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Patogi erdvė

Apie lietuvių religinį gyvenimą Amerikoj

Savaitgalį tarp Šeštinių ir Sek
minių į šiaurę nuo Toronto vyko 
trijų dienų rekolekcijos, supla
nuotos pačių studentų ir neseniai 
mokslus baigusių. Užuot pasi
rinkdami gyvenimo pašaukimo 
temų, sugyvenimą šeimoje, mal
dingo tikėjimo, dalyvavimo Baž
nyčioje ar kitą klausimą pokal
biams bei diskusijoms, dalyviai il
gojo savaitgalio susitelkimą pra
dėjo pačių paruošta apžvalga „pa
togios erdvės”, angliškai vadina
mą „comfort zones”.

Šios erdvės yra aplinka ar sąly
gos, nusistatymai, pažiūros ar 
veikimo būdai, kuriais žmogus 
riboja savo ryšius, įsipareigoji
mus, uždavinius, pasikliaudamas 
įprastiniu būdu ar apimtimi. Dar
be tai reikštų savo pareigas atlik
ti ir nesukti galvos dėl kitų daly
kų. Tikėjimo plotmėje — lankyti 
pamaldas, rytą ar vakarą melstis, 
paremti parapiją auka, nustaty
tomis dienomis pasninkauti. 
Draugų tarpe — ribotis jau gerai 
pažįstamais žmonėmis, neple
čiant saugaus ratelio.

Ruošėjų parinkti skaitiniai iš 
Naujojo Testamento buvo taikyti 
tas savo patogias ribas plėsti ar 
pralaužti, nes, jų žodžiais, „Šven
toji Dvasia yra Kūrėja, ji nuolatos 
kuria naujai”. (Lietuviškame gies
mės „Veni, Creator Spiritus”*

* Čia kalbama apie kitą giesmę i 
Šv. Dvasią (ne apačioje spaus
dinamąją Sekminių šv. Mišių 
sekvenciją), kuri yra itin svarbi

Sekminių šv. mišių sekvencija

Veni sande Spiritus 
Et emitte coelitus 
Lucis tuae radium.

Veni pater pauperum. 
Veni dator munerum, 
Veni lumen cordium. 

vertime pirmoji eilutė „Dvasia, 
Viešpatie, ateik” nebeturi žodžio 
„Kūrėja — Creator”) Evangeli- 
niame palyginime apie talentus, 
kuriame vieną talentą gavęs jį 
rūpestingai saugo, neišleisdamas 
į apyvartą, studentai įžiūri pato
gią būseną, neberizikuojančią, 
nebeplečiančią savo pažiūrų, 
veiklos. Pasakojime apie gerąjį 
samarietį mato asmenį, kuris 
leidosi būti išmuštas iš įprastinių 
vėžių gailestingumo darbu kita
taučiui. Skaitinyje apie turtuolį 
ir prie jo namų vartų gulintį el
getą Lozorių jie pastebi, kad 
puotaująs turtuolis neklysta, bū
damas turtingas, o klysta nieko 
nepastebėdamas ir nieko nedary
damas varguolio atžvilgiu. Pir
mųjų Sekminių aprašymą Apaš
talų darbų knygoje sugretina su 
Babelio bokšto pasakojimu, kaip 
per daug išdidi žmonija išsibarstė 
į įvairias kalbas ir tautas, o dabar 
Šventoji Dvasia surenka įvairių 
tautų ir kalbų žmones į vieną 
bendruomenę, Dievo šeimą.

Aišku, neįmanoma gyventi be 
tam tikrų ribų. Visi pastebi, kaip 
mažame miestelyje žmonės par
duotuvėse, gatvėje draugiškesni, 
o didmiestyje nekreipia dėmesio, 
nebent kas ypatingo įvyksta: sie
lotis viskuo būtų per daug. Turėti 
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Katalikų Bažnyčios liturgijoje, varto
jama per vyskupų teikiamų sakra
mentų — Sutvirtinimo ir Kunigystės 
— apeigas.

Ateik, Dvasia dieviška, 
Dangaus ugnį nešina, 
Spinduliais nužerk mane!

Ateik, Tėve vargstančių, 
Dovanų dalytojau, 
Širdžių atgaivintojau!

JUOZAS MEŠKAUSKAS

William Wolkovich-Valkavičius. 
LITHUANIAN RELIGIOUS LIFE 
IN AMERICA. A Compendium of 
150 Roman Catholic Parishes and In- 
stitutions. Volume I. Eastern United 
Statės. Norvvood, Massachusetts: 
Lithuanian Religious Life in Ameri- 
ca, 1991. 630 puslapių. Kaina — 
89.50 dolerių. Gaunama iš Corporate 
Fulfillment systems, 1 Bert Drive, 
West Bridgewater, Massachusetts 
02379-9970, tel. 1-800-344-4501.

Kunigo William Wolkovich- 
Valkavičiaus knyga pasirodė 
1991 metais. Autoriaus tėvai 
Liudvikas Valkavičius ir Elena 
Žukauskaitė-Valkavičienė į Ame
riką atvyko iš Lietuvos, ir jų 
sūnus William gimė čia, Ameri
koje. Knygą jis jiems ir dedikuo
ja. Kun. Valkavičiaus knyga 
Lithuanian Religious Life tin 
America bus trijų tomų. Pirmasis 
tomas, dabar jau išleistas, apima 
rytinio Amerikos pakraščio vals
tybes, antrasis apims Penn- 
sylvania ir trečiasis apims Cleve- 
land, Detroit ir Chicago lietuviš
kus telkinius, o taip pat ir mažes
nes vietoves.
(Kaip jau pats pavadinimas 
„Lithuanian Religious Life in 
America” sako, knygoje yra ap
rašomas lietuvių religinis gyveni
mas. Iš dalies paliečiamas ir kul
tūrinis, visuomeninis bei ekono
minis lietuvių imigrantų į JAV 
gyvenimas. Reikia pažymėti, kad 
kun. Valkavičius stengiasi ir gra
žiai išlaiko tiesos bei objektyvu
mo normas. Jis pats sako: „isto
riko pareiga yra pateikti tiesą, 
nesvarbu, kur ji veda”.

Knygoje nerandame žinių, ka
da pirmas lietuvis atsirado Ame
rikoje ir kiek jų iš viso įvažiavo. 
To, be abejo, negalime ir norėti. 
Bet ir šiais klausimais randame 
kai kurių įdomių žinių. Knygoje

Consolator optime, 
Dulcis hospes animae, 
Dulce refrigerium.

In tabore requies,
In aestu temperies
In fletu solatium.

O lux beatissima, 
Reple cordis intima 
Tuorum fidelium.

Sine tuo numinė 
Nihil ėst in homine, 
Nihil ėst innoxium.

Lava quod ėst sordidum, 
Riga quod ėst aridum, 
Sana quod ėst saucium.

Flede quod ėst rigidum, 
Fove quod ėst frigidum. 
Rege quod ėst dėviu m.

Da tuis fidelibus 
In te confidentibus 
Sacrum septenarium.

Da vidutis meritum, 
Da salutis exitum, 
Da perenne gaudium. 
Amen. Alleluia. 

rašoma, kad kai kuriose vietovės 
lietuvių imigrantų buvo gana 
daug. Pavyzdžiui, tam tikru laiku 
Waterbury, Connecticut, lietu
viai sudarė trečdalį miesto gyven
tojų, o New Britain, Connecticut, 
ketvirtadalį. Taip pat pažymima, 
kad daug lietuvių buvo Hart- 
ford’e bei Bridgeport’e (abu Con
necticut) ir kad jie ten stipriai 
reiškėsi.

