kaip 
pats išmanai.

— Bet pamokslai sau, o gyvenimas sau, — kalbė
jau ramiai, žvilgterėdamas į apvalų, mažai raukšlėtą 
Balsio veidą. Matyti, pensininkas tikrai moka gražiai 
gyventi ir iš visko pasimokyti, jei taip gerai išsilaiko.

— Gyvenimas sau, pamokslai sau, bet kai kas lie
ka, iš kai ko galima pasidaryti mums naudingas 
prielaidas. Žmogus nenori pamokslų, žmogus nori 
pavyzdžių. Tokių gyvenimiškų, literatūriškų pavyz
džių teikė vyskupas, tai, va, ką aš tau norėjau 
pasakyti. Dar alaus, — jis vėl pamojavo pinigu.

— Ne, ne, dabar aš moku, išleisi pinigus ir vėl 
gausi mušti.

— Dabar diena, o antra, niekur nesivalkiosiu, o 
trečia, kur aš tuos pinigus bedėsiu. Mano gyvenimui 
užteks.

Valandėlę nutilom, jo minorinė gaida mane šiek 
tiek prislėgė, tikrai visa taip greit praeina, lyg po 
paskaitos ginčai ar plepalai prie baro ar tas kurtinan
tis grojimo mašinos skambėjimas. Gal tikrai reikia 
viską daryti, kas turi didesnę prasmę. Reikia gyventi, 
mokytis, dirbti ir net kurti, kad visa būtų naudinga. 
Toks jau šio amžiaus reikalavimas.

— Gal jau reikės keliauti, — pasakiau po valan-

RaSytojas Aloyzas Baronas, nuo kurio mirties rugsėjo 7 d. 
sueina vieneri metai. Liūdnas metines minėdami, čia spaus
diname vieną jo novelę, paimtą iš Lietuviškos knygos klubo 
leidžiamos pomirtinės novelių knygos „Trisdešimt istorijų 
suaugusiems“.
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dėlės.
— Tikrai čia nepasiliksim, — pritarė pensininkas, 

pasiėmė nuo stalo stambesnius pinigus, susipylė smul
kius į kišenę ir pakilo. Aš išbaigiau alų ir taip pat 
pasiruošiau eiti. Atsisveikinęs su aplink sėdinčiais 
išėjau lauk. Lynojo.

— Va, negi rašysi dabar novelę, kad visada reikia 
nešiotis lietsargį, nes juk nežinai, kada ir kur pradės lyti, 
gali sušlapti, gauti plaučių uždegimą ir mirti.

— O kodėl rie? Tai irgi naudinga žmogui priminti, 
tik turi būti sukurta įdomiai, kad būtų malonu skai
tyti, — traukėsi pilko pavasario palto apikaklę pensi
ninkas.

— Sakai įdomu? Gerai, kad pripažįsti ir literatū
rinę, ne tik didaktinę reikšmę.

— Visada pripažįstu, antraip nė nesakyčiau, kad 
literatūrą reikia panaudoti praktiškiem tikslam, nes 
juk grožiu greičiau galima pasiekti žmogaus vidų net ir 
praktiška prasme. Žinai, kad gražiausiai skamba tas 
pamokslas, kur atsisakoma principų, bet jis nieko 
nevertas.

— Ne, gerai, — atsisveikinau, turėjom eiti. į prie
šingas puses, — kitą kartą parašysiu eilėraštį ne apie 
meilę, bet apie kopūstų valgymą.

— Ir tai bus daugiau verta už kokį eeilėjimąsi apie 
mėnesieną ir žvaigždes, — pamojo jis ranka, — Sudiev. 
Va, pradeda dar stipriau lyti.

— Iki, — mostelėjau ir skubinau žengti. Smulkūs 
pavasario lietaus lašai kirto į veidą. Galvojau, kad 
kiekvienam pasisuka juodi ir šviesūs momentai, kad 
visos dienos tartum laimės sukimo ratas, tarytum 
karuselė. Argi viskas žemėje turi būti praktiška ir nau
dinga, argi nereikia grožio dėl grožio, argi visi turi 
rašyti apie kenčiantį, tiesiog staugiantį iš skausmo 
pasaulį, bijantį kančios ir mirties, kuri vis tiek jį ištiks.

