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Dr. Juozui Girniui 70 metų
Juozas Girnius gimė 1915 

metais gegužės mėn. 25 dieną 
Sudeikiuose, Utenos apskri
tyje. Taigi Šiandien jam 
sukanka 70 metų.

1932 metais Vytauto Didžio
jo universiteto studentų atei
tininkų sąjungos centro valdy
ba sumanė pasirūpinti gabiais 
moksleiviais ateitininkais. Tai 
atlikus, valdybos nuomone, 
būtų galima jrafiyti j savo 
metinę apyskaitą gerą, pozity
vų darbą. Su moksleivių atei
tininkų sąjungos centro valdy
bos pagalba buvo pasirinkti 
keli gabūs gimnazijas baigian
tys moksleiviai. Buvo nutarta 
jų universitetinio mokslo 
pradžiai suorganizuoti kiek 
paramos, parūpinant keliems 
mėnesiams nemokamą kam
barį ateitininkų namuose, 
Laisvės alėja 3, Kaune, ir šiek 
tiek pinigų pilniems pietums 
apmokėti studentų valgykloje. 
Tų pasirinktųjų tarpe buvo ir 
Juozas Girnius, jau tada žino
mas kaip gabus uteniškis 
moksleivis abiturientas. 
Reikalinga parama, tiesa, 
kukli, buvo sutelkta šiek tiek 
iš studentiško iždo ir daug 
daugiau iš geros širdies sen
draugių, kuriems labai patiko 
toks studentų rūpestis savo 
jaunesniaisiais broliais.

Anais laikais surasti 
paramos reikalingų mokslei
vių nebuvo sunku. Dauguma 
provincijos mokyklų moks
leivių buvo toje kategorijoje. Ir 
taip, rodos, tokiu paprastu 
organizuoto darbo sumany
mu, studentai ateitininkai 
pasidarė dalininkais 
nuostabaus rezultato. Tada jie 
nepagalvojo, kad tuo jie šiek 
tiek parėmė būsimą 
Ateitininkų Federacijos vadą, 
visuomeninio, kultūrinio ir 
politinio Aidų žurnalo redak
torių, Literatūros lankų 
kolektyvo narį, Lietuviškosios 
enciklopedijos redaktorių, 
lietuviškąją išeiviją orien
tuojančių veikalų autorių, 
.krikščioniškąjį mąstytoją, 
paskaitininką.

Vėlesnėse universitetinėse 
studijose Juozas -Girnius 
susikūrė ekonominį pagrindą 
savo gabumais. Universitetą 
baigęs filosofijos licenciato 
laipsniu, 1936-38 metais, 

universiteto išsiųstas, gilino 
studijas Louvaine, Freiburge 
ir Sorbonos universitetuose. 
1941-44 metais Juozas Girnius 
buvo vyr. dėstytojas filosofi
jos fakultete. Daktaratą įsigi
jo 1951 metais jau tremtyje 
Montrealio universitete, 
Kanadoje, apgynęs temą „La 
metaphysiųue existentielle de 
Kari Jaspers”.

Savo vadovavimą Atei
tininkų Federacijai dr. Juozas 
Girnius vainikavo veikalu 
Idealas ir laikas 1966 metais. 
Šis veikalas šiuo laiku lietu
viškąją knygą skaitančiai 
jaunuomenei yra šviesus 
kelrodis daugelyje iškylančių 
keblių situacijų, problemų bei 
klastingų ir neatsakingų 
pasiūlų.

Šiais audringais lietuvių 
tautai laikais dr. Juozas Gir
nius tapo vienu iš pagrindinių 
lietuvių tautos filosofų, kuris 
kelia idėjas ir tiesia gaires 
kaip įsijungti į savo tautos 
išsilaikymą ir kaip neleisti jos 
naikinti. Kaip lietuviškos išei
vijos, taip okupuotos Lietuvos 
gyvenimui ypatingos svarbos 
yra jo knygą Tauta ir tautinė 
ištikimybė (1961). Ji yra 
pylimas lietuvių tautai prieš 
nutautinimo agresiją, 
kylančią iš okupanto ir savųjų 
nesusipratėlių pusės. Autorius 
atkreipia dėmėsi į savos 
tautos kultūros aruodą, ragin
damas jį savo kūrybiniais 
indėliais pildyti ir per savos 
tautos kultūrą kilti į tarptau
tinį lygį. Tai yra fundamen
talus išeiviją orientuojantis 
veikalas ir jaunuomenei, ir 
senuomenei, o ypačiai jaunųjų 
šeimų tėvams, kurių didelė 
dalis rodo pagirtino rūpesčio 
savo jaunojo prieauglio lietu
vių kalbos žinojimu.

Daugiausia savo veikalais 
dr. Juozas Girnius bando lie
tuvių tautą ir idėjiškai 
orientuoti. Tokiu būdu iškyla 
jo rūpestis ne tiktai patrio
tiniu sąmoningumu, kurį 
daugelis dažnai bando 
išreikšti vien sentimentaliais 
pergyvenimais, o J. Girniui 
rūpi ypač to sąmoningumo 
turinys, jo kultūrinė, dvasinė 
moralinė, socialinė, politir'* 
kryptis. Tos jo idėjos ryškiai 
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Krikščioniškoji atsakomybė už savo laiką
Švęsdami šiandien, gegužės mėn. 25 d., dr. Juozo Girniaus 70 metų 

amžiaus sukaktį, manėme, kad prasmingiau būtų ne tiek apie jo 
kūrybą ir veiklą kalbėti (plačiau ir giliau į tai bus žvelgiama 
vėlesniame šių metų „Draugo" priedo numeryje), kiek leisti jam pačiam 
prabilti į mus anksčiau prirašytais, bet dar vis labai reikšmingais 
žodžiais. Todėl čia spausdinama dr. Juozo Girniaus veikalo „Žmogus 
be Dievo" baigminio skyriaus „Krikščioniškoji atsakomybė" pati 
pabaiga, kurios mintys, tikimės,paskatins daugelį sugrįžti ir vėl naujai 
įsiskaityti šį išliekančios vertės mūsų filosofinės literatūros kūrinį, o 
taipgi padės įprasminti šių metų Sekmines — šventosios Dvasios 
atėjimo šventę, kurios svarbiausia reikšmė yra krikščionių įparei
gojimas liudyti Dievą pasauliui.

Sukakties proga sveikiname dr. 
šių ir kūrybingų metų.

Kasdieniškai vadiname geru 
krikščioniu tą, kuris pildo reli
gines prievoles, nežiūrėdami, 
kiek pats gyvenimas atitinka 
krikščioniškosios artimo mei
lės dvasią. Iš tikrųjų tokia 
„gero krikščionio” samprata 
greičiau atitinka teisuoliško 
fariziejaus apibrėžtį. Kas yra 
fariziejizmas, jei ne formalus 
pamaldumas be Dievo baimės 
ir be žmogaus meilės? For
malioms religinėms prievo
lėms atlikti daug ko nereikia, 
pakanka nepatingėti. Bet 
krikščioniškam gyvenimui 
reikia visko: ne tik laiko, bet ir 
aukos. Tačiau, krikščioniškai 
negyvenant, praranda savo 
prasmę ir pats religinis 
uolumas. Ne religinė praktika 
dengia gyvenimą, o gyveni
mas liudija praktikos auten
tiškumą. Daug yra netikėji
mo, kuris labiausiai remiasi 
pasipiktinimu nuvylusiais 
krikščionimis.

Ne formalus pamaldumas, o' 
tikra artimo meilė gali liudyti 
Dievą tiems, kurie neranda 
nieko aukščiau žmogaus. 
Paprastai akys kreipiamos į 
žvaigždynus liudyti visatos 
Kūrėjui. Bet dažnas vargano
je kasdienybėje, slegiamas 
skurdo rūpesčių ir likimo 
smūgių, neturi nė kada pakel
ei akis nuo „žemės” į 
žvaigždes. O pakėlus akis į 
žvaigždes, jų šviesa pasirodo 
tokia pat šalta, kaip širdis tų, 
kurie skuba pro šalį, tesirūpin
dami savimi pačiais. Yra 
didybės žvaigždynuose. Bet 
nepalyginamai didesnė žmo
gaus didybė. Niekas giliau 
neliudija Dievo, kaip žmogus, 
ir niekuo žmogus giliau neliu
dija Dievo, kaip meile. Mei
lė liudija Dievą skaidriau

Juozą Girnių ir linkime daug švie-
- Red.
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už visus žvaigždynus. Bet tuo 
pačiu tai galioja ir atvirkš
čiai: niekas taip neužskleidžia 
žmogui Dievo, kaip žmogaus 
žmogui abejingumas. Žvaigž
džių abejinga šviesa neteikia 
žmogui paguodos, bet taip pat 
žvaigždžių šaltis nė jo 
nesukrečia taip, kaip šaltis tų, 
iš kurių ilgisi žmogiškos šilu
mos. Žvaigždžių šaltis neuž
gniaužė niekieno tikėjimo į 
Dievą. Bet žmonių šaltis 
daugelį sukaustė netikėjimo 
ledu. Pergyvendami meilės 
stoką žmoguje, pajuntame lyg 
nebe tik žmogaus, o tiesiog 
pačios nebūties šaltį. Retai 
žmogus praranda tikėjimą ar 
atsiverčia į Dievą prie stalo, 
sverdamas įrodymus, abstrak
čiai filosofuodamas. Paprastai 
Dievui prarasti ar jam atrasti 
lemiančia paskata yra vieno
kia ar kitokia gyvenimo patir
tis pačių žmonių tarpe.

Asmeninis ir viešasis krikš
čionio gyvenimas neturi 
išsiskirti. Tai nelengvas 
reikalavimas. Krikščioniškai 
reikštis viešajame gyvenime 
greičiau yra dar sunkiau negu 
asmeniniuose santykiuose. 
Asmeniškai kartais tiesiog 
gėda pasirodyti nekrikščioniš
ku elgesiu. O viešajame 
gyvenime galima gėdą 
pridengti ūkio, politikos ir 
kitomis „būtinybėmis”. Tas 
pats, kuris negalėtų ramia 
sąžine nuginti elgetos nuo 
durų, savo įmonėje gali 
ramiausiai skriausti netei
singu atlyginimu. Tas pats, 
kuris gėdytųsi pasirodyti 
melagiu, politiniuose santy
kiuose ramia sąžine išminties 
ieško ne Kalno Pamoksle, o 
Machiavellio „Kunigaikšty
je”. Krikščioniškai viešąjį

Dr. Juozas Girnius Nuotrauka Vytauto Maželio

gyvenimą tvarkyti yra 
visiškai kita, negu jo tvarky
mą turėti „savo” (krikščionių) 
rankose. Valdžiai laimėti 
pakanka tų pačių priemonių ir 
krikščionims, kaip kitiems: 
nesunku susitelkti į „savą” 
partiją. Tačiau tikrai sunku 
laimėtą valdžią krikščio
niškai naudoti ir nestokoti nei 
intelektualinės drąsos, nei 
moralinio taurumo. Nauji 
klausimai verčia ieškoti ir 
naujų sprendimų, ir todėl 
nepakanka tik priešintis, begi
nant sena. Nieko nėra pasau
lyje galutinai tobula, kad 
reiktų ką nors besąlygiškai 
ginti lyg amžinybę.

Kai krikščionys nesuvokia 
naujai iškilusių gyvenimo 
rūpesčių, tai kiti imasi juos 
spręsti. O kai krikščionys 
pradeda priešintis tiems 
sprendimams, neskirdami, ką 
galima priimti ir ką tenka 
atmesti, neišvengiamai jie 
savo ruožtu sukelia priešišką 
nusistatymą ir pačiai krikš
čionybei. Naujųjų amžių istori
joj yra daug tokių atvejų. Šie 
atvejai labai daug lėmė netikė
jimo išplitimui ir suteikė ateiz
mui „ugnies”. Savyje pačiame 
tebūdamas neigimas, pats 
ateizmas nieko negali uždegti 
entuziazmu. Entuziazmu ateis
tus uždegė vienoki ar kitoki
gyvenimo rūpesčiai. Pirma 
tokiu rūpesčiu labiausiai buvo 
sąžinės laisvė, vėliau — 
socialinė teisybė. Šie rūpės-, 
čiai turėjo būti savi ir krikš
čionims. Bet prabėgo daug 
laiko, kol tai buvo suprasta. 
Nors atskiri šviesūs protai, 
kaip F. Ozanamas ar Vysk. E. 
Ketteleris, ir laiku suprato 
naujuosius visuomeninius 
krikščionių uždavinius, apla
mai krikščionys naujaisiais 
amžiais ilgai liko kurti „laiko 
šauksmui”. Todėl šiandien 
plačios masės jau gyvena be 
Dievo.