Imigrantai atsinešė savo istori
ją, kultūrą, religiją, kalbinį tur
tą į kasyklas, dirbtuves, sker
dyklas bei kitas darbovietes. Apie 
organizacijas ir organizuotą gyve
nimą jie nežinojo. Jie išvyko iš 
parapijų savo krašte ir žinojo tik 
parapijas, ir apie parapijas, nors 
ir ne savas, jie čia pradėjo burtis. 
Kun. Valkavičius aprašo labai 
įdomų ir tipingą atsitikimą. Nau- 
gatuck, Connecticut, visi katali
kai, visų tautybių, eidavo į vieną 
St. Francis bažnyčią. Lietuvių ten 
buvo nemažas skaičius. Jie nuta
rė bažnyčiai padovanoti spalvotą 
paveiksluotą langą. Kadangi jie 
neturėjo jokios savo organizacijos, 
jie nutarė prašyti VVaterbury Š>v. 
Kazimiero draugijos jiems atsto
vauti. Tuomet tai organizacijai 
vadovavo sulenkėjęs lietuvis. Jis 
sutiko tai padaryti ir po langu 
užrašė, kad langą dovanojo Šv. 
Kazimiero lenkų draugija, dar 
pridėdamas „Boze zbaw polske”. 
Ilgainiui buvo pradėtos steigti 
draugijos, organizacijos. Bro
oklyn, New York, 1884 metais 
lietuviai ir lenkai įsteigė „Kos- 
tiuškos” draugiją.

Esant tokiai situacijai, lietuviai 
pradėjo susiprasti ir pradėjo orga
nizuotis, steigti parapijas ir 
statyti bažnyčias. Kun. Valkavi
čius sako, kad toje Amerikos da
lyje buvo įsteigta daugiau kaip

Sielų būk ramintojas, 
Svetingas lankytojas, 
Mielas atgaivintojas!

Siųsk varguose poilsį,
Tvankiam karšty atvėsį, 
Graudžiam verksme maldymą.

O Šviesybe amžina, 
Nušviesk širdžių gilumą 
Visiems, kurie tikime!

Be tavęs mes alkstame,
Ilgesy kankinamės, 
Nesėkmėje klumpame.

Valyki, kas sutepta,
Gaivink, kas nudeginta, 
Gydyki, kas sužeista.

Laisvink, kas sukietinta, 
Dvasios šalty duok jėgų, 
Tiesink vingius mūs takų.

Duok mums, tave mylintiems, 
Tavim pasitikintiems, 
Septynias Tavo dovanas.

Duok dorybėms atpildą.
Duok laimingą pabaigą. 
Ruoški džiaugsmą amžiną.
Amen. Aleliuja.

Kun. William VVolkovich-Valkavičius

100 parapijų. Darbas buvo sun
kus, nes nebuvo darbininkų. 
Pavyzdžiui, kun. Juozas Žebris 
įsteigė šešias parapijas. Kun. 
Valkavičius labai smulkiai ir 
detaliai aprašo parapijų steigimą, 
jų steigėjus, sąlygas, santykį su 
vyskupais, santykį su kitomis 
parapijomis ir kitas su šiuo dar
bu surištas problemas. Labai 
detaliai aprašoma klebonų veik
la, jų darbas, santykiai su para- 
piečiais ir vyskupais. Šalia stei
giamų parapijų kun. Valkavičius 
aprašo ir tuo metu steigiamas 
mokyklas. Čia gal yra tam tikra 
analogija su vyskupo Motiejaus 
Valančiaus mokyklomis Lietuvo
je. „Be parapijos mokyklos jau
nuomenė yra pasmerkta nustoti 
etninio identiteto arba, dar 
blogiau, tapti ateistais”, sakė 
Švč. Trejybės parapijos (Hart- 
ford, Connecticut) klebonas John 
Ambot.

Greta parapijų steigimo ir para
pijų reikalų knygoje paliečiami ir 
lietuvių kultūriniai, organizaci
niai bei ekonominiai reikalai. 
Knygoje aprašoma ne tik imi
grantų veikla, bet ir atvykstančių 
iš Lietuvos atvykimo tikslai, san
tykis su čia gyvenančiais, kaip, 
pavyzdžiui, vyskupų Jurgio Ma
tulaičio, Prano Bučio, Mečislovo 
Reinio, profesoriaus Mykolo Bir
žiškos, dr. Martyno Yčo, dr. Jono 
Basanavičiaus. Tad knyga, tam 
tikra prasme, liečia ir Lietuvos 
bei Amerikos lietuvių kultūros 
istoriją. Taip pat iš knygos

Šiame numeryje:
Mintys Sekminėms • Knyga apie Amerikos lietuvių religinį gyvenimą • 
Pokalbis su „Logos” redaktore Dalia Marija Stančiene • Dešimt metų nuo 
architekto Jono Muloko mirties • Religija ir pomodernioji kultūra • Birutės- 
Antaninos Janavičienės eilėraščiai • Editos Nazaraitės eskizas • 40-ojo Santa
ros-Šviesos suvažiavimo programa • Illinois baltų dailininkų paroda • Vidurio 
Europos informatikos konferencija • Naujos knygos

Kenneth F. McLean nuotrauka 

sužinome, kaip lietuviai Ameri
koje reiškėsi įvairiais būdais. 
Pavyzdžiui, Antrojo pasaulinio 
karo metu Waterbury, Connec
ticut, lietuviai, vadovaujami kun. 
Juozapo Valantiejaus, turėdami 
mintyje, kad Lietuva buvo naciš
kosios Vokietįjos okupuota, Ame
rikos kovai prieš ją paremti 
nupirko daugiau negu už milijo
ną dolerių paskolos vyriausybei 
lakštų ir Raudonajam kryžiui 
padovanojo kraujo, kare sužeis
tiems reikalingoms transfuzi- 
joms. Taip pat randame knygoje, 
kad kun. Juozapo Valantiejaus 
dėka Waterbury lietuviai išrašė 
daugiau nei 500 kvietimų karo 
išvietintiems (DP) Europoje at
vykti į Ameriką.

Apskritai paėmus, knyga 
Lithuanian Religious Life in 
America yra labai įdomi, kultūri
niu ir istoriniu atžvilgiu lietu
viams ir Lietuvai labai vertinga. 
Sukaupta milžiniška medžiaga ir 
pats darbas yra milžiniškas.

Save pažinti ir save gerbti yra 
menas ir uždavinys

Viename pokalbyje su kun. 
Vytautu Bagdanavičium ir Jonu 
Saku Čikagoje iškėliau mintį, 
kad lietuviai turėtų pasakyti ir 
parašyti, ką jie yra davę Ameri
kai. Vėliau šitą klausimą disku
tavome ir su dr. Leonu Kriauče- 
liūnu. Visi tai minčiai pritarė. 
Kun. Bagdanavičius tuo klausi
mu parašė laišką kun. William 

VVolkovich-Valkavičiui, kuris 
Bagdanavičiui atsako: „Man 
rodos, kad aš jau šiek tiek atli
kau, ką siūlote. Taip pat, ar ne 
mano trijų tomų serija įvykdo 
Tamstos sumanymą?”

Beskaitant kun. Valkavičiaus 
knygą, mano nuomonė, kad tokia 
knyga, kaip „Lietuvių įnašas 
Amerikai,” mums būtinai reika
linga, sustiprėjo. Ruošiant tokį 
veikalą, kun. William Volkovich- 
ValkavičiaUs studija būtų labai 
vertinga, ir ji tą darbą labai 
palengvintų. Bet ji jo dar neatsto
ja. Kun. Valkavičius savo kny
gom turi kitą uždavinį ir jį labai 
gražiai atlieka.

