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Romantiku gimęs, romantiku 
ir karš?

Emilijos Sakadolskienės pastabos per ATEITIES akademinį savaitgalį 
1983 m. spalio mėn. 15 d. Jaunimo centre, Chicagoje, svarstant temą: 
“Naujų sąvokų išeivijos kultūriniame gyvenime ieškojimas”

Per praėjusį Mokslo ir kūrybos 
simpoziumą čia, Chicagoje, vieno
je sesijoje kompozitorius Darius 
Lapinskas aiškino, kad lietuvių 
muzikinės kultūros pagrindiniu 
žlugdytoju buvo Bachas. Lapins
ko aiškinimu, jisai, sunorminęs 
mums šiandien priimtą gamą, 
suniveliavo lietuvių liaudies su
kurtas estetines normas.

Šiuo klausimu galima su 
Lapinsku sutikt arba nesutikt, bet 
vienaip ar kitaip, kaip sakoma, 
popiet šaukštai. Bacho iš pasauli
nės kultūros istorijos, kuriai pri
klauso ir lietuvių muzikinė kultū
ra, jau neišbrauksi, tad 
pragmatiniais sumetimais pali
kime vargšą Bachą nuošaly ir at
leiskime jam jo nuodėmes.

Tačiau ir aš linkusi ieškoti kal
tininkų, bet apsistoju geru šimt
mečiu vėliau — prie Mendelsono, 
Bramso ir Pučinio. Tačiau norė
čiau kaltę suversti ne šiems iški
liems romantizmo atstovams, o 
mums patiems.

Vienas Lietuvos muzikologas, 
ne per seniausiai viešėjęs Ameri
koje, yra šitaip pasakęs: “Lietu
vių muzikos XX a. kūrybinę ir sti- 
listinę charakteristiką 
apsprendžia ilgas ir pavėluotas 
išsivadavimas iš romantinio pa
saulėvaizdžio, suformuoto tiek ru
sų, tiek ir vokiečių romantinės 
muzikos. Sekimą Caikovskiu ar 
Šumanu dar penkiasdešimtai
siais metais Lietuvoje galima 
traktuoti ne tik kaip uždarumo ir 
provincialumo pasireiškimą, bet 
ir kaip tam tikrą kultūrinį atsili
kimą”.

Jei tokias pastabas galima tai
kyti pokario Lietuvos muzikai, tuo 
labiau išeivijos muzikiniam gy
venimui. Tačiau reikia pastebėti, 
kad nuo maždaug šeštojo dešimt
mečio Lietuva pradėjo išsikaps
tyti iš tokio merdėjimo, o mes, su 
mažom išimtim kaip pvz. Bacevi
čius, Kačinskas, Lapinskas ir dar 
keli kiti, likom užkonservuoti per
dėtai sentimentalaus, sachariniš- 
kai pseudopatriotiško emociona
lumo dėžutėje, iškraipydami net 
patį romantizmą.

O kokios yra šitokio užsikon- 
servavimo pasekmės? Lituanis
tinėje mokykloje, stovykloje ar 
ideologinėje organizacijoje vaikai 
mokomi įvairių dainų lietuvių kal
ba. Daugelis jų yra vertimai iš ki
tų kalbų arba estradinio tipo dai
nuškos. Iš esmės nieko blogo, 
jeigu pagrindinis šitokio dainavi
mo tikslas yra pramoga bei lietu

vių kalbos vartojimas. Tačiau 
kuomet retkarčiais pamokoma ir 
liaudies dainų, jos visos yra aran
žuotos romantizmo periodui bū
dingu stiliumi, mažai bendro tu
rinčiu su mūsų liaudies muzikos 
tradicijomis. Taigi natūralu, kad 
vaikas, kuriam kitokia informaci
ja nėra pateikiama, galvoja, kad 
tai normalu ir tipiška. Bene di
džiausią liaudies muzikos turtą — 
disonansinių sąskambių sutar
tinę — retas išeivijos vaikas yra 
girdėjęs ar dainavęs. O apie bend
rą lietuvių muzikos istorijos pa
žinimą per mūsų švietimo bei auk
lėjimo įstaigas galime nė 
negalvot, nes jis praktiškai ne
egzistuoja.

Tačiau nekalbėkime vien apie 
jaunimą. Pasižiūrėkime ir į pla
tesnę visuomenę, kuri tikriausiai 
panašiai buvo auklėjama. Tuos 
pačius reiškinius randame solistų 
bei chorų programose, kuriose 
dažnai daugiausia aplodismentų 
susilaukia ne vertingiausi, o “šir
dį griebiantys” kūriniai. Toks 
katarsinis išeiviško sielvarto per
kėlimas į meną tegali mus kultū
riškai žlugdyti, o ne kelti. Turbūt 
aukščiausias šio pobūdžio reiški
nys buvo praėjusi dainų šventė. 
Daugmaž reikia sutikti su Alek
sandro Kučiūno pastabomis Aki
račiuose (1983 rugsėjis).

Kitas svarbus šitokio skonio ug
dytojas yra mūsų radijo valan
dėlės. Kaip bebūtų keista, man at- 
rodo, kad mes daugiau 
populiarinam Gorbulskį, Rau
donikį ir Noviką negu lietuviai 
Lietuvoje; gal dėl to, kad jų dainų 
įrašai yra gausingiausi. Apie 
tuos, kurie iš tikrųjų yra populia
rūs Lietuvos estradoje, tie kurie 
naudoja poetiškai vertingus teks
tus, kaip Vytautas Kernagis, Vir
gis Stakėnas ir kiti, mes mažai 
težinome. Ta pati kritika taikyti
na ir dėl vadinamos rimtosios mu
zikos. Būtų įdomu sužinoti kiek 
mūsų radijo valandėlių yra 
panaudojusios Kutavičiaus, Ba
lakausko, Rekašiaus, Bajoro, Bar
kausko, Širvinsko ar Juozapaičio 
įrašų. O tai yra nūdienos kom
pozitoriai, verti ne tik lietuviško, 
bet viso muzikinio pasaulio dėme
sio.

Sentimento bei banalybės per
sūdyto mūsų muzikinio gyvenimo 
apologetai tikriausiai pasakytų, 
kad tai artimiausia lietuvio dva
siai bei skoniui; kad tik tuo gali
ma išplatinti bilietų, išlaikyti ra- 
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Šeštosios teatrų šventės belaukiant
Česlovas grinceviCius

Jau daug metų per Padėkos 
šventės ilgą savaitgalį Chicaga 
turi gerą progą dvasiniai pratur
tėti arba Mokslo ir kūrybos sim
poziumais, arba Teatro festiva
liais. Šį rudenį Jaunimo centro 
didžiosios salės scenoje regėsime 
keturių Amerikos ir Kanados 
miestų lietuvių scenos mylėtojų ir 
entuziastų ilgo darbo ir didelio pa
sišventimo rezultatus. Atvyksta 
Hamiltono, Clevelando, Los An
geles ir St. Petersburgo draminiai 
sambūriai. Ta proga verta kiek 
pažvelgti atgal ir prisiminti, ką iš
viso lietuviai savo krašte ir kitur 
yra nuveikę teatro srity, kiek 
tas menas yra įleidęs šaknis mū
sų tautoje.

Lietuviai, kur jie bebūtų, nuo se
nų laikų žinomi kaip teatrų, vai
dinimų mėgėjai. Kalbame ne vien 
apie miestą, bet ir kaimą. Gilin
damiesi į senovę, užtinkame ne
maža rašytinių šaltinių iš 18-jo 
amžiaus, nuo jėzuitų atvykimo 
Lietuvon. Jėzuitai, kaip žinome, 
Lietuvos švietimo pionieriai, at
vyko 1569 m., tuoj įsteigė jauni
mui šviesti kolegiją Vilniuje, o po 
dešimtmečio ir aukštąją švietimo 
įstaigą — akademiją. Nuo pirmų
jų metų susirūpino vaidinimais, 
deklamacijomis, disputais, teat
ralizuotais karnavalais, procesi
jomis. Visa tai turėjo pagrindinį 
tikslą — priešintis pradėjusiai 
plisti Lietuvoje reformacijai. Mo
kyklinis teatras gyvavo iki jėzui
tų ordino uždarymo 1773. Per vi
są aną laikotarpį toj srity jėzuitai 
buvo beveik be konkurencijos. Tik 
18-me amžiuje teatrais susidomė
jo didikai, ėmė rengti vaidinimus, 
muzikinius spektaklius ir net ba
letus savo dvaruose.

Visa, kas susiję su teatru, ypač 
teatralinės procesijos, buvo at
nešta į Lietuvą daugiausia iš Ita
lijos ir Ispanijos. Vilniuje jėzuitų 
mokiniai jas ruošdavo įvairių 
švenčių metu arba didžiajam ku

meistras;.

nigaikščiui — karaliui atvyks
tant, bei seimų sesijų metu. To
kiose eisenose dalyvaudavo 
miestiečiai, didikai ir net pats ka
ralius. Bene pati didžiausia teat
rinių eisenų aprašoma Kazimiero 
šventuoju paskelbimo proga 1576 

1 metais. Aprašuose minima, kaip 
Lietuvos kancleris Sapiega iš šv. 

i Stepono bažnyčios į katedrą ne
šęs šv. Kazimiero portretą, o jo pa
lydovai buvo pejsirengę karei
viais, angelais, kitokiomis 
būtybėmis. Pakelėj sustojus, buvo 

(atliekami visokie dialogai, gieda- 
rni himnai, palydint trimitų muzi
kai.

Pirmasis žinomas spektaklis 
Vilniuje, mūsų laikų suprantama 
prasme, įvyko 1570 spalio 18. Bu
vo suvaidinta moralinė komedija 
“Herkulis” — lotynų kalba. Vai
dinimų reikalas ir tikslas buvo 
aiškiai nusakytas jau jėzuitų 
mokslo plane (“Ratio et institutio 
studiorum”) — pirma, moralinis, 
antra, kad studentai geriau iš
moktų lotynų kalbos. Vietos kal
ba tebuvo leidžiama tik interme
dijų metu, kad žiūrovai galėtų 
lengviau suprasti, kas vaidinime 
norima pavaizduoti. Pjesės, vai
dinimo tekstai būdavo arba ver
čiami iš svetimų kalbų, arba ra
šomi akademijos p -ofesorių ir net 
didikų. Daug ių hjlavo lietuviš
komis temomis, iš Lietuvos istori
jos. Tokios temos ugdė patriotiz
mą, krašto meilę. Ne vien Vilnius 
džiaugėsi tais vaidinimais — jė
zuitai teatrinius spektaklius vė
liau ruošė visose savo mokyklose, 
ypač Kražių kolegijoj.

