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“Mėlynieji žirgai” ir Lenino 
ikona Kauno scenoje

Kauno dramos teatro sceno
je girdėti ideologinių kanopų 
bildesys — šuoliuoja rusų dra
maturgo Šatrovo “Mėlynieji 
žirgai raudonoje pievoje”. 
Talentingas režisierius Vait
kus sukūrė dar vieną Lenino 
paveikslo interpretaciją Lietu
vos teatre. Vilniškė spauda šį 
spektaklį traktavo su ypatin
gu dėmesiu ir pagarba, pa- 

, brėždama jo aktualumą da
barčiai; pjesės autoriaus 
žodžiais, 1920-ųjų metų faktus 
kvočiant, jo akys buvo nu
kreiptos į šiandieną. Kokį 
Leniną šį sykį sutinkame Kau
no scenoje? Ir kodėl spauda 

•' taip pabrėžia šio spektaklio 
“ideologinę - auklėjamąją 
reikšmę?”

Iš spektaklio aprašymų ma
tyti, kad pjesės Leninas, tai 
žmogus “įkūnijęs giliausiąjį 
epochos istorinį pažinimą”, pa
siaukojęs “žmonių laimei”. 
Nors konfliktai ir kova yra jo 
gyvenimo esmė, “nė vienoje 
scenoje ar replikoje nėra pyk
čio, įtūžimo, noro pažeminti 
pašnekovą ar jį suniekinti”. 
Apsuptas biurokratų ir “kumš
čio logika” argumentuojančių 
“Marksizmo vulgarizuotojų”, 
Leninas “klausinėja, aiškina, 
įtikinėja“; užuot sprendęs 
problemas kumščiu, jis kan
kinasi “ir dėl vieno žmogaus 
likimo”, ir dėl savo atsakomy
bės ateičiai. Jį supantys buki 
biurokratai yra visiška prie
šingybė Lenino “dvasingu
mui, kilnumui, inteligentišku
mui”.

Toksai Leninas žvelgia į žiū
rovus iš Kauno dramos teatro 
scenos. Ne tik humanistų 
humanistas, daugiau negu pro
metėjiškas viršžmogis, trimis 
galvomis pranašesnis už Al
bertą Šveicerį. Vienoje sceno
je, kaip rašo recenzentas Lozo
raitis, prožektorių šviesa 
nutvieskia Lenino veidą — 
“kaip apaštalo”. Taip, tai 
šventojo ar paties Kristaus 
antrininkas, kokį sutinkame 
tradicinėse pravoslavų iko
nose bei religinėse legendose.

Kitas klausimas, kiek ta 
_ Lenino ikona Kauno scenoje 

turi bendro su istoriniu Lėni-

nu? Kai anglų filosofas Ber- 
trand Russell, kalbėdamasis 
su Leninu, paminėjo jam bol
ševikų aukas, Leninas “gar
džiai nusijuokė”. “Tas juokas, 
kalbant apie nukankintuo
sius, sustingdė mano kraują”, 
rašo RuBsell. Leninas jam pa
liko „gilios neapykantos ir 
mongoliško žiaurumo įspūdį“. 
Maksimas Gorkis tuo metu 
apibūdino bolševikų valdžią, 
kaip “laukinę autokratiją, ku
ri valdo grasindama badu nu
marinti ir išnaikinti žmones”; 
už tuos žodžius Gorkio laikraš
tis bematant buvo uždarytas. 
Apie “totorišką - mongolišką 
laukiniškumą“ kalbėjo ir vie
na vokiečių kompartijos vado
vių, Roza Liuksemburg, kuri 
perspėjo Leniną, kad laisvos 
spaudos užgniaužimas ir lais
vų rinkimų uždraudimas neiš
vengiamai prives prie “biuro
kratijos, despotizmo ir teroro”.

Humaniškasis “Mėlynųjų 
žirgų” Leninas kalba apie “tik
rąjį marksizmą”. Bet jo įkūny
tas teroras toli pralenkė Mark
so samprotavimus. Dar 1908 
metais Leninas reikalavo “tik
ro, visą šalį apimančio teroro, 
kuris suteikia tautai ener
gijos”. 1918 metais jis ragino 
“tuojau pradėti masinį tero
rą”. Leninas ypač skatino įkai
tų ėmimą ir sušaudymą, kuris 
jo valdymo metais virto ru
tina. Lenino politikos vaisiai 
buvo teroras, pilietinis karas, 
badas ir epidemijos. Visa tai, 
tarybinės statistikos duomeni
mis, pareikalavo daugiau kaip 
keturiolikos milijonų gyvybių. 
Visa tai — užtikrint bolševi
kams valdžią. Šį lenininį mo
delį perėmė Stalinas ir jame 
nieko iš esmės nepakeitė.

“Mėlynieji žirgai” Kauno 
scenoje apeliuoja į lietuvių jau
nimą. Žiūrėkit — aiškina pjesė 
— šiandien, kaip ir 1920-aisiais 
metais, siautėja biurokratai, 
pilna negerovių ir trūkumų, bet 
bolševikinė idėja tebėra tyra, 
Lenino pasaulėžiūra — nesu
terštas išminties ir įkvėpimo 
šaltinis. Todėl likit ištikimi 
leninizmui, nepasiduokit 
“nacionalizmo”, religijos,

Jaunimas ir tautinis paveldėjimas
Balzeko Lietuvių kultūros 

muziejus Chicagoje šių metų 
rugsėjo mėn. 30 d. gavo JAV 
valdžios fondo National 
Endovvment for the Humani- 
ties 36,000 dol. subsidiją dvie
jų metų projektui, pavadintam 
“The Lithuanian Heritage: the 
Many Views of Youth.” NEH 
jau buvo ir 1981 metais skyręs 

i lėšų šio projekto suplanavimo 
darbams. Projekto tikslas yra 
duoti jaunimui tarp 15 ir 22 me
tų amžiaus progą pasvarstyti 
savo lietuvišką kultūrinį pa
veldėjimą ir antraisiais me
tais paruošti jaunimui skirtą 
lietuvių ir anglų kalba lietuvių 
kultūros vadovą.

Organizaciniame komitete 
dalyvauja Illinois universiteto 
Chicagoje lietuviai studentai. 
Projekto koordinatorė yra čika- 
gietė Eileen Mackevich, globė
jas — Stasys Balzekas, vedė
jas — kun. Antanas 
Saulaitis,SJ., kuriam talkina 
dr. Marija Stankus-Saulaitė. 
Viso projekto būstinė yra Bal
zeko Lietuvių kultūros muzie
jus.

Norėdami skaitytojus su
pažindinti su užmoju, iš pažiū
ros daug žadančiu visos mūsų 
tautinės bendruomenės gyvy
bei Amerikoje, kreipėmės žo
džiu į koordinatorę Eileen 
Mackevich, kuri maloniai suti
ko “Draugo” priedo skaityto
jams projektą nušviesti. Po 
šimtamečiais Lietuvos krašto 
žemėlapiais ant sienų, šalia po 
stiklu gulinčių storų senų Lie
tuvos knygų, Balzeko muzie
juje kalbėjomės apie lietuvių 
jaunimą ir ką iš savo tautos 
praeities jie nešis į ateitį.

Ko siekiama dvimečiu „Lie
tuviškojo paveldėjimo" pro
jektu ir kaipjis bus vykdomas? 

Ir tolimesnis lietuviškosios 
kultūros klestėjimas čia ir jos 
įnašas į bendrą Amerikos 
gyvenimą reikalauja sutelkti
nio rūpesčio ir akstinų ją išlai
kyti ir pratęsti. Šito siekiant 
yra būtina, kad lietuvių jauni
mas pajustų, kaip jis pats to
liau formuoja lietuviškąją kul
tūrą ir jos vertybes, o tuo pačiu 
jau nuo mažens jos dvasią sa
vyje nešasi ir gal net nesą
moningai. savo gyvenimo bū
du ją išreiškia. Užsibrėžta yra 
lietuvių jaunimui sudaryti pro
gą giliau persiimti savąja kul
tūra, įvairiais būdais bendrau
jant su lietuviais moks
lininkais, menininkais ir rašy
tojais ir mokantis iš jų. Tai
gi dėmesys kryps pagrin
dinai į lietuvių istoriją ir litera
tūrą. Šie susitikimai su lietu
vių kultūros žinovais ir jos 
kūrėjais vyks įvairiose Ameri
kos vietovėse, kur tik yra di
desni lietuvių susibūrimai. Bus 
panaudojama vasaros stovyk
los, diskusiniai būreliai, rude
nio seminarai, pratybos, įjun
giančios literatūros 
nagrinėjimą, vertimo darbą, 
kūrybinius bandymus, išvy
kos susipažinimui su lietuviš
kos architektūros Amerikoje

“buržuazinės” filosofijos pa
gundoms.

Ar lietuvių jaunimas priims 
Išią Lenino ikoną? Kažin. Ji 
akivaizdžiai suklastota. Ir 
Lenino asmenybės kultas grei
čiausiai susilauks Stalino kul
to likimo. 

K. 2.

pavyzdžiais, skaidrių ir video 
programos, keliaujančios nuo
traukų parodos su garsiniais 
paaiškinimais, žodinės istori
jos iš Amerikos lietuvių rinki
mas bei pirminių dokumen
tinių šaltinių analizavimas, 
apklausinėjimai, siekiant pa
tirti lietuvių pažiūras. Šitaip 
kaupsis medžiaga, kuri bus 
naudojama antraisiais metais 
išleisti knygą — lietuvių kultū
ros vadovą. Turinyje būtų 
atrinktų poezijos, dramos, pro
zos, literatūros kritikos, tauto
sakos, muzikos, istorijos ir 
mokslinių veikalų santraukų. 
Taip pat būtų įtraukta studen
tų darbai, kūrybiniai bandy
mai ir jaunimo diskutuotini 
klausimai apie lietuviškąją 
kultūrą ir jos atskirus vei
kalus. Redakciją sudarys pats 
jaunimas, ją globos moks
lininkai, mokytojai ir organi
zacijų atstovai. Taip pat kny-' 
ga pateiks žodinės istorijos 
rinkimo metodiką, instruk
cijas kaip sudaryti ir pravesti 
etninių studijų programas, ir 
nurodys kaip prieiti ir nau
dotis lietuvių kultūros archy
vais JAV.