Mes dažnai daug padarome, at
liekame labai svarbius uždavi
nius, bet nemokame pasirekla
muoti. Mes turime pasisakyti, 
kas esame ir ką esame padarę. 
Svarbu rasti savo vietą ir žinoti, 
ko esi vertas. O save pažinti ir 
save respektuoti yra menas, bet 
taip pat yra ir uždavinys. Į Ame
riką atvyko ieškotojai ir kūrėjai. 
Amerikoje lietuviai ieškojo ir 
kūrė. Amerika yra kūrinys dau
gelio tautų, jų tarpe ir lietuvių. Ir 
jei mes to neišryškinsime, tai, 
man atrodo, kad mes neatliksime 
savo uždavinio. Kada pagalvoju 
apie lietuvių įkurtas taupymo ir 
skolinimo bendroves, pastatytas 
mokyklas, klinikas, dirbančius 
mokymo ir tyrimo institucijose, ir 
kada pravažiuoju Marųuette 
Road ir California Avenue 
sankryžą Čikagoje ir pamatau 
kelis blokus užimančius pastatus: 
Maria High School, Holy Cross 
Hospital, Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, mokyklą, Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyno na
mus, o panašių kompleksų yra ir 
kituose Amerikos miestuose, tai 
man kyla klausimas, kodėl mes 
nepasisakom ir neišryškinam, 
kad tai yra mūsų, lietuvių, dar
bas. Ojų yra daug daugiau Čika
goje: Town of Lake apylinkėje 
visas kompleksas, Balzeko Lietu
vių kultūros muziejus (tikras 
kultūrinis centras), Tėvų jėzuitų 
vienuolija ir Jaunimo centras ir 
t.t.

Manau, kad šis klausimas turė
tų rūpėti JAV Lietuvių Ben
druomenei, Lietuvių Fondui, 
Amerikos lietuvių tarybai ir 
kitoms mūsų bendrinėms organi
zacijoms. Tas klausimas 
lietuvių įnašas Amerikai yra 
ypač reikšmingas, Lietuvai atga
vus nepriklausomybę. Lietuvis 
išeivis, jeigu jis negrįžta į 
Lietuvą, taip pat atsistoja kitoje 
plotmėje ir su kitokiais uždavi
niais. Lietuva yra nepriklauso
ma, ir lietuvių tauta laisva, bet 
mes gyvename Amerikoje ir daug 
daugiau lietuvių jau yra gimę 
šiame krašte. Mes visi esame 
svarbūs šiam kraštui, ir šis 
kraštas yra svarbus mums. Airiai 
ir žydai yra išryškinę savo įnašą 
ir savo reikšmę šiam kraštui. Ai- 
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Siųsk savo Dvasią, ir bus sutverta.
Ir atnaujinsi žemės veidą.

Lietuviškas vertimas — kunigo Stasio Ylos (1908-1983)
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Dievo šviesoje žmogus turi galios stebuklui...
Kalbamės su „Logos” žurnalo redaktore dr. Dalia Marija Stančiene

— Esate Lietuvoje leidžiamo re
ligijos, filosofijos ir meno žurnalo 
,, Logos” leidėja-redaktorė. Per tą 
trumpą laiką nuo tada, kai jis 
buvo pradėtas leisti, ,,Logos” ir 
čia, Amerikos lietuvių tarpe, jau 
yra įsigijęs labai gerą vardą. Apie 
šio žurnalo pobūdį, tikslus ir 
rūpesčius labiausiai ir norėtu
mėm su Jumis čia kalbėtis. Bet 
pirmiausia gal sutiktumėte supa
žindinti mūsų skaitytojus su 
savim pačia? Kur ir kaip praleido
te vaikystę, ėjote mokslus, dirbote 
profesinį darbą? Ir kokiu būdu 
atėjote į,,Logos”, užimdama žur
nalo vyriausios redaktorės kėdę?

— Mano vaikystė prabėgo 
nuostabioje Lietuvos vietoje: 
Palangos miestelyje prie Baltijos 
jūros. Gimiau, praslinkus tre
jiems metams po karo. Atminties 
kertelėje kylantys vaizdai — tai 
ilgi žiemos vakarai su senele prie 
krosnies, traškant degančioms 
malkoms, ir jos melenholiškai il
gesingas balsas, keistos atšvaitų 
figūros ant sienų ir jos veido ir 
pasakojimai apie kunigaikštį 
Kęstutį ir vaidilutę Birutę, apie 
karalaitį šv. Kazimierų ir ne
paprastų jo gerumų, apie grafo 
Tiškevičiaus pastatytų Dievo sta
tulų ir nedoras bedievio rankas, 
jų nugriovusias...

Prisimenu, kaip mes, vaikai, 
sekmadieniais su senele, ap
sigobusia balta skarele, eidavome 
į bažnyčių. Ypač būdavo šventė, 
kai šv. Velykų rytų pažadindavo 
labai anksti ir mes bėgdavome 
pažiūrėti, ar jau gerojo Angelo 
nuristi akmenys nuo Dievo 
karsto...

Bet tos nerūpestingos dienos 
baigėsi, ir mane nuvedė į mokyk
lų. Pirmoji mokytoja — švelni, su 
Užuojauta žvelgianti į pokario kar
tos vaikus, kuriems pritrūkdavo 
sųsiuvinių, spalvuotų pieštukų, 
geresnio rūbo —• bet linksmumo 
nepristigdavo. Kaip žąsiukai 
klegėdami, grįždavome iš pamo
kų namo. Ir gerasis Dievulis 
laimino mus, nes senelė visada 
pasimelsdavo už mus išdykėlius, 
kad gerai sektųsi. Tai nepakarto
jama, negrįžtanti vaikystė...

Perėjus į vyresnes klases, at
sirado daugiau mokytojų, dau
giau mokslų, ir buvo aiškinama, 
kad viskas atsiranda savaime, o 
pasaulio sutvėrimas tai senelės 
pasaka. Kasdien vis griežtesni 
mokslai, griežtesni mokytojai — 
ir jau nebe kiekvieną sekmadienį 
su senele į bažnyčią einam. Tai 
pirmos dvejonės, negero šešėlio 
jsismelkimas į taip aiškiai 
senelės perteikto vientiso 
pasaulio supratimą, kuriame 
tiesa — didžiausia vertybė, meilė 
— Dievo sutikta malonė. Tačiau 
vaikystės idilija negalėjo būti 
užgožta su tamsa krentančio, 
didžiulio priešiško pasaulio, 
norinčio sutepti ir atimti šventą 
senelės buvimą mano tautos 
istorijoje. Ir tas senelės buvimas, 
jai nebesant, istoriniais tiltais 
sujungė senovę su besiblaškančia 
savojoje žemėje tauta, suteikė jai 
stiprybės išlikti. Ir taip kiek
vienas žmogus, asmuo nešė savo 
negandas per mirusį laikų. Taip 
ir aš baigiau vidurinę mokyklą 
ir išvažiavau į Vilniaus uni
versitetą studijuoti fizikos. Po 
penkerių studijų metų gavau fi
zikės diplomų ir buvau paskirta 
dirbti švietimo sistemoje fizike- 
metodininke. Turėjau ruošti me
todinę literatūrų, kaip vaikai turi 
dirbti fizikos būreliuose po 
pamokų, taip pat ruošti fizikos 
olimpiadas. Norėdama užsiimti 
moksline veikla, turėjau išlaikyti 
tris egzaminus. Sovietinėje siste
moje bet kurios srities mokslinin
kas iš pradžių turi išlaikyti filo
sofijos (aišku, marksistinės), už
sienio kalbos ir specialybės egza
minus. Besiruošdama filosofijos 
egzaminui, susidomėjau mokslo 
ir tikėjimo problema. Taip 
atradau kitą pasaulį — kuris tapo 
svarbiu mano gyvenime.

Dalia Marija Stančienė Jono Kuprio nuotrauka

Iš pradžių studijavau vakarais, 
o dieną reikėjo dirbti įstaigoje. 
Išlaikiusi egzaminus, įstojau į 
neakivaizdinę Lietuvos mokslų 
akademijos Filosofijos instituto 
aspirantūrą. Mokslinis vadovas 
buvo profesorius Bronius Kuz
mickas. Darbą pasirinkau jau iš 
neotomistų filosofinės minties. 
Universitete gavau darbą skaity
ti nedidelį filosofijos paskaitų 
ciklų. Tuo metu ištekėjau, turiu 
tris vaikučius (devynerių metų 
sūnų ir vienuolikos bei trylikos 
metų dukreles). Augindama vai
kus, vakarais ruošiau mokslinį 
darbą. Bet, kai antrą dukrą 1981 
metais viešai pakrikštijau Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje (Vilniu
je), buvau atleista iš darbo 
universitete. Padedant moksli
niam vadovui, vos gavau darbo 
besikuriančiame Maskvos Visuo
menės mokslų akademijos filiale, 
vertėja iš prancūzų kalbos. Po 
keletos metų baigiau mokslinį 
darbų ir apgyniau disertaciją. 
Tada buvau paaukštinta, tapau 
moksline bendradarbe. Dar po 
kelių metų vėl gavau nedidelį 
filosofijos paskaitų ciklą skaityti 
studentams universitete.