„Krikščionių neištikimybės 
krikščionybei” skirsnį 
krikščionybės istorijoje 
liečiame ne lengva širdimi, o 
su giliu rūpesčiu. Nors 
asmeniškai nesame atsakingi 
už praeitį, tai yra vis tiek 
mūsų, krikščionių, istorija. 
Reikia blaiviai matyti praei
ties kaltes, nes jos yra įspė
jimas ir ateičiai. Tačiau, kaip 
viskas nesunku matyti 
praeityje, taip sunku dabar
ties tikrovėj skaidriai 
susivokti ir kilniai ištesėti. 

Praeities kalčių įžvelgimas 
dar nieku būdu neteikia 
pagrindo teisuoliškai tikrybei: 
nebesame tokie, kaip buvo 
ankstesnieji krikščionys! Tai 
būtų pats pragaištingiausias 
susigundymas fariziejizmu. 
Kokie iš tikrųjų esame, šian
dien neįmanoma patiems 
spręsti. Šiandien stovime prieš 
naujus uždavinius, ir jie 
liudys, ar juos sprendėme su 
krikščioniška atsakomybe. 
Kokie iš tikrųjų buvome, spręs 
tie, kurie po mūsų ateis.

Tik viena iš anksto tikra: 
būsime vertinami pagal tai, 
kiek būsime savo krikš
čioniškumą liudiję tauriu 
žmoniškumu. Tai visų laikų 
krikščionio matas, nes tikra 
Dievo meilė išsiskleidžia ir 
tikra žmogaus meile. Ypatingu 
būdu žmoniškumo ilgesys yra 
dabarties „laiko šauksmas”, 
kai įvairiais humanizmais 
„ieškoma žmogaus”. *

Kaip esame analizavę, šis 
ypatingas dabarties rūpestis 
žmogumi išaugo, pradėjus 
suvokti, kad „Dievo mirtis,” 
atseit, ateizmas žmogų 
pastato prieš galutinę žmogiš
kosios egzistencijos 
beprasmybę mirties akivaiz
doje. Tragiškas savęs suvoki
mas iš vienos pusės yra 
nuoseklus ateistinio žvilgio 
išplėtojimas, iš antros pusės — 
adventinis Dievo ilgėjimasis. 
Tačiau sizifinė netikėjimo 
išdidybė užgniaužia šį ilgesį, 
ir, užuot Dievo ilgesio, 
įsiviešpatauja beiliuziškumo 
aistra. Todėl, užuot išpažinus 
žmoniškumo ilgesyje slypintį 
Dievo ilgesį, ryžtamasi 
„žmogaus” ieškoti be Dievo. 
„Ar galima būti šventuoju be 
Dievo — štai vienintelė 
konkreti problema, kuri man 
šiandien rūpi”. Šis Camus’o 
veikale prasiveržęs klausimas 
vaizdžiai išsako ateistinio 
humanizmo dramą. Kiek ši 
drama yra kilni savuoju 
žmoniškumo rūpesčiu, tiek ji 
lieka tragiška ateistinio 
„beiliuziškumo” iliuzija, kad 
galima žmogų įprasminti be 
amžinybės vilties ir pagrįsti 
žmoniškumą, paneigus visų 
mūsų broliškumą Dievuje.

Tai žmogaus be Dievo 
drama. Tačiau ir tikintieji 
nesame tik abejingi šios 
dramos žiūrovai, nes drauge 
tai yra mūsų laiko žmogaus 
drama. Tie klausimai, kuriuos 
kelia žmogus be Dievo, turi 
neraminti ir mus, nes mūsų 
pareiga liudyti šių klausimų 
krikščioniškąjį atsaky
mą. Kaip galime savo 
laikui liudyti Dievą, taip 
galime jį užskleisti. Todėl ir 
stovime prieš klausimą, kuo 
pasirodysime — liudijusiais 
Nelygstamąją Tiesą ar tik 
savo neteisų bedvasį ir bešir
dį teisuoliškumą. Drauge su 
visais priklausome savo laikui 
ir esame atsakingi už visus, su 
kuriais šis laikas mums yra 
duotas. Netikėjimo iškilimas 
visada liudija kaltę ir tų, kurie 
nori jaustis teisiųjų oaze. Kai 
viesulas siaučia, jis lenkia ir 
oazės medžius, atseit, nieko 
neaplenkia. Todėl iš tiesų nėra 
oazės, tėra visų bendra at
sakomybė už savo laiką.

♦

Iš Juozo Girniaus Žmogus be 
Dievo (Chicaga: l Laisvę fondas 
lietuviškai kultūrai ugdyti, 1964), 
psl. 540-544.
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Kertinė paraitė
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Dr. Juozas Girnius su žmona Ona savo namuose Bostone. 
Nuotrauka Vytauto Maželio

iškyla jo veikaluose, kaip 
Žmogus be Dievo, Laisvė ir 
būtis bei įvairiuose knygų 
skirsniuose, kaip „Istorinė 
krikščionio atsakomybė”, 
„Liberalizmas ir krikš
čionybė”, ir daugelyje kitų jo 
straipsnių bei paskaitų. Jo 
būdingas posakis „Laisvė ne 
savivalės pateisinimas, o 
atsakomybės reikalavimas”.

Daug dėmesio dr. Juozas 
Girnius yra kreipęs į lietuviš
kąją dailaus žodžio kūrybą. Jo 
įsijungimas į tą sritį yra 
įdomus savo profesionaliu 
turiniu ir orientuojančiu 
skatinimu kilti į kūrybingumo 
aukštumas. ’ '-'i ' >■ •

Dr. Juozo Girniaus kūri
niais daug susidomėjimo yra 
parodę mums giminingi 
kaimynai latviai. 1963 metais 
Janis Zarinš išvertė į latvių 
kalbą knygą Tauta ir tautinė 
ištikimybė (Tauta un uztuciba 
tautai), o taip pat ir ryškes
nius pasisakymus iš knygos 
Žmogus be Dievo (1964). "

Dr Juožūi Girniui yra 
būdingas ne abstraktus 
užsidarymas savo minčių 
pasaulyje, bet jis savo galvo
jimu yra atviras, jautrus/ 
aplinkos reiškinius giliai 
pergyvenąs ir sugebąs į juos 
tiesiai ir atvirai reaguoti. Tuo 
jis siekia iššaukti kultūringą 
pokhlbį, diskusiją. Aplinka gi 
ne jtaip jau linkusi leistis į 
pokalbį. Ji stengiasi savaran
kišką filosofą įsprausti į savo 
standartinius sustingusių 
sistemų rėmus, ir jo tiesų žodį 
dažnai palydi nedžentel
meniškais epitetais. . , ...

Sluoksniuose, kurie 
nepakenčia, tų, jų vadinamų 
„klerikaltf’; 
susiformavo dėl dviejų._pxį.ė\__interpretacija
žasčių. Viena, 
nesiorientavimo, 
filosofas ir ko jisai siekia.
Antroji priežastis yra savo- , heroizmas iš1 principo panėi- 
tiška, neteisingai suprasta giami. Jo pasaulis reikalauja 
supertolerancija, krikščio- keisti aplinkos negeroves, o ne 
niškojo įsitikinimo - ^sluoks
niuose sukūrusi nepaslanku
mą nusikratyti ant jų 
drebiamo purvo, kaip neseniai 
Drauge m. dr. yra vaizdingai 
išsitaręs.

Pirmą priežastį , nagrinė
dami, daugelį filosofų, ypač 
krikščioniškosios krypties, 
galėtume taip apibūdinti:

„...jie nėra iš šio pasaulio, bet 
jie veikia šiame pasaulyje”. 
Tai būdinga dr. Juozui Gir
niui. Bro . jo., dėmesį nepra- 
sprunka šio pasaulio destruk
tyvūs skatinimai, tendencinga 

tokia ■ nuotaika — svarbių problemų bei, įvykių 
_ _ '________ _  ' bei ryški 

tai išdavą hipokrizė. Jis nėra iš tokio 
kas yra pasaulio, kur laisvė atsiejamapasaulio, kur laisvė atsiejama 

, nuo atsakomybės, kur auka ir

joms vergauti. Jis skatina 
savarankišką mąstymą ir 
nepasidavimą aklos aplinkos 
menkavertėms užgaidoms.

Antroji priežastis išryškėja, 
susipažinus su dr. Juozo Gir
niaus paskaita Lietuvos globė
jo šv. Kazimiero sukakties 
kongrese 1984 metais rugsėjo 
mėn. 1-2 dienomis Toronte,

Kanadoje ir su oponentų 
reakcija į ją. Šioje paskaitoje 
dr. Juozas Girnius paminėjo 
kaip nenormalumą fanatizmą 
ir demagogiją, nukreiptą prieš 
tuos kai kurių srovių bei 
asmenų nepakenčiamus 
„klerikalus”, bei tendencingą 
savos organizacijos kėlimą, 
kitas organizacijas bei 
asmenis niekinant netikrais 
bei iškreiptais faktais, arba 
tendencingai informuojant net 
viešąją pasaulinę visuomenę 
esą okupuotoje Lietuvoje KGB 
,,į vadinamą pogrindinę 
katalikų spaudą (Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroniką 
— A.D.) žiūri pro pirštus”. O 
tuo tarpu ten didelis skaičius 
ir kunigų, ir katalikų pasau
liečių dėl jų drąsių viešų 
pasisakymų kovoje už 
elementarines žmogaus teises

yra nuteisti ilgomis, sunkio
mis kalėjimo ir vergo darbų 
bausmėmis.

Savo tiesiu ir aiškiu 
pasisakymu prieš tuos 
nesiliaujančius užgauliojimus 
ir faktų iškraipymus dr. 
Juozas Girnius siekė argu
mentuoto dialogo, o susilaukė 
asmens niekinimo. Tais už
gauliojimais, atrodo, yra 
bandoma nukreipti dėmėsį 
nuo dr. Juozo Girniaus kaip 
humanisto, siekiančio dialogo 
su džentelmenišku oponentu, 
kaip toleranto, kuris, be abejo, 
neatsisako savigarbos, bei 
laisvės sąvoką suprantančio 
kaip, be abejo, atremtą į at
sakomybę, o ne į savivalę.

Dr. Juozo Girniaus 
nuomone, lietuvių tautoje 
vyksta pozityvi religinė 
metamorfozė. Toks ryžtingas 
pranašas, prof. Pranas Dovy
daitis, sugebėjo iššaukti lem
tingą posūkį lietuvių tautos 
mąstysenoje. Jis, išugdy- 
damas religiškai sąmoningą 
inteligentiją ir tuo sukur
damas tautoje organišką ryšį 
tarp tikinčios lietuvių tautos 
visuomenės ir jos krikščioniš
kai sąmoningos inteligentijos, 
daug pasitarnavo lietuvių 
tautos pagarbiam savarankiš
kumui ugdyti labai sunkioje 
tikrovėje. O tuo tarpu tenden
cingiems kurstymams iš šalies 
pasiduoda ir kai kurie, kurie 
save laiko tikinčiaisiais, ir 
sovietinio okupanto kanki
niui Pranui Dovydaičiui 
neranda vietos savo širdyje 
(pvz., Mississaugos atvejis — 
A.D.)

Tai yra tiktai keli atvejai, 
kurie parodo, koks susidaro 
įtempimas dėl stokos objekty
vumo ir dėl nesąžiningo faktų 
iškraipymo. Būtų tikrai didelis 
nuostolis, jeigu lietuvių tauta 
dr. Juozo Girniaus neturėtų. 
Tada, atrodo mažiau būtų ir 
atramos tiesos žodžiui.

Reikia tikėtis, kad šiais 
metais atsiras pasisakymų, 
kurie įvertins dr. Juozo Gir
niaus veikalus bei straipsnius 
tautinio sąmoningumo, idėji
nio ugdymo žvilgiu, o taip pat 
paryškins jo indėlį į dailaus 
žodžio kūrybą, bei vertingos 
medžiagos pateikimą bran
džiam jaunuomenės ugdy
muisi ir tautiniam, religiniam 
bei socialiniam sąmonėjimui.