Kokie asmeny s yra įsijungę į 
projekto vykdymą?

Daugiau 20 įvairių sričių 
mokslininkų ir menininkų. Jų 
tarpe: rašytojas Algis Budrys; 
istorikas prof. Victor Greene, 
UW-Milwaukee, knygų ir 
straipsnių apie Amerikos etni
nes grupes autorius; slavų kal
bų ir literatūrų prof. Rimvy
das Šilbajoris, University of 
Ohio; tautosakininkė Elena 
Bradūnaitė, Library of Con- 
gress; David Roth, American 
Jewish Committee Institute on 
Pluralism and Group Identity 
direktorius; politinis moks
lininkas dr. Algis Tamošiū
nas, Northwestem Universi
ty; politinis mokslininkas dr. 
Romualdas Misiūnas, Yale; 
lingvistė dr. Janina Rėklaitie- 
nė; istorikas dr. Dovydas Fain- 
hauzas; Arūnas Ališaus
kas, Queens University, 
Kingston, Ontario; Al
gimantas Kezys,SJ., dr. Vio
leta Kelertienė; dr. Benediktas 
Mačiuika; Jonas ir Rimas Mu- 
lokai; kun. William Wolkovich- 

Stasys Balzakas, jaunimo projekto „LietuviSkasis paveldėjimas“ globėjas, Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje.
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Valkavitius; dr. Algis Tama
šauskas; dr. sesuo Julie Shai- 
nauskas; kun. dr. Kęstutis 
Trimakas; prof. dr. Birutė Cip- 
lijauskaitė; dr. Jokūbas Stu
kas.

Projektą remti yra pažadėję 
Pasaulio Lietuvių archyvas, 
Pasaulio Lietuvių bendruo
menė, JAV Lietuvių jaunimo 
sąjunga, Lietuvių skautų są
junga, Maria High School, 
Amerikos lietuvių katalikų tar
nyba, Lietuvos vyčiai, Ameri
kos lietuvių taryba, Pedago
ginis lituanistinis institutas, 
Kultūros fondas, Moksleivių 
Ateitininkų sąjunga ir Studen
tų Ateitininkų sąjunga.

Ar jau turite visos tos pla
čiašakės veiklos tvarkarašti?

Kaip tik dabar prie jo dir
bam. Tuo tarpu, jau š.m. gruo
džio 4 d. Balzeko muziejuje bu
vo pakviestas žymus 
mokslinės fantazijos rašy
tojas Algis Budrys pokalbiui ir 
pratyboms su jaunimu apie 
tautiškumą kaip kūrybinio 
įkvėpimo šaltinį. Iki ateinan
čių metų vasario mėnesio bus 
parengta programa, liečianti 
tris lietuvių kultūros aspek
tus:

1) nepriklausomos Lietuvos 
istorija iš politinio, socialinio, 
ekonominio ir kultūrinio taš
ko,

2) gyvenimas šiandieninėje 
okupuotoje Lietuvoje, į kurį 
bus žvelgiama, norint patirti, 
kiek jame yra — daug ar ma
žai — lietuviškos kultūros tęsti
numo su praeitim,

3) Amerikos lietuvių vaid
muo ryšium su tėvyne — čia 
bus akcentuojama tautinė 
jungtis, bet taip pat ryškina
mas ir skirtingas vaidmuo.

Jau pakviesti mokslininkai, 
kurie šiuos klausimus kartu su 
jaunimu gvildens. Po te patys 
studentai, kurie yra gyvenę 
Lietuvoje ar ilgiau lankęsi, 
praves pašnekesius ir suor
ganizuos parodą — nuotraukų 
iš Lietuvos ir įvairių reikšmin
gų prisiminimų objektų.

Norėčiau ypač atkreipti dė
mesį į žodinės istorijos projek
tą, kuriam vadovauja Elena 
Bradūnaitė. Bus serija praty
bų, kuriose jaunimas pats su

darys anketas. Jie patys pra
ves apklausinėjimą, 
stengdamiesi pasiekti kuo pla
čiausius Amerikos lietuvių 
sluogsnius — nuo pirmos iki 
penktos kartos, miestų ir ūkių 
gyventojų šeimas. Kada bus 
leidžiamas vadovas, planuoja
ma įjungti bent 150 lietuvių 
šeimų istorijų, atspindinčių jų 
geografinį pasiskirstymą 
Amerikoje, su duomenimis kaip 
seniai, kokiom sąlygom įsikū
rė šioje šalyje, iš kokių Lietu
vos vietovių kilę. Šitos žinios 
bus bendros amerikiečių kul
tūros praturtinimąs. ,,

Projektas nesiriboja vien lie
tuviškosios kultūros perda
vimu jaunajai kartai. Su
manytas taip, kad suteiktų 
jaunimui retą progą labai ak
tyviai tą lietuviškąją kultūrą 
pasisavinti — o tai reiškia, ga
lėti statyti jai klausimus, at
mesti, kas jiems jau svetima ar 
nebeįmanoma prasmingai pa
naudoti, ir tuo pačiu įžvelgti, 
kad jie patys apsprendžia toli
mesnę lietuviškojo palikimo 
formų raidą čia Amerikoje. 
Tuo netenka stebėtis, tik ši
taip, iš viso, tradicijos išlieka 
gyvos. Tačiau, ar nėra pavo
jaus įsivyraut dirbtiniam nega
tyvumui jaunimo tarpe iš vy
resniųjų ateinančios 
lietuviškos kultūros formų at
žvilgiu? Ar tikrai jaunimo kul
tūriniai poreikiai jau taip la
bai skiriasi nuo jų tėvų, kaip 
projekto konspekte pabrėžia
ma? Dabartinės jaunimo kar

Eileen Mackevich, projekto „The Lithuanian Heritage: the Many Viewa 
of Youth“ koordinatorė. i..,. . ■ ■

tos tėvai patys užaugę ir išsi
mokslinę Amerikoje ir dirba 
tiesioginį Amerikos visuo
menės darbą — universitetuo
se, įmonėse., bendrovėse, val
džios įstaigose. Jie gal 
panašesni į savo vaikus, negu į 
savo pačių tėvus. Net ir iš 
praktiškos pusės, ar projekto 
pasisekimų iš tikro nenulems 
vyresnioji karta? Kitaip sa
kant, tėvai ir seneliai, kurių ži
nioj pinigai,. automobiliai, 
kompiuteriai, bendra namų 
nuotaika kultūros atžvilgiu, 
lietuviškoji spauda ir vieša 
nuomonė. Daug reikš, ar jie 
bus pasiruošę įgalinti jaunimą 
projektuojamas programas 
vykdyti. Jei tėvai susidarys įs
pūdį, kad per daug nutolstoma 
nuo to, kas jiems tebėra bran
gu, vargu ar jie ateis su savo 
visokiariopa parama?

Taip, bet mes tikimės, kad jie 
atsižvelgs į kartų plyšį ir su
pras reikalą jaunimui kritiš
kai vertinti tai, kas gauta iš tė
vų. Antra vertus, vykstanti 
vertybių kaita kaip tik liudija, 
kad tautinė bendruomenė gy
va. Jaunimo tikslas būtų ne 
paneigti jų tautinės kultūros 
vertybes, bet ieškoti platesnių 
šaltinių ir tikslesnių žinių apie 
savo tautos praeitį ir dabar
tinį gyvenimą, nes jaunimui 
kylantys klausimai ryšium su 
Lietuvos istorija ir kultūra yra 
nauji ir gyvi. O žodinės isto
rijos rinkimo projektas kaip tik 
skatins jaunimą savo šeimą 
geriau pažinti ir rūpintis jos 
atminties išsaugojimu. Be to, 
joje galės reikštis įvairūs lie
tuvių nusistatymai savos kul
tūros atžvilgiu ir atsispindės 
įvairių amžiaus grupių pažiū
ros.

Kas nulėmė, Jūs manote, 
NEH subsidijos paskyrimą 
šiam projektui, dar tokiu metu, 
kada visam krašte pasunkėju
si ekonominė būklė?

Valdžios paramą turbūt la
biausiai apsprendė faktas, kad 
buvo pasitelkta projekto vyk
dymui mokslininkų iš labai 
įvairių sričių ir kad projekto 
tikslas nėra vien etniškumu 
pasididžiavimas, o kritiškas, 
istoriškas jo įvertinimas. Daug 
įtakos turėjo ir tai, kad tikrai 
didelis skaičius jaunimo iš 
įvairiausių Amerikos vietovių 
buvo įjungtas į jo planavimą. 
Žinoma, prisidėjo ir aplamai 
JAV padidėjusi pakanta pliu
ralistinės visuomenės minčiai 
ir tikrovei.

Taip, bet tada būtų įdomu 
paklausti, kaip plačiai, projek
to rėmuose, suprantamas lie
tuviškasis palikimas? Juk tai 

(Nukelta į 2 psl.)
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Knygos Kalėdoms
Kaip lietuvišku papročiu, mūsų 

eglutės dar nepapuoštos, nes tų 
reikia daryti tik Kūčių dieną, taip 
ir kalėdinės dovanos artimie
siems ir draugams dar turbūt ne 
visai supirktos. Kodėl nepasinau
doti šių metų naujų knygų derlium 
ir po eglute padėti kad ir vieną kitą 
iš čia siūlomųjų sąrašo? (Nebūti
na aplenkti ir anksčiau išleis
tąsias, bet ten jau susivoks ir pats 
pirkėjas be pagalbos iš šalies). O 

jjšia proga norėtųsi dėmesį atkreip
ti į bent mažą dalį šių metų mums 
padovanotų knygų.