Šalia mokyklinių teatrų vėliau 
pradėjo veikti ir pilies teatras Vil
niuje. Vladislovas Vaza tiesiog at
sidėjo scenos menui, kvietė italus, 
kurie organizavo visą teatro dar
bą. Jo laikais Lietuvoje buvo pa
statyti keturi teatro pastatai. 
Teatrais ėmė rūpintis ir didikai, 
ypač Radvilai. Nesvyžiaus rū-

Viliaus Jomanto emblemos projektas Operos ir dramos vaidyklos 
afišai Kaune (apie 1922 m.).

muose Mykolas Kazimieras Rad
vila teatrui įrengė tokią salę, kad 
galima buvo statyti ir operas, pa
sižymėjo labai gera akustika. Dar 
žinomi Oginskių, Branickių, Ty- 
zenhauzeno, Sapiegų ir kitų didi
kų išlaikomi teatrai.

Po Lietuvos valstybės žlugimo, 
po padalinimo, sustojo Lietuvos 
kultūrinis ir švietimo gyvenimas, 
kai tuo tarpu vakarų ir pietų Eu
ropos kraštuose švietimas, moks
las ir menas kilo, tarpo. Užėjo 
Lietuvai 123 metų naktis. Sustojo 
ir teatro plėtra. Vilniuje veikian
tis miesto teatras vaidino tik len
kų, vėliau dar ir rusų kalba. Vil
nių, Kauną ir kitas vietoves 
dažnai lankydavo rusų teatrai, tu
rėdami tą patį tikslą, kaip ir visa 
carų politika — greičiau surusinti 
tautą.

19-jo amžiaus antroje pusėje, 
prasidėjus lietuvių tautiniam at
gimimui, pastebėtas susidomėji
mas ir vadinamųjų “klojimų vai
dinimais”. Vaidinimai galėjo būti 
ruošiami tik slapta. Carų adminis
tracija draudė viską, kas lietuviš
ka. Vaidinimai būdavo rengiami 
kur nors toliau nuo miestelio, gi
liam kaime. Kartais paperkant ru
sų žandarus, kad jie “nieko ne
matytų”.

Pirmasis viešas spektaklis bu
vo suvaidintas Keturakio “Ame-
rika pirty” 1899. VIII. 20 Palan
goj. Palanga mat priklausė Kuršo 
gubernijai, kurioj neveikė spau
dos draudimas. Atšaukus spau
dos draudimą, pagyvėjo lietuvių 
kultūrinė veikla, paplito ir kaimų 
rengiami vaidinimai. Ypač buvo 
populiari ana Keturakio pjeBė. At
sirado nemaža organizacijų, ku
rios rūpinosi vaidinimais ir krei
pė daugiau dėmesio pastatymų 
meniškumui, ieškojo profesionalų 
režisierių.

Didelį vaidmenį suvaidino Vil
niuje įsikūrusios “Vilniaus kank
lių”, “Kanklių” ir “Rūtos” drau
gijos, rengusios koncertus ir 
vaidinimus. Kaune veikė “Dai
nos” draugija. Panašių organi
zuotų kolektyvų atsirado ir kituo
se Lietuvos miestuose. Nuo 1895
m. lietuvių vaidintojų būreliai 
veikė ir už Lietuvos ribų: Peter
burge, nuo 1898 m. Rygoje, Liepo
joje, Mintaujoje, Maskvoje, Ode
soje, Varšuvoje, Taline, Tartu, 
Voroneže ir kituose miestuose, kur 
buvo išsibarsčiusių ar nuo karo 
pasitraukusių lietuvių.

Mažojoje Lietuvoje lietuviškus 
spektaklius 19 a. pabaigoje rengė 
„Birutės“, Tilžės „Giedotojų“ ir 
kitos draugijos. Daugiausia buvo 
vaidinamos Vydūno pjesės.

Amerikoj pirmasis spektaklis 
(Turskio “Be sumenės”) buvo Ply- 
mouthe. Greit po to vaidinimus 
ruošė Baltimorės, Bostono, Chi
cagos, kiek vėliau Detroite ir New 
Yorke įvairiais vardais pasivadi
nusios draugijos.

Apie profesinį repertuarinį teat
rą pradėta kalbėti nuo pirmų ne
priklausomybės dienų. Juozas 
Vaičkus, vadinamas Lietuvos dra
mos teatro tėvu, dar 1918. VIII. 3 
Vilniuje pastatė Petro Vaičiūno 
“Aukas”. Bet Vilnių tuoj užgrobė 
lenkai, ir teatro veiklą teko sku
biai perkelti į Kauną. Tuo metu 
Kaune susitvėrė didelio susido

mėjimo sukėlęs ir ilgai po užsida
rymo minimas satyrinis Vilkola
kio teatras. Vaidinimų tekstus 
laiko aktualijomis rašė patys vai
dintojai, daugiausia Balys Sruo
ga, Faustas Kirša, Vytautas Bi
čiūnas, Kazys Puida ir kiti. 
Režisavo Antanas Sutkus ir Vy
tautas Bičiūnas. Teatrą 1925 m. 
uždarė Kauno komendantas, įžiū
rėjęs kariuomenės įžeidimą.

Ryškius pėdsakus paliko ir Tau
tos teatras, pradėjęs veikti 1919 ir
gi Kaune. Vadovavo Antanas Sut- 
kus. Teatras daugiausia 
gastroliuodavo po visą Lietuvą. 
Su trumpa pertrauka teatras gy
vavo iki 1927 m., kai jo vadovas 
buvo paskirtas Valstybės teatro 
direktorium. ,

Nenutrūkstamai veikia iki šių 
dienų Kauno dramos teatras. Pra
džia reikia laikyti Juozo Vaič
kaus režisuotą pjesę Sudermanno 
“Joninės”. Pirmas spektaklis įvy
ko 1920. XII. 19 miesto teatro rū
muose. Vėliau į jį įsijungė ir nu
stojusio veikti Tautus teatro 
aktoriai, ir 1933 — 1934 m. labai 
kūrybingo, Olekos Žilinsko vado
vauto Jaunųjų teatro branduolys.

Tuose pačiuose teatro rūmuose 
veikė dar operos ir baleto teatrai, 
tai vėliau visi trys kolektyvai bu
vo pavadinti bendru valstybės 
teatro vardu. Valstybės teatras 

Užgavėnių vaidinimų kaukė — lietuvių liaudies menas (nežinomas 
meistras).

buvo išlaikomas iš valstybės iž
do.

1931 m. dalis dramos aktorių 
buvo perkelta į Šiaulius ir ten 
įkurtas naujas teatras, 1935 m. 
perkeltas į Klaipėdą, o po Klaipė
dos netekimo sugrąžintas į Šiau
lius. Apie to meto teatrinę veiklą 
yra daug prirašyta periodinėj 
spaudoj ir atskiruose leidiniuose.

Atgavus Vilnių, tuoj buvo įkur
tas dramos teatras. Teatro bran
duolį sudarė daugiausia Valsty
bės teatro jaunesni aktoriai. Ten 
rado ir lenkų okupacijos metu vei
kusį skrajojantį teatrą.

Nepriklausomybės laikais teat
ro menas buvo pasiekęs aukšto ly
gio, ypač kai Valstybės teatrui va
dovavo Andrius Oleka-Žilinskas, 
užauginęs nemažai gabių režisie
rių ir aktorių. Šalia profesinių 
teatrų, vaidinimais rūpinosi kiek
viena didesnė organizacija — pa
vasarininkai, šauliai, jaunalietu
viai, mokyklos ir kitokie vienetai.

Nebuvo miestelio, kad per me
tus neturėtų bent vieno vakaro su 
vaidinimu ar inscenizavimu.

Bolševikams okupavus Lietu
vą, teatras buvo užtemptas ant 
mums žinomo kurpalio, teatro 
laisvė suvaržyta. Turėjo tarnauti 
kaip viena propagandos priemo
nių, dėl to teatrams nebuvo gaili
mą lėšų ir jų buvo įsteigta dau
giau kituose miestuose. Ypač 
išgarsėjo Juozo Miltinio vadovau
jamas Panevėžio teatras, dar ne
priklausomybės laikais pradėjęs 
veikti Kaune kaip Darbo rūmų 
teatras, vėliau perkeltas į Pane
vėžį.

Tremty atsidūrė daug žymių ak
torių ir režisierių, tai Vokietijos ir 
Austrijos stovyklose kurį laiką 
veikė keli pastovūs, gastroliuo
jantieji teatrai. Teatro mylėtojų 
būreliai pradėjo organizuotis ir šia
me krašte. Branduolį sudarė su
važiavę aktoriai. Prieš trisdešimt 
metų daugiausia spektaklių susi
laukė Chicaga. Šiandien net keis
ta ir nepatogu, kad lietuvių sosti-
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Šis teatro festivalis daug kuo skirsis nuo ankstyvesniųjų
Pokalbis su festivalio komiteto pirmininku Anatolijum Kairiu 

n*

JURGIS JANUSAITIS

'Esame teatro festivalio 
išvakarėse. Jis įvyksta Padėkos 
dienos savaitgali, lapkričio mėn. 
24-27 d. Jaunimo centre, Chica
goje. šia proga užkalbinome 
festivalio komiteto pirmininką, 
rašytoją Anatolijų Kairį ir jo 
pareikštomis mintimis dalijamės 
su skaitytojais.

— Teatro festivaliai tapo 
tradicija. Sakykite, kas paskatino 
teatro festivalius organizuoti ir 
koks jų pagrindinis tikslas ?

— Teatro festivalius paskatino 
organizuoti laiko sąlygos. Kaip 
žinote, I-mas Teatro festivalis 
įvyko 1968 m. PadėkoB savait
galį. Iki tada buvo pasikliaujama 
vien gastrolėmis. Išeivijos drami
niai sambūriai pasijuto lyg ir 
užmiršti — suvaidinus vieną 
kartą savame mieste, visas 
sunkus ir atsakingas darbas nuei
davo į praeitį: Tad ir kilo mintis
— bent kartą per trejus metus 
sulėkti į Chicagą ir čia 
pademonstruoti sugebėjimus, o 
kartu ir pasireikšti. Visi geidžia 
pasirodyti gausiai žiūrovų masei
— tam ir teatras. Jaunimas ypač 
mėgsta keliauti, lenktyniauti, 
susipažinti, o tai jau stiprina 
visuomeninę sąmonę, jų vaidy
binę drąsą, norą dirbti ir tautiš
kai įsipareigoti.