Šis trumpas pasisakymas 
yra tiktai noras atkreipti 
dėmesį į dr. Juozo Girniaus

Jaunimas ir dr. Juozo Girniaus mintys
MARIUS KATILIUS-BOYDSTUN

Šių metų gegužės mėn. 25 d. 
dr. Juozas Girnius švenčia 
savo 70 metų sukaktį. Ta 
proga norėjau geriau 
susipažinti su šiuo filosofu, 
ateitininku, o svarbiausia 
lietuviu, kuris, baigęs moks
lus, rašė svarbias knygas ir 
tiek daug nuveikė išeivijos 
lietuvių bendruomenėje. 
Vienoje iš šių knygų, Idealas 
ir laikas, dr. Girnius gvildena 
temas, kaip tauta, religija, 
žmogus, ir nurodo, kaip šie 
elementai sudaro visuomenę. 
Ši knyga yra taikoma ypačiai 
ateitininkams, tad kadangi 
pats esu ateitininkas, ji mane 
latjai sudomino. Taip pat ji 
parašyta ne tik suaugusiems, 
bei ir jaunimui.

Viena mintis dr. Girniaus 
raštuose, kuri man yra labai 
reikšminga, tai, kad „tikra 
Dievo meilė išsiskleidžia ir 
tikra žmogaus meile”. Kitaip 
sakant, Dievo negali mylėti, 
nemylėdamas artimo. Ši idėja 
yra man labai aktuali, kaip 
jaunam ateitininkui ir katali
kui. Ji yra mūsų tikėjimo 
pagrindas ir labai svarbus 
visuomeniškas dėsnis. Be 
to, tai yra labai svarbus 
mums pamokymas, kad 
nesiskaldytume, o susivieny
tume, kaip jaunų lietuvių 
bendruomenė. Turime išmokti 
vienas kitą gerbti, net jeigu 
esame labai skirtingi, ir 
stropiai bendradarbiauti su 
tais, kurie panašūs į mus.

Pozityvumas, viena ypaty
bė, kuri atsiskleidžia dr. Gir
niaus raštuose, yra ypač 
patraukli jaunimui. Pavyz
džiui, jis nesako, kad nemylė-

Kiek kartų vaikams tenka 
girdėti „nebūk blogas”, arba 
„mylėk Dievą, nes kitaip eisi į 
pragarą”. Kadangi jaunimui 
yra natūrali tendencija 
nesutikti ar priešintis suaugu
sių mokymui, ypač neigiamai 
išreikštam, dr. Girniaus būdas 
mintį pristatyti pozityviai 
jaunuoliui yra daug labiau 
priimtinas.

Norėčiau pasidalinti dar 
dviem mintimis, kurios man 
ypač įstrigo, kaip labai 
reikšmingos. Pirmoji — „ne 
tauta suteikia žmogui vertę, o 
žmogus — tautai”. Mūsų, lietu
vių, tauta yra garbinga ir ver
ta pasididžiavimo. Bet ji tokia 
tapusi mūsų tėvų, tėvukų ir 
prosenelių dėka. Ji ir toliau 
liks didi ir garbinga, tik jeigu 
mes ją tokia išlaikysim. 
Jaučiu, kad vaikas, užaugęs 
lietuviškoj šeimoj, turi 
atsakomybę savo tautinę 
sąmonę ugdyti, prižiūrėti ir 
toliau savo vaikams perteikti. 
Taip pat dr. Girnius apeliuoja į 
jaunimą išlaikyti savo šeimos 
įsitikinimus. Tai yra įmano
ma tik tada, kai žmogus pats 
apsisprendžia ir įsitikina, jog 
jis kaip asmuo to nori. Tai 
nėra lengvas uždavinys, bet 
nebijodami sunkaus darbo ir 
prakaito mes ištesėsim.

Kita mintis yra dr. Girniaus 
komentaras apie išeivijos 
lietuvių likimą: Galutinai 
visos mūsų emigracijos pras
mę lems ne tai, kiek ilgai ji 
išsilaikys, o ką per tuos metus 
ji pasieks. Realistiškai 
pagalvojus, išeivijos lietuviai 
per amžius neišlaikys savo 
identiteto. Bet mes nė

nesitikim taip ilgai kovoti, 
mūsų darbas tęsiasi tik tol, kol 
Lietuva vėl bus laisva. Sekda
mi dr. Girniaus mokymu, mes 
negalime skaičiuoti metus, 
kiek ilgai mūsų kalba ir kultū
rinės apraiškos išliks išeivijo
je, o tik aktyviai kalbą varto
dami, kultūrinėje veikloje 
dalyvaudami, išlaikyti visa 
tai, kol reikia.

Dr. Girniaus žodžiai yra 
skirti visiems, ne tik vyres
niesiems, bet ir jaunimui. Nors 
jo raštų kalba yra gana 
abstrakti, jo idėjos yra supran
tamos ir visiems naudingos, 
ypač veikliam jaunuoliui, 
kuris domisi savo tauta, 
kuriam rūpi jo santykis su 
Dievu.

• Aidai nr. 2 (1985 kovas-balan- 
dis). Kultūros žurnalas, leidžia
mas kas du mėnesiai Tėvų 
pranciškonų, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Redakcija: 
dr. Leonardas Andriekus, OFM, 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, 
Vytautas Volertas. Pagalba dailei 
— Viktoras Vizgirda. Administ
ruoja T. Benvenutas Ramanaus
kas, OFM. Metinė prenumerata — 
20 dol., atskiras numeris — 3.30 
dol.

Numeris pasižymi temų 
įvairumu, aprėpia literatūrą, 
sociologiją, istoriją, dailę, teatrą. 
Rašo: V. Kavaliūnas, K. Trima
kas, dr. Jonas Balys, dail. V. 
Vizgirda ir kt. Spausdinamas 
pluoštas naujų Bernardo 
Brazdžionio eilėraščių. Plačiu 
žvilgsniu recenzuojamos knygos: 
Eglės Juodvalkės Pas kų žiedas 
žydi ir 1984 m. Poezijos pavasaris 
iš Lietuvos.

damas artimo, negali mylėti 
Dievo. Jis teigiamai pabrėžia, 
kad mylėdamas Dievą, myli ir 
artimą. Šitoks dalykėlis gali 
atrodyti trivialus, bet gyveni
mui jis sudaro didelį skir
tumą. Žmonėms aplamai, o 
ypač jaunimui, yra daug leng
viau priimti teigiamai 
pristatomą idėją, negu 
smerkiančią ar grasinančią.

įžvalgią, aktyvią ir mūsų 
gyvenime vertingą asmenybę 
ir jam palinkėti kūrybingų, 
ilgiausių ir sveikatingų metų.

Adolfas Damušis Aleksandras Marčiulionis Balandis (majolika)

„Krikščionis gyvenime” leidiniai „Draugo” knygyne
„Krikščionis gyvenime” knygų 

leidykla, išeivijoje įsteigta 1960- 
tųjų metų dešimtmečiu, tada, kai 
Antrojo Vatikano susirinkimo po
veikyje išryškėjo gyvas reikalas 
pasauliečiams tikintiesiems švies
tis savo tikėjimo ir visos krikščio
niškosios tradicijos klausimais, 
jau yra išleidusi arti 30 religinio 
pobūdžio lietuviškų knygų ir 
nepailsdama vykdo toliau šį savo 
prasmingą darbą. Pirmoji „Krikš
čionis gyvenime” leidinių serijos 
knyga buvo 1967 m. išleisti II 
Vatikano susirinkimo doku
mentai — pirmoji dalis (Konsti
tucijos); ją pasekė 1969 m. antroji 
dalis (Dekretai ir pareiškimai) ir 
trečioji (Popiežių kalbos ir raštai). 
Po to, nemažai įvairių autorių 
veikalų buvo skirti nagrinėti lie
tuviškajai krikščioniškajai patir
čiai, neapleidžiant, aišku, ir pačių 
pagrindinių teologinių bei reli
ginių klausimų. „Krikščionis gy
venime” redakcinę vadovybę su
daro: prel. dr. Vytautas Balčiūnas 
(Thompson, CT, JAV), kun. dr. 
Valdemaras Cukuras (Putnam, 
CT, JAV), dr. Juozas Girnius 
(Boston, MA, JAV), kun. dr. Jo
nas Gutauskas (Delhi, Ont., Ka
nada), prof. dr. Antanas Maceina 
(Muenster, Vokietija), kun. dr. 
Juozas Prunskis (Chicago, IL, 
JAV), kun. prof. Antanas Rubšys 
(Riverdale, NY, JAV), prof. Si
mas Sužiedėlis (Brockton, MA, 
JAV). Daugumą serijos knygų 
spausdina lietuvaitės Nekalto 
Prasidėjimo Marijos seserys Put
nam, CT 06260.

Ne visi šios serijos leidiniai yra 
buvę lygiai svarūs ir reikšmingi, 
ir ne kiekvienam skaitytojui jie 
pasirodys vienodai svarbūs ir dė

mesio verti. Tačiau, visą šią reli
ginio turinio skaitinių seriją 
aplamai paėmus, o ypač atsi
žvelgus, kokio brandaus lygio kai 
kurių veikalų jos rėmuose yra 
buvę išleista, nušviečiančių mums 
kartais dar taip miglotą, bet ypač 
mūsų laikais viliojantį gyvenimo 
prasmės, religiniai suvoktos, hori
zontą, matyti, kad tai neįkaino
jamos reikšmės išeivijos dovana 
savo tautai (o gal paties Vieš
paties atsakymas į psalmisto 
prašymą: „Siųsk savo šviesą ir 
savo tiesą, jos mane ves ir nuves į 
Tavo šventąjį kalną ir į Tavo 
padangtes”). Mūsų religinė litera
tūra, kaipo tokia, dar tik teprasi- 
dedanti (nuo Mažvydo katekizmo 
laikų mūsų dar neskiria toks jau 
labai ilgas laiko tarpas, kitų tau
tų kultūros istorijos eigom matuo
jant). O šiuo metu, kai teologinės 
svarstybos klesti pasaulyje, Lietu
voje religinės literatūros laisvas 
kūrimas, visais prieinamais, 
per tūkstančius metų sukaup
tais krikščioniškos teologijos 
šaltiniais naudojimasis, disku
sijos su kitais bendralaikiais 
pasaulio teologais — visa tai už
gniaužta, nauju būdu patvirti
nant Antano Baranausko žodžius: 
„Tegul, sako, bus Lietuva / Ir 
tamsi, ir juoda”. Tie, kuriems yra 
pavykę vieną ar dvi, ar daugiau iš 
šių knygų į tėvynę nuvežti, žino, 
su kokiu džiaugsmu ir nuostaba 
mūsiškiai tenai į savo rankas ima 
„Krikščionis gyvenime” serijos 
knygas.

Kadangi ne visų „Krikščionis 
gyvenime” serijos knygų laidos 
yra išsibaigusios, Sekminių 
proga norėtųsi rekomenduoti 
ypač šias, kurias tebegalima 

gauti „Draugo” knygyne:
II Vatikano susirinkimo do

kumentai. I dalis — Konstitu
cijos. Vertė prel. Vytautas Bal
čiūnas. Bostonas: Lietuvių 
enciklopedijos leidykla, 1967. 280 
psl. Kaina — 3.50 dol. II dalis — 
Dekretai ir pareiškimai. Vertė 
prel. Vytautas Balčiūnas. Bosto
nas: Lietuvių enciklopedijos 
leidykla, 1969. 304 psl. Kaina — 
3.50 dol. III dalis — Popiežių 
kalbos ir raštai. Vertė prel. Vy
tautas Balčiūnas. Bostonas: 
Lietuvių enciklopedijos leidykla, 
1969. 360 psl. Kaina — 4 dol.

Yla, Stasys. Šiluva Žemaičių 
istorijoje. Pirmoji dalis — Re
formacija ir restauracija. Bos
tonas, 1970. 295 psl. Kaina — 5 
dol.

Maceina, Antanas. Didieji da
barties klausimai: pasaulio 
sekuliarizacija, evangelijų nu- 
mitinimas, evoliucija ir religi
ja. Chicaga, 1971. 325 psl. Kaina 
— 6 dol.

Nors šis veikalas buvo mūsų 
žymaus teologo ir filosofo tuome
tinių opių teologinių temų apmąs
tymas ir kai kuriems to laiko teo
loginiams autoritetams opona
vimas (reikia pažymėti, kad 
šiuo metu nei Rudolf Bultmann, 
nei Teilhard de Chardin nebe- 
valdo nei akademinės, nei 
populiarios teologinės galvo
senos, kaip jie darė prieš du 
dešimtmečius), pirmoji šios kny
gos dalis „Pasaulio sekuliariza
cija” yra išliekantis pagrindinės 
mūsų laikų religinės problemos 
nušvietimas, jos prielaidų sufor
mulavimas ir katalikiškas jos 
sprendimas.