Netrukus prasidėjo ir mūsų 
tautos atgimimas. 1988 metais 
prie Lietuvos filosofų draugijos, 
aš suorganizavau religijos filoso
fijos klubą. Visus 1988 metus, 
padedant kun. A. Daukniui, mes 
studijavome popiežiaus Jono Pau
liaus II enciklikas. Kitais metais 
gimė idėja suorganizuoti pirmąją 
religijos filosofijos ir bažnytinės 
muzikos studijų savaitę — Sinoi
kiją (graikiškas žodis — buvimas 
kartu), pakviečiant mokslinin
kus, teologus iš užsienio. 1 mūsų 
kvietimą atsiliepė kun. dr. Kęs
tutis Trimakas, kun. dr. Antanas 
Liuima ir kiti. Tik Sąjūdžio dėka 
mums pavyko realizuoti šią idėją, 
talkinant Gintei Damušytei. Si
noikijos metu buvo keliamos idė
jos atkurti Lietuvių katalikų 
mokslo akademiją, Kauno Vytau
to Didžiojo universiteto Filosofi- 
jos-teologijos fakultetą. Gimė 
idėja ir žurnalą leisti.

— Kokiu būdu ir kokiomis ap
linkybėmis kilo mintis leisti religi
jos, filosofijos ir meno žurnalą? 
Kas buvo jo sumanytojai? Kas Jus 
pačią paskatina įsijungti į jo lei
dėjų būrį? Būtų labai įdomu, jei 
papasakotumėte „Logos” istoriją 
nuo pat pradžios — kaip gimė pati 
idėja, kaip sekėsi steigti naują 
leidinį, kokios buvo kliūtys, 
sunkumai, kaip juos nugalėjote, 
kokio pasitenkinimo iki šiol esate 

patyrę?
— Įvykus didžiajam Atgimi

mui, pasikeitė ir spaudos įstaty
mai. Atsirado galimybė laisvai 
spaudai. Taip buvo atgaivintas, 
pritaikant naujoms sąlygoms, 
Nepriklausomoje Lietuvoje pro
fesoriaus Prano Dovydaičio 
įsteigtas ir redaguojamas žurna
las Logos. Kadangi žurnalo 
leidimo iniciatore buvau aš, tai ir 
teko pačiai imtis ir leidėjo, ir 
redaktoriaus darbo. Pagerbdami 
pirmąjį leidėją, įsteigėme Prano 
Dovydaičio vardo premiją. Pir
masis šios premijos laureatas 
buvo kunigas Ričardas Mikutavi
čius. 1992 metų gruodžio 10 dieną 
Logos žurnalas su Lietuvos 
mokslo taryba ir Lietuvos moksli
ninkų sąjunga surengė konferen
ciją, skirtų Prano Dovydaičio 
50-osioms mirties metinėms pa
minėti. Šioje konferencijoje daly
vavo ir profesoriaus jauniausia 
dukra Laimutė Dovydaitytė-Juš- 
kevičienė, kuri paskelbė sovieti
nio teismo archyvinę medžiagą 
apie mirties nuosprendį Pranui 
Dovydaičiui. Minėjimo metu už 
straipsnį „Krikščioniško,Neturto 
dvasioje’ samprata Apreiškimo ir 
proto šviesoje” (Logos, Nr. 4) kun. 
Ričardui Mikutavičiui buvo įteik
ta Prano Dovydaičio premija.

Sunkumų steigiant ir leidžiant 
naują žurnalą buvo daug. Reikėjo 
apspręsti struktūrą, formatų, 
meninį apipavidalinimą, o taip 
pat rasti lėšų leidimui. Netrūksta 
problemų ir šiandien — kompiu
terių neturime, spaustuvės ir dar
bo kabinetų nėra, teturime vieną 
nedidelį kambarį su telefonu, kur 
susirenkame pasitarti leidimo 
klausimus. Esant didelėms pašto 
išlaidoms, platiname per Lietu
vos bažnyčių spaudos kioskus, 
knygynus. Bet nepaisant visų 
sunkumų, sulaukiame daug laiš
kų, mūsų ieško. Esame reika
lingi.

— Kokia prasme dabar einantis 
„Logos” žurnalas yra tęsinys tuo 
pačiu pavadinimu pradėto leisti 
žurnalo Nepriklausomoje Lietuvo
je 1921 metais? Ar dalijasi iš tikro 
tik vardu, praėjus tiek daug laiko 
ir dvasiniam klimatui ne tik Lie
tuvoje, bet ir visame pasaulyje nuo 
tada begalo pasikeitus, ar yra vis 
dėlto kokių nors esminių saitų, 
kuriais pasiremiant būtų galima 
laikyti dabartinį „Logos” pirmo
jo tęsėju?

— Mūsų žurnalas yra dva'sinė 
tąsa Nepriklausomoje Lietuvoje 
Prano Dovydaičio redaguoto Lo
gos. Idėjų laukas liko tas pat, 

prasiplėtėme tik turiniu, pasisė
mę maceiniškos ir girniškos filo
sofinės išminties. Esminė sąsaja 
tarp anų dienų Logos ir dabar
tinio — tai Prano Dovydaičio nu
sistatymas, padedantis įveikti 
sunkumus — „Aš ieškau ir ran
du malonumo padaryti bent kiek 
žmonėms gera, padirbti Aukščiau
siai Tiesai, Gėriui ir Grožiui.”

— Ar galėtumėte nusakyti 
„Logos”, kaip minčiai ir menui 
skirto leidinio, pagrindinius 
tikslus? Pavyzdžiui, kodėl jis šiuo 
metu yra, kaip Jūs, be abejo, 
tikite, Lietuvai reikalingas?

— Atrandant amžinas vertybes 
iš naujo, gali būti nežinoma pra
raja, atskyrusi ne tik fiziškai, 
bet ir dvasiškai nuo krikščioniškos 
minties tobulėjimo, nuo prigimtos 
teisės į laisvų veikimą. Labai 
kukliu indėliu Logos žurnalas ir 
nori padėti surasti amžinąsias 
vertybes. Todėl norėčiau dar kar
tą priminti dr. Juozo Girniaus 
žodžius: ....žmogiškoji didybė
remiasi ne egoistiniu užsidarymu 
kasdieniniuose rūpesčiuose, o tuo 
dvasiniu atvirumu, kuris žmogų 
veda į kitus žmones...” Labai 
norėčiau, kad Logos tiestų tiltus 
ir mažintų prarajos perskirtus 
krantus.

— Apibūdinkite tipišką „Lo
gos” numerį: temas, autorius, 
liečiamas kultūros sritis, kelia
mus klausimus, parenkamus re
produkuoti meno kūrinius ir jo 
turinio apimties skalę. Ar labiau
siai atsispindi Lietuvoje vykstan
čio religinio-kultūrinio gyvenimo 
reiškiniai, ar kreipiamas dėmesys 
ir į Vakarus?

— Galėčiau paanalizuoti vė
liausių ketvirtąjį numerį. Skyriu
je „Aktualioji mintis” spausdina
me kun. Ričardo Mikutavičiaus 
straipsnį, apdovanotą Prano 
Dovydaičio premija. Šis darbas 
yra nepaprastai aktualus Lietu
vai, nes pagrindinė idėja — tai 
žmogaus nuolatinis savęs ugdy
mas. Kaip rašo autorius, žmo
gus „pašauktas visa esybe veržtis 
į Dievą, siekti vidinio gyvenimo 
tobulybės Dievo meilėje, ugdyti 
savo asmenybę. Jo siela privalo 
neprisirišti, tai yra nepasilikti 
visam laikui ir nuolat horizon
talioje plotmėje. Horizontali plot
mė — tai pakeleivingi namai, kur 
trumpam sustojame, bet iš kur 
nuolat grįžtame namo, į tėviškę, 
į sielos gyvenimą Dievuje”.