— Chicaga laikoma lietuvių 
sostine, o savo nuolatinio teatro 
neturi. Kokios gi priežastys?

— Priežasčių yra, nėra būtina 
jų iš naujo vardinti, jos gerai 
žinomos, nes daUg kalbėta 
anksčiau. Suprantamiausia 
priežastis yra, mano nuomone — 
nereikia! Jei teatro Chicaga netu
ri, tai reiškia, kad jo nereikia. Ko 
visuomenei trūksta, tą ji susi
kuria. Mat, Chicaga, būdama 
mūsų „sostine“, yra specifinė 
vieta, kur visko gana: Opera su 
trimis spektakliais kasmet, 
„Dainava“ su trimis pasiro
dymais kasmet, Margučio 2 ar 3 
koncertai kasmet, įvairių kituose 
didmiesčiuose esančių meninių 
ansamblių nuolatinės gastrolės, 
daugybės organizacijų kasme
tiniai parengimai, parodų paro
dos — visi ir iš visur plaukia į 
Chicagą, nes čia jų klauso rie šim
tas, o tūkstantis žiūrovų! Tai kur 
įtilps teatras? Jam nebūtų nei 
laiko, nei vietos -— jis tik vege
tuotų.

— Ar Segtasis teatro festivalis 
skirsis nuo ankstyvesniųjų? Jei 
taip, tai kuo?

— Taip, skirsis. Daug kuo. Pir
ma, šiame festivalyje bus parody
ti trys naujai sukurti scenos 
veikalai: D. Mackialienės drama 
„Nepripažintas tėvas“, laimėjusi 
Los Angeles dramos konkursą; A. 
Rukšėno 3 veiksmų politinė saty
ra „Posėdis pragare" ir A. Kairio 
3 veiksmų komedija „Testamen
tas“. Taigi, išeivijos teatrai gauna 
tris naujuB veikalus. Mūsų sąly
gose tai iš tiesų nauja. Antra, VI- 
me Teatro festivalyje debiutuoja 
du nauji autoriai, iki šiol nesi- 
reiškę dramos žanre: D. Mackia- 
lienė ir A. Rukšėnas. D. Mackia- 
lienė žinoma kaip režisierė, o 
dabar bus žinoma ir kaip autorė. 
A. Rukšėnas buvo pažįstamas iš 
knygos apie Simą Kudirką (iš
leistos 1973) Day of Shame, o
dabar bus pažįstamas ir kaip 
scenos veikalų autorius. Trečia šio 
festivalio ypatybė: užuot penkių, 
bus paskirti septyni žymenys.

— Jūs visada organizuojate 
teatro festivalius, gerai pažįstate 
kitų kolonijų teatrus. Kaip 
vertinate jų pastangas iSsilaiky- 
ti? Į ką jūs kreipiate dėmesį, 
organizuodamas festivalį?

— Pirmuosius triB festivalius 
organizavau savo iniciatyva, nes 
buvau LB Kultūros Tarybos 
pirmininkas, o penktąjį ir šeštąjį 
(ketvirtąjį suorganizavo Toron
tas) — LB Kultūros tarybos kvie
timu. Mielai imuosi šio darbo, nes 
teatras yra mano dvasinis šalti
nis, iš kurio aš semiu kūrybinių 
jėgų. I Teatro festivalius 
kviečiami labiausiai pasireiškę 
scenos mene sambūriai. Esu giliai 
įsitikinęs, kad tokie festivaliai 
paskatina kitų kolonijų teatralus 
stipriau veikti, atviriau angažuo
tis išeivijos teatrui, palaikyti gyvą 
scenos meno idėją. Režisierių ir 
aktorių pasiaukojimas, at
sižvelgiant į dabartines veiklos

SeAtojo Teatro festivalio komi
teto pirmininkas Anatolijus 
Kairys.

iškiliausi aktorius ir 
iškiliausi „pagalbiniai"

— Kaip jau užsiminiau, šis 
Teatro festivaliB turės septynis 
žymenis užuot iki šiol buvusių 
penkių: 
aktorė, 
aktorius ir aktorė, iškiliausias 
teatras, iškiliausios dekoracijos ir 
iškiliausi kostiumai. „Pagalbinį“ 
rašau svetimženkliuose, nes 
termino klausimas tebėra atviras. 
Teatro festivalio komiteto nariai, 
nebūdami lituanistai, nežinojo, 
kokį terminą reikėtų panaudoti 
„supporting actor“ ir „supporting 
actress“ vertimui: pagalbinis, 
antrinis, atraminis, palaikytinis, 
šalutinis ar dar kitaip, nes 
„supporting“ turi 8-9 prasmes. 
Gal mūsų kalbininkai bus malo^ 
nūs ateiti į pagalbą ir pasiūlyti 
tinkamą žodį pagal mūsų kalbos 
taisykles.

Ir dar viena naujovė. Iki šiol 
buvo duodamos pasidabruotos, j 
„Oskarus“ panašios statulėlės — 
„silver finish“, o šiais metais bus 
duodamos paauksuoto — „gold 
finish“. Kodėl? Švenčiame 
penkiolikos metų Teatro festivalių 
sukaktį! Neilgas laikas, tačiau 
prasmingas — skeptikai pranaša
vo, kad pirmasis festivalis bus ir 
paskutinis. Mano gi nuomone — 
kol gyvuos išeivija, bus gyvi ir 
Teatro festivaliai. Be to, norime 
išskirtiniau pagerbti režisierius,, 
dąilininkus, aktorius — LB Kultū-| 
ros taryba ir rengimo komitetas 
nors tokiu būdu išreikš savo

sąlygas, yra nepaprastai didelis, 
pinigais neįkainojamas: toli 
važinėjama, nes gyvenama 
nebekompaktiškai, ilgai repe
tuojama, atiduodami laisvalai
kiai, studijuojama kalba, ypač 
kirčiavimas ir tartis, įtraukiamas 
jaunimas, suburiamos visos 
teatrą mylinčios širdys — 
neapmokamas nei darbas, nei 
susisiekimo priemonės — viskas 
už aplodismentus! Rezultatai geri, 
nors darbo sąlygos labai nepalan
kios: puikiai veikia Hamiltono 
„Aukuras“, St. Petersburgo 
„Žibintas“, Los Angeles dramos nė 
sambūris, Clevelando 

Teatrų šventės 
belaukiant 
(Atkelta iš 1 psl.) 

gali svetingai priimti svečius
„Vaidila“ teatrus, o savo neturi ir negali pa

leidžiu sau manyti, kad „Vaidi- į rodyti. Dar taip neseniai galėjo- 
lą“ iš ilgo miego pažadino kitų me gėrėtis Jaunimo teatro, vado- 
miestų sėkminga sceninė veikla, o vaujamo Dariaus Lapinsko, taip 
gal net Teatro festivalių rengi-1 pat Marytės Smilgaitės ir kitų ta
rnas).

— Teatro festivalyje dalyvaują 
teatrai susilauks ir tdm tikro 
pažymėjimo. Tad už ką bus teikia
mi žymenys?

lentingų kolektyvų spektakliais. 
Čia nesakoma, kad jie turėjo ir to
liau organizuoti pastatymus, ne. 
Gal jie būtų sutikę ir šiandien bū
ti meno vadovais, bet teatrą orga
nizuoti, administruoti ir rūpintis

Iš Vitolio E. Vengrio ekslibrisų rinkinio.

dėkingumą mūsų scenos darbuo
tojams. Beje, režisieriams plake- 
tes įteiks komiteto pirmininkas 
Anatolijus Kairys, o žymenis — 
LB Kultūros tarybos pirmininkė 
Ingrida Bublienė.

— Ir Jūsų, pirmininke, 
paskutinieji pageidavimai prieS 
scenos uždangai pakylant?

— Mano pageidavimas — 
kvietimas atsilankyti. Keturi 
miestai atstovaujami, keturi 
žymiausi išeivijos draminiai 
sambūriai, keturi labiausiai 
pasireiškę režisieriai, keturi žino
mų autorių veikalai — pripildy- 
kime Jaunimo Centro salę ir 
parodykim, kad mylim teatrą ir jį 
palaikom! Mes norim, kad teatras 
egzistuotų kuo ilgiau, kad kuo 
tvirčiau reprezentuotų Lietuvos 
kultūrą apskritai, o dramą specia
liai. Atvykstą sambūriai įdėjo 
daug sunkaus darbo ir lėšų — 
nelikime jiems abejingi. Teatro 
festivalio komitetas taip pat dirbo 
ir dirba kiek išgalėdamas. Bilie
tai tik po 5 dol., kvietimai į Žyme
nų vakarą su vaišėmis iš dvylikos 
patiekalų irgi tik po 10 dol. asme
niui. LB Kultūros taryba Teatro 
festivalį rengia ne pelno siekda
ma, todėl bilietų kainos pa
kankamai žemos. Nuoširdžiau
siai kviečiame visus — jaunimą ir 
vyresniuosius — atvykti ir 
pabendrauti, gausiais plojimais 
sutikti žymenų laimėtojus.

jo išlaikymu turėjo ir turi imtis ki
tos institucijos ar organizacijos. 
Teatras nėra vien pramoga, bet ir 
kultūros požymis. Teisybė, Chica
gos garbę galėjo išgelbėti čia jau 
ilgus metus veikiantis originalus, 
satyrinis teatras Antras kaimas, 
plačiai žinomas ir kitose lietuvių 
kolonijose. Kodėl negalima buvo 
rasti būdo, kad ir jis būtų įjung
tas į bendrą teatralų šventę? Dar 
minėtinas ir kitas, jaunų entu
ziastų kolektyvas Vaiva, kuklus, 
per daug nesigarsinąs, bet laimė
jęs daugelio širdis. Taigi, nesun
kiai galėjo ir Chicaga įsijungti.