Sąrašą pradėtume su kun. Anta
kio Rubšio SV. Raito kraštuose 
(Krikščionis gyvenime knygų seri
ja nr. 21,9 dol., 430 psl.). Ją grynas 
džiaugsmas skaitytu Tai lietuvio 
šv. Rašto mokslininko ir archeolo
gę , knyga,/ kurią skaitydamas 

'įkartu su autorium keliauji į žydų- 
vkrikščionių tradicijos gimtinę, 
/grįždamas iš dabarties į šventojo 

ito geografines ir istorines
(kilmės vietas. Iš Italijos, Romos 
katalikybės lopšio, žingsniai veda 
tgal į Abraomo tėviškę Iraką, 
iro Kiro Didžiojo įr islamo tiky
bos kraštą Iraną, pro Turkiją — 

siūlę tarp dviejų žemynų, į pirmų
jų pasaulio tyrinėtojų fenikiečių 
nausėdiją Tunisiją, į faraonų žemę 
Egiptą, kol pro Jordaniją pasieki 
šventąją žemę — Izraelį. Kelio
nėje visur tave pasitinka šv. Raš- 
te aprašytų įvykių, asmenų, vietų 
ženklai, pro kuriuos dar ir dabar 
spindi šv. Rašto liudijamas Dievo 
įsijungimas į žmonių istoriją — o 
tai ir yra ką Kalėdose švenčiame. 
Bet svarbiausia, kad šioj kelionėj 
tave lydi ir vedžioja autoriaus 
žvilgsnis — giliai teologinis, gyvai 
archeologijoj nusimanantis, šiltai 
įr jautriai žmogiškas. Jam būdin
ga akyli modernaus turisto laiky
sena, pro kurią nepraslysta lanko
mų kraštų politinės padėties ir 
kultūros niuansai — jis, pvz. susi
būręs su egiptiete, besigiriančia 
mpterų pasiekta laisve ir lygybe 
jos krašte, diskretiškai pasitei
rauja, ar ir moterys dabar jau turi 
teisę vesti keturis vyrus. Jis taip 
{at visiškai suprąnta, kodėl aero- 

romo laukiamajame nenumaldo- 
įnai įsiverkia kūdikis ir įdėmiai 
stebi ne ką didesnio asmens 
pastangas žaisliuko pagalba 
nelaimingąjį mažytį paguosti. 
Nors ir lietuviškoje raštijoje 
bestinga kelionių aprašymo žanro 
pavyzdžių, šiai kun. Rubšio kny
gai priklauso išskirtinė vieta, jau 
vien dėl jos įdomumo, nuoty- 
įdngumo ir gyvo stiliaus.
[ O jąją dovanodami, prijunkime 
ir to paties autoriaus Raktą į Seną
jį Testamentą — Pirmoji dalis: 
Sandora ir Mesijas (Krikščionis 
gyvenime knygų serija nr. 22, 10 
dol., 518 psl.). Čia kun. A. Rubšys, 
ilgametis šv. Rašto dėstytojas 
Amerikos seminarijose ir kolegijo
se, dalinasi su lietuviais dabarti
nių istorikų, archeologų ir teolo
gų studijų vaisiais ir įžvalgomis. 
Žmogišką ir įkvėpimu įraštintą 
žodį iš Dievo skaitydami, susi
duriame su likimine gyvenimo 
paslaptim. Svarbu, kad tai dary
dami, patirtume Dievo apreiškia
mą mums savo gerumo užmojį. O 
pirmoji išganymo istorijos dalis, 
Senasis Testamentas, ir yra, 
pasak autoriaus, „Dievo įkvėpimu 
rašytas pasakojimas apie vingiuo
tą žmogaus kelionę į prasmę ir 
laimę. Pasakojime ryškios dvi 
gijos: rūpesčiu žėrintis Dievo geru
mas paklydusiam žmogui ir ilge
siu alsuojantis žmogaus Dievo 
ieškojimas“ (p. 10). Šitokioj
teologinėj šviesoj autorius sklaido 
pirmojoje savo veikalo dalyje 
{Sinajaus sandorą — likiminį Išėji- 
pio įvykį iš Egipto ir Mesijo 
sampratą — Dievo Karalystės 
pradžią istorijoje. Teologinių 
paralelių tarp Senojo Testamento 
žydų tautos ir mūsų laikų krikščio
nių, o taip pat ir lietuvių tautos, 
galima išvesti tokių stiprių, kad 
tikrai reikia tikėtis, jog ši kun. 
Rubšio knyga įsilies į mūsų sąmo
nę, prašnekindama mus atsiliepti 
Viešpačiui mūsų Dievui ir viltin
gai eiti į ateitį, į kurią Jis mus kvie
čia.

I likiminę gyvenimo paslaptį 
savitai skverbiasi ir poezijos žodis 
ir ją praveria jo įsiklausančiam. O 
paskutiniaisiais metais ir vėl 
buvom prakalbinti savo gimtąja 
kalba reikšmingai, šviežiai ir 
taikliai net keliuose mūsų poetų 
kūrybos rinkiniuose. Iš jųjų, deja, 
Kazio Bradūno Užeigoje prie Vil
niaus vieškelio (Ateities leidykla) 
laida jau išsibaigusi. (Nebent 
laimingas ieškotojas dar užtiks jį

pasislėpusį pas kokį provincijos 
knygnešį). Liūnės Sutemos 
Vendeta (Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas, 6 dol., 62 
psl.) kraštutinį kančios ir praradi
mo pergyvenimą transformuoja į 
tobulai apvaldytas poezijos eilu
tes, kuriose Lietuvos, vaikystės, 
gyvenimo jėgos ir vos nujaučia
mos vilties įvaizdžiai priešinasi 
mirčiai ir baimei. Tai kūryba 
tokios poetinės įtampos, kuriai gal 
nėra lygios mūsų ligšiolinėje poe
zijoje, bet iš jos kylanti galia 
veikia ir skaitytoją kaip „pavasa
rio burtaženklis“ (p. 57). Vendetai 
buvo suteikta šiais metais 
Lietuvių rašytojų draugijos premi
ja.

Julijos Švabaitės Vilties ledinė 
valtis (Ateities leidykla, 7 dol., 104 
psl.) nuneša į pasaulį, kuriame 
tampame atviri visam gyvenimui 
— ir kasdienybei su visa jos slėga 
ir atnešamu skausmu, ir praeičiai 
su jos, užmetama mums kaltės 
našta. Jos eilėraščiuose atsisklei
džiančią savo gyvenimo tikrovę 
kantriai prisiimdami, laimim ne 
palengvėjimą, bet įžvalgą į savo 
pergyvenimus. Be įžvalgos 
pastarieji ir liktų mums bever
čiais. Poetės eilėraščiai pergyveni
mus mums grąžina įprasmintus, ir 
jie tada gali tapti išliekančiu 
sąmonės turtu.

Antano Gustaičio Ko liūdi, 
putinėli (Algimanto Mackaus kny
gų leidimo fondas, 7 dol., 95 psl.) 
mirtį ir meilę apmąsto iš atvirkš
čios pusės, išeivijos veiklos ir 
žmogiškų ydų eleginiai satyrinia
me veidrody. Tai „dora“, didakti
nė poezija, veikianti kontrastais 
tarp to, kas yra ir kas turėtų, arba 
galėtų, būti — „Juodas pasaulis — 
baltos Kalėdos,/ Širdys pasenę — 
metai nauji...“ (p. 57) ir nuaidinti 
aiškiais moralais eilėraščių gale — 
„Šimtas krinta, vienas kelia / 
Dėl Tėvynės, dėl žalios. / Rodo 
rankos laisvėn kelią, / Bėga kojos 
atgalios...“ (p. 29).

O tik prieš savaitę knygų rinką 
pasiekė Lidijos Šimkutės iš 
Australijos antrasis poezijos rinki
nys Prisiminimą inkarai 
(Algimanto Mackaus knygų leidi
mo fondas, 6 dol., 80 psl.). Tai 
Giesmių Giesmės įtakoje, kaip iš 
rinkinio įrašo spėtina, sukurti 
keturi eilėraščių ciklai — juose 
kalba erotinė meilė, su praradi
mais nesusitaikymas, visko, kas 
žmogiška ir kas pasaulyje sutinka
ma mirštamumas, neapykanta 
laikui, sapnas, kaip viltis, ilgesys 
tampantis pažadu. Vienur poetinė 
išraiška labiau konkreti: „Mėlyno 
dangaus fone/Didėjo sulaužyti 
šešėliai./Pėdų sutrypta žolė/Iš- 
davė sudrumstą ramybę./O upė 
nusinešanti laiką/Priminė/Ne- 
gyventą dieną“, (p. 38). Kitur ji 
vyksta abstrakčiais žodžiais: 
„Naktis panaši į mūsų paslap
tį,/paskendusi šviesoje,/gimdanti 
viltį./Maldaujanti kantry
bės, / Ištvermės / ir bijanti 
pašaipos“, (p. 13). Dažniausiai 
daiktų ir sąvokų vardai santy
kiauja tam pačiam posme, tos 
pačios nuotaikos atitikmenys: 
„Debesys nepameta kelio./Vėjas 
niekad nepaklysta./ Tik 
mes,/Užmiršę savo tikslą,/Bel
džiamės į svetimas duris“, (p. 57). 
Šimkutės eilėraščiai savo tiek 
jausmo, tiek kalbos elegancija yra 
proga apdovanoti artimuosius ir 
pažįstamus, neišskiriant, o gal net 
pirmiausiai, mūsų jaunuosius, 
kurie negalės likti kurti lietuvių 
kalbos galiai susisiekti su inty
miais žmogiškais jausmais. (Tarp 
kitko, negalima nepaminėti rinki
nio išvaizdos — tai galbūt skonin
giausiai išleista grožinės litera
tūros knyga, kokią teko matyti

Kun. Antanas Saulaitis, S. J..jauni
mo projekto „Lietuviškasis 
paveldėjimas“ vedėjas.
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išeivijoje, o ką tada bekalbėti apie susidomėti ir apsispręs siųsti jai 
dabartinę Lietuvą. Gal ir gaila, įkvėpimo. , 
kad premijų infliacinis įkarštis x ......... i‘1‘
turbūt jau bus perdegęs ir liks 
nepasiekęs leidyklų).