Kiti du straipsniai, tai italų 
profesorių, teologijos daktarų dar
bai, skirti žmogaus ir Dievo san
tykio problemos sprendimui, kur 
atkreipčiau dėmesį į Salvino 
Biolo, S.J. mintį: „Žmogaus 
kelias nėra grynai kelias į Dievą, 
o yra kelias Dievo šviesoje, nesi
jaudinant nei dėl savo, nei dėl 
kitų šešėlio!”

Tolimesnis skyrius — Vatikano 
II dokumentai. Čia spausdiname 
labai svarbią popiežiaus Jono 
Pauliaus II encikliką „Centesi- 
mus annus”, skirtą pažymėti po
piežiaus Leono XIII enciklikos 
„Rerum novarum” 100 metų 
sukakčiai. Ši enciklika svarbi 
tuo, kad nurodo krikščioniško 
mokslo gaires kraštams, kur, 
žlugus socializmui, susiduria
me su dideliais atsikūrimo 
sunkumais.

Meno skyriuje pristatome tiek 
Lietuvos, tiek išeivijos meninin
kus. Skiriame dėmesio ir klasikai 
— Michelangelo Buonarroti. Su
pažindiname ir su jauno Lietuvos 
pranciškono kun. E. Atkočiūno 
poezija.

Daugelis žymių teologų savo 
mokslo darbuose cituoja žydų 
profesorių A. J. Herschel. Klasi
kos skyriuje mes pristatome šio 
teologo knygos „Žmogus — ne 
vienišas” keletą skyrių (vertimas 
iš anglų kalbos).

Supažindiname skaitytojus ir 
su žymaus katalikų mintytojo 
Jacųues Maritain žmonos filoso
fės ir poetės Raisos atsiminimais. 
Ra'isa Maritain, raginama savo

Architektas Jonas Muiokas (1907-1983) ir jo projektuotoji Kryžiaus kelių koplyčia Kennebunkport, Maine 
1963 metais. Vytauto Maželio nuotrauka

Architektas Jonas Muiokas
(1907.12.18-1983.5.31)

Šiomis dienomis sueina dešimt metų nuo 
archjtekto Jono Muloko, vieno iš žymiausių 
lietuviškų liaudies architektūrinių formų 
ieškotojo, kūrėjo, mirties. „Tai lietuviškos 
architektūros ,aušrininkas’ — įaugęs į tautos 
tradicijų dvasią, pamėgęs garsiųjų koplytstul
pių stilių bei ornamentiką, [jis] pradėjo tau
tinės architektūros gadynę”, rašė Dirvoje (1984 
m. vasario 22 d.) rašytojas Vytautas Alantas.

„Jonas Muiokas žengė pionierišką žingsnį 
— jis padarė lietuviškąjį statybos meną egzis
tuojančiu, realiu, matomu, apčiuopiamu; jis į- 
rodė, kad mūsų tautinis stilius gali tarti nau
ją ir gaivų žodį modernioje architektūroje. Jo 
sukurtos šventovės, paminklai lyg prašneko 
lietuviška kalba, puošdami lietuviškais žiedais 
Dėdės Šamo žemę; ko savieji dažnai neglostė, 
svetimtaučiai premijavo”, išsireiškė rašytojas 
Jurgis Gliaudą (Lietuvių dienos, 1985).

„Meno istorija skiria labai daug dėmesio

etninės kultūros pasireiškimams pasaulyje, ir 
tuo būdu labiau vertina tautas, demon
struojančias savo tradicijas; todėl būtina 
įvertinti šio architekto didelį įnašą, įvedant 
lietuviškus etninius motyvus į visuotinę 
krikščioniškąją architektūrą”, rašė architek
tas Jurgis Okunis Aiduose (1985, Nr. 5).

„Duok Dieve, kad jo lietuviškos šventovės 
praskintų kelią naujam lietuviškos architek
tūros suklestėjimui ir kad mūsų kūrybinių 
galių sklidini architektai nevengtų ir toliau 
eiti mūsų protėvių pramintu keliu; tikiu, archi
tektas Muiokas, savo lietuvišku kuklumu, 
neįsisąmonino tos minties, jog yra sukūręs pa
minklus Dievui ir Lietuvos garbei, kurie il
gainiui įeis į Lietuvos meno istoriją”, išsireiškė 
rašytojas Petras Babickas (Lietuvių dienos, 
1957 lapkritis).

Kur siela kyla dangop, mintys grįžta į 
tėvynę.

draugų, parašė dvi atsiminimų 
knygas, kurios yra žymių žmonių 
dvasinio gyvenimo istorija.

Kronikos skyriuje pateikiame 
religinio gyvenimo, dvasinio ben
dravimo apie mūsų žurnalą susi
būrusių žmonių akimirkas.

— Kaip argumentuotumėte, 
kad „Logos” yra reikalingas ir 
lietuviams, gyvenantiems už Lie
tuvos ribų, —- kad jis vertas jų būti 
prenumeruojamas, skaitomas, ko
mentuojamas? Penkiasdešimt 
metų buvę nuo Lietuvos atitverti, 
kai tuo pačiu metu Lietuvoje reli
ginė mintis net nebuvo leidžiama 
viešai būti reiškiama, pripratome 
religijas, filosofijos ir meno vysty
mąsi pažinti ir tose srityse įvairių 
pasaulio mąstytojų bei menininkų 
ir rašytojų įžvalgas priimti iš savo 
pačių aplinkoje mums gausiai pri
einamų šaltinių — gyvenamo 
krašto ir kitų Vakarų kraštų kal
bomis leidžiamu knygų, žurnalų, 
laikraščių, teatro, meno galerijų. 
Ką „Logos” duotų, sakykim, Ame
rikos lietuviui, ko jis savo aplinko
je nerastų (ypač kai ir „Logos” 
žurnale spausdinama nemažai 
vertimų iš kitom kalbom rašančių 
mąstytojų ir kūrėjų)?

— Manyčiau, kad taip pateik
tos temos yra aktualios ne tik 
Lietuvoje gyvenantiems, bet ir 

svetur besidarbuojantiems lietu
viams. Nemanyčiau kad, pavyz
džiui, Amerikoje visi gyvenantys 
lietuviai moka italų ar prancūzų 
kalbas. Todėl naujai sugrupuotą 
ir pateiktą, nors ir žinomą iš kitų 
šaltinių medžiagą, verta sociali
nės slinkties šviesoje iš naujo 
permąstyti.

— Jeigu dar ne per anksti tai 
bandyti matuoti, kokią įtaką ir 
kokį poveikį „Logos” žurnalas jau 
yra turėjęs Lietuvos dvasiniam ir 
kultūriniam gyvenimui? Ir kokio 
Jūs ateityje tikėtumėtės?

— Jau vien tai, kad istorinė at
mintis perkeliama nauju lygme
niu į šios dienos gyvenimą, 
suteikia dvasinės stiprybės ir 
kartų nuolatinio nenutrūkstamo 
atsinaujinimo pajautimą.

Ateityje tikiuosi, kad susibūrę 
apie Logos žurnalą mokslininkai, 
menininkai, studentai neš savo 
šviesos stiprybę, kaip Pranas 
Dovydaitis, taurindami Lietuvos 
dvasią.

— Kaip Jūs pati žvelgiate į 
posovietines žmonių dvasines 
nuotaikas Lietuvoje? Pesimistiš
kai, kaip kartais tenka girdėti — 
kad per daug žalos žmonių vidi
niam gyvenimui per tuos metus 
buvo padaryta ir kati tos žaizdos 
vargiai beužgydomos? Ar, atvirkš

čiai, įžvelgiate prošvaistes ir galite 
ateitį regėti Tėvynės laimingą?