Kad įvyks Teatro festivalis, jau 
šeštas iš eilėB, tai tik tokio entu
ziasto ir didelės energijos Anato
lijaus Kairio dėka. Jis su savo ke
liais nuoširdžiais bendradarbiais 
pastoviai imasi šio sunkaus, at
sakingo ir nuostolingo organiza
vimo darbo. Mums, žiūrovams, 
belieka nors nenumoti ran
ka į svečių teatralų pastangas, 
ateiti pažiūrėti ir per daug nenu
peikti tą ar kitą pastatymą ar vei
kėją scenoje. Juk yra žinoma am
žina tiesa, kad geriausiai žino, 
kaip reikėjo tą ar kitą vaidmenį 
suvaidinti, ne tie, kurie ilgus va
karus vargsta repetuodami, bet 
tie, kurie patogiai sėdi žiūrovų ei
lėse. ■'

Kultūrinė kronika■ »Ji »

Vitolis E. Vengris skaitė pa
skaitą “Bookplates: Past, Present 
and Future” Dickinson College, 
Carlisle, Pennsylvania, vykusioje 
knygos meno Šventėje 1983 m. 
rugsėjo mėn. 29 — spalio mėn. 1 d. 
Tarp kitų šventės paskaitininkų 
buvo pasaulyje žinomas knygų 
iliustratorius Maurice Sendak (pa
garsėjusios vaikams knygos 
Where the Wild Things Are auto
rius), meno knygų leidėjas David 
Godine iš Bostono, Richard J. 
Wolfe, Harvardo universiteto 
medicinos bibliotekos retų knygų 
ir rankraščių kuratorius.

Savo paskaitoje Vitolis E. 
Vengris apžvelgė ekslibrio vysty
mąsi, nagrinėjo skirtingus šian
dieninius stilius bei raidos kryp
tis ir paspėliojo apie ateitį. Visą 
savaitę, rugsėjo mėn. 26 — spalio 
mėn. 3 d., vyko šiuolaikinio eks
librio paroda iš Vitolio E. Veng
rio rinkinio. Joje buvo išstatyta ir 
lietuvių dailininkų miniatiūros: V.
O. Virkau, Ž. Mikšio, H. Vepštie- 
nės, V. K. Jonyno, V. Kisarausko, 
A. Kmieliausko, P. Lantucho, V. 
Jucio, A. Cepausko, A. Kliševi- 
čiaus, G. Didelytės bei P. Repšio. 
Be lietuvių dailininkų darbų buvo 
eksponuoti ir lenkų, čekų, belgų, 
vokiečių, olandų, austrų, danų ir 
japonų ekslibriai.

Visų simpoziume kalbėjusių pa
skaitos bus atspausdintos perio
diniame universiteto leidinyje 
John and Mary Journal. Sim
poziumas buvo finansuojamas 
Pennsylvania Humanities Coun- 
cil lėšomis.

Dailininkės Vidos Krištolaitytės iš New Yorko darbų paroda įvyks 1983 m. lapkričio 
mėn. 23—27 dienomis Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje.

Nuotrauka Gedimino Naujokaičio

Vidos Krištolaitytės
Vidos Krištolaitytės darbų pa

roda Chicagoje įvyks 1983 m. 
lapkričio mėn. 23-27 dienomis 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre.

Ryški jaunesniosios išeivijos 
kartos dailininkė Vida Krištolai- 
tytė tapybos bei grafikos, o taip 
pat meno istorijos ir pedagogikos 
studijas yra išėjusi Illinois uni
versitete, Chicagos Meno institu
to mokykloje, Pratt institute, 
Brooklyne ir The New School for 
Sočiai Research New Yorke. Me
ną yra dėsčiusi įvairiose mokyk
lose. Yra daug keliavusi po meno 
muziejus Europoje ir susitikusi su 
tenykščiais dailininkais. Šiuo me-

Iš Vitolio E. Vengrio ekslibrisų 
rinkinio.

Skulptorius Vytautas Kašuba 
grįžo namo į New Yorką po trijų 
savaičių sėkmingos kelionės po 
Italiją spalio mėnesį. Tai pirmas 
jo apsilankymas tame krašte ir 
proga pamatyti garsiąsias romė
nų, viduramžių ir renesanso 
skulptūras, apie kurias jis yra stu
dijavęs ir kurios jam buvo įkvėpi
mu. Jis taip pat lankėsi tarptau
tinėje parodoje Florencijoje, kurio
je buvo išstatytas jo vienas darbas
— Vilniaus Universiteto 400 me
tų įkūrimo sukakties medalis, iš
leistas 1979 metais Akademinio 
Skautų Sąjūdžio ir Filisterių 
Skautų Sąjungos Los Angeles 
skyriaus medalio komiteto pa
stangomis. Šis medalis buvo vie
nas iš atrinktųjų atstovauti JAV 
medalių menui, FIDEM (Federa- 
tion Intemationale de la Medail- 
le) kongrese. FIDEM organiza
cija įsisteigė 1937 m. Paryžiuje. 
Šio 19-to kongreso proga 49 kraš
tų dalyvavo parodoje, kuri buvo 
suruošta Palazzo Mediči Riccardi
— tai puošnūs rūmai, statyti 15 a. 
Florencijos mieste. JAV reprezen
tacija šioje parodoje buvo tvarko
ma Pennsylvania Statė universi
teto meno skyriaus.

parodos belaukiant
tu gyvena New Yorke, daugiau
sia laiko skirdama tapybai.

Vida Krištolaity tė su 
darbais yra dalyvavusi daugelyje 
grupinių parodų nuo 1962 metų ir 
yra suruošusi jau šešias individu
alines parodas. Jos darbų repro
dukcijų yra spausdinę Varpas, 
Metmenys, Ateitis, Aidai. Chica
goje jos individualios parodos nė
ra buvę nuo 1968 metais Čiurlio
nio galerijoje, Jaunimo centre, 
surengtosios. Apie joje išstatytus 
darbus dail. Petras Aleksa tuo
met rašė, jog jie “gaivališki, ener
gija trykštų, didžiuliai aliejai", ir 
atkreipė dėmesį į Krištolaitytės 
“niujorkietišką ekspresionizmą”

NAUJI LEIDINIAI
• WORLD LITERATURE TO- 

DAY, Volume 57, Number 3 Sum- 
mer 1983. A Literary Quarterly of 
The University of Oklahoma. 
Redaktorius: Ivar Ivask, 630 Par- 
rington Ovai, Room 110, Nor- 
man, Okla. 73019. Žurnalo meti
nė prenumerata — 23 dol.,
bibliotekoms ir įstaigoms — 35 
dol., pavienio numerio kaina — 7 
dol. Administracijos adresas: 
World Literature Today, 1005 Asp 
Avė., Norman, Okla. 73019.

Tai unikalios apimties literatū
ros žurnalas anglų kalba. Pusla
piuose randamas platus ir aka
deminis žvilgsnis, skirtaB viso 
pasaulio šiandieninėms literatū
roms. Nė viena stambesnė dabar
ties literatūros figūra ar ryškesnė 
literatūros apraiška nepraeina 
šiame žurnale nepastebėta ir 
neaptarta. Todėl skaitytojas pui
kiai gali sekti, kas vyksta įvairių 
tautų ir įvairių kalbų literatūrose. 
Per metus žurnalo išeina keturi di
delio formato, arti 200 puslapių, 
numeriai, gražiai apipavidalinti, 
iliustruoti. Numerio apimties pir
moji pusė paprastai skiriama įvai
rių akcentų straipsniams, o ant
roji pusė pasaulinei naujų knygų 
apžvalgai, kurioje kiekvieną kar
tą aptariami bent keli lietuviškie
ji leidiniai.

Naujame žurnalo numeryje šį 
kartą recenzuojamas Antano Gus
taičio linksmų eilėraščių rinki
nys Ko liūdi, putinėli? (Rim
vydas Šilbajoris) ir Rimvydo 
šilbajorio knyga Žodžiai ir prasmė: 
Literatūra Šiandien Lietuvje (Vio
leta Kelertas). Kaip ir visada ispa
nų naujų knygų puslapiuose randa- 
medarirBirutęČiplijauskaitę-.jičia 
recenzuoja Gabriel Celaya knygą 
Penaltimos poemas..

Tačiau akį patraukia ne vien 
savosios literatūros naujų knygų 
aptarimas, bet ir mums kaimyni
nių tautų, galima sakyti, bendro
jo likimo seserų literatūrinio gy
venimo bruožai. Štai šį kartą 
recenzuojama Taline išleistoji

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)

dijo valandėlių klausytojus, 
neišvaikyti choristų. Tačiau ko
kie genetikos tyrinėjimai yra tai 
įrodę? Kas nusprendžia, kad lie
tuviškai "dūšiai” yra būdingas 
fortissimo šauksmas: “Lietuva, 
mano šiaurės pašvaistė ir gėlė si
dabrinių rytų!”, o biBui dar pride
dant: “Kur tu, mama?” Jei tai bū
tų teisybė, kažkada, dar ne tokioj 
tolimoj praeity, įvyko keistoka 
genetinė mutacija, aukštyn ko
jom apvertusi mūsų estetines nor
mas ir privertusi nusigręžti nuo 
sutartinės bei raudos.(O nekal
bant apie lietuvišką muziką, mū
sų publikai dažnai sunku įpiršti 
net Bachą ar Mocartą.)

Estetinės normos bei skonis nė
ra įgimti reiškiniai, o išvystyti ap
linkos. Tą muzikinę aplinką tu
rime nuolat plėtoti, vystyti, keisti. 
Rimtai pagalvojus, kiek mes turi
me išeivijoje išleistų plokštelių, 
su kuriomis būtų galima nueiti į 
rimtą klasikinę radijo stotį? Tur
būt ant pirštų galima suskaičiuo-

Šiose savo pastabose sąmonin
gai nekomentavau muzikinės kū
rybos klausimo. Puikiai žinome, 
kad mūsų kompozicinės jėgos 
išeivijoje nėra gausios ir jų žy
miai nepadidinsime premijomis 
ar kitais dirbti: '..Is būdais. Man 
svarbiau mūsų visuomenės (tuo 
pačiu gal ir būsimų kompozitorių) 
muzikinis išprusimas ir inteligen
tiškumas, akiračio praplėtimas. O 
kad tai yra įmanoma — visiškai 
neabejoju. Drįsčiau sakyti, kad 
esame daugiau sofistikuoti litera
tūriškai negu muzikiniai. Visgi 
Venclova, Škėma, Radauskas, Ge
da, Granauskas ar Aputis turi 

j skaitytojų išeivijoje, nors, aišku, 
mažiau negu norėtųsi. Nejaugi

savo | mūsų ausis yra mažiau lanksti už 
mūsų akį? Manau, kad ne.