Šventasis Raštas — Nauja

sis Testamentas. Iš graikų kal
bos vertė kun. C. Kavaliauskas 
Lietuvoje. Bostonas: Amerikos 
lietuvių Romos katalikų kunigų 
vienybė, 1972. 638 psl. Kaina — 5 
dol.

Po arkivyskupo Juozapo Skvi
recko šiame šimtmetyje paruoštų 
Švento Rašto vertimų j lietuvių 
kalbą ir mūsų iki pastarųjų laikų 
naudotų, šis vertimas yra naujau
sia ir geriausia Naujojo Testa
mento lietuviškoji versija (nežiū
rint jos trūkumų, kurie, kaip ir 
pridera, buvo mūsų spaudoj 
iškelti ir diskutuoti). Kun. C. Ka
valiausko vertime Šventas Raš
tas pagaliau kalba lietuviui klau
sytojui ir skaitytojui, kaip 
niekada iki šiol mūsų istorijoje 
nėra galėjęs.

Maceina, Antanas. Krikščio
nis pasaulyje — pasauliškio 
vaidmuo išganymo istorijoje. 
Bostonas, 1973. 402 psl. Kaina — 7 
dol.

Centrinis šio veikalo skyrius 
„Pasauliškio pasiuntinybė” — 
autoriaus iš pagrindų išmąstyta ir 
nubrėžta kultūros teologija yra 
tokia, kurią galima drąsiai lyginti 
su pačių svarbiausių mūsų laikų 
teologų — Reinhold Niebuhr, Paul 
Tillich, Kari Rahner, Gabriel Mar
cei mintimis apie religijos ir kul
tūros santykį. Ji galėtų būti kerti
niu akmeniu visai mūsų 
krikščioniškajai ir tautinei 
veiklai, o taipgi ir kiekvieno iš 
mūsų asmeniniam gyvenimui. 
Neužmirškime prie jos sugrįžti, 
nepalikime jos žalsvų viršelių 
vienos iš daugelio knygų pusla
piuose — ji per daug svarbi, kad 
liktų tik raidėse ir tik popieriuje, ji 
yra pajėgi mus paskatinti į 
gyvenimą, į Dievo Karalystės 
žemėje kūrimą ir jos laukimą. Ko 

daugiau iš savo tautos mintytojų 
drįstume prašyti ir laukti?

šventasis Raštas — Psal
mynas. Penkios knygos. Verti
mas iš Neovulgatos. Vertė kun. A. 
Liesis Lietuvoje. Redagavo kun. 
V. Aliulis ir kun. C. Ka
valiauskas. Bostonas, 1974. 262 
psl. Kaina — 3 dol.

Visam Vakarų pasauliui Seno
jo Testamento psalmės yra neiš
sibaigianti poezijos, kaip vienos, 
gal pačios pagrindinės, Dievo ir 
žmogaus santykio išraiškos 
versmė. Štai jas turime idiomatiš- 
ka (gal net ir per daug) lietuvių 
kalba atkurtas — skaitydami jas 
ir paskiau sau jų posmus karto
dami, būsime paguosti, savo 
nerimą išlieję, su Dievu į kon
fliktą suėję, bet galop Jo sustip
rinti ir Jo globą pajutę, Jo meilės 
apsiausti, pasiruošę toliau grum
tis su nežmoniškom šito pasaulio 
aplinkybėm.

Maceina, Antanas. Religijos 
filosofija. Pirmoji dalis — reli
gijos Dievas. Putnam, CT, 1976. 
335 psl. Kaina — 6 dol.

Tai vienas pačių svarbiausių 
Antano Maceinos veikalų — jo 
teologinės ir filosofinės mąsty
senos susumavimas ir kristaliza
cija. Kiekviename skyriuje skai
tytojo laukia gilus ir skvarbus, bet 
ir nuostabiai tvirtinantis žvilgs
nis į Dievo ir žmogaus santykį, 
atsiskleidžiantį istorijoje, bet dar 
svarbiau, krikščioniškojoje „gero
je žinioje”. Autorius ruošia an
trąją šio veikalo dalį, kurios su 
dideliu nekantrumu laukiame.

Rubšys, Antanas. Raktas į 
Naująjį Testamentą. I dalis — 
Bendrija: sąjūdis. Putnam, Ct., 
1978. 394 psl. Kaina — 8 dol. II 
dalis — Bendrija: organi
zacija. Putnam, Ct, 1979. 424 psl.

Kaina — 9 dol.
Gutauskas, Jonas. Didžiųjų 

Bendrijos tėvų mintys: 
senosios krikščionių litera
tūros antologija tikėjimo, 
doros ir ' krikščioniškosios 
pasaulėžiūros klausimais. Put
nam, CT, 1979.303 psl. Kaina — 7 
dol.

Vienas žymus Amerikos protes
tantų teologas, Chicagos uni
versiteto profesorius Joseph Sitt- 
ler mėgdavo savo studentams 
sakyti: „Kai tik aš noriu geriau 
susiorientuoti šių dienų teologi
niuose klausimuose: seku
liarizacijos, ekologijos, žmogaus 
teisių, žmonijos ateities ir t.t., tai 
einu vėl skaityti Bažnyčios tėvus: 
Irenėjų, Atanazą, Tertulijoną, 
Joną Chrizostomą, be abejo, šv. 
Augustiną ir kitus — iš jų man 
ateina geriausios įžvalgos į šių 
dienų problemas.” Reikia tikėtis, 
kad ir kun. dr. Jono Gutausko su
rinktos ir paruoštos Bažnyčios 
tėvų mintys skaitytojams pana
šiai pasitarnaus, parodydamos, 
kiek išminties ir pagrindinės 
krikščioniškos teologinės bei gy
venimiškos nuovokos glūdi tų 
ankstyvų mūsų tikėjimo aiškin
tojų mąstysenoje, jų patirty ir 
jų pastangose suprasti Kristaus 
mokslą, atsikreipus į savo pačių 
padėtį.

Kulbokas, Vladas. Lietuvių 
religinė poezija. Putnam, CT, 
1982. 268 psl. Kaina - 7 dol.

Brizgys, Vincentas. II 
Vatikano mintys ir lietuviai 
susirinkime. Putnam, CT, 1983. 
262 psl. Kaina — 6 dol.

Ši knyga ypač įdomi tuo, kad 
vyskupas Vincentas Brizgys čia 
dalinasi su skaitytojais kasdie
nine Antrojo Vatikano susi- 
ripkimo eiga, kurią jis atidžiai 

sekė, joje dalyvaudamas kaip 
pilnateisis susirinkimo narys. Ji 
taipgi duoda progą įvertinti mūsų 
vyskupo intervencijas ir pastan
gas šiame visuotiniame Bažny
čios susirinkime, siekiant at
stovauti Lietuvos tikintiesiems.

Rubšys, Antanas. Švento Raš
to kraštuose. Putnam, CT, 1982. 
430 psl. Kaina — 9 dol.

Tai šventojo Rašto moksli- 
ninko-tyrinėtojo archeologinė, bet 
kartu ir teologinė kelionė po Arti
muosius Rytus, kur gimė ne tik 
mūsų bendruomenės šventieji 
raštai, bet taipgi ir jos tikėjimas. 
Tačiau knyga skaitoma kaip įdo
miausias travelogas, kuriame 
gyvai vaizduojami visokie mūsų 
laikų žmonės — jų vargai, rūpes
niai ir neblėstanti viltis susitikti 
.Dievą, kurio aplankymą kartais 
turime skaityti iš senovės kylia- 
raščių, archeologinių iškasenų, 
bet taip pat ir iš dabarties įtampų 
.ir mūsų nenumaldomo troškimo, 
kad Jis mus laimintų ir toliau 
mus vestų į mūsų nepramatomą, 
'bet Jo mums pažadėtą ateitį.

Rubšys, Antanas. Raktas į Se
nąjį Testamentą. Pirmoji dalis 
— Sandora ir Mesijas. Brooklyn, 
NY, 1982, 518 psl. Kaina — 10 dol. 
Antroji dalis — Pranašai ir 
karaliai. Putnam, CT, 1983. 530 
psl. Kaina — 10 dol.

Atrakinęs lietuviui skaitytojui 
tiek Naująjį Testamentą, tiek Se
nojo Testamento didžiumą kny
gų, atsekdamas jų istorines gijas 
ir išgvildendamas jų pagrindines 
teologines temas: „Dievui rūpi 
žmogus”, kun. Rubšys jau yra 
paruošęs trečiąją „Rakto į Senąjį 
Testamentą” dalį, kuri netrukus 
turėtų mus pasiekti — naujausia 
knyga „Krikščionis gyvenime” 
leidinių serijoje.
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Kelios pastabos knygą „Nomenklatūra” perskaičius Rita Markelytė-Dagienė
JONAS PABEDINSKAS*

Istorijos mokslus baigęs 
Sovietų aukštas pareigūnas 
Michael Voslensky, pasitrau
kęs į Vakarus, parašė tikrai 
įdomią ir vertingą knygą apie 
Sovietų Sąjungos valdytojus. 
Solženicinas, vaizdžiai apra
šydamas sovietų kalinių sto
vyklas, kalėjimus ir lage
rius, išpopuliarino jiems ben
drą „Gulago” vardą. Micha
el Voslenskis, sistemingai 
pristatydamas sovietijos 
valdytojų klasę, ją vadina 
„Nomenklatūra”. Patys sovie
tijos ideologai 1978 m. 
maždaug taip ją apibūdina: 
„Nomenklatūrą sudaro svar
biausi organizacijų postai. 
Jiems kandidatai yra reko
menduojami, atrenkami ir 
patvirtinami miesto ar rajono 
partijos komitetų. Nomenkla
tūrą sudaro asmenys, užimą 
svarbiausius postus”.

Daug kas priklauso partijai, 
daug kas ten turi visokių 
privilegijų, bet iš knygos 
paaiškėja, kad tą grupę-klasę 
sudaro tik tokie asmenys, 
kurie duoda parėdymus 
kitiems. Visa sovietijos galia 
yra jų rankose. Norėdamas 
patekti į šią valdančiųjų klasę, 
kandidatas turi priklausyti 
komunistų partijai. Vien 
priklausymas KP, tačiau, 
nepadaro partietį tos atrink
tųjų grupės nariu. Voslenskio 
apskaičiavimu „nomenklatū
roje” esą apie 750,000 funkcio
nierių, tuo tarpu kai ten KP 
narių priskaičiuojama apie 15 
milijonų. Vadinasi, kad gal 
koks vienas iš dvidešimties 
partiečių priklauso tai elito 
grupei.

Nomenklatūra išsivystė, 
Stalinui nugalabijus senuo
sius profesionalus komunistų 
revoliucionierius ir į jų vietas 
visur įstačius paklusnius jam 
partiečius visose sovietijos 
gyvenimo srityse. Po Stalino 
mirties nomenklatūros nerašy
tos taisyklės ir papročiai 
nusistovėjo taip, kad dabar 
jau galime kalbėti apie 
sistemingai veikiančią sovie
tinės visuomenės grupę. 
Pakliūti į šią klasę jie nebuvo 
išrinkti savo krašto piliečių. 
Net jų pačių partijos nariai 
neturėjo progos balsavimu 
pasirinkti, kas į tuos valdy
tojus turėjo patekti! Jie buvo 
tos pačios grupės narių atrink
ti lyg į kokį nors milžinišką 
privilegijuotųjų klubą. Jam 
nepriklauso nei herojiškos 
melžėjos, nei medaliais 
apdovanoti fabrikų darbinin
kai, nei pagaliau karo lauke 
pasižymėję kariškiai, nes tokie 
liaudies atstovai valdančiųjų 
klasei pasitarnauja tik už
pildydami suvažiavimų sales, 
norint parodyti jog sovietija 
yra valdoma liaudies.