— Šiam sunkiam švietėjiškam 
darbui jeigu nematyčiau Tėvynės 
ateities vizijos, tai neturėčiau 
jėgų. Ir nemanyčiau, kad aš ar 
kažkas kitas galėtų, kaip van
dens lygį menzūrėlėje, išmatuoti 
sovietinio genocido paliktas 
dvasines tuštumas Lietuvoje. Su
žeistas, kraujuojantis, apiplėštas 
— Dievo šviesoje žmogus turi ga
lios stebuklui. Tai vyksta Lietu
voje, tai vyksta kitur, ir aš tikiu, 
kad Dievas myli savo vaikus, ir 
tai suvokdami, turime savo brolį, 
sesę prikelti naujam gyvenimui. 
Aš tikiu Lietuvos galia ir žinau, 
kad nėra beprasmių darbų. Todėl 
prašyčiau visų, norinčių prisi
jungti prie žurnalo Logos kūrimo, 
tapti mūsų bendradarbiais.

Ypač noriu išreikšti didelę 
padėką Amerikos lietuviams pre
latui Jonui A. Kučingiui ir kun. 
dr. Kęstučiui Trimakui už 
nuolatinę paramą.

— Dėkojame Daliai Marijai 
Stančienei už pokalbį. Norintieji 
„Logos" žurnalą užsisakyti ar 
jame bendradarbiauti gali kreip 
tis šiuo adresu: Dalia Marija 
Stančienė, Viršuliškių 71-60, 
2056 Vilnius, Lietuva.

(a. U.)
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Religijos vaidmuo pomodernioje kultūroje Birutė-Antanina Janavičienė
Neoromantizmas, metafizika, 

religija... Šie terminai šiandienos, 
„pomoderniajame”, lietuvių lite
ratūriniame ir filosofiniame 
žodyne dažnai turi neigiamą 
prasmę. „Religijos ir metafizikos 
gėlės nuvyto”, neseniai žurnale 
Baltos lankos rašė filosofas Ar
vydas Šliogeris, teigdamas, jog 
„nebėra didžiųjų prasmių, gyve
nusių ‘aname pasaulyje’ ”.

Dialektikos dėlei pasiklausyki
me dviejų skirtingų balsų. Tai 
Amerikoje nemažo dėmesio susi
laukusios knygos Literature and 
religion autoriai, Walter Jens ir 
Hans Kueng. Vokietijoje jų kny
ga buvo išleista prieš aštuonetą 
metų, bet tik pastaruoju metu 
išversta į anglų kalbą. Pro
fesorius Jens dėsto retoriką Tue- 
bingeno universitete. Ekumeni
nio tyrimo instituto direktorius, 
katalikų teologas, Kueng buvo 
dažnai Vatikano bartas ir smerk
tas už per didelį nukrypimą nuo 
dogmos.

Pagrindinė autorių tema — san
tykis tarp religijos ii- literatūros. 
Jų žodžiais, tai įtemptas ir vai
singas, provokuojantis ir kartais 
šokiruojantis santykis, dangaus 
ir žemės dialektika (kartais įsiki
šant ir pragarui), kuri esanti 
naudinga ir literatūrai, ir religi
jai. Vokiečių profesoriai primena, 
kad iki 17-ojo šimtmečio Vakarų 
kultūra ir krikščioniškoji kultūra 
buvo sinonimai. Ta vienybė iširo, 
prasidėjo modernioji era, kuriai 
atstovavo naujas, „racionalus” 
žmogus. Autoriai tvirtina, kad 
tasai modernizmo modelis jau 
sužlugo, ima įsivyrauti vadina
moji „pomoderni sąmonė” — Va
karų kultūrai ir krikščionybei at
siveria galimybės vėl bendrauti.

Lietuviai Floridoje
(Atostogų eskizas)

EDITA NAZARAITĖ

Kur ankstyvą pavasarį pasi
slėpti nuo sostinės VVashington’o 
rutinos? Na, žinoma, kad saulė
toje Floridoje — ten, kur tingiai 
siūbuoja palmės, ošia Atlanto 
vandenys, kur sesės ir broliai 
pensininkai lietuviškai šneka, 
kur skamba nuo kalno Birutės... 
na, gal ir ne daina, bet netoli 
Meksikos įlankos patogiai įsikū
rusiame St. Petersburg’o mieste, 
garsaus siurrealisto Salvador 
Dali muziejuje tikrai išgirdau 
skambant lietuviškus komenta
rus. Taigi, teisingas buvo mano 
kolegos Jurgio Bradūno („Ame
rikos balse”) draugiškas perspė
jimas neburnoti šiose apylinkėse 
lietuviškai, nes...

Smagu po beprotiško lakstymo 
Disneyland’e ant balto smėlio 
padrybsoti saulėje, pasiklausyti 
bangų žarstomų mažų kriauk
lelių muzikos, nors paplūdimio 
monotonija greitai pabosta, kaip 
ir nuolatinis dukters Kristinos 
tvirtinimas, esą ji palmės vir
šūnėje tikrai mačiusi sėdintį 
krokodilą, kuris vėliau vėlų 
vakarą St. Petersburg’o gatvėje 
vairavo automobilį. Užtat ato
stogų vakaro nuobodulį padeda 
paįvairinti susitikimai su 
įdomiais žmonėmis, ypač meni
ninkais, kurių ir Floridoje galima 
užtikti. Prie romantiškų St. 
Petersburg Beach miestelio 
kanalų ir yra įsikūrusi lietuvė 
tapytoja Marija Tūbelytė-Kul- 
manienė, kuri meno mylėtojams 
tikriausiai yra žinoma iš bendrų 
Algimanto Kezio rengiamų lietu
vių išeivių dailininkų parodų.

Iš pradžių Marijos namas nutei
kia keistai: paradinės durys 
gryno medžio, rankų darbo dro 
žiniais dabintos bet rytietiškais 
motyvais, regis, imtos ir iš kokio 
japono namų durų staktos išlup
tos. Paslaptis vėliau paaiškėja — 
Marijos Kulmanienės bent de

Vienna, Austrija — žvilgsnis pro rotušės arką i Votiv bažnyčią. 
Kazio Daugėlos nuotrauka

Jų įsitikinimu, ir religija, ir 
literatūra turi „humanizuojančią 
ir laisvinančių paskirtį”.

Kueng ir Jens nagrinėja sep
tynis rašytojus, turėjusius 
ypatingos įtakos Vakarų kultū
rai: moderniosios filosofijos 
pirmtaką Blaise Pascal; vokiečių 
apšvietos amžiaus autorius Gryp- 
hius ir Lessing; romantinių poetų 

šimtį metų gyventa Japonijoje ir 
Taiwane. Užtat ir namo viduje 
gausybė kiniškų ir japoniškų 
puošmenų nebestebina.

Susėdame jaukiame kiemelyje 
prie baseino, prie pat kanalo 
kranto. Paslaugus Marijos vyras 
Kurtas rūpinasi vaišėmis, o mud
vi su Marija, pasiėmusios po gai
vinančio gėrimo stiklą, einame 
nuošaliau, apžiūrinėjame jos 
paveikslus, kurie puošia visų 
kambarių sienas. Marija ne
skubėdama pasakoja apie save, 
savo kūrybą.

Marija tapyti pradėjo vėlai, bet 
ją visą laiką skatino mama. Mari
ja Tūbelytė studijavo Čikagos 
universitete dailės istoriją. Trejus 
metus mokėsi New York’o Art 
Students’ League dailės mokyklo
je, iš kurios išėjo visa plejada 
gana žinomų amerikiečių daili
ninkų. Būdama sostinėje Wa- 
shington’e, Marija vasarą lankė 
tapybos kursus garsiojoje Cor- 

Poete Edita Nazaraitė ir dailininkė Marija Tubelyte-Kulmanienė Saint Petersburg Beach, Floridoje.

Hoelderlin ir Novalis vizijas; Do
stojevskio kraupias pranašystes. 
Knyga užsibaigia žvilgsniu į 
Kafkos pasaulį: jo Pilyje žmogus 
ir Dievas jau visiškai nutolę; 
prarastas tikėjimas ir mokslu, 
technologija, pramone ir de
mokratija.