(Draugas, 1968 m. sausio mėn. 13 
d.). Ateinančią savaitę įvyksianti 
Vidos Krištolaitytės paroda Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo centre, 
■r- maloni staigmena čikagie- 
čiams, nes tai itin gera proga 
pamatyti dailininkės nueitą toli
mesnį kūrybinį kelią nuo tada, 
kai praeitą kartą žiūrovus įtaiga
vo jos didžiuliai topiniai ir jai taip 
būdinga dinamiška išraiška.

tenykščio poeto Rando Runnel 
poezijos knyga Raudono vakaro 
purpuras. Poetas yra vienas ryš
kiausių ir vienas iš labiausiai į sa
vo tautą ir į savo žemę įaugusių 
poetų, Estijoje šiandien ypač skai
tomas, jo eilėraščiai kompozitorių 
paverčiami dainomis. Recenzijoje 
cituojamas kaip tik toks vienas ei
lėraštis, kuris koncertuose dai
nuoti tuoj pat buvo uždraustas. Ir 
lietuvio širdžiai jis skamba labai 
artimai:
A very old nation
With its mouth full of earthy 

wisdom 
hailed us from behind ages 
and suggested that uie uiere aliue 
with all our days štili ahead

of us. 
And hearing this happy message 
our eyes filled with tears.

(k. brd.)

Chicagos teatruose
Baletas ir kiti {vairumai

Arti lietuvių gausiai apgyvento 
Marųuette Parko esantis Drury 
Lane South teatras, 2500 W. 95th 
St., paprastai daugiausia stato 
dramas, tačiau dabar iki gruo
džio 31 d. programoje yra „Fabu- 
lous Follies”, kur daugiausia ba
letas, bet gausu ir dainų, 
monologų (su humoro priemaišo
mis), net yra akrobatikos ir magi- 
kos. Tokia pramoginė įvairumų 
pynė. Pagrindine atrakcija skel
biama Gwen Rich, kuri, net pa
naudojant kompiuterį, išrinkta iš 
daugiau kaip 4000 kandidačių. 
Atrodo, ji daugiau skirta publiką 
žavėti savo grožiu, kaip šokiu. 
Tarp pagrindinių artistų yra Har- 
ry Maurer, studijas išėjęs Rutgers 
universitete, Sharon Michaels, 
dalyvaujanti televizijoje, kiti pasi
žymėję Las Vegas scenoje ir ki
tur. Baletas daugiausia nuosai
kiai modemus. Publiką džiugina 
ne tik šokio menu, bet ir humoru.

* P.
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Lituanistikos tyrimo ir studijų
— tikslai ir uždaviniai

centras

AUGUSTINAS IDZELIS
įspūdingi pokarinės lietuvių iš

eivijos nuopelnai kultūrinėje ir 
politinėje srityje. Tačiau dar yra 
viena rimta spraga ir tai yra litu
anistikos srityje. Lituanistikos 
sąvokų suprantu plačiųjų pras
me. Taigi, lituanistika ne tik api
ma kalbų ir literatūrų, bet visas 
mokslo šakas, kurių studijų ob
jektas yra Lietuva. Nors mūsų 
spauda, politiniai veiksniai ir ap
lamai visa išeivija daug dėmesio 
kreipia į įvykius okupuotoje Lie
tuvoje, mes nesame sugebėję or
ganizuoti ir išvystyti sistematiš- 
kų tyrimų programų, kuri ne tik 
rinktų ir skleistų informacijų apie 
įvykių eigų Lietuvoje, bet taip pat 
paruoštų mokslines studijas ir 
prognozes.

Kodėl šitas darbas 
būtinas?

Visų pirma informacijos ir ži
nių reikšmė pasaulyje ypač iškilo 
visuose pasaulio kontinentuose. 
Vyksta kova dėl viešosios opinijos. 
Amerikos balsas, Laisvės radijas, 
Vatikano radijas skleidžia infor
macijas į Lietuvą. Tačiau to neuž
tenka. Mes taip pat turim skleisti 
informaciją apie Lietuvą laisvam 
pasauliui — o čia kaip tik nenu- 
galėjom rimtų trūkumų. Faktai, 
kurie atspindi okupuotos Lie
tuvoj' tikrovę, tampa svarbus 
ginklas ne tik Lietuvos išlaisvini
mo darbe, bet taip pat ir bendroje 
ideologinėje kovoje tarp Vakarų ir 
Sovietų Sąjungos. Žiūrint iš šito 
taško; vienas iš svarbiausių išei
vijos uždavinių buvo ir yra rinkti 
faktus apie padėtį Lietuvoje, 
skleištt informacijų ir įtaigauti 
viešąją opiniją.

Mes taip pat turim padaryti žy
miai svaresnį įnašą mokslinėje 
srityje. Atsižvelgiant į Sovietų pa
stangas slėpti ir iškreipti’okupuo- 
tos Lietuvos tikrovę, mokslinė 
analizė tampa svarbia priemone 
atskleisti tikrą Lietuvos padėtį: 
Moksifttės'- analizės ” 'dėka,'' dau^1 
izoliuotų faktų, kurie savyje daug 
mums nepasako, gauna naują

Naujos knygos pirmu žvilgsniu
• Juozas Brazaitis, Raitai IV. 

Kultūros rūpesčiai, kultūrininkai, 
teatras, mokyklos klausimais. Iš
leido I Laisvę Fondas lietuviškai 
kultūrai ugdyti. Chicaga, 1983. 
Redakcinė komisija: Alina 
Skrupskelienė ir Česlovas Grince- 
vičius. Aplankas ir viršelis Ados 
Sutkuvienės. Spausdino „Drau
go“ spaustuvė. 564 psl. įsigyti šį, 
o taip pat ir pirmuosius tris 
tomus, galima „Drauge“, pas 
knygų platintojus, ir pas leidėjus, 
prisiunčiąnt 15 dol. už tomų, 
adresu: I Laisvę Fondas, 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, IL 
60636.

I Laisvę Fondas lietuviškai kul
tūrai ugdyti toliau leidžia lite
ratūros mokslininko ir Lietuvos 
valstybininko Juozo Brazaičio 
rinktinius raštus. Pirmuose tri
juose šios serijos tomuose buvo su

brinkti Brazaičio literatūriniai ir 
tautosakiniai straipsniai bei ilges
nės studijos. Ketvirtojo tomo 
medžiaga — apskritai kultūrinės 
temos, teatras, švietimas, ir svar
biųjų lietuviškai kultūrai asmenų 
apybraižos, kuriuos Brazaitis arti
miau pažino ir su kuriais ilgiau 
kartu dirbo: filosofas Stasys Šal

Muziko-dailininko Antano Nako antkapis šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje su stili
zuotu fragmentu iš jo spalvoto paveikslo iš ciklo 
„Kelionė — Angelas“ (dešinėje), šių metų

lapkričio mėn. 20 d. sueina penkeri melai nuo jo 
mirties. Tų pačių dienų pamaldos už ji būt 
atnašaujamos Romoje ir Chicagoje.

Nuotraukos P. Maletos

reikšmę ir svarbą. Kiekvienas fak
tas tampa svarbia dalele didelės 
mozaikos, kurią tik mokslinė 
analizė gali atskleisti. Toks dar
bas iš esmės ir sudaro sovietolo- 
gijos mokslo metodologinį pa
grindą.

Lituanistinis tyrimų darbas 
sovietologijos srityje turi tam tik
rų privalumų. Visų pirma reikia 
turėti omenyje faktą, kad Vaka
ruose sovietologinis tyrimų dar
bas mažiau ar daugiau rėmėsi ir 
remiasi tik rusų kalbos šaltiniais. 
Vietinė tautų medžiaga — ypač 
medžiaga nerusų kalbomis — yra 
mokslininkų ignoruojama ar 
jiems neprieinama. O vietiniai 
šaltiniai dažnai turi informacijos 
ir faktų, kurių nėra centriniuose 
šaltiniuose. Tai ypač svarbu, kai 
kalbama apie demografinę statis
tiką ir kitą “jautrią” informaciją. 
Antra, lietuvių išeivija turi ypa
tingus ryšius su kraštu. Šių ryšių 
dėka pogrindžio spauda pasiekia 

Kent Statė universiteto, Ohio. 
Nuotrauka A. Norvilos

kauskis, Nepriklausomybės laiko
tarpiu mųstęs ir kėlęs lietuvių tau
tos uždavinius, Nepriklausomos 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Dovas Zaunius, uoliai 
gynęs Lietuvos reikalus tarptau
tiniame forume, Kazys Pakštas — 
įdomi ir dinamiška Nepriklau
somos Lietuvos asmenybė, šveica
ras Juozas Eretas, savo asmeniš
ką likimų surišęs su politiniai ir 
kultūriniai bekylančia lietuvių 
tauta šio šimtmečio pirmoje pusė
je ir toliau Šveicarijoje bedirbus ir 
besisielojęs Lietuvos teise į laisvę, 
Pranas Dielininkaitis, daug pasi
darbavęs organizacinėje srityje, 
Ignas Skrupskelis — formavęs 
lietuvių politinę nuovokų ir jų 
orientaciją pasaulyje, Stasys Yla, 
dinamiškos katalikybės nešėjas, 
Antanas Maceina, siūlęs naujų 
Bažnyčios ir valstybės santykių 
sampratą, pralenkęs mūsų laikus, 
istorikas Zenonas Ivinskis, moks
lininkas, bet kartu politikas ir 
visuomenininkas Adolfas Darnu
sis, naujų laikų filosofas ir išei
vijos kultūrinio gyvenimo formuo
tojas Juozas Girnius, rezistentai 
Julijonas Būtėnas, Juozas Lukša, 
ir didelis skaičius kitų. Atkreip

Vakarus. Taip pat turistai į 
čia perveža daug vertingų ma
žo tiražo mokslinių darbų. Tie vei
kalai, kurie nėra skirti plačiai vi
suomenei, turi didelės mokslinės 
vertės ir nėra prieinami Vakarų 
sovietologam8.

Taigi, naudojant okupuotų Lie
tuvą kaip pavyzdį, mes galim pa
daryti svarbų įnašą sovietologi
jos srityje. Aibė problemų domina 
ne tik Vakarų specialistus, bet ir 
valdžios įstaigas. Čia galim pami
nėti demografinę kaitų,' tautybių 
klausimų, urbanizaciją, darbo 
resursų panaudojimą, gamtos tar
šą, žemės ūkio būklę, sistemines 
disfunkcijas ir bendrai, vibos so
vietinės ekonominės sistemos sus
tabarėjimo problematikų. Šio dar
bo svarba yra aiški, ir mums 
durys atdaros.

