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Meninio bei intelektualinio 
elito balsais! Lietuvos, kaip ir 
visos Rytų Europos istorijoje, 
jo visad būdavo įdėmiai 
Sąusomasi, ypač didžiųjų 

izių ir perversmų laikais. Kai 
aironis prabilo, jog „atbus 

Lietuva“, jo žodžiuose visa 
Įtarta tikėjo girdinti ne tik 
pavienio poeto svajonę, bet 
pranašystę, pačios lemties 
balsą. Ne be reikalo po 1940-ųjų 
pietų okupacijos užsimota 
Ijšugdyti naują elitą — dalis 
,‘Šehojo pasitraukė į užsienį, o 
.pasilikusieji tėvynėje naujajai 
Santvarkai buvo nepatikimi.

Šiandien naujas oficialus eli- 
;tas tėvynėje jau egzistuoja. Jis 
^papuoštas sovietiniais titulais, 
^įtrauktas į „nomenklatūros“ 
^sąrašus ir kalba iš centrinės 
^spaudos puslapių. Stabtel
ėkime pasiklausyti jo balso ir 
panagrinėti jo žodžių. 
„Sovietskaja kultūra“ skiltyse 
SSRS liaudies artistas Dona
tas Banionis aiškina, kame 
slypi meninės sėkmės „auksi
nis raktelis“. Jo žodžiais, meni
ninkui svarbiausia „pilietinė 
pozicija“, „pilietinis taiki- 
nyę‘‘. Kai kuriuose teatruose 
jis pastebi „blogą“ tendenciją: 
kurti vadinamuosius režisū
rinius spektaklius, perdirbinė
ti klasikus. Bet ar tie Banionio 
žodžiai jau kažkur anksčiau 
nėra girdėti? Taip, visa tai jau 
buvo išdėstyta gegužės mėnesį 
paskelbtame RSFSR Ministrų 
tapybos paskelbtame įsake 
apie „teatro meno padėtį ir 
priemones jo tolesnei plėtotei 
pagerinti“. Tame įsake buvo 
kritikuojama sauvališka klasi
kų interpretacija, teatro 
darbuotojai buvo raginami 
nepamiršti savo pilietinės 
pareigos. įsakas buvo nukreip
tas prieš kūrybingiausio 
tarybinio teatro režisierius, 
leningradietį Tovstonogovą ir 
Maskvos Tagankos teatro 
vadovą Liubimovą. Kompar
tija nusprendė, kad teatriniai 
eksperimentai nuėjo per toli ir 
įsakė teatralams grįžti prie 
saugių temų ir formų. O Lietu-1 

vos oficialiojo elito atstovas 
Banionis visa tai pakartojo 
beveik tais pačiais žodžiais.

Iš „Izvestijų“ platformos į 
mus kalba ir kitas Lietuvos 
oficialiojo elito atstovas, Leni
no premijos laureatas Jonas 
Avyžius. Jis praneša, kad 
„tarybinė literatūra ir menas 
vystosi ir turtėja“. Tai bus 
naujiena daugumai kultūros 
žmonių Sovietų Sąjungoje ir 
užsienyje. Kuogi Avyžius 
remia savo diagnozę? Pačiu 
didžiausiu intelektualiniu 
autoritetu, Leonido Brežnevo 
pranešimu TSKP XXVI suva
žiavime. Avyžių labai nudžiu
gino Brežnevo pripažinimas, 
kad „pastaraisiais metais pasi
rodė nemaža talentingų kūri
nių“. Rašytojo jaunystėje kūri
nio vertę ar bevertiškumą 
apspręsdavo neklaidingojo 
Stalino nuomonė, šiandien 
autoritetingiausias literatūros 
kritikas yra Brežnevas. Anot 
Paryžiuje gyvenančio buvusio 
Stalino premijos laureato Vik
toro Nekrasovo, Sovietų Sąjun
gos rašytojų sluoksniuose yra 
vieša paslaptis, kad generali
nis sekretorius „nesugeba 
poros žodžių sumegzti“, nekal
bant jau apie rašymą ar lite
ratūros vertinimą. Apie tai be 
abejo žino ir Avyžius. Tačiau 
tokia jau sovietinio rašytojo 
pareiga — pagarbiai kartoti 
didžiųjų vadų nuomones. Kaip 
Avyžius tvirtina „Izviestijoj“, 
„ilgaamžės meninės vertybės“ 
gimsta, kai „tikrovė suvokia
ma iš partinių pozicijų“.

Tai toksai Lietuvos oficia
liojo meninio elito „pilietišku
mas“. Du talentingi meninin
kai, Banionis ir Avyžius, 
praveria bumas ir iš jų pasi
girsta Brežnevo žodžiai, 
pakvimpa stalininė galvo
sena. Toksai elito balsas nepa
sieks tautos. Paklusnumas 
totalitarinei partijai jau yra 
istorinė atgyvena, bet 
Maironio žodžiai — jog, atbus 
Lietuva — tebevirpa drama
tišku aktualumu.

K. 2.

šalia lietuvių kalbos, sroveno 
lenkiškas ir rusiškas žodis bei 
raštas. Pranas mokėsi 
neblogai ligi peiktosios kla
sės. Penktoje, bręsdamas į 
vyrus, sutingo ir Ūko antrus 
metus. Pamokų vis tiek 
neruošė, tik daug skaitė, dėl to 
turėjo palikti gimnaziją ir grįž
ti į namus. Metus dirbo ūkyje 
pas tėvą nuo ankstyvo ryto Ūgi 
vėlyvo vakaro, ir tie metai 
pastatė jį ant kojų. Aštuonio
likmetis apsisprendė stoti į 
kunigų seminariją ir išvyko į 
Seinus.

Seinų seminarijoj oficiali 
dvasia buvo prolenkiška, bet 
klierikų — Sūduvos ūkinin
kaičių nuotaika lietuviška. (Iš 
Būčio kurso draugų 3 buvo 
lenkai ir 12 lietuvių.) Lietuviai 
turėjo slaptą būrelį, į kurį 
pateko ir Būčys. Būrelis mokė
si lietuvių kalbos bei rašto, 
leido slaptą laikraštėlį, rinko 
lietuviškas knygas, prenume
ravo Varpą, o vasarom ieškojo 
ryšio su grįžusiais iš Petrapi
lio ir Varšuvos studentais. 
Tarp jo draugų buvo 
temperamentingų ir audringų 
charakterių, ir gabių, daug 
žadančių tautai.

Būrelio nariai rašinėjo 
laikraščiams, kas Varpui ir 
Ūkininkui, kas Apžvalgai ir 
Vienybei Lietuvninkų Ameri
koje. Kaip nerašys Bučys? Jo 
galva pasirodė nemenkesnė už 
kitų. Mokslai šį kartą ėjo be 
vargo. Knygos, nors lėtai,
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slydo viena po kitos per jo 
rankas trim kalbom — lietu
vių, rusų, lenkų, o netrukus ir 
lotynų. Žinių jam nestigo, o ir 
gaspadoriško sprendimo, be to, 
sąmojo ir pusėtinai geros 
pasakojimo formos. Pirmieji 
rašiniai, pasirašyti slapyvar
džiu, pakišti paskaityti tėvui, 
anaiptol šio nesužavėjo. Bet tai 
nebuvo svarbu. Su laiku Būčys 
ėmė išsiskirti žurnalistiniais 
gabumais.

Baigęs seminariją, 1895 
buvo pasiųstas tolimesnių stu
dijų Petrapilin, kur rado įsikū
rusią slaptą lietuvių organi- 
zacijėlę Lituanus, turėjusią 
apie 30 narių ir veikusią pana
šiai kaip Seinuose. Petrapilis 
buvo naujas kultūrų, tautų ir 
kalbų mišinys, nes Akademija 
tarnavo visoms rusų imperijos 
tautoms ir jų rinktiniams 
dvasiškiams ruošti. Lietu
viškoji (pridėkim, ir sūdu- 
vinė) ambicija neleido kitiems, 
taip pat ir Būčiui, užsileisti 
lenkams ar gudams. Šalia 
mokslų jis nemetė plunksnos: 
rašinėjo anksčiau ėjusiems ir 
naujai pasirodžiusiems 
laikraščiams — Tėvynės Sar
gui ir Žinyčiai. Bebaigiant 
Akademiją, ėmė ryškėti ir 
specifinė misija: „Man rodėsi, 
kad mano gyvenimo užda
vinys tapti lietuviško katali
kiško laikraščio redaktorium ir 
gyventi Tilžėje“ (Atsiminimai 
I, 1966, 217).

Akademiją baigė magistro 
laipsniu, įvertintu labai gerai 
ir tais pačiais metais (1889) 
įšventintas kunigu. Alkis 
mokytis dar buvo nepaso
tintas. Ligi kunigystės spėjo 
pramokti prancūzų kalbos, 
pagilinti filosofiją ir kai kurias 
teologijos sritis. Skaityba 
prancūziškai sudomino jį tais 
laikais aktualia artimi 
apologetika (Atsm. 1,167). Jam 
rodėsi, kad būsimasis redakto
rius turėtų būti ir geras 
apologetas, o juo pasiruošti 
reikėtų siekt Šveicarijos 
Fribourgo, kur profesoriavo 
šios srities garsenybė Albert 
Maria Weiss. Čia per trejus 
metus jis gavo teologijos 
mokslų laurus ir, grįžęs Lietu
von, prašė savo vyskupą A. 
Baranauską leisti vykti į 
Prūsų Tilžę redaguot katali
kiško laikraščio. Vyskupas gi 
paskyrė jį Seinų seminarijos 
profesorium, o po ketverto mė
nesių Petrapilio Akademija pa
kvietė dėstyti apologetikos pas 
save.