Autoriai kviečia Europą eiti 
anapus marksizmo ir struktūra

coran dailės mokykloje. Beje, 
studijuodama New York’e, Mari
ja buvo viename pobūvyje, į kurį 
atsilankė ir garsusis siurrealis
tas, ispanas Salvador Dali su 
pačia. Marija mokėjo rusų kalbą 
ir šnekučiavosi su jo žmona Gala, 
kuri buvo rusų kilmės.

Marija, būdama 35-erių metų ir 
apsigyvenusi Oregon valstybėje, 
rimtai ėmėsi tapybos. Daugiausia 
tapė vaikų portretus, ypač mėgo 
tapyti mergaites. Gražios apylin
kės taip pat veikė dailininkės 
vaizduotę, ji nutapė nemažai 
peizažų, Portland’e surengė savo 
kūrinių parodą. To laikotarpio 
stilius itin paprastas, kaip pati 
autorė teigia, ji buvo linkusi į 
primityvistinį tapybos stilių. 
Marija sako, kad visi tapytojai 
primityvistai labai bijo, kad jų 
natūralaus stiliaus nepaveiktų 
kitų dailininkų kūryba, primity
vistai lyg nykštukai, bijantys pra
dėti augti.

Vėliau Marija su šeima apsi
gyvena Taiwane, paskui — Japo
nijoje. Šiose egzotiškose Rytų 
šalyse pragyventa dešimt metų 
(vyro darbo paskyrimas). Marija 
tvirtina, kad dėl kinų meno įtakos 

lizmo, siekti naujos visuomenės ir 
religijos sintezės. Kaip jie 
įsivaizduoja šių dienų religiją? 
Profesoriaus Jens žodžiais: 
„Europai nereikia, kad sugrįžtų 
krikščionybė, kurioje religija 
totalitariškai dominavo visuo
menę, kaip viduramžių kultūros 
žydėjimo metu. Jai nereikia ir 
krikščionybės, kurioje — kaip to 
norėjo Liuteris — religija ir 
Bažnyčia būtų atskirtos nuo 
visuomenės, politikos ir valstybės 
— dvi lygiagretės karalijos. Taip 
pat — po Auschwitz’o, Hirošiinos, 
ir Gulago salyno — Europai 
nereikia santvarkos, skelbiančios 
modernią visuomenę be religijos 
ir beveik be moralės.”

Vienas originaliausių knygos 
bruožų, tai autorių įsitikinimas, 
kad romantizmas — o ypač mūsų 
šimtmetyje taip jau koneveikti 
vokiečių romantikai — gali daug 
ką duoti mūsų pomoderniajai 
erai. Ypač aktuali esanti jų 
didžioji visuomenės bei religijos 
sintezės vizija. Jie kelia romanti
kų puoselėtus taikos, laisvės ir 
žmonijos idealus, rodančius kelią 
į kitokią ateitį.

Anot Hans Kueng: „Po Dievo 
užtemimo, po... dievų prieblandos 
ir moderniųjų pseudodievų nuo
polio gali nušvisti nauja aušra 
pomoderniojo modelio rėmuose. 
(Jo vardo dar nežinome.)... Taip, 
žvelkime į ateitį... Šimtmečiui 
baigiantis, visur jau kyla revoliu
cija prieš kafkiškąjį pasaulį... 
įkyla) naujos ateities viltis. Nau
joji era gali atnešti literatūrą, 
kurioje didi teologija ir didi 
estetika vėl suąrtės ir taps 
ypačiai intymios.”
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jos stilius truputį buvo apga
dintas, atsirado jai anksčiau ne
būdingas smulkmeniškumas. 
Nors autorė labai savikritiška, 
bet iš tiesų „kiniškojo” periodo 
darbai nepraradę autentiškumo. 
Romantika dvekia azijietiškų 
bruožų mergaičių portretukuose, 
kurie, pasak Marijos, turėjo 
nemažą pasisekimą. Japonams 
labai patiko Marijos tapyti 
natiurmortai su braškėmis. Ji 
savo darbus eksponavo, nemažai 
buvo nupirkta.

Sugrįžusi į Amerikos žemyną, 
Marija su vyru įsikuria Floridoje. 
Ir čia toliau tęsia savo darbus. 
Aktyviai dalyvauja Meno centrų 
parodose Sarasota ir Bra- 
dington’e. Į šias parodas darbus 
priima dailininkų komisija, na, o 
Marijos darbai niekad nebuvo 
atmesti, nors konkurencija didelė 
—- į vieną vietą yra apytikriai trys 
pretendentai. Marija eksponuoja 
daugiausia peizažus, portretus. 
Beje, dailininkės peizažai labai 
gerai sukomponuoti, ji mėgsta 
šiltas, džiaugsmingas spalvas. 
Pastaruoju metu dirba tik 
akrilio technika. Dailininkės 
peizažų kolekcijoje galima užtikti

SAPNAS

AJ bėgu lyg sapne, 
Nekyla kojos, rankos, 
įklimpusi visa, 
nepakeliu vokų.
Man taip sunku.
Aš bėgu nuo savęs,
Aš bėgu nuo visų.

Aš bėgu nuo žmogaus, 
Kuri labai myliu.
Sustoju pailsėt
Ir vėl grįžtu atgal.
O kaip sunku sapne, 
Kada gi jau tas rytas? 
Aš vėl šalia tavęs 
ir tarp visų.

Aš tyliu ir tyliu 
Ir tylos tos tylios 
tyliai noris tylos. 
O tylos tos tylios 
daug tylų neatstos.
O tylėk, netylėk, 
tyliai noris kalbos.

Aš kalbu ir kalbu
Ir kalbėt negaliu.
Nuo kalbos tos kalbios 
tyliai noris kalbos.
O kalbos tos kalbios
Daug kalbų neatstos. 
O kalbėk, nekalbėk, 
Noris ryto dainos.

TAU

Kai ant laukų
Rugsėjis ima degti, 
Su rudenio šalnom
Prinokę vaisiai,
Tau pasakų seku:
— Nuimki skraistę,
Tu gi esi svajonė mano.

Tau pasaką seku,
Tą ilgą naktį 
Žibėjo žvaigždės 
Ir mėnulis švietė,
O ant laukų
Svajonė — skraistė
Rugsėjo naktį 
Sušildė žemei širdį.

Tas žemės ženklas
Toks be galo savas,
Kaip šiluma iš saulės sklinda. 
Aš tau sakau:
— Svajone mano, 
Tu ne tik žemei, 
Man sušildei širdį.

LAIŠKAS ANT ŽIEDLAPIŲ

Rašau tau laišką, 
Žinau, kad lauki.
Rašau ant rūko, 
Žiedlapių, ant debesų.

vaizdų iš Japonijos, Taivvano, 
Vokietijos, Graikijos, Prancūzijos 
ir Lietuvos. Jos naujausia serija 
sukurta Lietuvoje, kur Marija 
lankėsi rudenį, praėjusiais 
metais. Čia ji sukūrė maždaug 
penkiolika paveikslų ir balandžio 
mėnesį St. Petersburg’o lietuvių 
klube surengė jų parodą. Lietu
vos peizažams būdingas roman
tizmas, ramybė.

Ramybė viešpatauja ir jaukiuo
se Marijos namuose, panašiuose 
į dailės muziejų. Šią ramybę gal 
tik sudrumsčia kanale šokinė
jančios žuvys, kieme vikriai 
šmižinėjantys maži driežiukai ir 
atsilankantys svečiai. Šiltai atsi
sveikiname su dailininke ir jos be 
galo maloniu vyru Kurtu.

Meksikos įlankos paplūdi
miuose gula tamsa, žiebiasi žibu
riai, prieplaukų kavinukėse ir 
mažutėse parduotuvėlėse žaidžia 
ryškios prekių ir pirkėjų rūbų 
spalvos, nosį kutena kepamos žu
vies aromatas. Prasideda kuror
tinė vakaro romantika, kuri 
apgaulingai panaši į amžinybę.