Lietuviškai aptarti 
nomenklatūrą geriausia, atro
do, būtų ją pavadinti „valdi
ninkų klase”. Pagal žodį 
„valdininkas” (Lietuvių enci
klopedija rašo: „Valdininkas 
valstybės administracijos 
pareigūnas, taigi ne paties 
žemiausio rango valstybės 
tarnautojas”) ir pagal žodį 
„valdyti”. Tą valdytojų — 
valdininkų, valstybinės 
administracijos pareigūnų 
klasę Voslenskis ir aprašo 
savo knygoje Nomenklatū
ra. Čia kyla mintis, kad lietu
viai turėjo ir turėtų asmenis, 
dirbančius valdžiai, nežiūrint 
rango, vadinti tarnautojais, o 
ne valdininkais, nes jie turi 
krašto piliečiams tarnauti, o 
ne juos valdyti. Atrodo, kad 
dar Nepriklausomoje Lietu
voje buvo lyg užsilikęs caro 
vietininko palikuonis — 
valdininkas, nors jis jau buvo 
savos tautos atstovas ir dirbo 
Lietuvos valdžiai, bet tai jau 
kita tema.

Išeiviams lietuviams kai 
kurios Voslenskio prieitos 
išvados, jam aprašant tą val-

V aisty bės teatro rūmai Kaune — jų sodelyje prieš 
trylika metų gegužės mėn. 14 d. susidegino jaunuo

lis Romas Kalanta, protestuodamas prieš Lietuvos 
laisvės ir jos žmonių teisių užgniaužimą.

dininkų klasę, nėra naujos, bet 
jos yra toje knygoje labai 
rimtai pateikiamos taip, kad 
vis daugiau Sovietų analistų 
ją cituoja. Pavyzdžiui, auto
riaus įrodymas, kad nomenk
latūra nei bolševizmo pradžio
je, nei vėliau nebuvo kilusi iš 
proletariato klasės ir nei 
dabar liaudžiai neatstovauja, 
labai patinka Vakarų 
marksistams, kurie teigia, jog 
Sovietų Sąjunga nebuvo ir 
nėra marksistinė, o tik 
valdininkų klasės savanau
diškai valdoma. Užtat žymus 
kairiųjų ideologas Jean Ellen- 
stein prancūzų kalbos 
„Nomenklatūros” laidai 
parašė ilgą ir entuziastingą 
įžangą, ne tik iškeldamas 
Voslenskio gerai pagrįstas 
mintis, bet vis pakartodamas, 
kad sovietija neturėjo ir netu
ri panašumo marksistų 
suprastai valdymosi formai.

Ar su marksizmu, ar be jo, 
faktas yra, kad jau jugoslavo 
Milovan Djilas prieš daug 
metų aprašytoji „naujoji 
klasė” yra ta pati nomenkla
tūra. Ji yra ta privilegijuota 
valdininkų klasė, kuri laiko ir 
dar laikys sovietiją prispaus
tą ir kuri yra atsakinga ne 
krašto piliečiams, o tos klasės 
vadams.

Ta knyga, detaliai aprašanti 
valdininkų klasę Sovietuose, 
taip pat gali mums padėti 
suprasti, kaip ir kodėl išsilai
ko panašios valdininkų klasės 
vadinamajame trečiajame 
pasaulyje. Tai daugiausia kad 
ir ne komunistiniai, bet ben
dros kolektyvistinės ideolo
gijos kraštai, kuriuos beveik 
be išimties tvarko vietinė 
valdininkų klasė. Tai išdava

■ Vakarų pasaulio intelektualų 
galvojimo ir noro matyti 
valstybes visokeriopai planuo- 
jamas, reguliuojams ir 
kolektyvinio elito valdomas. 
Tikriausiai dėl tos priežasties 
pasaulis pastaraisiais 
dešimtmečiais labai pasi
stūmėjo į kolektyvizmą. 
Dauguma naujųjų valstybių,

■ susikūrusių ir į Jungtines 
Tautas priimtų po Antrojo 
pasaulinio karo savo poli
tiką tvarko, pasiremdamos 
kolektyvistinėmis idėjomis ir 
yra valdininkų klasės valdo
mos. Išsimokslinę London 
School of Economics, Paryžiu
je ar Harvarde azijiečiai ar 
juodieji grįžta į savo kraštą 
ten įsijungti į vietinę valdinin
kų klasę ir tvarkyti savo 
valstybę. Dėl aiškių kolekty
vizmui simpatijų Vakarų 
pasaulio universitetuose ir 
spaudoje retas kas juof!

jie panašiai 
sovietiškoji 

Užtat tokių

kritikuoja, o 
tvarkosi kaip 
nomenklatūra, 
valstybių diplomatai iš vienos 
pusės reikalauja pinigų iš 
turtingųjų nekolektyvistinių 
kraštų, o iš kitos pusės, kartu 
su Sovietais ir Castro, keikia 
nekolektyvi’stines valdymosi 
sistemas. Tų valdininkų 
klasių atstovai, kurių kraštuo
se yra daug varguomenės ir 
net bado, patys puikiausiai 
gyvena.

O kaip su valdininkų klase 
okupuotoje Lietuvoje?
Voslenskis, kad ir daug kelia- pasiektą vietinės pramonės, 

statybos ar tautotyros pažan
gą.

Tai naujoji, lietuviškoji 
valdininkų klasė — tikri lietu
viškos nomenklatūros nariai. 
Be nemažai padlaižių ir tiesio
ginių „sostinės” tarnų turė
tume prileisti, kad daugelis jų 
turėtų būti gerai išsilavinę, 
sugebantys ir savo profesines 
užduotis gerai atliekantys lie
tuviai. Partizanų karo prieš 
rusų okupaciją metu jie 
daugiausia dar buvo vaikai ar 
jaunuoliai ir tų įvykių „nesu
tepti”, nes senoji lietuvių 
parašiutininkų ir stribų karta 
išmirusi ar jau pensijoje. 
Užtat turėtume pripažinti, kad 
okupuotą Lietuvą dabar valdo 
ne tik į ją pasiųsti rusai, bet 
gana nauja lietuviška 
valdininkų klasė — lietu
viškoji nomenklatūra. Iš visa 
ko atrodo, kad ji Maskvos 
nuožiūra dar bus daug metų 
lietuvių tautos valdytoja.

Kas įvyktų net ir tokiu atve
ju, jei, kaip išeiviai svajoja, 
Maskva militariškai atsitrauk-

vęs po „respublikas”, 
tiesiogiai apie jų nomenklatū
ras daug nepasako, nes matyt, 
jam atrodo, kad visa So
vietų nomenklatūra veikia 
panašiai, išskyrus, kad rusai 
patikimesni Maskvai. Kaip 
jau mums patiems nuo seniau 
žinoma, jis patvirtina, kad 
rusai nomenklatūristai užima 
kelis svarbiausius postus 
respublikose: „Nerašyta 
taisyklė reikalauja, kad 
respublikos centro komiteto 
antrasis sekretorius būtų 
rusas, rusas atsiųstas iš Mask
vos”. Atsiunčiami ir visokie 
komisarai, kurie išsirenka 
„vietinius” padėjėjus, o tie irgi 
pakliūva į nomenklatūros 
rangus.

Bent pagal autoriaus derini-3 
ciją, išskyrus grynai valsty
binius partinius postus, kaipf' 
įvairiausių komitetų sekre
torių ar rusų komisarų padė
jėjų, nomenklatūrai turėtų 
priklausyti okupuotos Lietu
vos pramonės direktoriai, 
„sovchozų” pirmininkai, 
mokslų ir kultūrinių vienetų: tų ir nomenklatūros rusai 
tikrieji valdytojai, na ir grupė: išvažiuotų, kitaip sakant, 
tų lietuvių, kurie yra įsigiję tie- baigtųsi okupacija ir Lietuva 

taptų daugiau ar mažiau 
nepriklausoma? Tada lietu
viškoji valdininkų klasė 
pasiliktų ir ji toliau panašiai 
Lietuvą tvarkytų, kaip ir 
dabar. Nematau, kad daugelis 
jų savo galvojimu skirtųsi nuo 
rusų ar vengrų ar zambiečių 
valdininkų klasių. Tokiu būdu 
Lietuva taptų gera kandidate į 
Rusijos satelitus ar net į 
trečiojo pasaulio kraštų eiles, 
dešimtmečiams palikdama 
tautą po valdininkų klasės 
jungu.

Išeivija, tačiau, šios klasės 
egzistavimo negali ignoruoti. 
Be rimtų diskusijų negalime 
apleisti galimybės mėginti ją 
paveikti tiek tėvynėje, tiek iš 
čia, nežiūrint, kad tam vilčių 
labai maža.

Tai prileidus, kyla aibė 
klausimų ir peršasi daug išva
dų. Pirmiausia, su šita galimy-

sioginį „sostinės” pasitikėji
mą. Atrodytų, kad okupuota 
Lietuva dabar yra valdoma 
valdininkų klasės, kuri, pati 
nebetikėdama komunizmu, 
kažin ar savo veikloje besiva
duoja marksizmo principais. 
Tai klasė, kurios centras ir 
vadovybė yra Maskvoje ir 
kurios nariai rusai ir lietuviai 
tvarko mūsų tautos reikalus 
pagal tos klasės nusistovėju
sias taisykles ir norus.

Yra rimta tezė, kad dabar
tinės lietuvių valdininkų 
klasės negalime laikyti 
kvislingais, kaip panašių 
valdininkų nelaikėme vokie
čių okupacijos laikais. Skirtu
mai tarp jų, tačiau, yra svar
būs ir pagrindiniai: dabartinė 
lietuvių valdininkų klasė visų 
pirma dirba sau, norėdama 
išlaikyti geras pozicijas ir 
privilegijas, tik paskiau, kad 

galėtų gerinti savų tautiečių 
gyvenimą, pagal jų pačių idė
jas, ir svarbiausia, kaip ir ki
tuose panašiai besitvarkan
čiuose kraštuose, neatstovauja 
tautos norams, nei siekiams. 
Kai kurie išeiviai stebėdamie
si pasakoja apie apsilanky
mus pas lietuvių^ Kaune ar 
Vilniuje ištaiginguose butuo
se, rumuniškais baldais 
apstatytuose, kur buvo geria
mas Karpatų konjakas iš 
čekoslovakiško kristalo. Pana
šiais atvejais jiems buvo 
pasakojama su dideliu pasidi
džiavimu apie tokiu būdu

* * *

Nakties juodumas 
drebėjo mano krūtinėje.
Gulėjau tamsoje, balta gėlė.
Sunkus rūkas kabėjo vasaros ore.
Juodas kraujas lašais tekėjo nuo lango, 
į spygliais pavirtusią žemę.

Nakties širdis plakė 
netiksliu ritmu, 
ir juoda žemė, ištroškusi, sugėrė, paskutinį 

sapną.

Kažkas man pažadėjo, kad rytas ateis: 
drėgnas, vėsus, saulėtas,
Kad apsirengčiau ir eičiau pasivaikščioti 
tarp čirškiančių paukščių.

Rytas atėjo.
Nutirpęs dangus žvelgė abejingai
į išblukusią žemę.
Tik neramiai virpėjo smilgos 
švelniame vasaros vėjuje.

♦ ♦ *

Sugrįžo rytas, 
šilkinėm akim 
glostė pirmuosius saulės spindulius, 
duriančius padangę.
Ir naktis tyliai ištekėjo 
pro pradurtas skylutes.

Gatvėse dar ramu.
Akmeniniai namai su 
dideliais langais 
dar tamsūs, 
pasimetę baltų angelų 
švelnioj nakty.

Bet man viskas tikra: 
medžiai, žolė, šaligatviai.
Priimu tikrovę, 
kokia ji bebūtų, 
atvirai ir nuoširdžiai.
Kaip priimu rytą — 
tyrą, šviesų.

be turėtų susipažinti tie išei
viai, kuriems tėra svarbu, kad 
lietuviai būtų valdomi pačių 
lietuvių, ir tie, kurie nepripa
žįsta politinėms ideologijoms 
svarbos ir pasitiki valdininkų 
elito gerais norais ir sugebė
jimais be „partinių rietenų”. Ir 
tie, kurie dar tikisi, jog lietu
viai politiškai panašiai 
grupuosis, kaip jie darė prieš 
pusamžį, ir pagaliau tie, kurie 
intensyviai nori ir siekia lietu
vių tautai daugiau laisvės, bet 
nepakankamai pasvarsto nei 
kaip, nei kada, nei kokiomis 
sąlygomis dabartinis jungas 
galėtų pagerėti.