Jeigu poezija čia siūloma beveik 
be rezervų, tai iš paskutiniųjų 
metų prozos tas ne taip lengva. 
Pirmiausia, Jurgio Jankaus 
pasakojimų rinkinys Paparčio žie
das (LB Kultūros Tarybos premi
ja pažymėtas) ir Birutės Pūkele- 
vičiūtės romanas Devintas lapas 
(laimėjęs 1982 metų „Draugo“ 
romano konkursą) jau išparduoti. 
Laimei, tik praėjusią savaitę 
atspausdintas naujas Birutės 
Pūkelevičiūtės apsakymų rinki
nys Marco Polo Lietuvoje (Lietu
viškos Knygos klubas, 10 dol., 307 
psl.). Skaitytojams jau gerai 
pažįstamas autorės lengvas ir į 
šmaikštus, daug nereikalaujantis 
pasakojimo stilius čia švysteli 
sąmojingai rimtuose gabaliu
kuose apie išeivijos gyvenimą ir 
lyriškai vėl j gyvenimą pažadina 
Nepriklausomybės laikų Lietuvą 
— miestą ir provinciją ir jos 
žmones tituliniame knygos 
apsakyme „Marco Polo Lietu
voje“. Tuo tarpu, taip pat tik ką 
pasirodęs Anatolijaus Kairio 
tautosakinis romanas Pažadų 
dvaras (Lietuviškos knygos klu
bas, 8 dol., 243 psl.) ko gero žada 
sudaryti skaitytojui nemenką 
galvosūkį — tai pasaka apie tris 
brolius, kurių du buvo protingi, o 
vienas poetas, į kurią talpinami 
lietuvių istoriniai išgyvenimai ir 
įjungiami pasaulinės tautosakos 
klodai.

Neužmirštinos kiek anksčiau 
išleistos knygos: Eduardo Cinzo 
romanas Mona (Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas, 8 
dol., 208 psl.), tik praeitą mėnesį 
apdovanotas Vinco Krėvės vardo 
literatūrine premija, įdomus savo 
nelietuviška tematika ir patenki
nantis savo laiminga užbaiga, 
nors dėl jo pasiekto psichologinio 
įžvalgumo į mūsų amžiaus 
jaunimo dvasines problemas būtų 
galima kiek suabejoti. Skirtinga ir 
daug ambicingesnė Icchoko Mero 
naujoji knyga Sara (Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas, 8 
dol., 160 psl.). Tai turbūt pirmas 
lietuvių literatūroje bandymas 
simbolinį moters vaidmenį 
panaudoti kaip įvalktį meilės ir 
mirties dialektikai ir visos žydų 
tautos patirčiai bei santykiui su 
Izraelio žeme, nors tiek Senajame 
Testamente, tiek ir viduramžių 
literatūrinėje tradicijoje tai buvo 
gan dažnai naudojama meninė 
priemonė. Ar Merui šis bandymas 
pavyko, tai kitas klausimas — 
galbūt tik dalinai.

Atrodytų, kad prozos ne taip jau 
daug paskutiniuoju metu buvo 
išleista ir toj pačioj didelių laimė
jimų nelengva atsekti. Sunku 
atsiginti įspūdžio, kad lietuviai iš 
esmės yra poetai ir dailininkai — 
šiose srityse jaučiasi nuolatinė 
gyvybė, kuria seni ir jauni, o kiti 
yra imlūs tai kūrybai. Tuo tarpu, 
kokių nors reikšmingesnių bandy
mų prozos žodžiu ir pasakojančia 
vaizduote apvaldyti gyvenamą 
tikrovę, sukurti naujų minties ir 
jausmo pasaulių, vos ne vos 
pasitaiko, su gan kukliom išda
vom. Tačiau proza — gyvenimo 
būtinybė, tad skaitykime tą, kurią 
turime, belaukdami, kol Kaliopė 
rimčiau teiksis išeivijos proza

Iš mokslinių veikalų tik šią 
savaitę buvo įrišta Rimvydo 
Šilbajorio Žodžiai ir prasmė — lite
ratūra šiandien Lietuvoje (Aka
deminės Skautuos leidykla, 10 
dol., 268 psl.). Tai straipsniai ir 
recenzijos apie literatūrą, sukurtą 
okupuotoje Lietuvoje, išspaus
dinti išeivijos periodikoje. Joje Žalčio žvilgsnis, _________
rasime dr. Šilbajoriui įprastu keliai. Kad neskriaustume savo 
interpretaciniuįžvalgumunagrinė- ' 
j amus svarbiuosius dabartinės 
lietuvių literatūros kūrinius ir 
atskirus rašytojus. Ypač skaity
tojo dėmesį atlygins studijos 
„Tėvynė ir asmuo J. Degutytės 
poezijoje“ bei „Šviesa ir spalvos 
Juditos Vaičiūnaitės poezijoje“ ir 
straipsniai apie Sigito Gedos ir 
Tomo Venclovos kūrybą. Jau 
išleistas Juozo Brazaičio Raštų III 
tomas: Literatūros baruose; knygų 
vertinimai; tautosaka, redaguotas 
Alinos Skrupskelienės ir Česlovo 
Grincevičiaus (I Laisvę fondas 
lietuviškai kultūrai ugdyti, 15 dol., 

;568 psl.). Jame sukauptas didysis 
Brazaičio įnašas į lietuvių litera
tūros mokslą ir kritiką. lietuvių 
Katalikų mokslo akademija išlei
do Vlado Kulboko Lietuvių litera
tūrinė kritika tremtyje (30 dol., 569 
psl.). Kaipo savo srities studija, šis 
stambus veikalas nėra be rimtų 
trūkumų, tačiau jis pateikia tikrai 
plačią ne tik kritikos pastangų, bet 
ir visos išeivijos literatūros 
panoramą, kurioje atsiskleidžia 
pavieniai rašytojai ir savo metu 
buvę degantys kritikos klausimai. 
Todėl iš istorinio taško jis gali 
pasitarnauti kiekvienam, lietuvių 

j literatūra šiek tiek besidomin-
■ čiam.

Istorinio žanro knygų šiais 
metais pasipylė kaip iš gausybės 
rago. Tarp pačių vėliausių yra 
Antano Rukšos Kovos dėl Lietu
vos Nepriklausomybės III tomas: 
kovos su lenkais, 1920-1923 (Lietu
vių karių veteranų sąjun
ga „Ramovė“, 15 dol., 423 
psl.) ir Alberto Geručio monogra
fija Dr. Dovas Zaunius: Mažosios 
Lietuvos sūnus — Nepriklauso
mos Lietuvos valstybės užsienio 
reikalų ministras (Vilties draugi
jos leidykla, 6 dol., 565 psl.). Iš 
ankstesnių: kun. dr. Juozo 
Prunskio tęsinys dokumentacinių 
knygų apie lietuvių naikinimą 
komunistinėje okupacijoje, 
Bolševikų nužudyti šauliai 
(Lietuvių šaulių sąjunga tremtyje, 
7 dol., 150 psl,); Vincento Liule- 
vičiaus Išeivijos vaidmuo 
nepriklausomos Lietuvos atkū
rimo darbe (Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, 12.50 dol., 
398 psl.) dr. Algirdo Budreckio 
Didysis Lietuvos Kunigaikštis 
Algirdas — senovės Lietuvos 
valstybininkas; jo veikla ir laikai 
(Lietuvių šaulių sąjungos tremty
je Simo Kudirkos šaulių kuopa 
New Yorke, 15 dol., 364 psl.); Mari
jaus Blyno Lietuvos senovės 
paminklai (Kęstučio Jeronimo 
Butkaus fondas, 10 dol.; 264 psl.) 
— Lietuvos senovinių pastatų, 
pilių, miestų požemių ir gyny
binių sienų bei kai kurių bažnyčių 
aprašai; Motiejaus Karašos — 
rusų revoliucijos kovų dalyvio ir 
bolševikų kalinio, vėliau 
Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės pulkininko atsimi
nimai Gyvenimo sūkuriuose 
(Devenių kultūrinis fondas, 12 
dol., 424 psl.). Istorinės tematikos

knygoms būdinga, kad jų įdomu
mas ir vertė skaitytojui nepriklau- 
bo išimtinai nuo jų autorių sugebė
jimų ir įžvalgų dalyką dėstant. 
Pats istorinis laikotarpis ar 
asmenybė neša su savim krūvį 
reikšmingos patirties ir kelia 
klausimus skaitytojui pačiam 
patyrinėti. Tad visos šios knygos 
duoda progą pasklaidyti mūsų 
tautos istorinę atmintį, ar tolimą, 
ar dar tik vakarykščią, kuri, jų 
autorių dėka, saugojama nuo 
nugrimzdimo į užmarštį.

Apie Broniaus Kviklio sureda
guotą Lietuvos Bažnyčių II tomą 
— Vilkaviškio vyskupija 
(Amerikos lietuvių bibliotekos 
leidykla, 23 dol., 480 psl.) su jo 
gausia iliustracine ir dokumen- 
tacine medžiaga nereikia nieko 
daugiau sakyti — ji buvo visuo
tinai įvertinta kaip didelis išei
vijos turtas ir jeigu kas dar jos 
neturi, bereikia ją įsigyti. 
Algimanto Kezio naujoji 
nuotraukų knyga CHICAGO/KE
ZYS (Loyola University Press, 
19.95 dol., 80 psl.), taip pat itin 
graži dovana Kalėdoms, nes, kaip 
rašė „Draugo“ kultūrinio priedo 
recencentė praeitą savaitę, „tai 
neeilinis fotomenininko darbų 
rinkinys, kuriuo nebus nuviltas 
nei asmuo, mėgstąs geras nuotrau
kų knygas, nei pastabus studen
tas, galįs sau pritaikyti belaikius 
fotografavimo principus“.