Ir kam, pagaliau, literatūroj tie tiesioginiai pa
mokslai, pavyzdžiui rašau, kad anas nuolat lėbauja ar 
keliauja po pasaulį, visiems aišku, kad jis turtingas. 
Bet, pagaliau, kas yra grožis, juk jeigu geras žmogus, 
tai jis visada gražus.

Teškėjo šaligatviai, medžių žirginėliais šlamėjo 
vanduo, pavasaris girdė žemę. Aš buvau lietumi paten
kintas, o kas nors juo džiaugėsi. Ir kaip gali eiti vys
kupo pėdomis, kai šitokia įvairi žemė, kaip kartais 
tylus triukšmas ir kai kartais skamba tyla. Gatve pra
važiuojančios automašinos taškė vandenį, medžiuose 
lietus ir vėjas grojo keistas simfonijas. Mąsčiau, kad 
gal ir reikia eiti vyskupo taku, bet sunku, nes kiti ir 
lietuje užmiršta debesis ir randa savo atskirą saulę ir 
savo laimės vaivorykštę.
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Jubiliejinis poezijos, muzikos 
ir vaidybos spektaklis

Pastaraisiais metais pasau
linėse kultūros apraiškose la
bai įspūdingai prigijo teat
riniai poetinio žodžio ir 
muzikos spektakliai. Jie ypač 
klesti studijiniuos universitetų 
teatruos tiek Europoje, tiek 
Amerikoje. Bet ir žymiausieji 
aktoriai profesionalai kū
rybingai parengia ir sureži
suoja net vieno kurio poeto vi
so vakaro spektaklį. Šitaip 
daroma šiandien ir Lietuvoje. 
Išeivijoje jau ne kartą šia kryp
timi buvo taipgi gražiai pasi
šauta. Buvo blvkstelta nauju

■ mūsų kultūrinio gyvenimo pa
įvairinimu. Tačiau tokiu plo
čiu ir tokiu gilumu, kaip šiame 
jubiliejiniame “Ateities” spek
taklyje, užsimota mūsuose tik
rai pirmą kartą. Tai nebus tik 
trafaretinis eilėraščių padek- 
lamavimas, tai bus vietomis 
šiurpiai dramatinis, vietomis 
ir linksmai komedinis tikras 
teatro spektaklis teatrališ- 
kiausia prasme. Ne tik žodis ir 
muzika, bet ir aktorių vai
dyba, ir dekoracijų bei šviesų 
stebuklai, aktorių grimas bei 
rūbai čia įgauna fantastiš
kas teatrines funkcijas. Tai tu
rėtų būti tikras poetinio žodžio 
įkūnijimas jo gyvastingiausia 
prasme, žiūrovų širdį užgrie
biančiu įspūdžiu.

Spektaklio kūrėjas ir režisie
rius Darius Lapinskas pa
sirinko jo užmojui tinkamiau
sius mūsų poetus, savo kūrybą 
spausdinusius jubiliejinės 
“Ateities” puslapiuose. Jų šia
me užmanyme sąrašas toks: 
Vytautas Mačernis, Adomas 
Jakštas, Aloyzas Baronas, 
Julija Švabaitė, Vladas Šlai
tas, Alfonsas Nyka - Niliūnas, 
Danguolė Sadūnaitė, Kazys 
Bradūnas, Antanas Jas- 
mantas, Bernardas Brazdžio
nis ir Jonas Aistis.

Spektakliui režisieriaus at
rinktą jų kūrybą publikai per
teiks aktoriai Laima Rasteny
tė ir Jonas Kelečius. Visu 
jaunatvišku teatriniu entu
ziazmu spektaklin įsijungs ir 
Lapinsko vadovaujamas Jau
nimo teatras: Vitas Laniaus- 
kas, Viktoras Radvilas, Laima 
Šulaitytė, Rita Stukaitė, 
Eduardas Šulaitis ir Audrius 
Viktorą.