Centro reikšmė
Institucija, kuri galėtų moksli

nį tyrimo darbų geriausiai atlikti, 
yra Lituanistikos tyrimo ir studi
jų centras (LTSC), įsikūręs Jauni
mo centre, Chicagoje. Šeštasis 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
seimas pripažino Centro reikšmę 
ir svarbų: “Išeivijos mokslinio gy
venimo bei išeivijos tikslų ir prob
lemų moksliniams tyrinėjimams 
ir sprendimui reikia centrinės ty
rimo ir studijų įstaigos, lietuviško 
“think tank”.... Todėl VI Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės sei
mas pritaria Lituanistikos tyri- I 
mų ir studijų centrui, įsikūrusiam 
Jaunimo centre, Chicagoje, ir ska
tina visus lietuvius bei lietuvių or
ganizacijas tiek morališkai, tiek 
materiališkai remti jo darbus ir 
pastangas, ypač lituanistinių ar
chyvų telkimą ir jų išlaikymų 
ateičiai”.-

Kodėl LTSC yra svarbus? Pir
ma, Centras turi reikalingą in
frastruktūrą: erdvias patalpas 
Jaunimo centre, vieną iš didžiau
sių ir vertingiausių lituanistikos 
bibliotekų Vakaruose, archyvų, 
kopijavimo ir duplikacijos maši
nas, Video aparatūrą, kompiuterį 
ir kitas reikalingas priemones. " 
Antra, Centras yra lietuvių ran- 

tinas dėmesys į straipsnį „Dvasi
nis lietuvių veidas nepriklau
somoj Lietuvoj“, kur autorius 
kritiškai žvelgia į Nepriklau
somos Lietuvos visuomeninių 
sluoksnių tam tikrus pakitimus ir 
reiškia rūpestį dėl negeistino 
miesčioniško luomo įsigalėjimo, 
kurio intelektualiniai ir estetiniai 
lygmenys atrodė menki ir kuris 
ieškojo gyvenime daugiau hedo
nistinio pasitenkinimo. Visos šios 
Brazaičio pastabos ir mintys — 
surinktos nepailstančių, kruopš
čių redaktorių Alinos Skrups- 
kelienės ir Česlovo Grincevičiaus 
— yra neįkainojamos vertės 
tiems, kurie Nepriklausomos 
Lietuvos niekada nėra matę, bet 
jų jaučia ir nori suvokti kaip bran
giausių mūsų tautinio palikimo 
turtų.

Kitais metais numatomas 
išleisti Juozo Brazaičio raštų 
penktasis tomas, kuriame bus su
dėta medžiaga, liečianti lietuvių 
rezistencijų prieš 1940-tųjų metų 
rusų ir vokiečių okupacijas, ir 
politinėm temom straipsniai, 
nenustoję savo aktualumo. Redak
cinei komisijai linkima iki šiol 
taip sėkmingai vykdytų darbų 
tobulai užbaigti — laukiame 
paskutiniojo Juozo Brazaičio Raš-

Vaizdas iš Jaunimo centro Chicagoje naujosios statybos, vykusios 1976-77 metais.

koše ir nėra priklausomas kokiai 
nors svetimai institucijai. O šitas 
faktas yra labai svarbus. Kaip pa
vyzdį mes galim paimti lituanis
tinę programų Kent Štate univer
sitete. Šitą programą išvystė dr. 
John Cadzow, kuris savo visų šir
dį ir gyvenimą paaukojo jos įgy
vendinimui. Buvo sukomplektuo
ta viena iš' geriausių 
lituanistikos bibliotekų ir stipen
dijų fondas, kuris siekia apie 
50,000 dolerių. Tačiau dr. Cadzow 
dėl sveikatos turėjo pasitraukti iš 
universiteto. Dabar' 'lituanistinės 
programos ateitis nėra aiški. Iš
vada aiški — lituanįętinė progra
ma, nors ir universitete, negali ba
zuotis ant vieno žmogaus pečių. 
LTSC turi tvirtą organizacinį pa
grindą, kurį sudaro Centro tary
ba. Taryboje mes rąndame nema
žai vidurinės ir vyresniosios 
kartos universiteto dėstytojų ir 
mokslo žmonių: dr Joną Rač;, 
kauską, dr. Tomą Remeikį, dr. 
Arūną Liulevičių, Česlovą Grin- 
cevičių, Joną Dainauską ir Bro- 

tų tomo, kaip šaltinio lemtingam 
mūsų tautos laikotarpiui nu
šviesti ir įsiminti ateičiai.

• Ben venų tas Ramanauskas, 
OFM, Aš savo dalį atlikau... 800 
metų sukaktį nuo šv. Pranciš 
kaus Asyžiečio gimimo minint. 
Brooklyn, New York: Pranciš
konų spaustuvė, 1983. 368 psl. 
Viršelis ir aplankas T. Placido 
Bariaus, OFM. Kaina — 12 dol. 
Gaunama pas platintojus ir 
„Drauge“.

Autorius — lietuvis pranciš
konas, gimęs 1911 m. Nemunėlio 
Radvilišky, įstojęs į pranciškonų 
ordinų 1931 m., teologijų stu
dijavęs Schwarz/Tirol, Austri
joje, ir įšventintas kunigu 1938 m. 
Lietuvoje buvo vikaru ir dėstė 
tikybų pradžios mokyklose 1939 - 
1944 metais. Nuo 1954 m. admi
nistruoja kultūrinį žurnalų Aidai.

Minint 800 metų sukaktį nuo šv. 
Pranciškaus gimimo, tėvas 
Benvenutas Ramanauskas 
lietuviškai visuomenei parūpino 
rekolekcinio pobūdžio skaitinių 
rinkinį, pavadinęs jį paties šv. 
Pranciškaus žodžiais „Aš savo 
dalį atlikau“. Rinkinyje šv. Pran
ciškaus palikimas nušviečiamas 
iš daugelio skirtingų pusių: kaip 
šv. Pranciškus rado ir liudijo 
autentiškųjį Evangelijų Kristų, 
kaip jis tapo Dievo dainium ir 
muziku, kaip jis laikytinas gam
tos apsaugos sąjūdžių globėju, 
kaip jis jungia krikščionių širdis, 
ir kų jis reiškia moderniems lai
kams. Skaitytojas gal pasiges 
pranciškoniško neturto idėjos, 
taip reikalingos mūsų laikams, 
pakankamo išaiškinimo, bet 
neliks abejingas šventojo patrau
kiančiai vizijai — kad žmogus 
gali Dievų garbinti džiaugs
mingai, nepasiduodamas jam sau
gumą tariamai užtikrinančių 
daiktų traukai, ir taip pasiek
damas tikrąją Dievo vaikų laisvę, 
kurių visiems laikams skelbė šv. 
Pranciškus Asyžietis.

• Į laisvę, nr. 88 (1983 rugsėjis). 
Politikos žurnalas, leidžiamas 
Lietuvių Fronto bičiulių. Redak
torius — Vacys Rociūnas. Admi
nistratorius — Jonas Prakapas, 14 
Thelma Drive, Bakersfield, CA 
933305. Metinė prenumerata — 7 
dol.

nių Kviklį.
Žinoma, gali kilti klausimas, 

kad‘LTS Centras neturės presti
žo, nes įsikūręs Jaunimo centre ir 
neturi afiliacijos su kokiu nors 
universitetu. Jei tokia baimė ir bū
tų, tai ji atspindi menkavertišku
mo kbmpleksą. Ne afiliacija su
teikia mokslinei institucijai 
prestižą, bet tbš' institucijos mok
sliniai darbai", tų darbų reikšmė ir 
įtaka.

Centro uždaviniai
Mano manymu LTS Centro už- 

dhviniai tyrimų srityje yra trys: 
(f) rinkti informaciją, (2) ruošti 
mokslines studijas ir (3) skleisti 
tyrimų darbų rezultatus.

Pirmas uždavinys jau yra vyk
domas. Dabar atėjo laikas nusta
tyti tyrimų darbo eigą ir kryptį. 

Nuotrauka Algirdo Grigaičio.

Iš amerikiečių religinės poezijos

Į Tavo rankas 
paskutiniu metu 
nepavedžiau savo dvasios. 
Prašau imk ją į savo 

Staliaus rankas;
nepadaryk iš jos
ko nors nepaprastai gražaus — 

medinio...
dar ne dabar ... šią naktį, prašau 
laikyk ją arti savęs, tegul ji ilsisi 
švelniai šalia Tavo įrankių; 
rytoj bus užtenkamai laiko 

numirti grožiui.

Sesuo CHARLENE M. PAVLIK

*

Kas sėdi mano gyvenime taip, 
kad aš kylu aplink Jį 

kaip vanduo?
Kas talpina mane savyje, 

kaip vyną butelyje?
Kas manyje gyvena, kaip šviesa žvakėje?

Atėnai nuo Jo tolsta.
Korintas plačiai atveria rankas. 
Jo žodžių dėka, tapau strėle Jam, 
Ranka Jo.

Sesuo ANNE HIGGINS

Nuotrauka Virgilijaus Kaulio

Tyrimų programa turėtų traukti 
ne tik pripažintus mūsų moks
lininkus, bet taip pat jaunos kar
tos žmones, kurie ruošia ar pla
nuoja ruošti tezes ar disertacijas 
lituanistikos srityje. Centras taip 
pat galėtų atlikti užsakomus spe
cifinius tyrimų ir dokumentacijos 
darbus, kurie jau dabar yra aktu
alūs lietuviškai visuomenei. Kaip 
pavyzdį galima paminėti lietuvių 
rezistenciją prieš vokiečius per 
Antrąjį pasaulinį karą.

Skleidimas tyrimų rezultatų yra 
ypatingai svarbus LTS Centro už
davinys. Pagrindinės studijos, ku
rias Centras atliks, turėtų būti at
spausdintos kaip monografijos 
anglų kalba. Mokslinė monogra
fija turi tapti pagrindine priemo
ne, kuria mes galim pasiekti 
mokslininkus, sjiecialistus ir val

Kartais yra geriau, 
kad kai kas lūžtų...

Kai kelias atviras — 
Kristus ateina.
Sesuo JOAN SAURO

♦

ten
kur nėra šviesos 
kur garsas pavirtęs 

į tylą — 
ir malonūs kvapai 
nuslopinti dvokimu mirties, 

kaba Viešpats.
Sesuo GRACE JANSEN

ŽODŽIAI

Iš kur — 
žodžiai?

plaukiantys, 
tekantys 
besiveržiantys į priekį, 
lyg garai 
iš virdulio. 
Ačiū Dievui 
už tą mažą skylutę.