Jaučiamą ar į . ..__
gerų romanų spragą pas mus jantis imigracijos į JAV isto- 
galima būtų pataisyti, vienaip ar ■ rijos studijose, tai kad. Antrojo 
kitaip įsigyjant keletą iš Lietuvos 
paskutinio meto įspūdingų roma
nų aruodo: pvz. Sakmė apie Juzą 
Šermenų vynas, Kur lygūs laukai,

PrieSaušrio

Tautinis paveldėjimas
(Atkelta iš 1 psl.

vien savaitgalinė lietuviš- Sne
ka jaunimo veikla Chicagoje? 
Ar yra gilesnė, visą lietuvių 
tautą apimanti, istorinė per
spektyva? Jeigu taip, ar netu
rės jaunimas klausti, kur jie 
patys įtelpa mūsų tautos isto
rijoje, kokie uždaviniai jiems 
tenka, o ne vien tik kuo jų lie
tuviška kilmė jiems gali būti 
naudinga? Čia kažkas pana
šaus į reikalą prisiimti "praei
ties naštą” — klausimas suka
si apie ištikimybę tai istorinei 
žmonių bendruomenei iš ku
rios ateini. Siūlosi analogija su 
žydu., dar didesniu angažavi- 
musi savo tautos ateičiai po jų 
patirtų šiame amžiuje pastan
gų juos išnaikinti. Bet jeigu į 
lietuviškąją kultūrą bus žvel
giama pagrindinai kaip ameri
kietiškosios sudėtinę dalį, ar ji 
netaps susmulkinta? Ryškaus 
lietuviško antspaudo Ameri
kos gyvenimui dar nesam už
dėję, o gyrimasis lietuviškais 
valgiais ir šiaudinukais — turi 
savo ribas.

Man atrodo, kad pavojaus 
susmulkinimui nėra. Vienas 

įsivaizduojamą įdomus faktas, tik dabar ryškė-
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giminių, iš jų elgetaudami taip . 
sunkiai jiems patiems prieinamas ' 
gerąsias knygas, kodėl nesusi
tarti su draugais, kad laimingieji 
jas gavusieji paskolintų — kaip 
kalėdinę dovaną — vieną ar kitą 
lietuvišką romaną perskaitymui, 
ir po to drauge juos padiskutuotų?

Pagaliau, kalėdines dovanas 
renkant atsimintina ir mūsų 
kultūrinių žurnalų prenumeratos: 
Aidai (361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y, 11207, 15 dol. 
metams) — tampantys vis įdomes- 
niais, paskutiniame numeryje 
sutelkę ypač vertingų įžvalgų į 
Maironį; Metmenys (3308 W. 62nd 
PI., Chicago, IL 60629, 12 dol. 
metams) — visada spausdinan
čios į lietuvių kultūrą giliausiai 
besiskverbiančias studijas (tai lyg 
amerikietiško akademinio gyveni
mo Critical Inąuiry, University of 
Chicago Press leidžiamo, lietu
viškoji versija); Akiračiai (6821 S. 
Maplewood Avė., Chicago, IL 
60629, 8 dol. metams) — vis dides
nį dėmesį teikiantys lietuviškajai 
literatūrai ir menui; ir Ateitis 
(7235 S. Sacramento Avė., Chica
go, IL 60629, 15 dol. metams) — iš 
kurios vienos tegali patirti dabar
tinio išeivijos jaunimo dvasią ir 
kūrybines nuotaikas. Ne pasku
tinėj vietoj būtų ir „Draugo“ kultū
rinis priedas, bet nenorint 
peržengti kuklumo ribas, propa
gandą čia ir užbaigsime. (Tiesa, 
čia suminėtos lietuviškos Ameri
koje išleistos knygos gaunamos 
pas leidėjus, pas platintojus, ir 
„Drauge“). Linksmų šv. Kalėdų!

pasaulinio karo pabėgėliai iš 
Europos skiriasi nuo ankstes
nių imigracijos bangų savo pri
sitaikymo Amerikos visuome
nėje procesais. Gal dalinai dėl 
to, kad jie buvo skirtingi savo 
charakteriu nuo 19 amžiaus ir 
20-ojo pradžios imigrantų iš 
agrarinių Europos kultūrų — 
čia jau buvo išsimokslinusių 
miesto gyventojų persikėlimas 
į maždaug tokią pačią aplinką 
JAV. Būdinga, kad jie neasi- 
miliavosi į Amerikos visuome
nę, kaip tai darė ankstesnieji, 
bet savo turimas vertybes sie
kė integruoti su amerikietiško- 
jom. Tai lyg rodytų, kad savo 
tautai priklausymo istorinės 
sąmonės jie neatsižada. O kri
tikos įrankių naudojimas tai 
sąmonei perkratyti, tai juk da
lis visos humanistinių studijų 
tradicijos.

Galėčiau pridėti, kad, kadan
gi mes bandysime pasiekti la
bai išsibarsčiusius lietuvių kil
mės asmenis, kurie šiuo metu 
lietuvių junginiams nepriklau
so, tai mūsų pastangos net ga
li pažadinti tautinį sąmonin
gumą pas žmones, kurie jį 
praradę arba niekad neturėję. 
Be to, bandydami sudominti 
etninių grupių ir imigracijos 
istorijos mokslinę periodiką, 
tuo pačiu padėsim įtvirtinti 
geresnę nuovoką apie lietu
vius ir jų tautines aspiracijas ir 
ne lietuvių tarpe.

Dabar klausimą pateiksiu 
išvirkščiai. Ko trūksta ne tik 
lietuvių jaunimui, bet ir visai 
lietuvių bendruomenei apla-

„Lietuviškojo paveldėjimo“ projekto programa jau pradėta vykdyti. Dr. 
Marija Stankus-Saulaitė š.m. lapkričio 20 d. Kristijono Donelaičio 
mokykloje praveda diskusijas apie Lietuvą poetų kūryboje.

Kristijono Donelaičio mokyklos Chicagoje 8-tos klasės mokiniai su dr. 
Marija Stankus-Saulaite ir mokytoja Regina Kučiene š.m. lapkričio 20 d.

mai, tai aiškesnio supratimo 
kur mes išsitenkam pasaulio 
istoriniame paveiksle, kaip vo
kiečiai sakytų. Ar turim kokį 
nuosavą vaidmenį Vakarų kul
tūroje? Čia jautrus klausimas, 
nes baugu galbūt sužinoti, kad 
tas vaidmuo ne taip jau reikš
mingas, bet kartu tas klau
simas ir labai svarbus. Nes jei
gu mūsų kultūrinis palikimas { 
pasirodytų tegalintis iš esmės 
tarnauti tik kaip saugumo 
jausmą duodantis užklotėlis 
mažai žmonių bendruomenei, 
tada būtų labai sunku argu
mentuoti, kodėl jį reikia išlai
kyti, ugdyti ir mylėti. Tad ar r 
numatote, kad šios lietuvių 
kultūros studijos neš didesnės 
naudos ir įžvalgos amerikiečių^ 
visuomenei?

Šito tikrai tikimės. Vienas 
jau dabar pramatomas rezul
tatas, tai kad pokarinės lietu
vių imigracijos patirties išryš- 
kėjimas įgalins JAV 
mokslininkus, kultūrininkus, o 
per juos ir valdžios įstaigas, ge- 

• riau suprasti dabartinių pabė
gėlių iš pietryčių Azijos 
charakterį, padėtį, sunkumus 
ir jiems padėti čia įsikurti. 
Susidomėjimas mūsų ruošia
momis parodomis ir garsinė
mis programomis jau dabar di
delis: Chicagoje jaB siūlosi 
eksponuoti Museum of Science 
and Industry, Chicago His- 
torical Society, ir Chicago Pub- 
lic Library Cultural Center. 
Taip pat pasieksim didžiuo
sius universitetus ir kolegijas 
— tai koordinuos asmenys 
įvairiose geografinėse vietovė
se.

Ar lietuvių kilmės jaunuo
liai, gyvenantys atokiai nuo di
džiųjų lietuvių sambūrių, turės 
progą programomis pasinau
doti? Kur jie turėtų kreiptis?

O taip, mums labai svarbu 
pavienius jaunuolius pasiekti. 
Tegul jie nelaukdami apie sa
ve praneša Balzekas Museum 
of Lithuanian Culture, 4012 
Archer Avenue, Chicago, II- 
linois 60632, tel. 312-847-2442. 
Tuo tarpu mes jau turim pa
ruošę norintiems dalyvauti 
blankus, kurie bus platinami 
per jaunimo organizacijas.

Kokios paramos lauktumėte 
iš lietuvių visuomenės?

Pirmiausia, kad būtų atsiųs
ta kuo daugiau adresų tokių 
žmonių, kurie projektų domė
tųsi, ypač išsisklaidžiusių po 
Ameriką lietuvių šeimų. Taip 
pat, būtų labai gera jei as
menys ar organizacijos, kurie 
jaustų, kad savo žiniomis ar or
ganizaciniu aparatu galėtų 
prie projekto prisidėti, mus 
kontaktuotų. Yra visokių gali
mybių savanoriškam darbui. 
O antraisiais metais bus rū
pestis sutelkti reikiamas lėšas 
knygai — lietuvių kultūros jau
nimo vadovui išleisti.

Galiausiai, gal sutiktumėte ' 
papasakoti apie save — kaip 
Jūs tapote šio projekto koordi- . 
natore ir kas atvedė į lietuvių 
tarpą?

Iš tikrųjų, gan aplinkiniais 
keliais. Esu britų diploma
tinės istorijos specialistė, tad 
nuo jos iki Lietuvos dar, atro
dytų, toli. Bet iš tikrųjų jau ta
da neišvengiamai susidur
davau su Rytų Europos 
nepastovia istorine būkle — 
britų akimis, tai nuolatinė pra- 
kūrų dėžė. Nuo 1974 dirbu prie 
Illinois Humanities Council 
įvairių etninių projektų, kurie 
orientuojasi į humanitarinius 
mokslus. Esu vadovavusi il
galaikiams projektams, kaip 

(Nukelta į 4 psl.)
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Čiurlionio galerijos sukaktuvinė šventė
Dvidešimt penkeri metai tautos 

istorijoje yra tiktai trumpas aki- , 
mirksnis, bet šis metų skaičius 

x mūsų išeivijos gyvenime yra dau
giau kaip pusė amžiaus. Todėl 
Chicagos Čiurlionio galerijos si
dabrinis jubiliejus nuo jos įsteigi
mo Jaunimo centre yra vertas 
paminėti išskirtinai. Užtat šių 
metų lapkričio 20 d. galerijos vado
vybė suruošė šios sukakties 
šventę.