Nauja sritis reikalavo iš 
dėstytojo plačių pažinčių 
teologogijoj, filosofijoj, isto
rijoj ir gamtamokslyje. Būčys 
turėjo spaustis, kad išaugtų 
eruditu ir akivaizdžiai augo. 
Šalia A. Jakšto darėsi labiau
siai rašus bet kuriais klausi
mais. Tai buvo dar viena 
priežastis, dinaminusi flegma
tiką ir iš jo dariusi šakotą 

mokslo vyrą.
Būčys buvo čia ne vienas. Iš 

lietuvių Akademijos dėstytojų 
tuo metu dar buvo Maironis — 
moralistas, Jakštas — biblistas 
ir Bažn. istorikas, Kazimieras 
Jaunius kalbininkas — hebra
jų ir klasikinių kalbų profe
sorius. Visi šie buvo savo aukš
tumoje, tačiau Būčio dėstomas 
dalykas turėjo daugiau pasise
kimo, nes buvo naujas. Dar 
naujesnis ir populiaresnis 
mokslas po kelerių metų 
pasidarė sociologija, kurią ėmė 
dėstyti Jurgis Matulaitis, 
metais vyresnis, kartu baigęs 
Petrapilio Akademiją, o vėliau 
doktorizavęsis Fribourge. 
Matulaitis neturėjo noro 
lenktyniauti su Būčių, priešin
gai — jį laimėjo savo misijai, 
kuri slypėjo he sociologijoj. 
Matulaitis mojosi atnaujinti 
Lietuvoj vienuoliškus branduo
lius, ir Būčys tapo pirmuoju 
šios misijos talkininku. Tai jį 
pastūmėjo į naują dinaminę 
plotmę — organizacinę ir ypač 
dvasinę — kontempliatyvinę. 
Nuo 1909 metų Būčys tapo 
slaptu vienuoliu, tais laikais 
rizikingo plano dalyviu. Bučį 
veikė bei veikdino ir pati 
Matulaičio — dinamiko asme
nybė.

Išbuvo jis Akademijoj ilgiau 
už kitus lietuvius dėstytojus — 
ligi 1916 metų. Pasiekė ordina
rinio profesoriaus pakopos, 
buvo prorektorius ir dviem 

atvejais ėjo rektoriaus parei
gas. Parašė porą veikalų loty
niškai — De Sumino Ponti- 
fice (apie popiežių) ir Historia 
apologeticae christinanae 
(Krikščioniškos apologetikos 
istorija) ir tris knygas lietu
viškai: Apie Dievo buvimą 
(1908), Marijos apsireiškimas 
Lourde (1909) ir Tikėjimo daly
kai (1913). Nuolat pasirodyda
vo ir jo straipsniai septy
niuose lietuvių laikraščiuos ir 
žurnaluos, o šalia to — lenkų ir 
belgų (prancūzų kalba) 
žumaluoąe.

Veikla Amerikoj, 
Lietuvoj, Romoj

Karui įsibėgėjus, jo darbas 
Petrapilyje nutrūko. Kurį laiką 
dar aptarnavo lietuvius tremti
nius prie Maskvos. Pagaliau, 
Matulaičio raginamas, aplei
do Rusiją ir per Skandinaviją 
pasiekė Ameriką. Čia jau anks
čiau buvo įkurdinti marijonai, 
ir jiems reikėjo Būčio talkos.

Marijonų ir lietuvių reikalai 
Būčiui buvo naujas iššūkis 
judėti. Ir ko jis nedarė: buvo 
Sheboygen ir Waukegan lietu
vių klebonu, kazimieriečių 
vienuolyno kapelionu Chica
goje ir jų akademijos religijos 
mokytoju, Draugo ir Laivo re
daktorium. Per tą laiką parašė 
keturias knygas: Apie apšvietą 
(1918), Tikėjimo kriterijus 
(1919), Žmogus ir gyvulys 
(1920), Katalikų tikyba (1921). 
Rašė vietinėj lietuvių ir ameri
kiečių (anglų kalba) spaudoj ir 
važinėjo su paskaitom, daly
vavo seimuose, vedė kuni
gams rekolekcijas.

Lietuvon grįžo 1921 metais ir 
ėmėsi redaguoti katalikų 
dienraštį Laisvę. Nuo 1922 m., 
įsikūrus Lietuvos universite
tui, dėstė apologetiką ir kartu 
buvo teologijos-filosofijos 
fakulteto dekanas. Po dvejų 
metų universiteto taryba išrin
ko jį universiteto rektoriumi. 
Ligi 1925 metų paruošė ir išlei
do vėl keturias naujas knygas: 
Trumpa apologetika (1922), 
Fundamentalinės teologijos 
kursas (1923), Rekolekcijos 
kunigams (1925) ir Teologijos 
enciklopedijos kursas (1925).

1925 m. pabaigoj Lietuvon 
parvyko Jurgis Matulaitis, 
atsisakęs Vilniaus vyskupys
tės, nūnai popiežiaus skirtas 
vizitatorius. Jo misija buvo 
įkurti bažnytinę Lietuvos 
provinciją ir paruošti konkor
datą su Vatikanu. Būčys, šalia 
kitų gausių savo darbų, tapo jo 
sekretoriumi, be to, buvo sekre
torius — reikalų vedėjas katali
kų veikimo centre. Matulaičiui 
mirus (1927), marijonai jį 
išsirinko savo vienuolijos 
vyriausiuoju vadovu, ir jis 
išsikėlė į Romą. Po trejų metų 
buvo paskirtas ir konsekruo
tas vyskupu rytų apeigų katali
kams su įpareigojimu rūpintis 
ru8ų-unitų reikalais aštuoniuo- 
se pasaulio kraštuose. Šios 
pareigos kryžiavosi su vienuo- 
Ūjos generolo pareigom, dėl to 
1933 m. pastarųjų atsisakė.

Būčio dinamika nuo 1927 
metų nemažėjo, tik mažiau 
buvo jaučiama lietuviškuose 
baruose, išskyrus raštą. Romoj 
būdamas , paruošė religinę 
trilogiją: Dievas Sutvėrėjas 

(Nukelta į 2 psl.)
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dinamikų
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(1929), Jėzus Kristus (1930) ir 
Šventoji Dvasia (1932). Be to, 
išleido mažesnių leidinių: Tėvų 
teisė ir pareiga auklėti vaikus 
(1927), Pasikalbėjimas apie 
sielą (1930) ir Gyvenimo 
pagrindas (1931).

Išbuvęs Romoje 8 metus, 
nebegalėjo ar nenorėjo liktis 
toliau, dėl ,to 1934 m. grįžo į 
Lietuvą. Kaune rūpinosi rusų 
apeigų tikinčiaisiais, laikė 
jiems pamaldas, ruošė įvairius 
leidinius. Porą metų (1935-36) 
buvo Tęlšių kun. seminarijos 
dvasios, vadas. Vėl ėmė rašyti 
lietuvių spaudoj ir paruošė 
porą naujų knygų: Pamokslai 
(1936) ir Su Jakštu per pikto 
laukus (1937). 1939 metais 
buvo antrukart išrinktas mari- 
jo.'ų generolu, persikėlė vėl į 
Romą ir ten išbuvo ligi mirties 
(1951). Po mirties liko stambus 
jo rankraštis apie Sibiro apaš
talą kun. Justiną Pranaitį.

Minėjome išorines priežas
tis, kurios dinamino Būčį. 
Neabejotinai buvo ir išvidinių. 
Jis gi buvo žmogus tos gene
racijos, kuri nepaprastai tikėjo 
veiklumu ir organizacijos 
galia. Vulkaniškai tada veržė
si Vakarų pažanga ir savo 
sprogmenis ruošė rusiškasis 
Rytų vulkanas. Būčys tikėjo ir 
savo tauta, kaip tikėjo Mairo
nis, Kudirka, Jakštas. Buvusi 
visą šimtmetį užspausta, be 
savitos veiklos, tauta buvo 
reikalinga judėjimo ir judi
nimo. Kiekvienas stengėsi ką 
nors duoti iš savęs ir duoti 
daugiau, negu įprastinėse sąly
gos būtų buvę galima. Ar ne 
dėl to Būčys žavėjosi Vincu 
Kudirka ir talkino jo Varpui 
rašiniais bei prenumeratomis? 
Vėliau nusigręžė nuo jo, nes 
tikėjo daugiau tiesos ir dva
sios galia savo tautai ypač tuo 
metu, kai revoliucinės jėgos 
atrodė greičiau sprogdins ir 
palauž tautos dvasią. Tai buvo 
jo asmeninis ir draugų įsitiki
nimas, kurį jis prisimena savo 
atsiminimuose. „Maskviškis 
varpininkų centras moka 
žadėti, bet mėgsta pažadų nete- 

1 sėti. Buvo žadėjęs tikybos daly
kuose laikytis neutralumo, 
neužgaulioti katalikų įsitiki
nimų, tačiau neiškentė nenei
gęs dogmų, nešmugeliavęs 
laisvamaniškų pažiūrų“ dovą apie Chicagos bažnyčias 
(Atsiminimai, I, 317).

Kodėl tapęs akademiku-pro- 
fesoriumi, nesikoncentravo 
vien į mokslinę sritį ir 
neatsipalaidavo nuo publi
cistikos? Atsakymas būtų tas 
pats. Jo generacija turėjo iš 
savęs duoti viską, ko tautai tuo 
metu stigo. Rašydamas kny
gas ir straipsnius, jis nestatė 
klausimo, kiek išliekamos ver
tės turės jo darbai. Jam buvo 
svarbi to meto dabartis ir jos 
dvasinis alkis. Pagaliau nebu
vo atėjęs laikas galvoti apie 
kultūros piramides, kai reikėjo 
ruošti jom pagrindus.

Būčys išjudėjo ir įsibėgėjo 
visais frontais, plėtėsi ir šako
josi, tačiau neužmetė i 
apologetikos.

Apologetas — 
gėrio mokytojas

Po Jakšto Būčys buvo 
miausias mūsų apologetas, bet 
nebuvo logikas iš prigimties, 
kaip Jakštas. Nors jis gana 
stengėsi išmokti struktū
rinio, silogistinio galvojimo ir 
specialiai studijavo kriteriolo- 
giją, tačiau jo kritikos bei 
diskusijos buvo ne sausos ir 
neaštrios. Jis nebuvo 
kirstukas, koks kartais pasiro
dydavo Jakštas, o didelis 
džentelmenas savo oponen
tams. Skyrėsi ir nuo trečio 
žymaus apologeto — publicis
to Justino Staugaičio, pasiraši- 
nėjusio Meškum, Panenupiu, 
Zanavyku. Pastarasis ėjo į 
detales, sakytume, blusinėjo 
mūsų periodiką ir atsišaudė 
kulkosvaidžiais. Būčys nesi-

smulkino, ir jei ką šaudė, tai iš 
artilerijos. Jis buvo artimesnis 
ketvirtajam iš mūsų apologetų 
— 'pasauliečiui Pranui Dovy
daičiui, istorikui ir gamta- 
mokslininkui. Istoriniai ir 
gamtamoksliniai argumentai 
Būčio polemikose labiausiai 
svarūs. Jo 
užrašytas 
ketinimas, 
asmeniniu 
nimu: „.

atsiminimuose yra 
vienas ankstyvas 
pagrįstas buvusiu 
jo paties suklaidi- 

,Eisiu į kunigus, kad 
kovočiau su istorijos falsi- 
fikatoriais“ (I, 31).