Pagaliau, prileidus, kad 
lietuviškoji valdininkų klasė 
vienokiomis ar kitokiomis 
sąlygomis pasiliks tvarkyti 
lietuvių tautos reikalus dar 
ilgą laiką, mes, išeiviai, turė
tume tai pripažinti ir atitinka
mai į tą padėtį reaguoti. 
Pirmiausia nustatytina, 
kokios problemos ten opiau
sios ir kokie įmanomi siekiai 
svarbiausi,

r.

nes dabartinėje 
situacijoje visko

Jei tautiškumo
iš karto

nepasieksi, 
išlaikymas okupuotoje Lietu
voje yra ir dar bus pats svar
biausias uždavinys, tai mes 
turime rasti būdų aiškiai remti 
visas tautines apraiškas, 
nesvarbu kur ir kieno organi
zuojamas. Jei, tačiau, mums 
atrodo, kad šiuo metu politinė 
rezistencija svarbesnė, tai ar 
tas rezistencijos supratimas 
gali pasilikti tik tautinėje 
plotmėje? O kaip su pasiprieši
nimu prieš valdininkų klasės 
jungą? Jei mes, kaip daug 
mūsų veikėjų išsireiškia, nori
me „išvaduoti” Lietuvą, tai 
išvaduoti ją nuo ko? Tik nuo 
priklausomumo Maskvai? Ar 
išvaduoti ją ir nuo pagrin
dinių mūsų tautos negerovių? 
Išvaduoti savo tautą be dabar
tinių, kad ir primestų 
valdininkų, vien tik su 
Vokietijos ar Amerikos ar visų 
Vakarų pagalba?

Visuose svarstymuose 
turėkime omenyje Lietuvos 
aneksijos nepripažinimą 
Vakaruose. Reikalinga 
intensyvinti Vakaruose taip: tiek savo pavaldiniams, tiek 
pat ir mūsų kritikavimą Sovie- užsieniui sudaryti teisėtai ir 
tų dėl jų elgesio, kad blaivės- teisingai kraštą tvarkančios 
nieji lietuvių valdininkų valdžios įspūdį.

* * *

Pasiklausyk...
Varpų gilūs dūžiai pranyko.
Šimtas saulių dingo mūrinėse sienose.
Ir aš tarp vėjo išvaikytų, sudžiūvusių lapų 
bejėgė.

Minutės lankstėsi kambario tuštumoje. 
Rudens saulė, pro mezginių užuolaidas 
mane nuramino.
Nuramino mane, kaip ir tavo tikrumas. ..

ROMUI KALANTAI

Tamsoje, 
žvaigždėtoje padangėje 
nuskynė jis žiedą nuo melsvai žydinčios 

alyvos.

Buvo nuostabus pavasaris, 
kitoks pavasaris.

Ir kiek stiprybės turėjo jis, 
savo mirties išvakarėse.

Pagaliau išaušo rytas.
Pilkoje migloje nuskendo nerami naktis. 
Saulė nešvietė.

Pilkas dangus, 
per jo ašarotas akis 
susiliejo su pavasario spalvom.

Ir, vakarui atėjus, 
alyvos žiedas, 
gulėjo 
šaltoj žemėj, 
sudraskytas, 

bespalvis.

Ritai Markelytei-Dagienci buvo paskirta .JAV 
LB Kultūros tarybos 1HK) m. paskelbto jaunimo kūry
bos konkurso antroji premija už poeziją.

Stratfordo teatruose — devyni veikalai

ALFONSAS NAKAS

Metų pradžioje apie Stratfordo 
festivalį rašydamas (žiūr. 
1985.1.26 Draugo priedą), trumpai 
paminėjau ir 1985 m. sezono 
programą. Vėliau buvo padaryta 
šiek tiek pakeitimų. Dabar teatro 
draugams galiu paskelbti tikrą, 
nebekeisimą 33-čio Stratfordo 
festivalio sezono, kuris prasidės 
gegužės 26 ir baigsis spalio 13, 
programą. Kad nekelčiau painia
vų bilietus užsisakantiems, net ir 
lengvai išverčiamų veikalų 
pavadinimų nelietuvinsiu, o palik
siu taip, kaip programos brošiū
roj surašyta.

Festivalio teatre statomi trys 
Šekspyro veikalai (ne keturi, kaip 
anksčiau skelbta): King Lear 
(spektakliai, beveik kasdien, tarp 
gegužės 26 ir spalio 13); Tivelfth 
Night (gegužės 28 — spalio 12); 
Measure for Measure (gegužės 29 - 
rugpjūčio 28). Ketvirtuoju šio 
teatro veikalu pasirinktas Niko- 
lai Gogolio The Governrnent 
Inspector (rugpjūčio 9 - spalio 12).

Avon teatre matysime tris 
veikalus: Giberto ir Sullivano 
operetę The Pirates of Penzance 
(gegužės 27 — rugpjūčio 25); Oliver 
Goldsmitho komediją She Stoops 
to Conąuer (rugpjūčio 8 • spalio 
12); ir Tennessee Williams The 
Glass Menagerie (rugpjūčio 30 - 
spalio 13). Pastarąja drama 
pakeistas anksčiau numatytas 
Čechovo veikalas.

The Third Stage teatre pakeiti
mų nėra. Čia bus vaidinama 
Sofoklio Antigonė (birželio 18 - 
rugpjūčio 31) ir George Farąuhar 
The Beaux' Stratagem (birželio 19 
- rugpjūčio 31).

Šis sezonas išskirtinai įdomus 
tuo, kad vyksta meno vadovų 
pasikeitimo ženkle: po kelerių 
metų „viešpatavimo” pasitraukia 
John Hirsch, o jo vietą, vėl kele- 
riems metams, užima John Nevil
le. Jie abu pasaulinio garso rėži-

klasės elementai galėtų Mask
vai rodyti jai nepalankią pro
pagandą Vakaruose. Voslens
kio knygoje pastebima, kad 
nomenklatūra labiausiai 
stengiasi užtušuoti savo 
diktatūros žymes ir visur bent 
paviršutiniškai ar apgauliai

ir pirmaeilis 
vasarą abudu

sienai (Neville 
aktorius). Šią 
festivaly maišysis ir abu režisuos 
po veikalą. Festivalio nuola
tiniams lankytojams, jų tarpe ir 
čia rašančiam, naujojo meno 
vadovo kvapas jaučiamas nė sezo- 
nui neprasidėjus: keleto 
nepažįstamų, Stratforde 
neBireiškusių režisierių ir būrio 
naujų aktorių pavardėmis nusėta 
programos brošiūra. Ir vis dėlto 
senųjų, didžiųjų aktorių, žiūrovo 
per daugelį sezonų pamiltųjų, dar 
labai apstu. Štai Douglas Camp- 
bell, I^ewis Gordon, Edward 
Atienza, Seana McKenna, Ni- 
cholas Pennell, Richard Mc- 
Millan, Alan Scarfe, Brent Car- 
ver, Pat Galloway, Caralyn 
Tomlin, Sharry Flett, William 
Needles, Stephen Russell, Patri- 
cia Conolly — tai vis žmonės, 
kuriuos scenoje labai norime 
matyti ir matysime.

Kiekvieną pirmadienio vakarą, 
pradedant liepos 8, baigiant 
rugpjūčio 27, vyks instrumen
tinės muzikos ir solisčių (taip, tik 
moterų) koncertai. O liepos ir 
rugpjūčio sekmadienių rytais (vis 
nuo 10:30 iki 12:00 vai.), prade
dant liepos 14 ir baigiant rugp
jūčio 25, mokslo, literatūros bei 
teatro didžiūnai skaitys paskai
tas. Štai bent jų pavardės: I^eslie 
Fiedler, Philip Edvvards, North- 
rop Frye, Peter Ustinov, S. 
Schoenbaum, Peter C. Newman ir 
John Hirsch.

Kai kuriomis dienomis publikai 
leidžiama susitikti su aktoriais, 
lankyti scenų užkulisius, susi
pažinti su garso įrengimais. Ir šį 
sezoną bus ruošiami teatro 
seminarai, veiks festivalio paro
dos. Deja, trumpame rašiny 
negaliu visko išskaičiuoti. Norin
tieji platesnės informacijos, tegu 
užsisako brošiūrą, kuri atsiunčia
ma veltui, parašius šiuo adresu: 
Brochure, Festival Theatre, Strat- 
ford, Ontario, Canada N5A 6V2. 
Festivalio bilietus tiesioginėm, 
neapmokamom linijom skambi
nant, galima užsisakyti iš Toron
to — (416)364-8355, iš Detroito — 
(312) 964 - 4668, iš visur kitur ilgos 
distancijos tarifu — (519)271-4040. 
Chicagos apylinkių gyventojai ir 
brošiūrų, ir bilietų gali gauti net 
penkiose Sears krautuvėse: N. 
Harlem Avenue, W. Lawrence 
Avė., E. 79th Street, W. Irving 
Park Rd. ir (dėmesio, market- 
parkiečiai!) S. Western Avė.
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Lietuvių moterų dailininkių draugijos sukaktis
SAULĖ JAUTOKAITĖ

Ateinančiais metais sukaks 
penkiolika metų, kai gyvuo
ja Lietuvių moterų dailininkių 
draugija. Sis sambūris, įsteig
tas 1971 m. dail. Vandos Bata
kienės iniciatyva, apima lietu
ves menininkes, rimtai 
atsidėjusias, dirbančias 
menui. Vienos jo narės pradė
jo meno žinias gilinti Euro
poje, o kitos jau šiame krašte 
— Amerikoje. Kadangi drau
gijos narės yra įvairaus 
amžiaus, skirtingų gyvenimo 
patirčių, todėl jos išsireiškia 
įvairiomis medžiagomis, 
stiliais, polinkiais. Bet šis įvai
rumas netrukdo joms visoms 
glaudžiai bendradarbiauti, 
pasidalinti mintimis, ruošti 
parodas.

Teisingai lietuviška patarlė 
sako, kad, kai du stos, visados 
daugiau padarys. Iš pasiektų 
rezultatų matyti, kad daili
ninkės šio principo laiko
si. Kaip grupė, jos suruo
šė parodas tokiose vietose 
kaip Beverly Arts Center, 
Hyde Park Art Center, Barat 
College, University Club of 
Chicago, Gary Arts League, 
Mitchell Art Museum, Chicago 
Press Club, Evanston Art 
Center. Gal šios apylinkinės 
vietos neatrodys kaip „platieji 
vandenys”, bet jau yra žin
gsnis toliau už savo kiemo 
vartų. Šiose tolimesnėse vieto
se dailininkių darbus turėjo 
progos pamatyti amerikiečiai 
kritikai ir meno galerijų 
lankytojai. Parodos susilaukė 
rimtų ir palankių atsiliepimų 
ir įvertinimų. Menininkės 
įsigijo naujų draugų ir 
bičiulių.

Lietuvių moterų dailininkių 
draugija turi apie trisdešimt 
narių. Nuo įsisteigimo šis 
skaičius labiau pastovus negu 
menininkių pavardės. Kai 
kurios narės apleido Chicagą, 
kitos sukūrė šeimas arba 
pakeitė profesijas. Į jų vietą 
vis ateina naujos, jaunesnis 
prieauglis.

Draugija savo gyvavimo

Knygos „Ten, ekrane sužibus” sutiktuvės Holivude

Būna visokių parengimų mūsų 
kultūros apraiškas pateikti: 
akademijos, knygų sutiktuvės, 
autorių pagerbimai su kūrinio ar 
kūrinių pateikimu pasiskaityti, 
pasižiūrėti, įvertinti, pakritikuoti. 
Visokių premijų ir laurų įteikimai. 
Tai mūsų kultūrinės gyvybės pul
sas, gaila, labai jau silpnėjąs 
išeivijoje, jei ne kiekybe, tai jau 
kokybe, svarba ar reikšme. 
Pasitaiko dar ir mūsų kultūrai 
reikšmingesnių ir išliekančių 
apraiškų viena ar kita forma.

Viena iš tokių yra neseniai 
Raimundo M. Lapo mums pateik
tas jo dešimties metų triūso 
vaisius - Ten, ekrane sužibus 
knyga apie lietuvius daugiau ar 
mažiau dalyvavusius filmų 
gamybos pasaulyje.

Ši knyga yra mums istoriniai 
vertinga, autoriaus galbūt per 
kruopščiai išieškota, šaltiniais 
paremta, net savotiškai stebinan
ti jo kruopštumu bei atsižvelgimu 
į pasiimtą uždavinį — iškelti 
visus, kuriuos tik buvo galima 
iškasti iš praeities šaltinių. 
Stengtasi nešališkai duoti faktus 
apie visus, kuo nors prisidėjusius 
prie filmų gamybos, prie tos 
„judančių paveikslų” magikos. 
Kai kurie ekrane gal ir nesužibo, 
bet bent pasirodė, buvo ar tik 
padėjo techniškai ar kitaip.