SUSAN PACKIE

(Vertė D. S.)

džios organus. Žinoma, mokslinio 
darbo lygis čia turėtų būti ypatin
gai aukštas. Tada mes neturėsim 
jokių problemų išleisti tas mono
grafijas. Reikia atsiminti, kad ne
mažai komercinių leidyklų (kaip 
Westview, Praeger, M.E. Sharpe ir 
Pergamon) ir taip pat universite
tinių leidyklų noriai spausdina 
rimtas ir aktualias sovietologijos 
srities studijas.

Tyrimų rezultatai taip pat galė
tų būti paskleisti LTS Centro var
du per mokslines konferencijas, 
kurias organizuoja profesinės 
draugijos, kaip American Asso- 
ciation for the Advancement of 
Slavic Studies ar Association for 
the Advancement of Baltic Stu
dies. Pats LTS Centras taip pat 
galėtų organizuoti mokslines kon
ferencijas savo patalpose. Moksli
niai žurnalai taip pat yra efektin
ga priemonė skleisti tyrimų 
rezultatus ar atspausdinti trum
pesnes studijas. Galėtų išsivysty
ti artimi ryšiai tarp LTS Centro ir 
Lituanus žurnalo.

Tam tikri tyrimų rezultatai gali 
būti skleidžiami publicistinio po
būdžio straipsniuose, kuriuos
spausdina JAV dienraščiai savo 
“forum” ar “op ed” puslapiuose. O 
čia progų, kaip aš patyriau, yra iš 
tikrųjų daug. Prieš metus aš bai
giau studijų apie Ignalinos ato
minę jėgainę. Kartu su žurnalistu 
Algiu Rukšėnu tam tikras išva
das susumavome ir nusiuntėm 
straipsnį į Denver Post, šis laik
raštis mūsų straipsnį įdėjo pirmų 
savo “forum” skyriuje ir net pa
iliustravo karikatūra, rodančia ru
sišką mešką, žaidžiančią su ato
mu.

Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras turi visus privalumus tap
ti sėkminga ir efektinga mokslo 
institucija, kuri gali įtraukti į dar
bą visų generacijų žmones — nuo 
gimnazistų iki pensininkų. At
skleisdamas tiesą apie padėtį oku
puotoje Lietuvoje, Centras ne tik 
tarnaus išeivijai, bet ir visai lietu
vių tautai.
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Ateities akademinis savaitgalis (2)

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Svarstybos apie 
kultūrinį išeivijos 

gyvenimą
Pristatydamas spalio 15 d. 

vykusių svarstybų kalbėtojus 
(tema: naujų sąvokų išeivijos 
kultūriniame gyvenime ieškoji
mas) poetą Kazį Bradūną, 
dailininkę Dalią Kolbaitę ir 
muzikę Emiliją Sakadolskie- 
nę, dr. Linas Sidrys pastebėjo, 
kad galbūt viena nauja sąvoka 
yra pavedimas medicinos 
daktarui pravesti tokio pobūdžio 
simpoziumą. Jis konstatavo ne 
visai palankias mūsų gyvenamos 
aplinkos nuotaikas kultūros 
atžvilgiu — daugelis įsitikinę, jog 
„gyvenimas neduoda vietos kultū
rai“, arba kad „Amerikos gyveni
me kultūrą galima nupirkti“. 
Todėl jis pabrėžė kultūrinių 
pastangų, kaip esminio gyveni
mo elemento, svarbą.

Kazys Bradūnas, poetas 
laureatas ir ilgametis Draugo 
kultūrinio priedo redaktorius, 
komentavo literatūros situaciją 
išeivijoje ir kėlė mūsų dabartinius 
uždavinius ryšium su ja. (Kazio 
Bradūno žodis buvo atspausdin
tas Draugo kultūrinio priedo 1983
m. spalio mėn. 29 d. laidoje.) 
Dailininkė Dalia .Kolbaitė, baigu
si Chicagos Meno institutą, 
svarstė, kokie keliai įmanomi 
lietuviui dailininkui išeivijoje. 
(Jos žodis buvo atspausdintas 
Draugo kultūrinio priedo 1983 m. 
lapkričio mėn. 5 d. laidoje.) Muzi
kė Emilija Sakadolskienė, baigu
si muzikos pedagogiką De Paul 
universitete, Draugo redaktorė, 
apžvelgė išeivijos muAkinj skonį 
ir teigė, kad reikalinga praplėsti 
visuomenės akiratį. (Emilijos 
Sakadolskienės pasisakymas 
spausdinamas šios dienos Draugo 
kultūriniame priede.) Klausytojai 
gyvai reagavo į kalbėtojų mintis, 
klausdami, kaip reikia atskirti 
lietuvišką liaudies muziką nuo 
skolinių iš kitų kultūrų, disku
tuodami Emilijos Sakadolskienės 
teiginius apie „sacharininę dėžu
tę“ (romantizmo persvara mūsų 
muzikų repertuaruose), svarsty
dami mūsų dailininkų visišką 
laisvę kurti, kaip jų vaizduotė juos 
traukia, ir rašytojų dilemą kalbos 
atžvilgiu.

„Ateities“ žurnalo 
jaunimo kūrybos 
premijų vakaras

Ateities vakaras turi ilgesnę 
gyvavimo istoriją negu Ateities 
akademinis savaitgalis. 1983 m. 
Ateities vakaras įvyko šeštadienį, 
spalio 15 d., Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Premijas įteikė 
Ateities žurnalo vyriausias 
redaktorius kun. dr. K. Trima
kas ir kiti redaktoriai — Saulius 
Kuprys, Rima Sidrienė ir 
Aldona Zailskaitė. Premijos 
buvo įteiktos jaunimui už veiklos 
nuotraukas ir aprašymus, poe
ziją, iliustracijas bei rašinius, 
kurie buvo arba dar bus atspaus
dinti Ateities žurnale. Tai lyg 
skatinimas jaunimui bandyti kur
ti lietuviškai ir dirbti lietuvišką 
žurnalistinį darbą. Laimėtojai 
buvo iš Chicagos, New Yorko, 
Toronto, Los Angeles, Romos, 
Muensterio, Australijos.

Reikia gal paminėti, kad kai 
kurie dalyviai pasigedo vakarui 
programos, šalia premijų įteiki
mo, 1982 metais, pavyzdžiui, 
publiką sužavėjo iš Clevelando 
atvykusios seserys Kuprevičiūtės, 
kurios atliko trimito ir pianino

Rytinį Ateities akademinio savaitgalio posėdį 1983 m. spalio mėn. 15 d. Raminta Marchertienė.
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, pravedė Rimas Sužiedėlis ir Nuotraukos Z. Degučio

Ateities akademinio savaitgalio 1983 m.* spalio 14- 
16 d. dalie klausytojų Ateitininkų namuose, Lemon- 
te: pirmoj eilėj — Kristina Pareigytė-Nakienė, 
Ada Misiulienė, V. Misiulis, Alina Skrupskelienė,

Ateitininkų namuose spalio 16 d. klausomasi Vikto- tė-Domanskienė, dr. Austė Vygantienė, pravedusi 
ro Nako paskaitos — pirmoj eilėj: Pranutė Laučkai- rytini posėdį, dr. Antanas Razma, Elena Razmienė.

Nuotraukos Jono Kuprio

duetus. Rengėjai nelabai aiški
nosi, kodėl šiais metais panašios 
programos nebuvo, gal iš tikrųjų 
buvo priežasčių.

Kaip galime daryti 
įtaką užsienio politikai

Tokia tema Ateitininkų 
namuose Lemonte spalio 16 d. 
rytą skaitė paskaitą Viktoras 
Nakas, siekiąs doktorato iš 
politinių mokslų Georgetown 
universitete, Washington, D.C. Su 
juo supažindino dr. Austė 
Vygantienė.

Pagal Naką, šis klausimas yra 
paprastas, bet atsakymas 
„sudėtingesnis, nes kalbame apie 
tai, kas galėtų būti, ne kas yra“. 
Pagal jį, „potencialą tiksliai 
apibrėžti ir nustatyti jo ribas 
nelengva, gal net neįmanoma“. 
Jo nuomone, „lengviau aptarti 
kiek ir kokios įtakos išeivijos 
lietuviai dabar turi“. Bet ir tai 
keblus reikalas, nes „vargiai ir 
tokio aptarimo išvados susilauk
tų visuotinio sutarimo... žmonių 
išvados bus įvairios, skirtingos, 
net prieštaraujančios“. Nakas 
išreiškė savo abejones, ar daugu
ma iš paskaitos publikos sutiks su 

jo analize ir jo išvadom. Jis sakė, 
bandysiąs savo prielaidas, kiek 
galėdamas, pagrįsti konkrečiais 
faktais.

Pagal Naką, „norėdami daryti 
įtaką užsienio politikai, kad būtų 
galima padėti Lietuvai iškovoti 
savo tautines bei kitas teises, išei
vijos lietuviai gali pasirinkti 
vieną ar kitą iš keturių pagrin
dinių veiklos būdų“. Jie būtų: 1. 
teroro vartojimas, 2. civilinis 
nepaklusnumas, 3. lietuvių 
organizacijų ar privačių asmenų 
bandymas paveikti Amerikos 
valdžios bei kitokių institucijų 
nusistatymą išeivijai rūpimais 
klausimais (angliškai „lobby- 
ing“) ir 4. politinio proceso 
paveikimas iš vidaus. Panagrinė
jęs kiekvieną būdą atskirai, 
Nakas kėlė du klausimus: 1. kiek 
lietuviai tais veiklos būdais ligi 
šiol yra pasinaudoję ir 2. kiek 
lietuviai tais veiklos būdais turė
tų toliau naudotis.

Teroro vartojimu yra pasižymė
jusios kai kurios išeivių grupės, 
pvz. armėnai, kroatai. Tačiau 
lietuvių išeivija, pagal Naką, atsi
sako šio būdo ir net apie jį nekal
ba. Jo nuomone, čia elgiamasi

antroj — Faustina Mackevičienė, Milda Tamulio- 
nienė, Stasys Tamulionis, kun. Vytautas Bag- 
danavičius, trečioj — Saulė Jautokaitė, Nijolė Dum- mama užtikrinti reikėjo šimtų 
brytė, Regina Jautokaitė, Albina Dumbrienė.

visai teisingai. Teroro vartojimas 
atmestinas dėl dviejų priežasčių:
1. jis pažeidžia civilizuoto pasau
lio moralinius dėsnius ir 2. iš 
pragmatinės pusės, nedaug ką 
pasiekia (nors, antra vertus, ne 
visur ir ne visada yra neveiksmin
gas, tačiau Nakas į tai nesigili
no).