Apologetinis — poleminis 
laikotarpis mūsų spaudoje 
buvo pasiekęs savo viršūnę 
bene 1910-1915 metais. Po I 
didžiojo karo, nepriklausomy
bės laikais, jis laipsniškai slū
go ir prarado savo interesą 
prieš 1935 metus. Būčys aplei
do savo katedrą Lietuvos 
universitete kiek anksčiau 
(1927), ir po jo apologetika 
buvo pakeista į grindžiamąją 
— fundamentalinę teologiją. 
Su tuo neteko pirmaeilio aktu
alumo ir Būčio apologetiniai 
raštai. Tačiau kiti jo raštai, 
ypač gausūs straipsniai 
žurnaluose, buvo aktualūs ir 
net šiandien galėtų būti įdo
mūs.

Būčys stebino trim savybėm, 
reikšmingom 
nepaprasta 
enciklopediniu 
išskirtine dovana 
Mokėjo daugiau kaip dešimt 
kalbų ir šešiom iš jų galėjo

akademikui: 
atmintim, 
žinojimu ir 

kalbom.

savo

žy-

Kun. Pranciškus Būčys 1913 metais. Vysk. Pranciškaus Būčio portretas, pieštas dail. 
Edvardo Krasausko 1947 m.

ganą tobulai rašyti. Ko jis 
nežinojo ir iš kokios tik srities! 
O atmintis, kai skaitai jo raš
tus, ypač atsiminimus, lyg 
būtų nurašyta iš dienoraščių, 
čia pat įvykiams vykstant.

Būčys daugelį domino 
būdingom teigiamybėm — 
ramiu, blaiviu galvojimu, min
ties perteikimu paprastai ir 
suglaustai, patvarumu dirbti, 
nesijaudinimu sunkesniais 
momentais, pareigingumu ir 
orumu, o ypač atvirumu 
bendriesiems reikalams.

Ieškant visų savybių suves
tinės, gal tektų jam taikyti 
šiuos šv. Rašto žodžius: 
Sapientia ėst major super 
omnia — išmintis aukščiau

visko: paprasta, kukli, nuošir
di būčįnė išmintis. Protas žiūri 
sub specie veri (tiesos požiū
riu), o išmintis sub specie 
boni (gėrio požiūriu). Būčys 
buvo jautrus tiesai ir dar 
labiau gėriui. Teoretiškas ir 
analitiškas protas „mėsinėja“ 
tiesą kaip laboratorijos objek
tą, o išmintis tiesą atskleidžia 
organiškoje visumoje, susie
tą su gyvenimu ir žmogaus bui
tim. Toks buvo Būčys, dėsty
damas apologetiką, 
rašydamas veikalus, vesda
mas polemikas. Iš visų mūsų 
apologetų ir paskaitininkų 
turbūt vienas Būčys neliko 
niekam ir niekuo neaiškus. 
Protas dėsto, o išmintis moko.

Būčys buvo mokytojas plačia 
prasme visoj savo veikloj, net 
administravimo pareigose.

Kai stebim Būčį, praėjusį 
aukštųjų mokyklų rektoriaus, 
vienuolijos generolo, pagaliau 
vyskupo pakopas ir neapsvai- 
gusį, nepametusį pusiaus
vyros — išlikusį paprastą, 
kuklų, neprigludusį prie 
bėgamybių, nesupilkėjusį, 
priešingai — orų, norisi sušuk
ti: štai tikroji, nemeluota 
gyvenimo išmintis! Ar ne tuo 
Būčys išliko vieningas ir vien
tisas, nežiūrint skirtingiausių 
pareigų, keliavimų ir įstri
gimų įvairiuose kraštuose ir 
įvairiopos jo veiklos moksle, 
Bažnyčioj ir tautoj?

Lietuvis Chicagos bažnyčių mozaikoje
Chicago Churches and Synagogues. 

An Architectural Pilgrimage. By 
Gcorg A. Lane S.J. Photographs by Al
gimantas Kezys and Goerge Lane. 
Loyola University Press, 1981. Knyga 
puošnaus didelio formato, 254 psl., kai
na — 25 dol. Knygų platina Loyolos 
universitetas, 3441 N. Ashland Avė., 
Chicago, IL 60657 ir University of Chi
cago Press, 5801 S. Ellia Avė., Chi
cago, IL 60637.

•

Dėka dviejų Chicagos pasi
šventusių jėzuitų, knygų pa
saulis pagaliau susilaukė ver
tingos knygos. Neseniai 
Loyolos universiteto leidykla 
išleido puikiai iliustruotą va-

ir sinagogas. Knygos “Chi
cago Churches and Syna
gogues” viršelį puošia puiki ru
sų ortodoksų šv. Trejybės 
bažnyčios nuotrauka ir dvi pa
vardės: George Lane ir Algi
mantas Kezys.

Apskritai galvojant apie 
istorinę Chicagos miesto pra
eitį, tenka tik nustebti, kad ligi 
šiolei mes nebeturėjome nieko 
vertingesnio išspausdinta apie 
šio miesto bažnyčias. Tai buvo 
nedovanotinas apsileidimas. 
Užtat malonu, kad pagaliau 
dviem jėzuitam kilo mintis 
klaidą atitaisyti ir pasaulį su
pažindinti su Chicagos bažny
čių mozaika. Džiugu, kad prie 
darbo prisidėjo ir mūsų žino
masis fotografijos meninin
kas Algimantas Kezys.

Knygos autorius Lane 
įžangoje prisipažįsta, kad idė
ja apie šį leidinį gimė prieš po
rą metų, besilankant vienoje 
bažnyčioje. Gerai, kad jis tą 
idėją įgyvendino.

ChicagOB miestas, priešin
gai įvairių turistų manymui, 
nėra vien tik gengsterio Capo- 
nės ar kiaulinių stockyardų 
gimtinės. Chicaga yra pagar
sėjusi visame pasaulyje ir sa
vo architektūriniais pastatais. 
Dėka tokių architektūros mil
žinų kaip L. Sullivan, F. L. 
Wright, B. Byrne, L. Van der 
Rohe bei H. Weese ji tapo visos 
Amerikos architektūrinių pa
statų pažiba. Kiekvienas dau
giau architektūra besidomin
tis pilietis žino, kad yra 
susikūręs net Chicagos archi
tektūrinės mokyklos stilius.

J. SOLIŪNAS

Turistams, besilankantiems 
mieste, visados yra nurodomi 
garsieji atchitektūrinės vertės 
pastatai.

Deja, ligi šiolei niekas mies
to lankytojui negalėjo daugiau 
paaiškinti apie gražiąsias 
miesto bažnyčias ir sinago
gas, nors ir bažnyčių tarpe yra 
begalės architektūrinių dei
mančiukų, sukurtų didžiųjų ga
liūnų.

Reikėjo, kad ne patys archi
tektai, bet du dvasiškiai paga
liau sumotų, jog net turistui 
yra daroma didelė skriauda, jo 
nesupažindinant su Chicagos 
šventyklomis.*

Ir tikrai: yra malonu ir pap
rastam čikagiečiui paimti į 
rankas knygą apie bažnyčias 
ir sinagogas.

Autorius knygai atrinko 125 
bažnyčias ir sinagogas. Tai la
bai mažas skaičius, nes mano
ma, kad Chicagos mieste yra 
apie 2000 tokių pastatų. Tai 
bažnyčių ir sinagogų miestas. 
Užtat ir parinkti, kurios baž
nyčios ir sinagogos bus “paro
dytos” pasauliui, anot au
toriaus, buvo labai sunku.

Pasipriešinti išrinktųjų skai
čiui galėtų turbūt tik nepap
rastas įvairių sričių žinovas. 
Mat, magiškojo skaičiaus rė
muose tegalėjo tilpti, dėl vie
tos ir laiko stokos, tik “pasi
žymėjusios” bažnyčios ir 
sinagogos.

Autorius teigia, kad buvo 
išrinkta pačios įdomiausios 
šventyklos “architektūrinės, 
istorinės ir socialinės svar
bos”.

Knygon pateko, sakykime, • 
Šv. Povilo bažnyčia, Šv. Trejy
bės katedra ar KA.M. sinago
ga dėl savo architektūrinės 
svarbos. Kitos šventyklos bu
vo įtrauktos dėl istorinės ver
tės.
-Mums malonu, kad knygon 

pateko nors viena lietuvių ran
komis statyta bažnyčia. Tai 
£v. Kryžiaus. Šiai mūsų bažny
čiai yra skirtas visas (134 p.) 
puslapis, bei viena išorinė baž
nyčios fotografija. Autorius 
pateikia trumpą bažnyčios ap
rašymą architektūriniu ir iš

toriniu požiūrįų. Šv. Kryžiaus 
bažnyčia, renesansinio sti
liaus, buvo pastatyta atchitek- 
to J. Molitor 1904 me
tais ir turi 1400 sėdimų vietų. 
Vėliau bažnyčios vidaus iš
puošimas buvo keistas, su
dedant 2000 lempučių apšvie
timui. Minima, kad bažnyčios 
perdek avimui vadovavo dai
lininkas A. Valeška.

At Jo, kad kitos lietuviškų 
parapijų bažnyčios niekuo 
ypatingai nebuvo žymios ir ne
bebuvo įtrauktos į “išrink
tųjų” skaičių. Tiesa, knygos 
etninių bažnyčių sąraše buvo 
paminėtos dar Aštuoniolikto
sios g-vės lietuvių parapijos ir

Brighton Parko parapijos baž
nyčios.

Aplamai ši knyga yra labai 
geras ir reikalingas įnašas į 
Chicagos miesto istoriją. Ji 
puiki savomis meniškomis 
fotografijomis ir užtektinai 
painformuoja skaitytoją apie 
paminėtas bažnyčias. Paga
liau ir Chicagos tikintiesiems 
padaryta skriauda tapo atitai
syta. Sulaukėme vertingo vei
kalo apie vieną gražiausių Chi
cagos įdomybių — jos 
bažnyčias ir sinagogas. Skai
tytojai ir visi čikagiečiai turė
tų būti nepaprastai dėkingi 
knygos autoriui ir jo talkinin
kui A. Keziui.

Knygą “Chicago Churches 
and Synagogues” išleido Loyo
los universitetas.

Lietuvių statyta Sv. Kryžiaus bažnyčia Chicagoje. Nuotrauka iš knygos 
„Chicago Churches and Synagogues“.

AklHJS

Margi 
pagrėbstai

B. KAZIMIERAITIS abaH

Planas Koliziejui 
paversti operos 

rūmais

Nuvažiuoti į Romą ir, be kitų 
įžymybių, nepamatyti Koli
ziejaus būtų nei šis, nei tas. 
Tas milžiniškas amfiteatro 
pastatas ir senas (jis jau 1901 
metų senumo), ir daug isto
rijos apglėbęs tarp savo sienų. 
Ten juk ne tik gladiatoriai 
imdavosi, bet ir krikščionys 
būdavo draskomi liūtų.