Šventės svečiai pirma ėjo į 
Čiurlionio galeriją pažiūrėti šia 
proga surengtos meno parodos. 
Parodoje buvo eksponuojami kūri
niai tų menininkų, kurie per tuos 
25 metus dalyvavo galerijoje su 
savo meno kūriniais ir kurie jau 
yra galerijos nuosavybė. Kai kurie 
kūriniai ir jų autoriai meno paro
dų lankytojams jau yra gerai žino
mi ir pažįstami, o su tais, kuriuos 
buvo primiršę, čia buvo gera proga 
pažintį atnaujinti. Taipgi pirmą 
kartą buvo išstatyti penki Kaje
tono šklėriaus darbai — Čiurlio
nio galerijai neseniai perduotas jo 
palikimas. Nauji buvo ir penki 
dail. Šimkūno iš Australijos dar
bai. Svarbi vieta teko ir Adomo 
Varno palikiminiams darbams.

Apžiūrėję aliejaus, grafikos bei 
skulptūros darbus, vakaro svečiai 
susirinko į kavinę, kur ant staliu
kų degė žvakės originaliose žvaki
dėse, trijų skirtingų aukštų, sudė
tose netašyto medžio kamienuose. 
Čiurlionio galerijos direktorė dail. 
Vanda Aleknienė pakvietė kolegę 
Mariją Gaižutienę pravesti pro
gramą. Sukaktuvinius sveiki
nimus perdavė dr. K. Ambrazaitis 
ir dr. G. Balukas. Po jų sekė kun. J. 
Borevičiaus ilgesnis žvilgsnis į 
Čiurlionio galerijos istoriją. Čiur
lionio galerija buvo įsteigta 1957 
m. dail. A. Varno iniciatyva. Ati-

Dail. Romas Viesulas skaito paskaitą „Ar Čiurlionis abstraktistas?“ 
Čiurlionio galerijos sukaktuvinėje šventėje š.m. lapkričio mėn. 24) d. 
Jaunimo Centre, Chicagoje.

daryta 1957 m. spalio mėn. 20 d., 
penkiasdešimt metų nuo pirmo
sios, 1907 m. įvykusios, lietuvių 
dailininkų parodos Vilniuje, kurio
je dalyvavo pats dail. Čiurlionis su 
trisdešimt trimis meno kūriniais. 
Galerijos tikslas yra ne tik ruošti

Nuotr. Jono Tamulaičio

menininkų parodas kartą per 
mėnesį, bet taip pat sutelkti lietu
vių menininkų darbus ir laikui 
atėjus juos perduoti laisvai Lie
tuvai.

Kun. J. Vaišnys trumpai paaiš
kino Čiurlionio galerijos globos ir

Žvilgsnis Čiurlionio galerijos istorijon 
fz 

■” Jonas Borevičius, S.J.
„Randu, kad laimingiausia die- •

> na, kurią teko man išgyventi šioje 
lPeiūviškų rūpesčių bei sielvartų 
sostinėje (Chicagoje), yra spalio 
20, 1957 metais. Tai diena, kuri 
kultūriniame mūsų išeivių gyveni
me džiaugsmingai paženklinta 
Čiurlionio galerijos įsteigimu 
Tėvų Jėzuitų pastatytuose" naujuo
se rūmuose, Chicagoje“. Šiais 
reikšmingais žodžiais garbingojo 
patriarcho prof. dail. a.a. Adomo 
Varno prasideda Čiurlionio galeri
jos istorija Chicagoje.

1957 metais kovo 3 dieną, susi
rinkę įvairių šakų kultūrininkai ir

menininkai, įsteigė Lietuvių 
amerikiečių menininkų klubą. 
Vienas reikšmingiausių šio klubo 
darbų buvo įkūrimas Čiurlionio 
vardo galerijos lietuvių jėzuitų 
Jaunimo centre. Iškilmingas šios 
galerijos atidarymas įvyko 1957 
metais spalio 20 dieną.

Čiurlionio galerijos tikslas turė
jo būti: 1) globoti lietuvius daili
ninkus, padėti jiemB ruošti savo 
darbų parodas ir tuo supažindinti 
lietuviškąją ir kitą visuomenę su 
lietuviškuoju meno genijum, su 
lietuvių dailininkų sukurtais dar
bais; 2) organizuoti lietuvių daili
ninkų kūrinių fondą ir, laikui atė
jus, fonde esančius kūrinius

valdybos organus ir pranešė, kad 
galerija jau turi sutelkusi 247 
meno kūrinius.

Po įvadinių kalbų sekė pagrin
dinė vakaro dalis, svečio iš Phila- 
delphijos, dail. R. Viesulo paskaita: 
„Ar Čiurlionis abstraktistas?“ 
Pirmasis, kuris iškėlė Čiurlionio 
abstraktizmo klausimą, buvo Alek
sis Rannit, 1949 m, Vokietijoje pa
skelbęs straipsnį šiuo klausimu. 
Šis jo pasisakymas sukėlė suju
dimą meno pasaulyje. Juk iki šiol 
visi gerai žinojo, kad Kandinsky 
yra abstraktizmo tėvas. Prelegen
tas apibrėžė abstraktizmą kaip iš
raišką, kur nėra konkretaus objek
to nei visumoje, nei detalėje. Nors 
Čiurlionis žinomas kaip simboli
kas, bet dail. Viesulas, parodęs 
keletą Šio menininko kūrinių 
skaidrių, pademonstravo, kad jo 
simboliniame menė; taip pat yra 
daug abstrakčių* elementų. Jo 
kūryboje yra daug dualizmo, sim
bolikos ir abstraktizmas pereina 
kelias fazes. Šie iželio kūriniai yra 
drąsūs, kuriuose pasirodo pirmieji 
aidai ateinančio^ epochos. Dail. 
Viesulas chronologiškame metų 
braižinyje paaiškino, kaip 1905 m. 
pas Čiurlionį yra pusiau abstrak
čių pradų, o 1907 m. jau pilnai ab
strakčių elementų. Tuo tarpu tuo 
pačiu laiku Picasso tapė cirkiniu- 
kus ir klounus, o Kandinsky piešė 
arkliukus ir damas. Pas Kan
dinsky pusiau abstrakčių ženklų 
pasireiškia tik 1909 m., o pirmas 
pilnai dokumentuotas, oficialus 
abstraktas tiktai 1910 m. Dail. ,, . .. . tarnas vienetas atliko kelis eski-

žus iš dailininkų gyvenimo. Ypač 
vykusiai buvo perduotas humoras 
eskizuose iš okupuotos Lietuvos 
politinio gyvenimo.

Čiurlionio galerijos sidabrinio 
jubiliejaus proga, dabartinė jos 
valdyba išleido albumo formos 
knygą, tarp kurios sidabrinių 
viršelių yra atspausdinti tų daili
ninkų meno kūriniai, kurie yra 
galerijos nuosavybėje. Atšventus 
sidabrinį jubiliejų, Čiurlionio gale
rijai linkėtina ir toliau būti tokiai 
veikliai kaip iki šiol.

Saulė Jautokaitė.

Ignas Šlapelis
Mano tėviškė (aliejus) 
Čiurlionio galerija Iš A.K.T. Tielo poezijos

Čiurlionio galerijos direktoriai 
dailininkai Vanda Balukienė, Pet
ras Aleksa, Regina Jautokaitė ir 
Marija Gaižutienė. Vakaro progra
moje pasirodė Antras kaimas. Šis 
Chicagos publikai gerai pažįs-

TĖVIŠKEI

Kaip aš tavo rimties ilgiuos,
O tėviške, o mylimoji,
Kai dūmuos didmiesčio tvankiuos 
Toli man tavo pušys moja.

Dail. Romas Viesulas aiškina Čiurlionio abstraktizmo raidą, ją 
lygindamas chronologiniai su Kandinskio ir Picasso. Salia dr. Marija 
Gaižutienė, viena iš buvusių Čiurlionio galerijos direktorių.

Nuotr. Jono Tamulaičio

Antrakaimiečiai Juozas Kapačinskas ir Eugenijus Būtėnas Čiurlionio 
galerijos šventės programoje. Nuotr. Jono Tamulaičio

perduoti laisvai ir nepriklausomai 
Lietuvai. Šį fondą kurti prama
tytos dvi galimybės: viena jų -r- 
lietuviui dailininkui dovanojant 
savo kūrinį šiam fondui; antra — 
ieškant mecenatų pirkti šiam 
fondui lietuvių dailininkų darbus. 
Ir pati galerija iš savo kuklių paja
mų yra nupirkusi šiam fondui eilę 
lietuvių dailininkų darbų. Reikš
mingesnis fondo praturtinimas 
buvo, įsigijus dailininko Rato, iš 
Australijos, grafikos rinkinį.

Galerijai vadovavo šie direkto
riai: dail. Mikas Šileikis, Lietuvių 
amerikiečių menininkų klubo 
įgaliotinis dail. Zenonas Kolba, 
dail. V. Petravičius, dail. A. Valeš
ka ir Br. Macevičius.