“Ateities” žurnalo puslapiai 
ir ateitininkijos jau 70-ties me
tų veikla mūsuose visada daug 
dėmesio skyrė kūrybiniam ak
centui. Tad gerai, kad ir šis 
“Ateities” jubiliejus ir jubilie
jinis ateitininkų kongresas 
nepasitenkino vien tik trafare
tiniais panašių progų ir pana
šių susibūrimų numeriais, o ry-

Iš Kennebunkporto kultūrinės vasaros 
Elenos Blandytės 
vokalinis koncertas

f
Kiek vidinės jėgos turi Ele

na Blandytė, tas tik galėjo 
Kennebunkporte suprasti, kas, 
išgirdęs žodinį jos rečitalio 
vakarą, po kelių dienų ten pat 
liepos 19 girdėjo jos vokalinį 
koncertą. Vėl buvo ta pati vidi
nė meninė veikalų atjauta, 
kuri sudaro pagrindą jos inter
pretacijai. Elena interpretuoja 
ne išmokdama, bet jausdama. 
Ji atkuria kiekvieną dainą. 
Savo pačios supratimu ji 
duoda dainai tokį emocinį 
charakterį, kokį ji pati jaučia. 
Liaudies dainos skambėjo 
paprastai, be teatralinio 
patoso, plaukė iš širdies.

Balso dydį ir stiprybę Elena 
parodė ypač Bizet Haba
neroje, kurią nėra lengva 
dainuoti. Dainininkės laiky
sena yra kukli scenoje, bet kur 
jai reikėjo sukurti kurtizanės 
tipą, ji sugebėjo.

Antroji dalis buvo skirta 
estradinei muzikai. Pasilai
kydama savo nuomonę sau 
pačiai dėl estradinės muzikos 
vertės didžiojoje scenoje, galiu 
pasakyti, kad Blandytės atliki
me šios rūšies muzika įgauna 
„rimtesnį“ charakterį. Blandy
tės vidinis gyvenimas yra 
gana toli nuo tikrojo estra
dinio meno, ir tas menas skam
ba daug kilniau, kaip kad jis 
turėtų skambėti. Blandytė ir 
čia yra išvysčiusi savitą 
charakterį: ji naudoja stiprin
tuvą ne balso jėgai sustiprinti, 

. ji turi pakankamai savo balso, 
bet balso spalvai pakeisti. 
Antrosios dalies dainos buvo 
labai šiltai publikos priimtos, 

/ atrodė, kad kelias nuo liaudies 
ir originalios dainos iki 
estradinio meno yra labai 
trumpas... O taip istorine pras
me nėra. Dainininkei akompa- 

4 navo Saulius Cibas, kuris daro 
didelę pažangą fortepijono 
skambinime, ir sunku patikė
ti, kad jis yra medikas. Blandy
tės koncerto programą sudarė: 
penkios liaudies dainos — 
„Pavasario dienelė“ ir „Vai 
pūtė, pūtė“ — St. Šimkaus, „Oi 
griežle“ — V. Karoso; „Oi 
užkilokit vartelius“ — B. 
Dvariono; „Toli mano motinė
lė“ — K. V. Banaičio. Trys 
originalios lietuvių kompozito
rių dainos: „Šauksmas“ — B. 
Budriūno, „Kad aš našlaitėlė“ 
— A. Kačanausko, ir „Vai 
gražu, gražu“ — to paties

autoriaus. „Habanera — arija 
iš operos Carmen — G. Bizet. 
Antroje dalyje girdėjome 
„Lopšinę“ — R. Falvo, „Pirmą
ją meilę“ — F. Lai, „Žibuokles“
— N. Vetti, „Dainą motinai“ — 
V. Laruso, „Gimtinės dangų“
— T. Makačino ir „Vėją“ — L. 
Ablaitei. Klausytojams pra
šant, dainininkė padainavo 
dar porą dainų.

Koncertas paliko didelį įspū
dį klausytojams. Dar ilgai 
buvo apie jį kalbėtasi laike 
pobūvio, kurio vaišes paruošė 
vasarvietės šeimininkė ponia 
Chlamauskienė.
Bostono sekstetas 
ir Bizinkauskaitė
Frontininkų kviečiami ir jų 