Tas pastatas dabar stovi 
nenaudojamas, vien ekskur
santams pažiūrėti. Tai Romos 
operos meninis direktorius 
Gioacchino Lanza Tomasi 
pasiūlė planą, kaip produk- 
tingiau tą milžiną panaudoti. 
Jis norėtų, kad vasaros metu 
ten būtų statomos Verdžio ir 
Puccinio operos ir baletas.

Koliziejus niekam nebuvo 
naudojamas iki XIX amž. 
Tada ten tam tikromis dieno
mis pamokslininkai buvo 
pradėję sakyti pamokslus, ku
riuose primindavo krikščio
nybės praeitį, daugiausia kiek 
ji susijusi su Koliziejum. 
Arenos vidury per ilgą laiką 
buvo priaugę medžių, bet prieš 
šimtmetį jie buvo iškirsti. 
Kasinėjimai iškėlė aikštėn 
nemaža paslapčių — atidengė 
visokius praėjimus ir įrengi
mus. Neseniai buvo atremon
tuota apie 80 išėjimų.

Tas pastatas sutalpindavo 
iki 50,000 žmonių. Tomasis 
galvoja, kad operos reikalui 
užtektų 20,000 vietų. O kad jo 
tas planas nėra kokia nors 
fantazija ar kvailystė, rodytų 
Veronos pavyzdys. Ten yra 
romėnų pirties Caracalla griu
vėsiai. Musolinis panorėjo, kad 
juose būtų statomos operos, ir 
paskyrė lėšų reikalingiausiam 
remontui. Tie griuvėsiai sutal
pina 22,000 žiūrovų, ir į pasta
tymus bilietai išperkami labai 
iš anksto. Sako, bloga to pasta
to akustika, ir dėl to tik apie 
pusė žiūrovų tegirdi, kas 
dainuojama ar grojama. Bet 
pastatymai būna ištaigingi. 
Pavyzdžiui, kai „Aidą“ vaidi
nant prieinama iki triumfo 
maršo, arena būna pilna arklių 
ir vežimų. Matyt, tad ištaigin
gumas kaltas, kad per sezoną 
pasidaryta apie 720,000 dole
rių nuostolių.

Annos Achmatovos 
„Reąuiem“ 
Edinburgo 
festivalyje

Rusų dabar jau mirusios poe
tės Annos Achmatovos kūry
ba lietuviams pažįstama 
turbūt daugiau tik išrink
tiesiems ir dar tik tiems jų, 
kurie moka rusų kalbą. Tiesa, 
kas domisi, gali pasiskaityti 
jos eilėraščių, išverstų į didžių
jų tautų kalbas.

Mažai kam pažįstamas ir 
gyvenimas tos talentingos 
moters, kuri ilgus metus turėjo 
pakęsti sovietinio režimo 
persekiojimus. Kaip poetė, 
iškilusi dar prieš Rusijos revo
liuciją, paskui turėjo pakelti 
smūgį po smūgio. Jos pirmas 
vyras, Nikolajus Gumilevas, 
buvo sušaudytas, sūnus Levas 
Gumilevas tris kartus sėdėjo 
kalėjime. O kai 1946 m. Ždano- 
vas pradėjo dar kartą sijoti 
kultūrininkus, Achmatova 
buvo ne tik iš rašytojų sąjun
gos išmesta, bet ir išvadinta 
„pusiau vienuole, pusiau 
prostitute“ — toks buvo prasi
veržęs įsiūtis prieš poetę, kuri 
neprisitaikė.

1935-1940 m. ji parašė ciklą 
eilėraščių, pa vadintų”^ e-

ųuiem“, skirtą apgailėti išim
tiems ar nužudytiems artimie
siems ir apraudoti** į'šVo'' 
kraštui. Nors ji susilaukė 
atoslūgio (mirė 1966m*.)'4r' 
šiokia tokia jos kūriniiĮ jinVii-J 
nė buvo išleista, kol p 
buvo gyva, bet to ciklo 
čiai ne visi dar tinka'spa’u^ 
dinti Sov. Sąjungoje. *’ * u "

Svetur, be abejo, tinka.' 
niškame Škotijos so 
Edinburgo festivalyje šiem 
(rugpjūčip mėn.) 
būdu buvo paminėta ų* 
Achmatova. Jaunas 
John Tavener parašė įpu^Ką, 
kaip tik tam jos Reąuiį^,^ 
lui, kuri rusų kalba c 
solistė Phylis Bryn Ju 
Sako, klausytis šiokią 
kliūtis buvo ta rusų 
kurią retas kas temoką, 
susidomėjimo būta 
ypač kad muzika es^'jjgf 
traukll‘ »A suh

soKsdaų
Berlyno parodos 
Prūsijos valstytyęj“ J 

išaukštinti q on uU 
h . , Visg'iru!

Paraduose ir sargyboms* p ne 
paminklų paskirtieji .
Vokietijos kariai, sako, enį^

21-

I
1

žąsies žingsniu, praktikuotu 
vokiškos Prūsijos .kari" 
kuriems anuomet vadovavo 
generolai Schamhorst ir Gnei- 
senau. Dėl to tie rytiniais 
vokiečiai kartais esą vadinatnš'C 
raudonaisiais prūsais. sr onii

Bet vokiškosios Prūsijos’ 
valstybei išaukštinti tam JtitaųG 
žygių yra ėmęsis ir Vakarų, t 
Berlynas. Neseniai ten buvau 
suruošta paroda paminėti 20Q v 

metų sukakčiai, kai gimė.j 

žymus Prūsijos architektaiiiO 
dailininkas Schinkel. O dabdri., 
didžiulė paroda ten suorgani
zuota įvairiapusiškai atskiri*:': 
ti Prūsijos valstybės istorijai itrį 
nušviesti kai kurieirisBbtoiEt 
valstybės asmenims, metėją’1 
žmonų vaidmeniui. Kadrini*#““ 
tys apie tą parodą kuo plačia*" 
pasklistų, Rowohlto leidykla“! 
buvo paprašyta ir sutiko0 
pagaminti penkias įkalbėjimų'1 
juostas, kuriose bus plačiai 
aiškinama, ką kurie pavados" 
eksponatai reiškia. Taip* pat' 
bus įkalbėta duomenų apie 
Prūsijos socialinę istoriją, poli
tinę kultūrą ir Berlyno vaid-ni 
menį, kaip literatūros” rpužl-J 
kos ir filmų centrą. Paroda bfisi” 
uždaryta lapkričio mėn. 15 d., «<v 
per tą laiką dar bus rodomiirnl- 1 ’

H'
.. m® 

mai, susiję su Prūsijospraėl- 
timi.

Vakarų Vokietija nerodanti 
entuziazmo vokiškosiom jtyūsi- 
jos praeičiai. Daugumą* Jos 
rajonų buvo ir tebėra antj- 
prūsiški (šiauriniai Hanzos 
miestai, pietiniai ir pietvaka
rių katalikai, Reino sritis);. Bet 
Vakarų Berlynas yra ^mįaŽ; 
daug nepriklausoma valstybė. 
Jo vadai daro ar leidžią, dary
ti, kas jiems priimtiną^

4d

>4/9
iai
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ra’

E;r<t
r
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Berlynas savo metu yrąbuyęs _ 
Prūsijos, o vėliau irt Jyięftp 
Vokietijos sostinė.

Turbūt kaip atkirtį į šią pa 
dą Rytų Berlynas guęu< 
savo pastovią parodą ^yęk 
tijos praeičiai nušviesėjai 
vakarinėje miesto Jįa

or
ii

■kt

rvi juo praeiviui hudviuoų, 

vakarinėje miesto LįhUyj? 
suruoštąją ta proga ten bųVp 
pasisakyta kritiškai: yįkarij 
Berlyne tai buvę padaryta 
„reakciniais sumetimai^“.. *I/ ,

__________ 3
isaiamn

Bažnyčios misija yra. ne.tik 
skelbti Kristaus mokslą iržmor d 
nėmB teikti jo malonę, bdtdraut d 
ge evangeline dvasia gaivinti ’ 
ir žemiškųjų rūpesčių. spren
dimą.

Dr. Juozas Girniui
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Čėplovo ir Oskaro 
Milašių santykiai
ELENA VASYLIŪNIENĖ

Kada amerikiečių spauda 
papjcelbė Nobelio literatūros 
premijos lauratą Czeslow’ą 
Mfflbsz’ą esant lietuviu, nubė
gau į biblioteką ir griebiau
pirmą jo pasitaikiusią knygą, 
parašytą lenkų kalba, nes tą

' moku. Pripuolamumo 
i'veikia: atsinešiau kny- 
įu „Ziemia Ulro“ — Ulro 
.‘Keista tai knyga. Atro- 

rašyta vaikams, o rašy- 
inkia kalba ir turinti daug 

gos. Autorius prisi
uvo pirmuosius žings- 
įpetinėje kūryboje, kada 
i su kitais Bazilijonų 
ist, Vilniuje, tuose 
>se, iš kurių buvo kadai- 
‘e?ti filomatai (jaunimo 
’acija, kuriai priklausė 
s Mickevičius). Toliau 
lygoje randame lenkų 
veikalų nagrinėjimus, 

rskio kūrybos 
ą, daug puslapių 
William’o Blake’o, 

rg’o ir ypač Oskaro 
NflSa^faūs kūrybai, visas sky
rius Adomui Mickevičiui, 
pabertos pastabos apie Becke- 
tto gt^brą ir Simone Weil,

tai ne per daug 220 puslapių 
knygai? Apsidžiaugiau, kad 

tai, ko galbūt ir ieško- 
nebūčiau radusi: santy- S.sų lietuvio poeto Oskaro 

iaus su jo giminaičiu, 
lenką poetu, kaip save Česlo-

ovbv<>.