Gaila, kad knygos apipavidali
nimas nepadaro gero įspūdžio, 
kokį knyga apie Holivudą turėtų 
daryti. Atrodo, kad autorius per 
anksti (rankraštyje ir dar knygos 
nematęs) išreiškė padėką 
Morkūno spaustuvės darbuo
tojams „...įdėjusiems tiek daug 
triūso (gaila, ne skonio... — V.R.P) 
šios knygos išleidimui.”

Raimundas Lapas parodo mūsų 
tautiečių, ypač ankstyvesnės išei
vijos, Amerikoje veržlumą, norą ir 
pastangas eiti su laiko dvasia, 
kartais ir su mada, kas irgi ne 
visuomet smerktina. Ypač kai 
kalbama apie Holivudą ir artis

Dail. Vanda Balukienė, Lietuvių moterų dailininkių draugijos pir 
mininkė (1971-1977 m.), Salia savo darbo „Nr. 13 Eternal View” (akri-
lis, 50”x50”, 1974).

sukakčiai paminėti atei
nančiais metais balandžio 18- 
27 dienomis, Chicagos Jauni
mo centro Čiurlionio galerijoje 
ruošia meno parodą, pavadin
tą „Žvilgsnis į save”. Prieš 
sukaktuvinę parodą draugija 
nori visuomenę supažindinti 
su jos narėm dailininkėm 
individualiai; šiame įžangi
niame straipsnyje — su pačia 
Lietuvių moterų dailininkių 
draugijos įsteigėja ir ligšioli
nėm draugijos pirmininkėm.

Dail Vanda Balukienė, 
baigusi Freiburgo Ecole dės 
Arts et Mėtiers, yra suruošusi 
savo individualias parodas ir 
dalyvavusi grupinėse, tokiose 
vietose kaip Union League Art 
Show, New Horizons Show at 
Illinois Grand Salon, Connec- 
ticut Union of Visual Artists, 
Lietuvių kultūros centre (Hart
ford, Conn.), Kultūros židinyje 
(Brooklyne), Artiste Signatare 
galerijoje (New Haven, Conn.), 
Bakio galerijoje (Toronte). 
Batakienei šios draugijos įkū
rimo mintis vystėsi pamažu, 
belankant Čiurlionio galerijos 
parodas apie 1969-70 m. Tada 
moterų menininkių skaičius 
augo. Mokyklas baigė jaunos, 
gabios, tokios kaip Vanda 
Aleknienė, Aleksandra 
Bodner, Janina Kinkienė,

tus aplamai.
Nors anais laikais, prieš ir po 

Pirmojo pasaulinio karo, nebuvo 
tiek „inteligentų” ir intelektualų, 
kiek jų privažiavo po Antrojo 
pasaulinio karo, atrodo, pirmųjų 
nuveikta (visais frontais) ne 
mažiau, o gal ir daugiau ir efekty
viau, negu D.P. daktarų, inži
nierių, buvusių karininkų, 
aukštesnių ir ne taip jau aukštų 
valdininkų, biurokratų bei kitokių 
raštingų, bet nebūtinai kultūrin
gų tautiečių.

Bet grįžkime prie Raimundo 
Lapo ir jo knygos sutiktuvių 
Holivude. Tiktai sutiktuvių ir ne 
knygos apžvalgos ar kritikos. Tai 
įvyko Holivudo pašonėje, Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, Los 
Angeles, š. m. kovo mėn. 17 dieną.

Iš anksto pasirodė straipsnis 
(Dirva nr. 48, 1985.4.9), pava
dintas „Pirmojo lietuviško filmo 
kūrėjo pagerbimas”, gaila nepasi
rašytas, kviečiąs į retą progą (iš 
tiesų! — V.R.P) pamatyti šį filmą 
„...ir ta pačia proga pagerbti 
...filmo kūrėją Praną Valuskį.” 
Toliau rašoma: „Tą dieną Los 
Angeles Lietuvių bendruomenė 
ruošia jauno akademiko Raimun
do Lapo knygos Ten, ekrane 
sužibus sutiktuves. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti neeilinėje 
(mano pabr. — V.R.P) kultūrinėje 
popietėje. Yra pakviesta ir svečių 
iš Holivudo — bet tegul tai būna 
staigmena atvykusiems į popie
tę” — taip narsiai ir užtikrinan
čiai baigiamas straipsnis.

Buvo atspausdintas (irgi 
Morkūno spaustuvėje) 150 ne taip 
jau puošnių plakatų, kurių vienas, 
kiek mačiau, buvo panaudotas 
(kabėjo parapijos kiemo lentoje), 
kiti buvo dalinami knygų pirkė
jams prisiminimui (tam reikalui 
per dideli).

Tiesa, tas parengimas buvo 
skelbtas ir per vietinį lietuvių 
radiją. „Kaina: $3, ruošia

DRAUGAS MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1985 m. gegužės mėn. 25 d.

Raminta Lapšienė, Irena 
Mitkutė, Danguolė Stončiūtė, 
tik paminint keletą. „Tada ir 
kilo mintis suburti jas visas, 
kartu dirbti, padėti viena 
kitai, ieškoti kelių lietuvaičių 
meną parodyti ne vien tik 
lietuvių visuomenei” — 
pasakoja Vanda Balukienė. 
Šiai jos idėjai pritarus dail. M. 
Stankūnienei, vieną gražią 
rudens sekmadienio popietę, 
menininkės moterys buvo

Dail. Donna Rhae Marder, Lietuvių moterų dailininkių draugijos 
pirmininkė nuo 1978 iki 1984 metų.

Bendruomenė” — skaitėme 
lapeliuose, užkištuose už auto
mobilių langų valiklių.

Nuėjau. Buvau. Seniai jau 
domėjausi ir tebesidomiu filmų 
pasauliu, kaip ir kiti, ypač lietu
vių indėliu ir sėkme, kai tokie 
būna. Jau iš anksčiau turiu 
prisirinkęs kuklios istorinės 
medžiagos, besirengdamas ją 
persiųsti j vis dar mūsų tebeor- 
ganizuojamą ir tik spaudoje tebe
statomą kultūros archyvą — 
muziejų — galeriją apie kai 
kuriuos lietuvius iš filmų pasau
lio. Asmeniškai pažįstu ir Praną 
Valiuškį, esu kalbėjęsis ir net iš jo 
vertingos medžiagos gavęs.

Nuėjau ir ką radau? Štai ką. 
Mažai žmonių, gal apie 60. Ant 
scenos mažas sukrypęs ekranas. 
Rengėjai per garsintuvus nuo 
scenos teiravosi, ar kartais nesą 
Prano Valiuškio salėje...! Prano 
Valiuškio nebuvo. Gal ir gerai. 
Išvengė pažeminimo.

Nebuvo nei Pauliaus Jasiuko- 
nio, nei Alg. Žemaitaičio, nei 
Florence Korsakaitės, nei Prano 
Lubino, kurie knygoje aprašyti ir 
nuotraukomis pagerbti ir gyvena 
čia pat, Holivude, net nei Margio 
Matulionio, kuris parašė angliš
ką knygos santrauką Lapo knygo
je Ten, ekrane sužibus. Jau nekal
bant apie Rūtą Lee-Kilmonytę, 
Ann Jillian-Nausėdaitę bei 
Joanne Shimkus, režisierių Joną 
Milių ar kitas netoliese esančias 
filmų ir TV žvaigždes. Net ponios 
Kilmonienės nebuvo matyti, grei
čiausiai, nepasistengta pakviesti. 
Nebuvo net paminėta, kad audito
rijoje dalyvavo filmų pionierių 
Kazio Lukšio duktė ir Kazio 
Motuzo sesuo. Įdomiausia, kad 
nebuvo matyti tokių asmenų, 
kurie patys rašo knygas, jas 
perša, o čia nedalyvavo, ar daly
vavusieji net nepirko kito rašy
tojo dešimties metų triūso vai
siaus, neatėjo pagerbti ar bent 
atjausti.

sukviestos į Batakienės na
mus. „Ne taip lengva sujung
ti moteris į vieną branduolį”, 
sako ji. „Vienos buvo už, kitos 
— prieš. Netrukus iš tų ginčų 
išėjo balsavimai, valdybos 
rinkimai. Ir turbūt, kadangi 
susirinkimas vyko mano bute, 
tapau naujos draugijos pir
mininke” — juokauja Bata
kienė. Naujose pareigose 
pirmininkė išbuvo septy-. 
nerius metus (1971-78 m. 
laikotarpį). Sekretore buvo iš--, 
rinkta dail. Aldona Labokie-* 
nė, dabar gyvenanti Florido
je.

Pirmieji šios drau
gijos žingsniai buvo kuk
lūs. Viešumon išėjo su 
pirmąja meno paroda Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo cen- ’ 
tre. „Margučio” patalpose 
vyko nuolatinė menininkių ’ 
paroda. Jono ir Natalijos 
Vaznelių prekyboje buvo 
gautas kambarys, kuriame 
buvo iškabinti paveikslai 
parodai ir pardavimui. Tik 
daug vėliau ši menininkių 
grupė išėjo į kaimynines 
amerikiečių galerijas.

Iš dail. Vandos Batakienės 
pirmininkavimo pareigas 
perėmė dail. Donna Rhae 
Marder-Prusis. Ji piešimą ir 
skulptūrą mokėsi Chicagos

Pasiklausėm režisieriaus Petro 
Maželio trumpo apibendrinimo, 
autoriaus ‘žodžio, pamatėme 
stebuklingai išgelbėto nuo mirties 
(senoviška nitrato filmą po kurio 
laiko pavirsta dulkėmis) 
Valiuškio filmo „Naktis Lietu
voje” liekanas, Kazio Motuzo 
gražius Lietuvos vaizdus (kai 
kurie žiūrovai galėjo save ten 
jaunystėje atpažinti) ir skirs- 
tėmės kas sau. Raimundas 
pasirašinėjo nupirktas knygas 
(įsivaizduojate, buvo parduotos 
rodos 38, tiesiog gėda....). Ėjome 
nusivylę, t.y. nesulaukę anei 
pagerbimo, nei tinkamo knygos 
įvertinimo, nei žadėtų siurprizų. 
Liūdna buvo man, gal ir kitiems, 
tikrai jautėsi apviltas autorius, 
turėjo būti liūdnoka ir rengėjams 
— Pasaulio lietuvių bendruo
menei. (Pavadinimas labai išdi
džiai skamba!) Apsivylimas 
aukščiausio laipsnio. Jokio 
organizatorių dvasiniai kūry
binio polėkio, jokio reikalo supra
timo, prastas organizavimas, 
pažadų netesėjimas, tuo pačiu, 
susirinkusiųjų apvylimas ir 
daugelis kitokių minusų. Rengėjų 
rankose buvo proga gražiam 
renginio pasisekimui, deja, 
pasidariusiam nepasisekimu.

O galėjo būti kitaip: puota 
geroje ir puošnioje salėje, kur 
tiktų puošnūs moterų rūbai ir 
kvepalai, kur galėtų būti pakili, 
jeigu ne iškilminga nuotaika, kuo 
daugiau filmų žvaigždžių ir 
žvaigždelių prie pagarbos stalo, 
šviesos, nuotaika, gal ir šampa
nas... žodžiu, Holivudo stiliumi, 
jo blizgesio šešėlyje ir knygos 
„aplaistyme”. Būtų buvusi 
prisimintina šventė ir prisidėjusi 
prie knygos sėkmės.

O dabar, Ten, ekrane sužibus 
knygos sutiktuvės išsišnypštė 
kaip nepasisekęs ir nepakilęs 
fejerverkas. Labai gaila.

Vytautas R. Plukas

Dail. Diana Kizlauskienė, dabartinė Lietuvių moterų dailininkių 
draugijos pirmininkė.