apmokėti Kennebunkporto 
vasarvietėje šiemet liepos 17 d. 
programą atliko Bostono seks
tetas, komp. J. Gaidelio vado
vaujamas, ir solistė Marytė 
Bizinkauskaitė. Koncertas 
užsitęsė daugiau dviejų valan
dų ir atrodė, lyg du skirtingi 
parengimai būtų įjungti į šią 
programą. Bostono sekstetas 
egzistuojantis jau apie 10 metų 
to paties meno vadovo ranko
se, yra parengęs plačią progra
mą, kurią jis moka taip, lyg 
kasdienines maldas. Nėra 
jokių problemų, nei muzikinių, 
nei dikcijos, kuri yra ypač aiški 
ir suprantama. Kvartetas 
pripratino klausytoją prie savo 
repertuaro, nes klausytis jau 
žinomo dalyko yra daug leng
viau ir maloniau, kaip kad vis
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aktorė Laima Rastenytė ir aktorius Jonas Kelečius, 
kurių „Ateities“ jubiliejaus proga paruoštas ir atlie-

karnas poezijos reėitahs-koncertas, pasitaikinus dar 
ir jaunuosius aktorius, bus šiandien 7 vai. vak. Jau
nimo centro didžiojoj salėj, Chicagoje.

žosi išeivijos kultūrinį 
gyvenimą kilstelėti nauju ir 
kūrybingu užmoju. Iniciato
riams ir atlikėjams linkime 
sėkmės, o visiems čikagie- 
čiams primename, kad poeti
nio žodžio, mu«ikos ir vai
dybos spektaklis šiandien 7 
vai. vak. Jaunimo centro di
džiojoj salėj. kr.

naujų dalykų. Vienetas labai 
puikus. Jo klausantis, tiesiog 
pailsi. Net seksteto narių tam 
tikri judesiai, kaip boso Eikino 
apsisukimai, dainuojant 
„Batukus“, tapo visai lais
vais, tiesiog „profesionaliais“. 
Broliai Lingertaičiai, kurie 
atrodė visuomet labai pana
šūs, šį kartą stebino žiūrovą 
savo visai skirtinga išvaizda. 
Vienas jų atrodė kaip moksli
ninkas, galbūt žymusis „Pas- 
teur“, o kitas priminė tikrą 
menininką, galbūt Chopiną. 
Buvo malonu žiūrėti ir klau
sytis to neįprasto sąstato, 
sudaryto iš inžinierių, chemi
ko, poros muzikų. Buvo atlikta 
14 dainų.

Marytė Bizinkauskaitė, kuri 
dabar mokosi New England 
konservatorijoje, seksteto fone 
šiek tiek lyg nubluko. Jos 
balsas keičiasi, gražėja, įgau
na savo spalvą. Jos programo
je buvo pernai dainuotos 
dainos, taigi tuo ji neatsiliko 
nuo seksteto. Jai akompanavo . 
James Hay, kurį ji pavadino 
Jokūbu Šienu, ir pagrojo intar
pu dar vieną dalykėlį. Patar
tina ateityje sudaryti sava
rankišką programos dalį, 
atskirtą nuo vieneto. Klausy
tojas galėtų labiau susikon
centruoti, programa neblaš
kytų jo dėmesio nuo seksteto 
prie solistės.

Programos 
nesuminiu, kadangi spaus
dintos nebuvo, o gauti iš daina
vusių nepavyko.

t

detaliau

Nauja A. Štromo knyga
Šią vasarą anglų kalba 

pasirodė dr. Aleksandro Štro
mo monografija „Politicąl 
Change & Sočiai Develop- 
ment: The Case of the Soviet 
Union“ („Politiniai pasikei
timai ir visuomenės vys
tymasis: Sovietų Sąjungos 
atvejis“). Ją išleido šveicarų - 
vokiečių akademinė leidykla 
Peter Lang daugiatomėje seri
joje „Europos Forumas“.

Štromo monografija yra pir
masis šios serijos tomas. 
Leidinio pratarmėje Štromo 
knygos redaktorius prof. dr. 
Klausas Hornungas rašo: „Šios 
knygos pasirinkimas visos 
serijos pradžiai pažymėti yra 
programinio pobūdžio teiginys; 
tuo pabrėžiamą,, jog Europos 
sąvoka neapsiriboja vien tik 
Vakarų Europa, bet kad ji aiš
kiai įjungia ir Rytų Europą bei 
Sovietų Sąjungą“ (5 psl.). Gana 
išsamiai aprašęs Štromo 
biografiją, 
užbaigia 
„Autoriaus