4.dd 
ta

apie šių dienų katali- 
lenkų katalikybę“. Ar

Pradedu nuo keisto knygos 
pavadinimo — „Ulro žemė“. 
Tąrrterminą Česlovas pasisko
lino iš anglų mistiko William’o 
Blalp&’o. Mat Blake tikėjo, kad 
Dumtas dovanoja, vaizduote 
rąšytajui, ir rašytojas tampa 
pranašu, naudodamas savo 
všdždūotę. Vaizduotės momen- 
tasmuaidina svarbią rolę ir 
CzĖalow’o Milosz’o kūryboje. 
„Ukrten žemė“ yra Blake’o 
vaizduotės padarinys: „Ulro 
žemėje“ Blake pats nebuvo, bet 
jisi tapo, kad ten gyvena poe- 
tataJda&ninkai, filosofai, visi 
tipįžmonės, kuriuos jis vadina 
sužeistais. Terminą „ukalec- 
zang^H(Česlovas ir pats sau 
priskiria. Jis, Česlovas, neran- 
da4 vietos šioje žemėje ir jis 

kitos žemės ir kito 
dangaus, kaip jo ieškojo Blake, 
Soridmborg’as ir Oskaras 
Milašius.

if'as Milašius gimė 1877 
Istorinėje Lietuvoje ir 

[avė lietuviu, savo gimi- 
i atkasdamas iki 

ižinių šimtmečių. Jis 
> metais širdies smū-

m 
laikė jave ii 
n8§<> Sffe“ viduramžini “Ssfe c 
gim ^pepalikdamas testa
mento. Česlovas stengėsi gauti 
giminaičio Oskaro palikimą, 
beĮT įvyko kitaip. Česlovas 
gįję^ė J.911 metais, Lietuvoje, 
Afh;

8

l, rj f J ’lėtas Vilniuje, dabar 
- 4 Amerikoje, Nobelio 

į. vargu ar apie tai 
ięis, kada rašė knygą 
ia Ulro". Keistas yra 

Uęsiov, ’

QpKa.J

rodo'jo: laiškai, rašyti Chris- 
tltinSn Gass’ui, pykstant, kad 
m-—a, daug iškentėjusi,
tęį^’nėpriklausomybės lietu- 

^norėjo pripažinti. Kas 
ėąlovas. Jis ne tik sutiko 
pkijos nusistatymu, bet 
Ssi net įrodyti, kad 
aę niekad lietuviu nebu- 

< v jį kilmės atžvilgiu laiko 
kb”drfibl>olitu, kadangi Oskaro 
senelė "buvusi italė, o motina

vpf nesupratimas Oska- 
lečiant Oskaro tautybę: 
iras pasisakė už 
klausomą Lietuvą, ką

žydė. Oskaras nemėgo savo 
giminaičių, gal dėl to, kad jie 
htatmaumiesčionėję, o gal dėl 
to,.iitad buvo atsisakę savo 
lietatybės. Bet Oskaras mėgo 
Č&slovą, kurį sutiko Paryžiuje, 
Čndavui esant 19 metų 
amžiaus, dar studijuojant 
Vainiuje teisę. Oskaras

išpranašavo Česlovo ateitį, 
sakydamas, kad jis, Česlovas, 
„atneš garbę“ Oskaro giminei. 
Oskaras Česlovą vadina sese
rėnu, atkylančiu iŠ prosenelio.

Česlovas savo žymiuoju 
giminaičiu domėjosi. Jis Oska
ro knygą „Miguel Manara“ 
skaitė būdamas 13 metų 
amžiaus, lenkiškam vertime. 
Nieko nesuprato, bet nesijuo
kė, kaip juokėsi iš Slovackio. 
Česlovas domėjosi Oskaru, 
būdamas pats Prancūzijoje. 
Česlovas pats rimtai pradėjo 
rašyti eilėraščius Paryžiuje 
1934 metais. Anot Česlovo, 
Oskaras buvo labiau kokybės 
poetas, kaip kiekybės. Oskaro 
garbė kilo dėka aristokratinio 
elito, dvasine prasme. Masėse 
jis reikšmės neturėjo. Oskaro 
vienas svarbiausiųjų gerbėjų 
buvo šveicarų bankininkas 
Armand Godoy, autorius pir
mos knygos apie Oskarą Mila
šių — „Milosz, poete de 
l’amour“ — „Milašius, meilės 
poetas“. Godoy iniciatyva 
buvo išleisti visi Oskaro veika
lai. Oskaro Milašiaus kultą 
Paryžiuje skleidė žymūs 
tenykščiai literatai, pvz. Jean 
Cassou. Bet kada poeto garsas 
kilo, įvykdavo kažkas, kas tą 
garsą stabdė. Kodėl? Česlovas 
galvoja, kad Oskaro garbei 
plačiau paplisti po platųjį 
pasaulį kliudė Oskaro vienišu
mas. Mat Oskaras bepriklau
sė jokiai politinei partijai, 
nesudarė savo poetinės mokyk
los bei krypties. Česlovas 
sakosi buvęs liudininku, kada 
1958 metais Andre Blanchet 
rašė „Etudes“: „1939 metais 
Fontainebleau kapinėse buvo 
palaidotas nežinomas žmogus^ s 
Jis buvo vienas iš tikriauBiojo 
ir aukščiausiojo rango poetų, 
gyvenusių šitame ar bet kuria
me amžiuje ir rašiusių bet 
kuria kalba. Jis pralaimėjo, 
kaip pralaimėjo Nervai, 
Baudelaire, Van Gogh. Atleisk 
mums, Milašiau! Prancūzija 
nenorėjo tavęs pažinoti iki tavo 
paskutiniojo atodūsio, bet 
tam, kad semtų garbę iš tavo 
pašaukimo, tragiškai nepažin
to, negirdėto, nuolat pasta
bomis mokyto“. Maždaug tuo 
pačiu laiku Theatre dės 
Champs-Elysees kelias dešim
tis kartų buvo vaidinta Oskaro 
misterija „Miguel Manara“. 
Veikalas turėjo didelį pasiseki
mą, bet jo pastatymas neatiti
ko veikalo prigimtį: buvo 
priglaustos moderniškos 
dekoracijos, scenoje skambėjo 
šauksmas, veržėsi vulgaru
mas. 1939 metais Varšuvoje 
tas pats veikalas buvo tik 
rečituojamas: vėl tas pat — 
viskas per triukšminga. Sako
ma, kad neįmanoma buvo rasti 
aktorių, kurie sugebėtų šį 
veikalą vaidinti... (

Draugija Les amis de Milosz 
Paryžiuje parašė daug Oskaro 
veikalų studijų ir daug studijų 
išleido. Fontainebleau, kur 
Oskaras gyveno, jo vardu yra 
pavadinta viena aikštė. Bet Os
karas vis tiek liko tik išrinktųjų 
nuosavybe, jo vardas plačiose 
masėse nepaplito.

Kodėl? Jau sakėme, kad jis 
buvęs vienišas žmogus. Šalia 
to, Oskaro veikalų vertė yra 
nevienoda. Česlovo nuomone, 
ankstyvoji Oskaro kūryba, 
kuri sako Oskarą esant 
didžiuoju poetu, nutilo. Po 
pertraukos pasirodė „Metafi
zinės poemos“, rašytos proza, 
labai sunkios skaityti, su bibli
jos ištraukomis. Česlovui todėl 
net kyla įtarimas, kad Oska
ras buvo susirgęs psichine 
liga, kaip Swedenborgas ir kt. 
Kai kas Oskarą laiko „dideliu 
katalikų poetu“, bet katalikiš
kos enciklopedijos apie jį nieko 
nerašo. Tuo tarpu „Encyclope- 
dia Judaica“ pašvenčia Oska-

Adomas Galdikas (1893-1969) Senosios kapinės (M. K. Čiurlionio dailės muziejus Kaune)

Ant senų, senų kapelių
KAZYS BRADŪNAS

TENAI

Ant senų senų kapelių, 
Kaimo liekanų gale, 
Amžinybė ranką kelia 
Ir kaip motina mane

Kūdikio dienose glosto. 
Norisi užmigt tenai, 
Kur našlaičių guolį klosto 
Mano žemės smėlynai.

SENKAPIUOS

Jau pamiršta, kas nuo kada čia guli,
Tik žemė dar Šventa, neariama,
Tik pora medžių, Šimtmečių sausuolių, 
Nejudina nei kirvis, nei ranka.

Tik kažin ko nuo kryžiaus seno, aukšto 
Nueiti greitai niekaip negali — 
Aplinkui vieškeliai, aplinkui žmonės vaikšto, 
O tu kalnely stovi ir tyli. m ...

MOTINOS KAPAS

Dievo rankos pasėjo žolę 
Ant mano motinos kapo. 
(Dievas nieko nedaro blogai) 
Žolėlės daigai, žolelės daigai... 
Glosto juos mano ranka, 
Ir aSarų druska
Motulės veido jau nesiekia — 
Skausmas ištirpsta žemėje.

TĖVŲPARAPIJOS KAPAI

Kieti tėvų parapijos kapai 
Manęs po visą žemę ieSko, 
Mano gimtadienį pasižymėję 
Į baltą kūdikystės knygą.

Plazdėjimas pakriūtės drebulaičių
Ir kovarnių riksmai virSūnėse,
Ir juodžemio bildėjimas į karstą,
Ir Angelo Pasveikinimo liūdnas balsas 
Girdžiu kaip Saukia 
šeimyniškai vardu.

Kieti tėvų parapijos kapai
Manęs po visą žemę ieSko... 
Nepykite — sugrįžęs atiduosiu

Kiekvieną savo džiaugsmo Sukę 
Ir paskutinę aSarą.

LIETUVIŲ KAPINES SIBIRE

Dega taiga Siaurės liepsna.
I kryžius įsikibę kapai. 
VirSum jų paplasna, paplasna 
Sklando juodi vanagai.

Kopia į dangų audra. 
Požemio dūžių klausai.
Mirusių sieloj giedra, 
Ramūs tėvynės balsai.

Kaulam dirvono gana.
Dar lengviau pelenuos. 
Žydi gėlė kruvina 
Amžinybės delnuos.

Nieko aplinkui nėra.
Nieks neateina visai.
Žemė vienodai gera, 
Jeigu kančioj pailsai.

Taigoj gęsta Siaurės liepsna. 
Nepaleidžia kryžių kapai, 
O ant jų paplasna, palasna 
Tupia juodi vanagai.

PO SIBIRO KAPINIŲ KRYŽIAIS

Mes gulim po stuobriniais kryžiais, 
Įkaltais į ledinę žemę,
Kurią čia pirmąkart suSildo 
AtSalę mūsų kūnai.

Jūs apie tai paraSot
Ir nuotraukas parodote
Ir skelbiate
Aklajam ir kurčiam,
Kad ten kažkur, gale pasaulio, 

Mes gulim po stuobriniais kryžiais. 
Be reikalo. Nedrumskite ramybės 
Ir netaisykit mūsų pagalvės, 
Palikite mus VieSpaties akivaizdoj 
NeaukStintus ir nepažemintus.