Meno instituto Junior School 
(1963-64), meną — Chicagos 
universitete (1965-69), kur 
įsigijo bakalaurą, keramikinę 
skulptūrą, — Hyde Park Art 
Center. Ji nuo studentavimo 
dienų jau dalyvavo meno 
parodose, tiek grupinėse, tiek 
pavienėse: Balzeko muziejuje, 
Čiurlionio galerijoje, Hyde 
Park Art Center, University 
Club, The Monadnock Build
ing, Chicago Public Library. 
Nuo 1972 m. dirbdama komer-' 
cinio meno srity, yra gavusi 
įvairių premijų ir užsakymų 
privatiems namams ir 
komerciniams pastatams. Ji 
atlieka spalvoto stiklo darbus, 
skulptūras, sienų išpuoši

Nuomonės ir pastabos
Žiba, bet nešviečia

Plačiai garsinta Raimundo M. 
Lapo sudaryta knyga, turėjusi 
būti lietuviško filmo istorija, 
gausi surankiotomis nuotrauko
mis, atsišaukimais; bet prikaišio
ta tiek klaidų, nutylėjimų, net 
piktavališkumo, kad tektų ištisai 
kiekvieną puslapį taisyti. Trum
pai tik kai ką užsiminsiu.

Nors pradedama gerokai prieš 
Lietuvos nepriklausomybės 
laikus, su dviem rusų kalba plaka
tais — neišvertus, nepaaiškinus, 
kas tenai įrašyta, bet nutylimas 
filminis veikimas Nepriklau
somos Lietuvos laiku, netgi 
rašant, kad „mūsų tautoje sava 
kinematografija gimė tik po 
Antrojo pasaulinio karo” (p. 8).

Nieko panašaus! Lietuviai filmi
niai veikė prieš Nepriklausomy
bę, o nepriklausomybės metu 
apžvalginės kronikos gamintos 
nuo 1922 m. Didesnius lietu
viškus filmus parengė V. Brazule- 
vičius, S. Linartas, Petras Babic
kas, A. Žibąs ir kiti, bet jie visi 
nutylimi, tarsi nebuvę. Brolių 
Motuzų filmas, vaizduojantis 
būdingesnes, įdomesnes Lietuvos 
apraiškas, parodytas, pasisko
linus iš Kanados lietuvių, kaip 
skanėstas, bet iš jo knygoje duota 
audinių fabriko darbininkų eise
na ir pan. Nutylimas Prano 
Lubino atsivežtas, išsaugotas 

i kronikinis filmas, sudaręs pagrin- 
| dą istoriniam filmui „Lietuva — 
I Europos nugalėtoja”, kuriame jis 

dalyvauja tiek, kaip krepšininkas 
Kaune, tiek jo namuose Los Ange
les, Califomia. Nutylimas Vytau
to Stasiūnaičio triūsas nupie- 
šiant, pagaminant pirmą 
Amerikos lietuvių kartūną ,Algis 

į Trakys ir Taksiukas Šleivys”. 
j Tatai neminima ir Margio 
Į Matulionio parūpintoje anglų 
> kalba santraukoje.

Keista, nutylima ar net puola
ma, niekinama daug talkinusieji 
lietuviškam filmui. Pirmieji auto
riaus sumanymai gal buvo kilnūs; 
ar juos pakeitė sovietiniai lietu
viai, apie kuriuos rašo knygoje, 
daugiau pasakoma žodžiu. Iš 
anapus gavo daug medžiagos, o 
gal ir stiprių patarimų. Iš lietu
vaičių filmų žvaigždžių aprašo 
burleskinės užeigos lietuvaitę, 
niekad nedalyvavusią filmuose. 
Ar lietuviško filmo pajuokai? (p. 
231).

R. M. Lapas sau filminiu 
redaktoriumi iš Los Angeles buvo 
pasikvietęs Juozą Kaributą (taip 
man rašė). O knygoje tą asmenį 
bando pašiepti. Kodėl? Ar kad jis 
įstengia pasikalbėti su didžiai
siais filmų asmenimis, jiems įteik
ti lietuviškų suvenyrų, su jais 
nusifotografuoti? Tokių garseny
bių Lapas nėra matęs, su jais nei 
kalbėjęsis. Gi kitur Kaributą vadi
na broliuku. Pasirodo, nepagrįs
tai ieško giminystės: J. Kaributas 

mus (freskas). įvairioms fir
moms buvo parodų išdėstymo 
suprojektuotoja, meno vadovė, 
patarėja. Taip pat, kurį laiką 
Marder mokytojavo įvairiose 
mokyklose Chicagoje, o pasta
ruoju laiku dėsto grafiką 
Roosevelt universitete. Dail. 
Marder Lietuvių moterų 
dailininkių draugijos pir
mininke išbuvo šešerius metus 
(1978-84 m. laikotarpį).

Kaip tik šiuo metu, nuo 
gegužės mėn. 3 d. iki birželio 1 
d., dail. Marder su fotografu 
Patrick Girourd turi parodą 
Natalini galerijoje, 716 North 
Wells Street, Chicagoje, 
pavadintą ,,We Do 
Alterations”.

Lapui nei brolis, nei giminė. Be 
abejo, po J. Kaributo sparnu R. 
Lapas pasijustų išdidžiai, sau 
daug laimėtų. Iš knygos matyti, 
kad autorius labai nedaug išma
no apie filmus, artistus ir nuola
tos pribruka pasibaisėtinų klaidų. 
J. Kaributas būtų prilaikęs, pata
ręs nedaryti esminių netikslumų.

R. Lapui aprašant asmenis, 
filmus, pilna klaidingų datų (arba 
jų visai nėra), duodama daug 
neteisingų pavadinimų, daug kas 
praleista, nesuminėta. Dar blo
giau, kad jis rašo kaip didelis 
autoritetas. Paimkime tik vieną: 
Laurence Harvey. Aprašymo 
pradžioje panaudoja nuotrauką iš 
mano rašinio „Lietuvių dienose”, 
kurią man asmeniškai buvo 
paskolinęs Laurence Harvey, 
paėmęs iš savo albumo. Nei ten, 
nei kitur nepažymi, kad naudo
josi mano raštais.

Ne kartą dalyvavau spaudos 
konferencijose su Laurence Har
vey. Jis visada pabrėždavo esąs 
lietuvis. Amerikiečių spaudoje 
paskelbta, kad, paskambinus 
Laurence Harvey, jis pakėlęs tele
fono ragelį, atsiliepdavo: „Lau
rence of Lithuania speaking”. Ar 
gali būti lietuviškiau? Ar Raimun
das M. Lapas, atsiliepdamas tele
fonu, pasako, kad kalba Lapas iš 
Lietuvos?

Kita Lapo nesąmonė, esą 
Laurence Harvey „vis bandė savo 
žydišką kilmę užmaskuoti lietu
vybe” (p. 272). Nagi, nagi, ponas 
Lapai: nurodykite į pasaulinio 
garso filmines viršūnes pakilusį 
žydą, kuris gintųsi esąs žydas, o 
visiems atkakliai įrodinėtų esąs 
lietuvis! Laurence Harvey užaugo 
anglų ir Pietų Afrikos kultūrose. 
Kodėl jis nesigarsino esąs anglas 
ar Pietų afrikietis? Be kitko, 
anglų kultūra nėra iš kelmo 
išspirta, ir anglų yra daugiau, 
negu lietuvių, be to, Anglija nėra 
Sovietų Rusijos okupuota, o tebė
ra nepriklausoma valstybė. Ir 
Laurence Harvey angliškai kalbė
jo taip puikiai, kad iš jo kalbos 
patys anglai mokėsi angliškai.

R. M. Lapas savo knygoje išvar
dino Laurence Harvey filmus, jo 
teatrinę veiklą. Nors teįrašė kai 
kuriuos, bet ir tuose tiek netiks
lumų, kad tektų ištisai taisyti, 
papildyti. Tokiais duomenimis 
negalima naudotis. Mirus 
Laurence Harvey, jam pomirtinės 
mišios buvo atnašautos St. 
Alban’s bažnyčioje, Westwood, 
Los Angeles. Prieš mirtį jis buvo 
priėmęs krikštą. Laidotuvių metu 
Wolf Mankowitz paskaitė elegiją, 
skirtą jo draugui per dvidešimt 
penkerius metus:
So for the lašt time 
your laughing sardonic face 
looked into the pit 
and creased with pain, 
then

,grinned finally

Iš dail. Marder 1985 m. 
pirmininkavimo pareigas 
perėmė dail. Diana Kizlaus
kienė, kuri 1974 m. baigė 
Illinois universitetą (Chicago 
Circle) bakalauro laipsniu. 
1972-83 m. laikotarpiu ji 
dalyvavo įvairiose grupinėse 
parodose Čiurlionio galerijoje, 
„Galerijoje”, ir Gallery 400 
(University of Illinois — 
Chicago Circle). Nuo universi
teto baigimo dienų dail. 
Kizlauskienė daugiausiai dir
ba kaip knygų iliustruotoje. 
Jos iliustruotų knygų sąraše 
yra: Kairio „Laisvės sonata”, 
Jotvingytės „Tuliukas”, 
Minelgos „Žiogas muzikan
tas”, Nalienės „Kalnų gėlytė” 
ir Račkauskienės „Pelenė”. 
Ateinančiais metais bus iš
leistos jos iliustruotos Rač
kauskienės „Eglė, žalčių 
karalienė”, Žitkevičiaus „Aš 
nelauksiu, kol užaugsiu” ir 
Statkaus „Lietuvos gink
luotos pajėgos” bei Mackevi
čienės „Aš esu”. Dabartiniu 
laiku dail. Kizlauskienė pro
jektuoja ir iliustruoja dvikalbę 
medžiagą Pedagoginiam 
lituanistikos institutui. Apie 
savo kūrybą dailininkė sako: 
„Iliustruojant jaunimui kny
geles, mano tikslas yra 
sužavėti ir linksmai nuteikti 
jauną skaitytoją, palengvinti 
jam mokymąsi, atskleisti jam 
tok) pasauli, kur šypsena ir 
pasiryžimas nugali visas 
kliūtis”.

as with a shrug 
you carefully lifted 
your elegant bones into the wings.

O demon lover, white wine poet, 
Litvak lunatic, little monster, 
your positively lašt appearance 
as a man 
was so true that 
only death could upstage you.

Ręst now, lonely friend, 
as you neuer did before, 
In utter peace.

Apie Laurence Harvey, jam 
mirus, buvo šimtai straipsnių 
Vakarų pasaulio periodinėj spau
doj, pažyminčių jo lietuvišką 
kilmę, o taipgi ir daugelis knygų, 
viena iš jų, Logan Gourley 
paruošta jo autobiografija, pava
dinta Laurence of Lithuania.

Algirdas Gustaitis

Chicagos teatruose 
Pulitzer premiją 
gavusio dramos

Chicagoje susidarė nauja teat
ro grupė — taip ir pasivadinusi: 
„The New Theatre Company”. Ji 
įsikūrė naujai ir patogiai įrengto
se patalpose, 3133 N. Halsted. 
Savo pirmiesiems spektakliams 
parinko dvi Pulitzer premiją 
laimėjusio rašytojo David Mamet 
dramas: „The Spanish Prisoner” 
ir „The Shawl”. Abidvi dramos 
vienaveiksmės, trumpos. Pirmo
ji — daugiau kaip monologas, kur 
pagrindinis aktorius Peter Riegert 
pasakoja apie 1543 m. nusken
dusį ispanų laivą, perpindamas 
savo pasakojimą filosofinėmis ir 
socialinėmis mintimis. Jo tą 
monologą tik vieno, kito žodžio 
įsiterpimu pertraukia aktorė Shei- 
la Welch.

Antroje dramoje — „The 
Shawl” — vaizduojamas žiniuo
nis, (Mike Nussbaum), kuris 
atėjusiai mergaitei, dramoje vadi
namai ,A” (Lindsay Crouse) 
atskleidžia kai kuriuos praeities 
dalykus, vėliau savo artimajam 
Charles (Gary Cole) papasako
damas, kaip jis tuos dalykus įžvel
gė natūraliomis priemonėmis, tik 
mistiškumo įneša pasakojimas 
apie tos merginos mirusios moti
nos „šaliką”, iš kur ir dramos 
pavadinimas.

Aplamai, abiejuose veikaluose 
mažai veiksmo, vyrauja monolo
gas ar dialogai. Jie kiek sausoki, 
bet su avangardinėmis 
priemaišomis, ir kitoniškumo 
mėgėjams gali būti įdomūs. 
Aktoriai įgudę, vaidinę televizijo
je, Broadway, Off Broadway 
teatruose, radijo programose. 
Režisierius Gregory Mosher yra 
Chicagoje pastatęs jau 82 dramas. 
Prie šio pastatymo yra pridėjęs 
ranką ir įžymusis Chicagos Good- 
man teatras.

J. Pr.
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