prof. Hornungas 
pratarmę taip: 
gyvenimas yra

Solistas 
Benediktas 

Povilavičius 
vasarvietėje

Kada Benediktas Povila
vičius pradėjo koncertą arija 
„Ombra mai fu“ iš Handelio 
operos Xerxes, per didelę Kene- 
bunkporto salę lyg perėjo gero
ji dvasia, palikusi ramybės 
nuotaiką. Visų akys nukrypo į 
solistą ir visų girda palinko į jo 
pusę. Girdėjai solistą, dainuo
jantį kiekvieną gaidą, kiekvie
ną frazę. Negalvojai, kad jis 
kvėpuoja, prakaituoja. Visa tai 
neegzistavo: klauseisi jo akso
minio balso, valdomo, kaip yra 
valdomas geras instrumentas. 
„In guesta tomba oscura“ — 
Beethoveno arietas solistas 

būdingas ištisai sovietinių inte
lektualų kartai. Todėl ši knyga, 
kuri ir perveda asmeninį 
buvusio vietinio žmogaus („in- 
sider“) patyrimą į mokslinę 
politinių bei socialinių pasi
keitimų, o taip pat ir demokrati
nės opozicijos Sovietų Sąjun
goje, priežasčių, tipų bei galimų 
vystymosi perspektyvų studiją, 
verta ypatingo mūsų dėmesio“ 
(6 psl.).

Pirmajame knygos skyriuje 
Štromas nagrinėja politinės 
opozicijos Sovietų Sąjungoje 
problemą. Jis neigia, jog disi
dentinis judėjimas yra tolygus 
politinei opozicijai (nors šis 
judėjimas ir išreiškia charak
teringas idėjas būsimai opozi
cijai) ir prieina išvados, kad 
tikroji, atvira politinė opozicija 
galės susikurti tik sovietiniam 
režimui yrant bei griūnant.

Antrajame ir trečiajame sky
riuose nagrinėjami sovietinio 
režimo ir liaudies santykiai 
istorinėje (antras skyrius) ir 
dabartinėje (trečias skyrius) 

i

išreiškė visą tamsą ir nusivyli
mą, kuris mus lydi, galvojant 
apie neišvengiamą kapą. Solis
to balsas prašneko tamsia 
varsa ir giliai įsirėžė mūsų 
širdin. Melancholinę nuotaiką 
praskaidrino Schuberto „Der 
Lindenbaum“, pakeisdamas 
Beethoveno pesimizmą gamtos 
lyrika. Nuotaika pasikeitė, bet 
nepasikeitė solisto lygus 
balsas, frazavimas ir emocinė 
įtampa., Trys lietuviškos dai
nos „Oi ant kalno“, „Ei vėje
liai, pūtinėliai“, ir „Nuplas
nok“ parodė, kad solistas 
laikosi savo muzikinio lygio, 
keldamas liaudies dainą į 
aukštumą, bet nesistengė 
pakeisti savo dainavimo būdo, 
dainuodamas liaudiškai. 
Iškyla įdomus klausimas, ar 
mėgdžioti liaudį, ar jos nuotai
kas interpretuoti?

Luigi Luzzi „Avė Maria“ 
parodė solisto balso sodrumą ir 
melodijos skambumą, dainuo
jant italų kompozitorių. Rusų 
kompozitorius Rimskij-Kor- 
sąkov, kurio ariją iš operos 
„Satko“ solistas atliko, parodė 
solisto balso platumą, tipingą 
rusų dainai. Gerai žinoma 
arija iš Mozarto operos „Le 
Nozze di Figaro“, reikalinga 
greitojo tempo ir humoro, buvo 
užbaigtas koncertas, palikęs 
klausantiems malonius 
pergyvenimus. Dar du dalykai 
buvo priediniai, klausytojams 
prašant.

Solistui akompanavo 
kompozitorius Jeronimas 
Kačinskas, kuris yra ir solisto 
meninis patarėjas. Abiems 
geros ateities.