1966 metais gruodžio 10 dieną, 
galerijos administravimas bendru 
susitarimu persiorganizavo. 
Įsteigtas Čiurlionio galerijos 
globos komitetas, kurį sudarė: 
diplomatinės tarnybos atstovas 
Lietuvos konsulas dr. P. Daužvar- 
dis, jėzuitų atstovas tėvas Jonas 
Borevičius, S.J., JAV LB 
pirmininkas Jonas Jasaitis ir 
dailininkų atstovai Vanda 
Balukienė ir Bronius Murinas. 
Globos komitetas pakvietė galeri
ją administruoti dail. Petrą Aleksą 
su dailininkais Giedre Žumba- 
kiene, Jurgiu Daugvila, A. Trinkū
nu ir P. Šeštakausku. Vėliau 
direkcijos vadovavimo pareigas 
perėmė dailininkai Vanda Balu
kienė, Regina Jautokaitė, Marija 
Gaižutienė ir Vanda Aleknienė.

Daugumos dailininkų pageida
vimu parodos ruošiamos vieną 
kartą į mėnesį. Praturtėjo ir 
nepriklausomai Lietuvai skirtas 
lietuvių dailininkų kūrinių fondas. 
Direkcijos pirmininkė dailin. Van
da Aleknienė praneša, kad šiuo 
metu fonde yra 247 kūriniai.

Šios iškilios sukakties proga, 
švenčiant Čiurlionio galerijos 25 
metų gyvavimo sukaktį, prisime
na didžios svarbos žodžiai, tarti 
mums šviesaus atminimo Lietu
vos konsulo dr. Petro Daužvar- 
džio, atidarant Čiurlionio gale
riją:

„Kai Lietuva svetimų valdoma 
ir. alinama, kai tautos vertybės 
okupantų naikinamos bei stumia
mos į užkampius, tai tautiečiams 
esantiems laisvėje krinta pareiga 
kovoti dėl savo tėvynės laisvės ir 
telkti bei saugoti tautines verty
bes užsienyje tam, kad, išsilais
vinus Lietuvai, būtų galima 
perkelti tas vertybes į mieląją 
tėvynę“.

Viesulas savo paskaitą apie šį ' 
nuolatos ginčytiną' klausimą dėl 
Čiurlionio abstraktizmo užbaigė 
pastaba, kad istoriškai visa nelai
mė buvo ta, kad tuo metu, kada 
Čiurlionis pasireiškė abstrak
tizmo pradais, ijis kaip meni
ninkas buvo mažaižinomas meno 
pasaulyje, kai tuo (arpu Kandinsky 
buvo gerai žinomas. (Dail. prof. 
Romo Viesulo studiją apie abstrak- 
tizmą Čiurlionio kūryboje žadama 
ateityje atspausdinti „Draugo“ 
kultūriniame priede,)

Po paskaitos buvo pagerbti buvę

Juk tavo aš! Ir gyvenu
Aš kaip skaistusis tavo žiedas; 
Ką man davei iš dovanų,
J savo giesmę tau įgiedu.

. Ir ta giesmė pilkam kely 
Man iš tavo širdies ištryško; 
Kartoju nūn sbečioj šaly 
Aš gaivią giesmę tavo miško, 

O tėviške!

VASARAI BAIGIANTIS

Čiurlionio galerijos šventėje dr. Gediminas Balukas, Irena Kriaučeliū- 
nienė, Jonas Kelečius, Povilas Gaučys. Nuotr. Jono Tamulaičio

Pasižiūriu atgal: širmis debesėlis 
Eina tykiai pilkšvan dangun pasikėlęs.

Spindėjimas blanksta. Tolimoj palaukėj 
Gardini vežimą arkliai keturi betraukia.

Dvaro stogas raudonuoja. Toli pokši, dindi. 
Keturi dalgiai avižų lauke suspindi.

Keturi dalgiai, aštuonios rankovės baltos — 
Nuleistos, pakeltos — nuleistos, pakeltos...

Dvi ožkelės alksnius gražiai skabo — 
Sidabro lašus susapnuoja lapai.

Dūli po alksniais ten durpės senos, 
Atspindina jas parudavęs klanas.

Girdi vis poškėjimą, stogo kalimą — 
Sklaidytis pirmieji voratinkliai ima...

MANO NEMUNAS

Paskaitos klausosi dabartinė Čiurlionio galerijos direktorė dail. Vanda 
Aleknienė, toliau — dail. Birutė Bulotaitė ir Stasys Žilevičius.

Nuotr. Jono Tamulaičio

Pasižiūriu į priekį: skamba varpeliai žvangiai! 
Ruduo šoka ant debesų žirgo padangėj.

Jei grįšiu aš po daugel metų 
Tėvynės džiaugtis dangumi, 
Vėl mano valtį be verpetų 
Neš Nemuno srovė rami.
Link marių plauksiu kaip ne sykį, 
Pro pievų kilimus žalius,
Ten kur malūnai sukas tykiai 
Ir pušys puošia kalnelius.

Aš leistuos pro kalvas, Ragainę, 
Jos pilį, menančią žygius, 
Tą miestą, kur naktužę žvainą 
Prisimenu šaunius šokius;
Pro Tilžę su alyvų sodais 
Ir bokštais ir varpų aidais,
Tą miestą, kur jaunystės godos 
Svajotos su draugais kadais-----

Tau ačiū, Nemune, nešėjau 
Brangus, ir nors nebėr namų, 
Bet tiems, kuriuos kadais mylėjau, 
Krante ilsėtis bus ramu.
Jaučiu, kaip mano skausmas dingo 
Nuo pievų tų kvapsnių gerų — 
Būk, mano upe, palaiminga, 
Mirgėk tu amžiais sidabru!

Vertė A. TYRUOLJS

Tielo — (1874-1911)lietuvių kilmės 
poetas, rašęs vokiškai. Tikroji pavardė — Kurt 
Mickoleit. Gimęs Tilžėje. Berlyne ir Muenchene 
studijavo filosofiją ir filologiją, paskui Berlyne 
buvo gimnazijos mokytoju. Šįmet Buėjo 75 metai 
nuo jo rinkinio „Garsai iš Lietuvos“, kur apstu 
poezijos lietuviškais motyvais. Didingą Lietuvos 
praeitį apdainavo rinkiny „Thanatos“.

A.T.
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Filmas apie dailininką Viktorą Petravičių
Mes norime filme įamžinti 

mūsų žymiuosius asmenis, kad 
jie išliktų ateinančioms kar
toms kaip mūsų laikotarpio gy
vi liudininkai, prabildami gy
vu žodžiu, daina, muzika ar 
paveikslu. Kai kada pasiseka, 
kai kada ne. Tai mūsų pačių 
pastangos. Tik išimties keliu 
mumis susidomi kiti. Ne mūsų 
gyvuoju žodžiu, bet spalva, li
nija ar garsu. Nedaug tų iš
rinktųjų, kurie iš savo tautinės 
vagos patenka į plačius van
denis. Ne dėl to, kad jie neturė
tų talento ar nebūtų verti įam
žinti, bet dėl mūsų organizuotu
mo stokos; sakoma, kad auksas 
ir pelenuose žiba. Bet jis turi būti 
surastas, iškastas iš pelenų, kad 
blizgėtų kitiems.

Gal ir Petravičius būtų bu
vęs priverstas glūdėti užmarš
tyje tarp Michigano paežerės 
kopų ir savo miškingos sody
bos, tik retkarčiais linksniuo
jamas ir prisimenamas mūsų 
visuomenės, jei ne laimingi 
sutapimai, atvėrę jam vartus į 
platesnius vieškelius. Visų pir
ma viena lietuvė, jų šeimos 
draugė, parodė Petravičiaus 
ankstyvuosius darbus savo 
bendradarbiui menininkui 
Norman Parish. Drauge jie jį 
aplankė Union Pier, Mich. 
Parish pristatė Petravičių ži
nomam “Sun-Times” meno kri
tikui — Harold Haydon, kuris 
savo ruožtu dar prieš pernykš
tę parodą parašė palankų 
straipsnį vietos laikraštyje 
apie Petravičiaus meną ir jo 
kaimietišką gyvenimo būdą. 
Po parodos ėjo puikūs vietinių 
ir Chicagos laikraščių atsilie
pimai, net visas spalvotas 
“South Bend Tribūne” kultūri
nis priedas. Prie Petravičiaus 
iškilimo amerikiečių tarpe ne-

Dail. Viktoras Petravičius savo parodos atidaryme Petravičius, Michael Beatty (filmo apie Petravičių 
„Galerijoje“, Chicagoje, š.m. lapkričio mėn. 5 d. 16 redaktorius), Emilijus Holenderis.
kairės: Adolfas Markelis, Ceil Clementz, dail. Nuotr. Jono Tamulaičio

Dalie Petravičiaus parodos lankytojų atidarymo metu „Galerijoje“, Chicagoje, š.m. lapkričio mėn. 5 d. 
Nuotr. Jono Tamulaičio

Viktoras Petravičius Ganiklis, 1975 (16x27)

mažai prisidėjo menininkė Zi
ta Sodeikienė ir Emilijus Ho
lenderis, o prie pernykštės 
parodos rengimo ir organiza
vimo kun. Algimantas Kezys.

Palankūs spaudos atsilie
pimai apie Petravičių paska
tino Michael Beatty, 34-tojo 
televizijos kanalo kultūrinio 
skyriaus direktorių, gyvenantį 

South Bend, Ind., pagaminti 
filmą apie mūsų žymųjį dai
lininką. Jam pasisiūlius ap
lankyti Petravičius, jis buvo 
pakviestas į Viktoro vardines. 
Amerikiečius sujaudino lietu
viškas nuoširdumas, bet nuo 
čia prasidėjo 30 minučių kultū
rinis filmas. Be Beatty, prie fil
mavimo prisidėjo Ceil Cle
mentz, Charles Lawson, Tom 
Smith, o vertėju buvo Emilijus 
Holenderis. Daug darbo įdėjo 
Rimas Domijonaitis ir dau
gelis kitų.

Filmas buvo rodomas paro
dos metu lapkričio 5 d. Petra
vičius dar kartą įrodė, kad jis 
buvo ir yra jaunas, gaivalin
gas, poetiškas. Toks jis rodo
mas ir filme. Lyginant su ki
tais kultūrinio pobūdžio 
filmais, reikia pasakyti, kad 
filmas yra originalus kaip ir 
pats Petravičius, Beatty> ban
dė suprasti Petravičių ne tik 
kaip menininką, bet ir kaip 
prie šio krašto nepritapusį in
dividą, kaip niekur nepritapu
sį, kalbantį tik jam vienam su
prantama anglų kalba. 
Petravičiui nereikia kalbos, jis 
kalba spalvomis, taip jam la
bai tipinga žalia ir mėlyna, 
linijomis ir vaizdais.