Palikit po stuobriniais kryžiais 
Baltoj kaip Ostija taigoj, 
Nepaliestojoj žemėj,
Kuri prisikėlimo būgnais dunda, 
Kai krinta artimųjų aSaros... 
Palikite mus VieSpaties akivaizdoj...

rui gana ilgą straipsnį. Kas jis ro nedidelį palikimą, nerodė to leidiniams.
— katalikas ar kabalistas? jokių pastangų Oskaro kny- Apie Oskarą ir jo kūrybą 
Paryžiaus lenkas, gavęs Oska- goms leisti, o tai buvo žala poe- buvo ir yra rašomos disertaci

Lietuvos kultūros istorijos 
bruožai

Tokiu pavadinimu „Mokslo“ 
leidykla neseniai Vilniuje 
išleido naują 347 psl. gausiai 
iliustruotą veikalą, kurį paruo
šė du žinomi istorikai — J. 
Jurginis ir I. Lukšaitė.

Knyga susideda iš plataus 
įvado ir trijų skyrių. Iš jų J. 
Jurginis paruošė įvadą ir du 
skyrius: „Kultūra feodalizmo 
įsigalėjimo laikotarpiu“ ir 
„Renesanso kultūros pliti
mas“. I. Lukšaitė — „Kultūra 
vėlyvojo feodalizmo laiko
tarpiu“.

Tai nėra Lietuvos ar lietu
vių kultūros istorija, o tiktai 
kai kurie jos bruožai — 
feodalizmo epocha iki XVIII 
amžiaus. Autoriai, aprašy
dami kultūrinius įvykius, kūri
nius bei mokslinius laimėji
mus, iškelia minėto meto 
istorinės Lietuvos, kuri buvo 
daugiatautė, laimėjimus. Taip 
pat gerai, kad neneigia fakto, 
jog Lietuvos valstybę sukūrė 
lietuvių tauta: „Lietuvių 
sukurta valstybė suvaidino 
pažangų vaidmenį Europoje 
ne tik tuo, kad buvo užtvara 
prieš germanų veržimąsi iš 
vakarų į rytus ir totorių — 
mongolų — iš rytų į vakarus, 
bet ir tuo, kad išugdė pilie
tybės supratimą, paremtą 
tautine ir religine tolerancija 
ir paliko europinės reikšmės 
kultūros paminklus, kaip 
Lietuvos Metraščiai, Lietuvos 
Metrika ir Lietuvos Statutas. 
Valstybei žlungant, darėsi 
nebereikalinga valstybinių 
institucijų rašto, ne lietuvių 
kalba, ir ji degradavo“ (21 
psl.).

I- je knygos dalyje J. 
Jurginis pateikia tokius 
poskyrius: Lietuvių tautos 
susidarymas ir valstybės 
atsiradimas, Pagoniškos 
kultūros bruožai, Rašto ir 
oficialiosios literatūros pliti
mas, Ryšių su užsienio šali
mis stiprėjimas, Religiniai ir 
tautiniai santykiai. II-je dalyje 
(89-181 psl.; tas pats autorius 
rašo apie renesanso kultūros 
plitimą Lietuvoje, visuomeni
nio gyvenimo sąrangą, posū
kius kultūroje ir kt.

II- je ir paskutinėje dalyje 
(186-311 psl.) I. Lukšaitė 
pateikia vertingų žinių apie 
liaudies kultūrą, papročius, 
tautosaką, tikėjimą, lietuvių 
kalbos vietą visuomeniniame 
gyvenime ir raštijoje, bažny
čiose, apie raštiją lietuvių 
kalba ir duoda kai kurių lietu
viškų knygų titulinių lapų 
nuotraukas. Sustoja prie švie
timo, mokslo raidos, Vilniaus 
universiteto, spaudos ir kitų 
klausimų.

Žinoma, iš esmės ši knyga, 
kaip patys autoriai pažymi, 
nėra lietuvių kultūros istorija. 
Ir kai kurių įvykių bei faktų 
interpretacija yra marksis
tinė, taigi lietuviams svetima. 
Daugelis autorių iškeltų isto
rinių faktų buvo aptarti ir 
komentuoti ankstesnėje litera
tūroje, ypač to paties J. Jurgi
nio pokario metais paruoštose 
knygose. Naujų dalykų mažai 
tepateikta. Nežiūrint to, veika
las įdomus, skaitytinas ir 
užsienyje gyvenantiems lietu
viams. Būtų labai gerai, kad 
tie patys autoriai paruoštų ir 
išleistų šio veikalo tąsą — dar 
keletą lietuvių kultūros isto
rijos tomų, kuriems dabar 
išleistas tomelis būtų tiktai 
lyg įžanginė dalis.

Br. Kv.

Filmas, kurį sukant 
galvota, kad jau 
karas prasidėjo

Britų, italų, lenkų ir ameri
kiečių filmų bendrovių pini
gais buvo baigtas statyti fil
mas „Iš tolimo krašto“ apie 
Lenkiją per paskutinįjį 
pusšimtį metų. Žinoma, Lenki
ja yra per plati sąvoka, tai 
sustota tik ties kai kuriais įvy
kiais. Baigus sukti, filmas 
parodytas popiežiui, nes 
pavaizduota jo vaikystė ir 
jaunystė. Režisavo Krzysztof 
Zanussi, kuris nuo seno 
pažįstamas su popiežium, kai 
jis gyveno Krokuvoje. Filmas 
bus rodomas ir Venecijos festi
valyje.

K. Zanussis dabar prisi
mena vieną epizodą iš to laiko, 
kai filmas buvo sukamas. 
Norėta pavaizduoti, kaip 1945 
m. sovietinės armijos veržėsi į 
Krokuvą. Tos scenos buvo 
traukiamos praeitą žiemą. 
Joms buvo naudojami Lenki
jos armijos tankų telkiniai. 
Amerikiečių žvalgybinis sateli
tas užmatė tuos tankus, ir susi
daręs įspūdis, kad Sov. Sąjun
ga puola Lenkiją. Kai pasklido 
aliarmas, Zanussis nusku
bėjęs į televiziją paskelbti, ko 
tie tankai riedėjo į Krokuvą.

b. kz.

Jei nebevalgai, nebejudi, tai 
esi nebesveikas; jei nebe-, 
galvoji, tai nesi, nebuvai ar 
nebesi inteligentas.

Vaižgantas

Glaudžiasi savi, glausis 
svetimi, kol tavo aruodai bus 
pilni.

Lietuvių priežodis

jos. Česlovui gyvenant Kalifor
nijoje, jaunas literatūros kriti
kas Jacųue Buge parašė 
disertaciją apie Oskarą Sorbo- 
nos universitete tema „Milosz 
en qu$te du divin“ — „Mila
šius, ieškantis Dievo“. Ši 
disertacija buvo išleista 1963 
metais. Amerikietis Stanley 
Quise parašė prancūziškai 
disertaciją tema „Egzotinis 
Milašiaus jautrumas“. Česlo
vui nepavyko gauti tos diserta
cijos fotostato, tai jis atostogų 
metu nuvyko į Paryžių ir tą 
disertaciją perskaitė. Ten 
Česlovas rado rinkinį dar 
niekur neskelbtų Oskaro 
laiškų, įvairias jo pastabas 
knygų marginelijose. Taigi 
buvimas Amerikoje padeda 
Česlovui rinkti medžiagą apie 
Oskarą.

Anot Česlovo, Oskaras buvęs 
vienišas žmogus, neturėjęs 
savo pastovaus kampo 
pasaulyje ir visa savo širdimi 
veržėsi į praeitį. Praeityje jis 
matė savo numylėtą tėvynę 
Lietuvą, kuriai norėjo tarnauti 
ir dirbti. Yra įdomi Česlovo 
pažiūra į tėvynės sąvoką.

Česlovas sako, kad tėvynės 
sąvoka priklauso „mitui ir 
pasakai“, ypač mažų tautų 
tėvynės sąvoka. Štai citata iš 
„Ulro žemės“ 71 puslapio: „Ne 
visi benamiai nori jais likti. 
Mes esame liudininkai mažų 
tautų atgimimo, bet jie 
nesupranta, kad jų veikla yra 
mitų ir pasakų kūrimas. Aš 
juos suprantu šiandien, juo 
labiau, kad mano išvietintojo 
gyvenimas ne kartą jau pakar
tojo Oskaro gyvenimą. Aš 
suprantu, kad tėvynė yra 
kuriama vaizduotės, ir ji yra 
mūsų dvasinė būtinybė“.

Česlovas kartą išgirdo 
anglišką pasikalbėjimą: „Yra 
du Miiašiai, lenkiškas ir 
prancūziškas, ir tas lenkiškas 
yra geresnis“. Česlovas į tai 
turi tokį atsakymą. Jis niekad 
nesirūpino nei gerumu, nei 
blogumu vieno iš jų. Bet 
kiekvienas rašytojas turi savo 
stilių, savo literatūrinę kalbą. 
Česlovas nelaiko Oskaro savo 
vadovu, nei jis bandė jį 
mėgdžioti. Abiejų Milašių 
tematika yra skirtinga, jų idė
jos yra irgi skirtingos.
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“Margutis”, “Živilė” ir 
nuotraukų paroda

Okupuotos Lietuvos poeziją^ 
New Haven’e

Kiekvienas savaitgalis, ypač 
rudens mėnesiais, Chicagoje 
yra, tiesiog kupinas paren
gimų. Žmonių susibūrimai yra 
jvairių pobūdžių: vieni jų la
biau kreipiami į kultūrinę sri
tį, kiti tik į šiap draugijinį pa
buvojimą, treti vėl angažuojasi 
visuomeninei veiklai. Jų visų 
ir visokių žmonėms reikia, ir 
gerai, kad jų yra. Chicagoje vi
sa tai prasideda jau penkta
dienių vakarais, dažniausiai 
kokių nors parodų atidarymu 
ar jau įprastomis kultūrinėmis 
vakaronėmis Jaunimo centro 
kavinėje. Ne visi tie gausūs 
renginiai savo tikslą pasiekia, 
ne visi vienodo lygio, kartais jų 
lankytojai pergyvena ne vien 
tik džiaugsmo, bet ir nusivy
limo valandėlių, kai atrodo, 
galima buvo padaryti geriau, 
bet nesistengta, nepadaryta 
arba padaryta tik atkištinai, 
nekūrybingai, trafaretiškai. 
Bet būna ir taip, kad visos trys 
savaitgalio dienos maloniai 
nustebina ir pasilieka atmin
tyje. O toks buvo ir praėjusis 
savaitgalis.