Koncertas įvyko rugpjūčio 2 
d., didžioje Kennebunkporto va
sarvietės salėje. Pranešėja ir 
interpretatorė buvo šio straips-1 veiklos veidrodis. Daug įdo- 
nio autorė. mių įvairiausių margumynų,

Elena Vasyliūnienė nuotraukų ir kt.

plotmėse Pasak Štromo, tie 
santykiai visuomet buvo anta
gonistiniai, ir todėl visa sovie
tų valdžios istorija turėtų būti 
traktuojama kaip nenutrūks
tama režimo kova prieš disi- 
dentiją. Ši kova dar nėra baig
ta, nors šiandien ji laikinai 
priėmė savotišką taikios 
koegzistencijos formą, kurią 
autorius vadina „disidentiniu 
sutarimu“ („dissenting as- 
sent“). Analizės išvadoje au
torius teigia, jog disidentijos 
pergalė šioje kovoje neiš
vengiama.

įdomiausias ir originaliau
sias neabejotinai yra ketvir
tasis knygos skyrius „Politinis 
pasiketimas: perspektyvos,
būdai, pasekmės“. Jame 
autorius nagrinėja pačią 
politinio pasikeitimo sąvoką, 
atlieka palyginamąjį įvairių 
istorijoje vykusių revoliucijų 
tyrimą (čia formuluojama ori
ginali „antrosios ašies“ teorija) 
ir dėsto įvairius Sovietų Sąjun
goje galimus politinio pasi
keitimo scenarijus: organišką 
valdžios perėjimą iš parto- 
kratų į technokratų rankas 
(ispaniškas modelis), karinį 
perversmą (portugališkas bei 
Čilės modeliai), valdžios 
skilimas (čekosloviškasis 
modelis), naujų valdžios bei 
valdymo organų sukūrimas, 
kurie palaipsniui ar staiga 
perima Partijos suverenines 
prerogatyvas į savo rankas 
(prancūziškas modelis) ir, 
pagaliau, „iš apačios“ kylantis 
masių judėjimas, kuriam 
nuslopinti valdžia jau nebeturi 
pakankamai jėgų (lenkiškas 
modelis).

Aplamai Štromas teigia, kad 
1917 metais prasidėjusi revo
liucija Rusijoje dar nėra pasi
baigusi. Šiuo metu ji pergyvena 
paskutiniuosius „jakobiniško 
periodo“ metus (sulyginamus 
su XVIII a. Prancūzijoje 
termidorietiško režimo pabai
ga).

Sis periodas netrukus turės 
užleisti vietą „restauraciniam 
periodui“; bet ir pastarasis 
vargu ar bus galutinis Rusijos 
revoliucijos tolimesnės raidos 
etapas.

Pabaigoje Štromas nagrinė
ja galimas politinio pasi
keitimo TSRS pasekmes ir siūlo 
šiam pasikeitimui skatinti stra
tegijos bei taktikos pagrindus. 
Ypatingo dėmesio čia susi
laukia Vakarų valstybių 
politinis nusistatymas TSRS 
atžvilgiu. Autorius ragina 
Vakarus pakeisti savo status 
quo išlaikymu pagrįstą stra
tegiją strategija, besiorien
tuojančia į dabartinės pasaulė- 
tvarkos (ir TSRS politinės 
santvarkos) pasikeitimą.

Dėmesį patraukia knygoje 
panaudotas itin turtingas 
informacinis aparatas ir deta
lios vardų bei dalykinė 
rodyklės.

Štromo monografija jau susi
laukė pirmųjų atgarsių. Ją 
labai gerai įvertino pasaulinio 
garso mokslininkai Leszekas 
Kolakowskis ir Robertas Con- 
ųuest’as.

Knygą galima įsigyti už 38 
šveicariškus frankus (5% nuo
laida) tiesiogiai iš leidyklos. 
Užsakymus siųsti adresu: Ver- 
lag Peter Lang AG, Wer- 
beabteilung, Jupiterstr. 15 CH- 
3015 Bem, Svvitzerland.

V.R.
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Leidinys yra tikras idėjinės 
ir praktiškosios mūsų skautų

Senojo ateitininkų 
archyvo likimas

(Atkelta iš 3 psl.) 
paskaityti jaunieji „brisiai", padė
ję jau gėlelę prie V. Endziulaičio 
ar Vinco Dovydaičio, Įeit. Kumpio 
ar 1941 m. žuvusio Antano 
Žyvatkausko(?) nuo Viduklės 
kapo; kada jie buvo įpareigojami 
talkinti „Grįžulo Ratų“ ar „Šien
pjovių“ archyvams; paskutinysis 
priklausė Tautos Tarybai ir Lietu
vių Frontui.