Sunku Petravičių įsivaiz
duoti kalbantį taisyklinga 
anglų kalba, šlifuotomis ma
nieromis, dailiai apsirengusį. 
Jį visada matai apaugusį ži
lais plaukais, nesiskutusį, ap
sirengusį rupaus darbo megz- 
tiniu, įdegusiu indėnų 
genties vado veidu. Toks jis 
yra tikrovėje, toks ir filme.

Filme Petravįčius pasisako: 
“Gyvenu gerai”. Kas lankėsi jo 
sodyboje, galėjo pastebėti, kad 
Petravičiai turi minimaliau-
sias gyvenimo sąlygas. Nie
kur nematysi prabangos. Artė
janti žiema šiame Michigano 
užkampyje ir rūpinimasis mal
komis neprisideda prie “gero 
gyvenimo”. Bet Petravičius tu
ri didžiulį daržą, Michigano 
ežerą, smėlio kopas ir tą didelį 
vasaros žalumą, kurie negin
čytinai jam priklauso.Štai dėl 
ko jis gerai gyvena ir jaučiasi 
turtingas. Jo turtingumo mas
tas yra visai kitoks, negu dau
gelio.

Didžia dalimi ir jo kūryba su
rišta su gamtovaizdžiu, metų 
laikais ir medžiais. Ne tik jo 
paties kuklus namas išpaišy
tas jo ankstyvesnio laikotar
pio triptiko figūromis, pama
tai išmūryti' jo paties 
gamintomis cemento ir butelių 
plytomis, bet ir pušynas prare
tintas lig juosmens nuplautais 
kamienais, ant kurių stovi gal
vas iškėlę akmenys ar metalo 
jo paties sukurtos statulos. Jo 
pareiškimas: “Gimiau su me
džiais, dirbu su'jais ir su jais 
mirsiu” yra ne tik meninis 
bet ir religinis ryšys su 
gamta.

Jei paprašytum Petravičių 
paaiškinti vieną ar kitą kūri
nio tematiką, sulauktum neįti
kimiausių atsakymų. Tai būtų 
tik žodžių žaidiinas.Atsakymą 
turėtum pats susirasti: paukš
tis negali negiedoti. Jis gieda, 
nežinodamas kodėl. Petravi
čiaus kūrybai nėra blogų lai
kų: yra geri ir ne taip geri lai
kai. Gyvendamas Vokietijoj, 
tuoj po karo iš palovio plauda
vo linoleumą grafikai. Galbūt 
geriausi darbai, kaip “Pavasa
rio” triptikas, tuo būdu puošia 
mūsų gyvenamuosius namus. 
Tragiškai žuvus sūnui, jo spal
vos patamsėjo, bet ne jo talen
tas. Kur Petravičius eina, ten 
kuria.

Filme vaizdžiai parodytas jo 
kūrybos procesas. I klausimą, 
kodėl Petravičius nevartoja 
škicų, jis paaiškina, kad jam 
jokių škicų nereikia, kad jis 
viską “turi” akyse. Jo paties 
pareiškimu, jis tas pats Petra-

Michael Beatty, WNIT-TV kultūrinio skyriaus direktorius, filmo apie 
Petrafičių redaktorius, Petravičiaus parodos atidaryme „Galerijoje“. 
Už jo dail. Petravičius ir kun. Algimantas Kezys, S.J.

Nuotr. Jono Tamulaičio

vičius, ką jis bekurtų ir kokią 
medžiagą naudotų. Kurie jo 
darbai geriausi, tegu pasisako 
meno kritikai, o mums Petra
vičius lieka originalus su lau
ko gėlėmis, paukštėmis, grakš
čiomis merginų linijomis ir su 
tuo liaudies braižu, išsiliejusiu 
visoje jo kūryboje. Ta prasme 
jis mene kaip vienišas medis.

Filmas bu vo rodomas 34-tame 
televizijos kanale, South Bend, 
Ind. lapkričio mėn. 18 ir 21 die

Dail. Viktoras ir Aldona Petravičiai su WNIT-TV darbuotojais Ceil 
Clementz, Tom Brown ir Chuck Lawson savo sodyboje.

Filmavimo metu Petravičių sodyboje dail. Viktoras Petravičius, WNIT- 
TV kultūrinio skyriaus direktorius Michael Beatty ir filmuotojas Tom 
Brown.

Viktoras ir Aldona Petravičiai su Ceil Clementz, nekomercinio tele
vizijos tinklo (OBS) WNIT-TV, South Bend, atstove.

nomis. Tikimės, kad filmą po 
Naujų metų matysime Chi
cagos vienuoliktamekanale. Te
gu aukso žibėjimas bus atskleis
tas visiems, kurie ilgisi.

am

Menas yra dieviškoji kibirkš
tėlė žemėje, ir žmogus per jį 
labiausiai panašus į savo 
Sutvėrėją.

C. Grincevičius

Tautinis 
paveldėjimas 

(Atkelta iš 2 psl.)
pvz. Highland Park studijai 
apie santykius tarp etninių gru
pių: Rytų Europos žydų, italų, 
airių. Pamačiau, kaip tie san
tykiai atspindi gyventojų tau
tinę patirtį jų kilmės kraštuose 
Europoje. Šio projekto davi
niai tapo įjungti į federalinės 
valdžios Model Cities Prog- 
ram. Chicagos Public Library 
Cultural Center darau etninių 
projektų įvertinimus. Per šį 
darbą susipažinau su Balzeko 
muziejaus veikla ir buvau pa
kviesta įsijungti į programas 
liečiančias lietuvius. Man la
bai įdomi ir svarbi Rytų Euro
pos istorija ir brangios pažin
tys su lietuviais.Matau, kad 
gyva dalis jų atsinešto kultūri
nio palikimo yra rūpestis ki
tais žmonėmis ir svetingumas 
svetimiesiems. O tai yra dide
lis lietuvių tautos turtas, kurį, 
tikimės, išsaugos ir didins lie
tuvių jaunimas.

NAUJI LEIDINIAI
• Joseph Ehret, BLICK IN 

DIE ZEIT. Basei, l»80. Trečia 
praplėsta laida. 36 psl.

Profesorius Juozas Eretas 
apžvelgia dabartinę Europos poli
tinę ir ekonominę padėtį ir svarsto, 
kokios perspektyvos sovietiniam 
kolonializmui išsilaikyti šian
dieninių jėgų veikiančių prieš 
betkokį kolonializmą poveikyje. 
Sovietų imperija, būdama 
anachronizmas, atsidūrusi labai 
dideliam pavojuje — bet laisvę 
vertinantis asmuo to neapgailes
taus, sako autorius išvadoje, nes 
vietoj tempti marksizmo-leniniz
mo jungą tam, kad taptum sovie
tiniu žmogum kaip galutiniu 
žmonijos išsivystymo produktu, 
mums skirta aukštesnės apvaiz
dos kitokia — geresnė dalia.

• Vom Adam der Europaeer. 
Basei, 1982. Septinta laida. 46 psl. 
Trys profesoriaus Juozo Ereto 
straipsniai surinkti į vieną leidi
nį, kilę po antrojo pasaulinio karo, 
kaip dalis jo pastangų informuoti 
Vakarų europiečius apie Pabaltijo 
kraštų likimą. Juose glaustai 
supažindinama su lietuviais kaip 
tauta ir archaiška lietuvių kalba 
bei nubrėžiama visų trijų baltie- 
čių tautų padėtis. Šie raštai, kaip 
pastebi autorius, nebuvo skirti 
propagandai: „Jie paprasčiausiai 
kilo todėl, kad tai reikalavo sąžinė 
vieno šveicaro, kuris tarp abiejų 
pasaulinių karų buvo liudininkas 
nepavydėtino baltų likimo ir kuris 
šiandien liūdi dėl sunkios dalios 
tų, kurie tėvynėje neturi laisvės, o 
laisvėje neturi tėvynės. Visada yra 
buvusi šveicaro privilegija užsisto
ti prispaustuosius. Jis tą yra daręs 
dėl graikų, airių, lenkų, armėnų ir 
spalvotųjų; lai būna tai padaryta 
ir dėl baltiečių“.

Konkursas 
lituanistinėms 

mokykloms
Lituanistinėms mokykloms 

paskelbtas rašinių konkursas. 
Aukštesniųjų lituanistikos mokyk
lų auklėtiniams tema: „Pilietinės 
teisės ir sąžinės laisvė okupuotoj 
Lietuvoj“, o pradžios mokyklų 
auklėtiniams tema: „Koks dabar 
gyvenimas okupuotoj Lietuvoj“. 
Konkursą paskelbė Amerikos 
Lietuvių Taryba, pavedusi jį 
pravesti LB Švietimo Tarybai (per 
mok. J. Plačą). Premijoms 1,000 
dol. paskyrė kun. J. Prunskis.

Baltiečių muzika 
WFMT bangomis

Chicagos pagrindinė klasikinės 
muzikos stotis WFMT (98.7) 
gruodžio mėn. 13 d. transliavo 
Kazimiero Banaičio kūrinius forte- 
pionui — „Lopšinę“ ir „Šešėlius“, 
atliekamus pianisto Andriaus 
Kuprevičiaus (Advent AK-3-790). 
Gruodžio mėn.20d. l:30val.p.p.bus 
groj ama latvio Bruno Skultekalėdi- 
nė kantata „Štai šviesi žvaigždė“, 
atliekama Latvių liaudies an
samblio, vadovaujamo Andrejs 
Jansons (Kaibala 50 Eo2). Taipgi 
gruodžio 21 maždaug 9:45 v.r. bus 
girdimos to paties ansamblio atlie
kamos latvių žieminės liaudies 
dainos.
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