“Margučio” 
jubiliejinė 
programa

“Margutis” ir Petrutis Chi
cagoje jau yra virtę sinonimu. 
Bet geru sinonimu, be kurio 
Chicagoje būtų didelė tuš
tuma. Nebūtų ne tik kasdie
ninės, palyginti, gero lygio lie
tuviškosios radijo valandos, 
bet ir daugelio, daugelio kul
tūrinio sukirpimo vakarų, kon
certų, vaidinimų, sudarant pro- 
gas pasireikšti ne tik 
vieliniams programų atli
kėjams, bet ir atsikviestiems 
pavieniams svečiams ir sam
būriams iŠ kitų kolonijų, net iŠ 
užsienių. Svarbiausia, jog be
veik visuose kultūrinio pobū
džio “Margučio” — Petručio 
renginiuos didžiausia dalimi 
nebuvo nusipiginta, akylai rū
pintasi, kad renginių prog
ramos būtų gero lygio.

Apie praėjusio SeStadienio 
(spalio 24 dienos) “Margučio” 
jubiliejinės iškilmės programą 
iŠ anksto mažai kalbėjo ir pats 
Petras Petrutis. Jokių scenos 
žvaigždžių ir žvaigždynų var
dų nebuvo minima. Gal net ga
lėjo atrodyti, jog bus vien ge
rai, nuotaikingai pasivaisinta, 
pasisveikinta, paplota, kam 
reikia, per petį, ir viskas. Ta
čiau salėn atėjusius nustebino 
labai originaliai, labai sąži
ningai techniškai paruosta 
programa. Tai geras pavyz
dys, kaip technika ir išmonin
gas kitokB kūrybingumas gali 
susiderinti gana išradingoje 
simbiozėje. Inscenizuotoje vie
nos valandos radijo transliaci
joje buvo matyta ir iSgirsta vi
sa ir radijinio, ir laikraStinio 
“Margučio” istorija. Scenoje ir 
ekranų vaizduos matėme ir gir
dėjome dabarties ir praeities 
“Margučio” darbuotojus, net 
kalbėjomės čia pat su Šios 
programos reportere, klau
sėmės Vanagaičio, Mackaus ir 
kitų balso. Ir Šviesos, ir garsi
niai įraSai, ir Šventiškas sce
nos apipavidalinimas sudarė 
labai prasmingą ir iškilmingą 
vaizdą. Ir tai buvo pasiekta be 
pertempto ir tuSčio patoso, vis
ką seikėjant skoniu, turinio ir 
efektų suderinimu bei žodžių 
saikingumu.

Tebūna tad čia suminėti tie 
sųBibaudėliai, kurie savo už
davinius Šioje programoje atli
ko pasigėrėtinai: pranešėjas — 
Petras Petrutis, pranešėjas — 
Romas Sakadolskis, reporterė 
— Emilija Sakadolskienė, in
žinierius — Švitrius Gotceitas, 
inžinierius — Audrius Regis, 
skaidrių rodytojas — Vytaus 
Šumskis, skaidrių rodytojas — 

Jonas Miglinas, apSvietėjas — 
Vytautas Mickus, koordina
torius — Leonas Narbutis, 
aparatūra — Toliaus Siuto, 
skaidres .paruoSė — Petras 
Malėta, garsinę medžiagą 
atrinko ir programą paruoSė— 
Audrius Regis, Emilija Saka
dolskienė ir Romas Sakadols
kis.

Triskart mirusi, 
bet gyva Živilė

Spalio 25 dienos (sekmadie
nio) popietė Jaunimo centro di
džiojoje salėje dar kartą paliu
dijo, kaip Chicagos lietuviškoji 
publika yra iStroSkusi teatro ir 
kaip jo čia reikia: spektaklis 
buvo kupinas žiūrovų. Antano 
Škėmos “Živilė” Chicagoje bu
vo jau vaidinta prieš dešimt
mečius. Herojė, kaip matėme, 
per trijų valandų vaidinimą, 
miršta net tris kartus. Tačiau 
pats veikalas kažkuo vis dėlto 
yra gajus, kad jį ir šios dienos 
publika priėmė gana šiltai. 
Chicagon jį atvežė Los Ange
les Dramos sambūris, pakvies
tas Jaunimo centro moterų'klu
bo. Režisierė — Dalila 
Mackialienė. Aktoriai: Dalila 
Mackialienė, Sigutė Mikutai- 
tytė - Peterson, Aloyzas Pečiu
lis, Vincas Dovydaitis, Anta
nas Kiškis, dekoracijos — 
Algio Žaliūno, rūbai — Emos 
Dovydaitienės.

Pati Antano Škėmos “Živi
lė” struktųrine prasme vei
kalas įdomiai sugalvotas, ta
čiau vaidinti nelengvas. Ir ne 
kokia nors aktorine prasme. 
Situacijose, charakteriuos ir 
veiksmo planavime autoriaus 
yra palikta gerokai duobių. Jas 
užlyginti ar peršokti ne visada 
jau yra tiesioginė aktoriaus 
užduotis. Bet aplamai losange- 
liečių “Živilė” buvo vai
dinama nepeiktinai. Kai kurie 
momentai, kaip anas monolo
gas apie auksą, įsiminė ne
pamirštamai. Geriau lėkė le
gendinis ir romatiškasis 
pirmojo ir antrojo paveikslo žo
dis. Smulkiau pabiro trečiojo 
paveikslo realybė, turbūt dėl 
to, kad ir Škėmai pastarasis 
paveikslas mažiausiai nusi
sekė.

Suprantama, kai vaidinimo 
veiksmas vyksta neapibrėž
tuos legendiniuos amžiuos, 
kostiumų projektuotojas turi 
labai daug laisvės. Tačiau vis 
dėlto pirmojo “Živilės” pa
veikslo veiksmas vyksta bent 
lietuviškos legendos rėmuose. 
Tad ar neatrodytų geriau, kad 
aktorių rūbuose čia būtų re
gimas bent koks labiau šiau
rietiškai lietuviškas bruožas. 
Dabar, sakysim, Ašauto kos
tiumas buvo lyg kurio nors už- 
kietėjusio Arabijos magnato, 
regimo šiandieninėse naftos 
konferencijose.

Čia rašančiam, stebint 
dabartinį “Živilės” spektaklį, 
kažkokia analogija prisiminė 
vienas momentas iš prof. Ba
lio Sruogos dramos seminaro 
Vilniaus universitete sunkiais 
ir nykiais vokiečių okupacijos 
metais. Vienas seminaro daly
vis, studentas, skaitė savo pa
rašytą dramą, kupiną kone be- 
viltiškos nuotaikos ir 
egzistencialistinių akligatvių. 
Profesoriaus Sruogos reakcija 
buvo maždaug tokia: kaip jūs, 
jauni žmonės, taip greit pa- 
senotezkaip lengvai pasidavė- 
te fatališkai dvasios depresi- 
jai, kada reikia visur 
jaunatviškos ugnies visų mū
sų pasišildymui ir išlikimui, o 
kas ją uždegs ir palaikys, jeigu 
jūs — dvidešimtmečiai rašote 
ir galvojate, lyg persigyvenę 
miruoliai senutėliai... Ir nera
dau atsako: kągi sakytų šian
dien Balys Sruoga, pamatęs 
čia “Živilę?”

Kastytis Izokaitis (IS X-tosios fotografų parodos Chicagoje)

Kai tradicija 
bet nesensta

Dešimtoji metinė mūsų foto
grafų paroda M.K. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, 
Chicagoje. Trisdešimt šeši pa
rodos dalyviai! Kiekvienas su 
visu pluoštu savo nuotraukų. 
Ar jūs galit įsivaizduoti, ką tai 
reiškia?! O tai sako, kad foto
grafavimo menas mūsuose jau 
labai giliai įleido šaknis. Foto
grafuoja ne vien tik pensinin
kai iš neturėjimo ką kitą veik
ti, bet ir gausus būrys jaunimo 
savo energiją išlieja fotogra- 
fuotinų objektų medžioklei. Šia 

'prasme šiemetinė paroda ypač 
žiūrovą džiugina.

Aplamai ir mūsų fotografų

Kultūrinė kronika
Artinasi Maironio 

sukaktuviniai metai
1982 ma. birželio 28 d. suei

na 50 metų nuo Lietuvos atgi
mimo dainiaus Maironio mir
ties. Lietuvių Rašytojų 
Draugija minėjimą - akademi
ją rengia 1982 metų gegužės 23 
dieną Clevelande, N.P. Dievo 
Motinos parapijos patalpose 
savo narių suvažiavimo rė
muose. Prie minėjimo.-aka
demijos rengimo daug priside
da parapijos klebonas kun. G. 
Kijauskas, užleisdamas pa
rapijos salę ir kitaip rem
damas.

LRD valdyba nori suregis
truoti Maironio vardu pa
vadintas lituanistines mokyk
las, sales parkus. Siųsti po

bręsta,, darbuos turbūt atsispindi lie- 
’ tuviškosios dvasios bruožas,

kai nuotraukose tiek daug pei
zažinio grožio, tiek daug lyriš
kos nuotaikos daiktuose ir 
žmonėse, augaluose ir gėlėse, 
tiek daug našlaitėliškos užuo
jautos tai kasdieninei buičiai, 
bet ir nostalgijos kitokiems pa
sauliams. Argi viso to nėra ku
pinos ir lietuviškoje dvasioje 
gimusios liaudies dainos. Su
prantama, šiandieninė mūsiš
kių fotografija nėra kokia 
nors prasme liaudies kūryba. 
Tačiau ir ją, matyt, gaivina ne 
vieną kartą tos pačios lietuviš
kosios sielos kūrybinės vers
mės.

Sukaktuvinėje dešimtmečio 
parodoje kokios nors pritren
kiančios ekstravagancijos 

vieną foto nuotrauką su prie
rašu, kada mokykla zsalė, par
kas, pavadinta Maironio var
du ir pan. Liet. Rašytojų 
draugijos valdybos adresu: 306 
22nd Street, Santa Monica, CA 
90402.

Ateinančių metų Poezijos 
dienos Chicagoje didžiąja sa
vo programos dalimi tapgi bus 
skirtos Maironio mirties 50 me
tų ir Maironio gimimo 120 me
tų sukaktuvėms. Poezijos die
nos Chicagoje ateinantį 
pavasarį bus, kaip ir visada, 
Jaunimo centre gegužės 28 d. 
(penktadienį) ir gegužės 29 d. 
(šeštadienį).

Rašytojų suvažiavimas
Lietuvių Rašytojų draugijos 

narių suvažiavimas numaty

nematome. Grynai techni
kinis eksperimentas šį kartą 
gana minimalus. Atrodo, jog 
eksperimentu jau atsižaista 
pakankamai. Imama ieškoti 
ko kito, būtent — tikrovinės gy
venimo akimirkos, ne riksmo, 
o estetinio ir filosofinio išsisa
kymo. Tai rodytų, kad dešimt
mečio parodų tradicija žengia į 
tam tikrą brandumą. Ir tas 
brandumas jokiu būdu nereiš
kia senėjimo. Tai tik jaunat
viškas savo jėgų pajutimas, 
kada jau galima reikštis ori
ginaliai autentiška savo dva
sia, o ne vien tik techniškųjų 
priemonių kabalistika.