Civilinis nepaklusnumas yra 
„sąmoningas taikus valdžios 
įstatymų pažeidimas siekiant 
paveikti valdžios, viešosios opini
jos, ar abiejų kartų nusistatymą 
kokiu nors opiu klausimu“. Nakas 
davė pavyzdžių: jaunimo šauki
mo į kariuomenę kortelių viešas 
deginimas JAV, ar 1979 metais 
pusantro tuzino lietuvių 
prisirakinimas prie sovietų 
ambasados tvoros Washingtone. 
Pagal Naką, „minimalus civili
nio nepaklusnumo tikslas yra 
atkreipti spaudos ir, per ją, visuo
menės dėmesį. Maksimalus 
tikslas yra visuomenei sau laimė
ti klausimo sprendimą, dėl kurio 
demonstruojama, ir, tuo masiniu 
užnugariu pasiremiant, priversti 

. valdžią pakeisti savo nusista- 
, tymą norima kryptimi“. Civilinis 
nepaklusnumas kai kam

nepriimtinas iš moralinės pusės, 
nes jis pateisina viešosios
santvarkos ardymą, o antra, nors 
jo tikslai (anksčiau minėti mini
malūs ir maksimalūs) yra žinomi, 
pagal Naką, „gaila, kad lietu
viams niekad nepavyks per civili
nį nepaklusnumą užangažuoti 
plačiąją Amerikos visuomenę ir 
per ją dramatiškai paveikti 
Amerikos valdžią". Nako ma
nymu, priežastis yra ta, „kad 
Amerikos visuomenė yra ir liks 
abejinga Pabaltijo likimui, lygiai 
kaip jinai abejinga kitų mažų 
tautų likimui...“ Civilinio 
nepaklusnumo kaina (areštas bei 
teismai) kažin ar pateisina tokius 
veiksmus.

Lietuvių organizacijų ar priva
čių asmenų bandymas paveikti 
valdžią yra būdas, kuris, pagal 
Naką, yra plačiausiai paplitęs 
išeivijoje. Tokios veiklos dėmesys 
yra nukreiptas į tris pagrindines 
institucijas: valdžią, spaudą ir 
universitetus. Jo manymu, 
daugiausia pasisekimo turi 
pirmieji du. Simo Kudirkos bylos 
išgarsinimas ir jo išgelbėjimas 
yra tik vienas pavyzdys, kaip 
buvo pasiekti valdžios parei
gūnai. „Tiems ir kitiems laimėji- 

demonstracijų ir susirinkimų ir
tūkstančių laiškų. Sis veiklos 
būdas buvo ir tebėra pats 
patraukliausias išeivijos lietu
viams, nes jo esmė yra 
demokratiška, jis suteikia progą 
plačiai visuomenei įsijungti...“ 
Pagal Naką lietuvių visuomenei 
JAV vis daugiau suameriko- 
nėjant, šitokia veikla liks „gal net 
lengviausiai prieinamas būdas 
išreikšti savo lietuviškumą“.

Politinio proceso paveikimas iš 
vidaus gali įvykti tiktai per tuos, 
kurie priklauso integraliai to 
proceso daliai. Tai asmenys, kurie 
priima delegacijas, kurie mato 
valdžios pareigūnus (senatorius ir 
kongreso atstovus) kasdien. Šiai 
grupei, pagal Naką, priklauso 
Valdas Adamkus, Linas Kojelis, 
Jurgis Ramonas, Algis Avižienis, 
Asta Banionytė ir kiti, (takos 
hierarchijoje, pagal Naką, šie 
žmonės užima aukščiausias 
vietas. Jis teigė, kad nelengva 
įvertinti ar pasverti jų įtaką, nes 
šie Žmonės vengia savireklamos. 
Be to, ne visi šiai grupei 
priklausantys žmonės dirba lietu
vių interesams.

Nakas teigė, kad jaunoji karta 
yra traukiama dviejų polių: a) 
visiško nutautėjimo ir b) lietu
viškojo geto mentaliteto. Nako 
teigimu, geto mentalitetas yra 
dvasinis skurdas, nes jis leidžia 
žmonėms tenkintis įsitikinimu, 
kad lietuvių kalba yra gražiausia, 
maistas skaniausias, pergyventos 
kančios skaudžiausios. Nako 
manymu, šis mentalitetas ne
įsileidžia jokios įtakos (nelietu
viškos) iš šalies, ir žmonės 
praranda ryšį su tikruoju 
pasauliu. Jo nuomone, ši lietu
viškumo meilė gali būti akla. Vis 
dėlto, žmonės turi palikti savąjį 
getą, jei jie nori veikti krašto poli
tikoje. Kitas palinkimas į 
kraštutinumą, aišku, yra visiškas 
nutautėjimas.

Politinę lietuvių įtaką ribojan
tys veiksniai, pagal Naką, būtų 
šie: a) nuolatinis savo pačių lietu
viško identiteto ieškojimas, b) 
visuomenės narių kitokie profesi
niai interesai („Tipiška lietuvių 
šeima dar vis yra linkus ugdyti 
technokratus ir medicinos dakta
rus“. Jie, be abejo, reikalingi, 
tačiau „labai trūksta žurnalistų, 
politinių mokslų, istorijos, 
tarptautinių santykių specialis
tų“), c) Lietuvos geopolitinė padė
tis (paskaitininkas nurodė atve-
jus, kada Reagano administracija 
yra pažeidusi Pabaltijo kraštų 
inkorporavimo į Sovietų Sąjungą 
nepripažinimo doktriną; be to, 
Lietuva yra per arti didžiųjų 
kaimynų ir prie svarbių uostų 
Baltijos jūron), d) Sovietų Są
jungos politika ir elgesys. Bet 
pastarasis, nors ir veikia ribojan
čiai, iš kitos pusės, gali mūsų poli
tinę veiklą ir sustiprinti („...Sovie
tų paranoiškumas ir brutalumas 
yra tokios integralios sovietinio 
režimo dalys, jog savaime prasi
veržia pasaulio viešosios opinijos 
dėmesin“).

Iš šviesesnės pusės, Nakas 
kalbėjo apie lietuvių (pagal jų 
skaičių Amerikoje) neproporcin
gai didelę įtaką valstybinei sant
varkai, lietuvių veržlumą (teigia
ma prasme) ir apie etninę dvasios 
liepsnelę, kuri švyti stipriau negu, 
pvz., italų ar vokiečių, nes mes 
esame politiniai, o ne ekono
miniai tremtiniai.

Viktoras Nakas iš Georgetown universiteto Ateities akademiniame 
savaitgaly, spalio mėn. 16 d. skaito paskaitą „Kaip galime daryti įtaką
JAV ir kitų kraštų užsienio politikai“. Nuotrauka Jono Kuprio

Politinės įtakos siektini tikslai, 
pagal Naką, yra: 1) nuolat primin
ti pasauliui, kad Lietuva yra buvu
si laisva valstybė ir kad ji turi 
teisę atgauti savo nepriklausomy
bę ir 2) prisidėti prie sovietinės 
santvarkos irimo. Jis pastebėjo, 
kad pastaroje srityje laimėjimai 
kuklūs, nebent suirimo procesas 
jau prasidėjęs. Tačiau negalime 
nutraukti pastangų, nors ateities 
ir nepramatome. „Išeiviui už 
viską turėtų būti svarbesnė 
Lietuvoj likusios tautos egzisten
cija“.

Komentatorius dr. Juozas 
Meškauskas aplamai sutiko su 
paskaitininko teigimais, bet 
pažymėjo, kad pasyvus 
pasipriešinimas valdžiai gali būti 
efektyvi priemonė ir yra buvusi 
sėkmingai naudojama (pvz. 
Gandhi Indijoje). Priminė, kad 
mūsų politinę veiklą sąlygoja ne 
tik klausimas, kokių rezultatų 
veikla pasieks, bet ir kiek mums 
kuris nors žygis kainuos. Dėl 
„geto“ klausimo, buvo linkęs į šį 
reiškinį žiūrėti palankiau negu 
paskaitininkas; nurodė, kad žydų 
getai imperialistinėje Rusijoje 
padėjo išlaikyti žydų identitetą ir 
iš geto iškilo daug jų vadų. Siūlė, 
kad nereikėtų nurašyti technokra
tų ir medicinos daktarų, nes jie 
labai svarbūs bendrai veiklai. J 

Svarstyboms tema „Naujų sąvokų išeivijos kultūriniame gyvenime 
ieškojimas“ spalio mėn. 15 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre,
vadovavo dr. Linas Sidrys. Nuotrauka Z. Degučio

komentarus atsiliepė Viktoras 
Nakas, o publika taip pat diskuta
vo jėgos naudojimą politiniams 
tikslams (pvz. embargo), 
technokratų vaidmenį, geto 
mentalitetą lietuviuose.

Susumuojant
Savaitgalis praėjo visai 

pasigėrėtinai. Pertraukų metu 
buvo užkandžių, Jaunimo centro 
Čiurlionio galerija patraukli vieta 
klausytojams susirinkti, Jaunimo 
centro kavinė smagi vieta vaka
ronėms. Ateitininkų namuose 
Lemonte deramai užbaigtas 
savaitgalis.

Galima pasididžiuoti, kad 
paskaitos buvo pradedamos labai 
punktualiai. Paskaitininkai 
prisilaikė užduotų temų ir buvo 
rimtai pasiruošę jas išnagrinėti. 
Referentai atitinkamai komenta- 
vo jiems neaiškius punktus ’’“J 
paskaitose, arba nesutiko su tam '■■■ 
tikrais prelegentų pasisakymais. 
Moderatoriai tiksliai pristatė 
kalbėtojus ir stengėsi palaikyti ...
drausmę diskusijose.

Linkėtina Ateities
akademiniams savaitgaliams tap- 
ti įsigalėjusia tradicija Chicagoje, - 
neprarandant savo šviežumo. 
Ragintina plačiai lietuvių visuo- 
menei nesibaiminti, lankyti visas 
paskaitas ar tiek, kiek kasdieni- 
nio gyvenimo sąlygos leidžia.
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