Šiandieną, jau išmirus ar žuvus 
Lietuvoje abiejų archyvų slėpimo 
vietų žinovams, sunku bepasakyti, 
kur buvo užkasti ar užmūryti seno
jo ateitininkų archyvo likučiai ir 
visai nežinia, kada jie bus atsi
tiktinai besurasti, kada jie vėl 
prabils mūsų ir Lietuvos vieno 
kovų tarpsnio praeičiai.

NAUJI LEIDINIAI

• Žodis ir daina GYVA
JAI LIETUVAI. Poetas 
Bernardas Brazdžionis ir LTM 
Čiurlionio ansamblis, vado
vas muz. Alfonsas Mikulskis, 
1981 m. birželio mėn. 14 d. 4 
vai. popiet Dievo Motinos 
nuolatinės pagalbos parapijos 
auditorijoje. Tai 26 psl. leidi
nys — literatūros rečitalio ir 
koncerto programa.

Kai mūsuose visokių vakarų 
ir spektaklių programos daž
niausiai suredaguojamos ir 
atspausdinamos labai atkiš- 
tinai, tai čia minimo renginio 
programa yra tiesiog pavyz
dys: prie dainų pažymėti ne 
vien tik kompozitoriai, bet ir 
žodžių autoriai, kokie nors 
aiškinamieji tekstai taipgi 
sąžiningai paruošti. O pusla
piuose gražiai paskleisti 
Bernardo Brazdžionio eilėraš
čiai šią programą padaro jau 
leidiniu, kurį po rečitalio ir 
koncerto nepražudai, bet 
pagarbiai pasidedi į savo kny
gų lentyną.

• ŠVIETIMO GAIRĖS, 
1981 m. gegužės mėn., Nr. 
25. Lietuviškojo ugdymo 
žurnalas mokyklai ir šeimai. 
Leidžia JAV LB Švietimo tary
ba Chicagoje. Redaguoja 
Stefanija Stasienė, 18112 
Windward Rd., Cleveland, 
Ohio 44119. Administruoja J. 
Plačas, 3206 W. 65th Place, 
Chicago, IL 60629.

Puslapiuose apsčiai temų, 
liečiančių čionykštę mūsų 
lituanistinę mokyklą ir joje dir
bančius. Pavyzdžiui: Kelios 
pastabos apie tautinį ir reli
ginį auklėjimą lituanistinėje 
mokykloje; Poezija ir moki
nys; Muzikinio skonio lavi
nimas mokykloje; Jaunos 
mokytojos pasisekimai ir nepa
sisekimai mokykloje; Vėdaras 
— smagus šokis; Rašinių taisy* 
ba; Kalbos įsisavinimas ir kt.

• EGLUTĖ, 1981 m. 
birželis. Laikraštėlis vai
kams išeivijoje. Leidžia Nekal
tai Pradėtosios Marijos sese
rys. Vyr. redaktorė — sės. O. 
Mikailaitė. Administratorė — 
Danguolė Sadūnaitė. Redak
cijos ir administracijos adre
sas: Eglutė — Immaculate 
Conception Convent, Putnam, 
CT 06260. Metinė prenumera
ta — 7 dol.

Apsakymėliai, eilėraščiai, 
gamta ir aplinka, galvosūkiai 
žinojimui ir pagalvojimui, 
vaikų kūryba, darbeliai ir daug 
piešinių. Visa tai pateikiama 
mažajam skaitytojui dailiai 
dviejomis spalvomis atspaus- 
dintuos „Eglutės“ puslapiuos.

• Albina Brazauskaitė- 
Razmienė-Artojo Duktė, 
AŠ TAU PRIMINSIU 
RAMŲJĮ KAIMĄ. Dainos 
dainelės. Išleista 1981 m. 
Chicagoje. Spaudė „Draugo“ 
spaustuvė. Patriotinių ir tėvy
nės ilgesio kupinų eilėraščių 72 
psl. rinkinys. Puslapiai 
papuošti autorės nuotrauka ir 
atitinkamomis kun. P. 
Brazausko tapybos darbų 
nuotraukomis.
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