Parodą dar galima lankyti 
šiandien ir rytoj nuo 11 vai. ry
to iki 9 vai. vak.

k. brd.

tas 1982 ih. Clevelande gegu
žės 22 ir 23 dienomis. Suvažia
vimo programa truks dvi 
dienas, nes į programą yra 
įjungiamas ir Maironio 50 mir
ties sukakties minėjimas.

Taip pat suvažiavimo metu 
įvyks literatūros vakaras ir 
LRD premijų įteikimas, naujų 
narių priėmimas ir kt.

Plačiau apie suvažiavimą ir 
jo programą nariams bus pra
nešta biuletenyje, kuris išeis 
dar šiais metais prieš Kalėdas.

Atkreiptas dėmesys 
ljauną 

smuikininką
Aras Lapinskas, devynerių 

metų smuikininkas, yra pa
kviestas į Chicagos gimnazijų 
rinktinį simfoninį orkestrą. 
Harris Bergh, minėto orkestro 
dirigentas, išgirdęs Arą 
Lapinską, grojantį J.S. Bach a- 
moll smuiko koncertą Roose
velt universiteto konservato
rijos studentų rečitalyje, buvo 
taip sužavėtas jo grojimu, jog 
pakvietė jį groti šiame orkest
re be perklausos (audition). 
Sezono metu orkestras suren
gia tris koncertus. Jau pradėta 
repetuoti Haydn’o simfonija, 
ruošiantis kalėdiniam koncer
tui. Galutinis sezono koncer
tas įvyks birželio mėn. 27 d. Or- 
chestra Hali ir bus 
transliuojamas Channel 11 
televizijos stoties.

Rašytojas Algis Budrys 
kalbės Iliinojaus 

universitete, Chicagoj
Iliinojaus universitete 

Chicagoje, slavistikos sky
riaus ir lituanistikos studijų 
kviečiamas, kalbės mokslinės 
fantazijos rašytojas Algis Bud
rys lapkričio 4 d., trečiadienį, 
12:00— 12:50, C-l „Lecture 
Center“. Visuomenė kviečia
ma. Daugiau informacijų gali
ma išgirsti, paskambinus dr. 
StankuB-Saulaitei 996-5465.

Algis Budrys yra Nepriklau
somos Lietuvos pilietis, Lietu
vos atstovo New Yorke Jono 
Budrio sūnus. Jis yra pasižy-

Rugsėjo 19 d., LMKF New 
Haven’o klubo pastangomis 
buvo čia suruoštas dar vienas 
vertingas kultūrinių renginys.

Poetas Tomas Venclova 
skaitė paskaitą apie okupuo
tos Lietuvos poeziją ir sąly
gas, kuriose ji kuriama, apie 
poezijos stiprią įtaką ten 
žmonėms. Poezija Lietuvoje 
neša keliariopą naštą ant savo 
pečių, nes jos rolė yra daug 
sudėtingesnė negu čia, Vaka
ruose, kur ji yra grynai kūry
biškas, laisvas žmogaus išsi
sakymas.

Po Stalino mirties Vakarų ir 
Rytų poezija pradėjo po trupu
tį suartėti ir savo tematika ir 
savo stilistika. Pradėta leisti 
eksperimentuoti pagal 
valdžios nurodymus. Pradėjo 
vystytis modernizmas valdžios 
priežiūroje. Leistas valdžiai 
naudingas patriotizmas. Net ir 
autentiškam žodžiui kartais 
pavyksta prasiveržti.

Lietuvoje poetų labai daug, 
ir žmonės poeziją vertina. Iš 
dar Nepriklausomoje Lietu
voje rašiusių ir Lietuvoje liku
sių T. Venclova apibūdino 
Putiną, Borutą, Miškinį, Nėrį. 
Visi jie skirtingai stiprūs, kiek
vienas savaip praėjęs savo 
kančios kelią, tačiau išlaikęs 
poetišką žodį. Dabar Lietuvoje 
rašantiems gilios įtakos turi 
išeivijos „žemininkai“, o 
Mačernis ir Kėkštas — tai 
tiesiog legendariniai poetai. 
Stipriausios moterys poetės — 
Degutytė ir Vaičiūnaitė. Jos

NAUJI LEIDINIAI
• CHICAGO CHURCHES 

AND SYNAGOGUES. An 
Architectural Pilgrimage. By 
George A. Lane, S.J. 
Photographs by Algimantas 
Kezys and George Lane. 
Puošnus, 256 psl. leidinys, 
išleistas Loyola University 
Press Chicagoj 1981 m. Tai su 
visu šios rūšies leidiniui būti
nu estetiniu kruopštumu 
parengta knyga apie architek
tūriniu požiūriu išskirtines 
Chicagos bažnyčias bei 
sinagogas. Visos jos liudija 
gausių Chicagos bažnyčių 
aukštą architektūrinę vertę. 
Kondensuotus ir dalykiškus 
tekstus visur lydi puikios, kai 
kurios net spalvotos nuotrau
kos. Mums ypač malonu, kad 
didelė nuotraukų dalis yra 
mūsiškio Algimanto Kezio dar
bas. Tarp šios rūšies Chicagos 
architektūrinių įžymybių 
puikuojasi ir lietuvių statytoji 
Sv. Kryžiaus bažnyčia, minint 
knygoje jos architektą Jospeh 
Molitor ir bažnyčios vidų 
išpuošusius dailininkus 
Adolfą Valešką ir Bronę 
Jameikienę.

Knygos kaina — 25 dol., ją 
galima rasti ir Chicagos mies
to centro knygyne Kroch’s & 
Brentano, 29 South Wabash 
Avė.

mėjęs įvairiose literatūros sri
tyse kaip rašytojas ir redak
torius, taipgi yra žinomas ir 
kaip įdomus paskaitininkas.

Jo anglų kalba parašytų 
veikalų dedikacijose minimi 
jam artimi lietuviai, pvz., jo 
senelis ir jo giminės Kašubos. 
Jo kūryboje aiškus rūpestis 
žmogaus laisve, kūryba ir indi
vidualumu didelės išorinės, 
dažnai asmeniui kenksmingos 
jėgos akivaizdoje.

Intriguojanti paskaita
Prof. dr. Algis Mickūnas, 

Jean Gebserio studijų centro 
direktorius, šiuo metu dėstąs 
Ohio universitete, modernio
sios Europos filosofijos žino
vas, rytoj, sekmadienį, lapkri-

Maldoniu, 
ir Juškai-* 

įrodo lietuvių poezijos

įot

drauge su Blože, 
Martinaičiu, Geda

) pįĮĮĮĮPUĮĮBĮ
raumeningumą. .aai<44<>

Po paskaitos atskirais' iSį£[01‘ 
jimais I. Veblaitienė.^Vf"^ 
Vėbraitė-Gust ir V. Valij^įafl^ 
skaitė Borutos, StrieUęjįĮįų,^; 
Vaičiūnaitės, Degutytę lo;_
Gedos, Martinaičio, Rudoko,^ 
Matuzevičiaus ir Marcinkaus 
vičiaus poeziją. T. Venclova^"' 
paskaitė savo paties kūrirtttH-'*0'’ 
„Dialogas žiemą“, „SuBtok*,lt43ju 
vertimų, paaiškindamaėt,“1j(į‘i*u 
simbolizmą.

Klausimų ir atsakymų ddiy-8C< 
je poetas papasakojo keletą 
įdomesnių epizodų iš s'p.'v.o':' 
paties kūrybinio kelio, 
no apie cenzūros proc* 
kurią kiekvienas kūrinys^ 
Lietuvoje pereiti, ir „speę-faty 
dą“, kurin patenka „nukritai 
autoriai.

Dail. Lijolės Židonytėsl 
drobė, žaižaruojanti spalvb-Ic' 
mis, puošė šį jaukų rudfens''' 
vakarą. Lietuvių moterų klubų’ !0 
federacijos New Havenfl 
pirmininkė S. ValiukiėffŪ ob 
grakščiais žodžiais į<4dė 
paskaitininką ir užsklėWd£"!v 
vakaro programą. Po to, kaip'i f 
visuomet Nevv Haven’e, šypsai*'8'1 
dar ilgai vaišinosi, dalinu 
damiesi įspūdžiais. Veikė 
Vaitkaus iš Waterburio atver
tas knygų kioskas. 8 . (

Gausiai iš plačios apylm|$^Į 
susirinkusiai publikai tai 
tikrai atmintinas vakaras..,

• KARYS, 1981* 
rugpjūčio-rugsėjo mėn„ 
7. Pasaulio lietuvių karių^Čre-1?*1 
ranų mėnesinis žurnalas.'^' 
Redaguoja Zigmas ~ 
naitis. Administruoja 
sas Samušis. Redakcijpą, 
administracijos adiMAfu^.i 
Karys, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Metinį 
prenumerata — 13 dol.

Rašoma apie Vytautą Didįjį 
550 metų jo mirties 
tuvių proga, apie artileristą 
Kazimierą Semanavičių .irdjėic 
1650 metų veikalą „Artis 
Magnae Artileriae“, apfįf XV 
aspirantų laidą if“‘*k!tf!’ 
Spausdinama nemažai 
karių atsiminimų, duodama' 
plati šaulių ir ramovįnų 
veiklos kronika, modernaus 
ginklavimosi naujienos ir kt.

i

MM

-S oriniu*

čio 1 d. 3 vai. p.p. Chicagojė/ 
Jaunimo centro 203 kanib.? 
skaitys paskaitą tema' “Refi^ 
gija, marksizmas ir anarchl-' 
ja”. Kviečia santariečiai - rfvieP 
siečiai.

j»J4 —
Knyga apie dail#"*^0
“Dailėtyra” — tokiu ^pava

dinimu Vilniuje išleistas-naurv j 
jas veikalas. Tai straipsnių- f 
rinkinys dailės klausimais. g 
Pateikiama apsčiai rašinių-* n 
paskutinio dešimtmečio darbų 
kritikos, istorijos straijj>sn3ų, ’ 
apybraižų apie dailėtyros''iA'' 
muziejininkystės veteranus, * 
dailės tyrinėtojus ir propagu<£ 
tojus. 367 psl. knygą redagavę 
L. Jasiulis, J. Umbrasas ir kt 
Išleido “Vagos” leidyklai’ ‘
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