Birutė-Antanina Janavičienė
Jono Tamulaičio nuotrauka

Keturiasdešimtojo Santaros-Šviesos 
suvažiavimo (1993) programa 
Pirmoji dalis — Vilniuje ir Trakuose

Pradžia — birželio 16 d. 10 vai. 
Vilniaus universiteto Teatro 
salėje.

Tema: Santarai-Šviesai 40.
Vilniaus universiteto rekto

riaus Rolando Pavilionio sveiki
namoji kalba.

Pranešimai: Sigitas Geda — 
„Santara-Šviesa ir Lietuvos 
kultūra”; Liūtas Mockūnas — 
„Nuo Lietuvos laisvės kovotojų 
iki Santaros-Šviesos”; V. Gasiliū- 
nas — „Išeivijos mąstysenos 
vingiai”; Marcelijus Martinaitis 
„Įslaptintų ryšių legalizavimas”.

Pokalbis „Išeivija ir Tarybų 
Lietuvos kultūra” Vilniaus uni
versiteto Teatro salėje, pradžia 16 
vai.

Vakaras su Marija Gimbutiene 
19 vai. Vilniaus universiteto 
Teatro salėje.

Birželio 17 d. Pradžia 10 vai. 
Vilniaus universiteto Teatro

Rašau ant aukšto kalno,
Smėlio kranto,
O tu skaitai tik
Mintimis naktų.

O tu skaitai juos, 
Mintys tos ištįso, 
Išaušo rytas,
O laiškų nebėr...
Sustojo metai,
Mėnesiai ir dienos,
O aš taip laukiau
Tų naktų.

_ -i aoneib fanui
SEKMINES

Sekminės, Sekminės!
Girdi? Sutartinės 
suskambo dainoj 
piemenų,
Sekminės, Sekminės!
Banguoja, linguoja 
balžiedžių žiedai 
ant ragų.

Sekminės, Sekminės!
Toli iš varpinės 
bažnyčion kvietimas 
žmonių.
Sekminės! Sekminės!
Berželių vainikais 
išpuoškim pastoges 
namų.

Sekminės, Sekminės!
Lankoj gegužinės 
liepsna ir dūmai 
laužų.
Sekminės, Sekminės!
Su sūriu, kiaušiniais 
susės k i m už vaišių 
stalų.

salėje.
Tema: Vakarų įtaigos Lietuvos 

kultūrai. Algirdas Mickūnas — 
„Valia ir autonomija politinėje 
bendruomenėje”; Arvydas Šlio
geris „Lietuvos mintis tarp Rytų 
ir Vakarų”; Rimvydas Šilbajoris 
„Leonardo Gutausko Vilko dantų 
karoliai”.

Pokalbis „Filosofijos keliai 
Lietuvoje” 16 vai. Vilniaus uni
versiteto Rektorato salėje. 
Pokalbio vadovai Arūnas Sver- 
diolas ir Algirdas Mickūnas.

Poezijos vakaras Rašytojų 
sąjungos klube 19 vai.

Birželio 18 d. Pradžia 11 vai. 
Trakuose.

Tema: Tradicinio mentaliteto 
likimas. Viktorija Daujotytė — 
„Moters patirtis: du prozos teks
tai”; Bronius Vaškelis — „Išsi
laisvinusio lietuvio mentaliteto 

(Nukelta į 4 psl.)



Nr. 103(20) - psl. 4 DRAUGAS-MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1993 m. gegužės mėn. 29 <Į.

DANAS LAPKUS

1993 m. kovo 12 - balandžio 24 
dienomis Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje, Čikagoje, veikė 
paroda „Laisvės šventė — Baltijos 
dailininkai iš Illinois”. Parodos 
kuratorius Valentinas Ramonis 
pakvietė dalyvauti vienuolika 
dailininkų: keturis latvius, tris 
estus ir keturis lietuvius: Mari
ją Strasevičiūtę, Vytautą O. 
Virkau, Rimą VisGirdą ir Gied
rę Žumbakienę. Visi parodos au
toriai yra viduriniosios kartos 
atstovai, daugiausia gimę Balti
jos šalyse (Strasevičiūtė — Vokie
tijoje, estas Peljo — Woodstock, II- 
linois), taigi išlaikę didesnį ar 
mažesnį emigranto kompleksą. 
Tai ne tiek biografinis, kiek 
psichologinis bruožas, suteikian
tis šių autorių kūrybai unikalią 
nuotaiką.

Pokario DP atsinešė iš tėvynės 
tautinę pasaulėžiūrą, kurią 
turėjo progos derinti su Vakarų 
kultūros atmosfera, tiek tei
giama, tiek neigiama. Tuo būdu 
lyg tapdami savotiško ekspe
rimento, tiriančio aplinkos 
poveiki psichikai ir jos kūrybinei 
išraiškai, „šaltiniais” (kaip tie 
bandomieji ridikėliai, vieni 50 
metų laistyti šaltu vandeniu, kiti 
— šiltu). Dabar pats rezultatų api
bendrinimo laikas, nes, sugriu
vus geležinei uždangai, supelijus 
visiems sovietų marazmams, rū
šių grynumas ilgai teišsilai
kys. Štai Rimas V.^Jirda jau 
prasitarė, kad keletas kelionių i 
Panevėžį jam stipriai padėjo „ras
ti save”.

Skubėkime žvilgterėti į Balze
ko Lietuvių kultūros muziejaus 
Dailės galeriją, kol nepražiopso
jome paskutinių egatifnrų meni 
ninku.

Parodos žvaigždė, gal dar 
neatrasta nė pačių estų — Valter 
Peljo. Jo paveikslai yra ir pei
zažai, ir natiurmortai, ir sceno- 
grafinės kompozicijos kartu — 
siurrealistiški tiek vaizduojamo 
laiko, tiek erdvės požiūriu. Peljo 
įvaizdžiai nėra realybės at
pasakojimas, tai ženklai, kodai. 
Jie kontrastiški: eglės ir palmės, 
snieguotos kalnų viršūnės ir pie
tietiškas paplūdimys, upės 
versmė ir kambario grindys. 
Dailininkas išsiskiria iš kitų savo 
kolorito intensyvumu. Čia 
dominuoja balta spalva. Jos nėra 
daug, bet, derinama su švy
tinčiomis žydra, oranžine, žalia ir 
geltona, balta išlieka kaip jungtis 
ir leitmotyvas (debesys ir ledas). 
Peljo kompozicijos vienaplanės, 
plokščios, vaizdai sudėlioti 
„vienas virš kito”. Tapymo 
maniera „riebi”, daug dažų. 
Dailininkas piešia pabrėžtinai 
primityviškai, nesirūpina foto- 
grafišku vaizdavimu. Kaip 
sakome, „bet kas taip galėtų nu
piešti”. Galėjimas galėjimu, bet 
svarbiausia, kaip žiūrėsi į savo 
darbą — kaip į meną ar tik į 
galėjimą. Valter Peljo paperka 
savo laisva ir nesuinteresuota 
kūrybine išraiška. Jo paveikslų 
dvasia visiškai nekomercinė, bet 
iš tikrųjų, atrodo, turi didžiausią 
iš šios parodos darbų potenciją 
virsti pinigine vertybe, nes ski
riasi originalumu ir drąsa. Es
tijoje nėra nei snieguotų kalnų, 
nei palmių. Peljo apsigyvena 
svajonėje, neria į visiškai kitokį 
pasaulį, aklimatizuojasi jame, kol 
visiškai užsidaro savo susikurtoje 
scenografinėje erdvėje. Estai Es
tijoje visada stengėsi būti vaka
riečiais, eksponuodami tai, kaip 
politinio pasipriešinimo formą. 
Tai pasiekė apogėją aštuntame 
dešimtmetyje Europos ir Ame
rikos hiperrealistinio meno 
stiliumi. Parodų paveiksluose 
šmėžavo džinsai, ilgaplaukis 
miesto jaunimas. Peljo eina į kitą 
pusę, galbūt daugiausia dėl savo 
gyvenimo čia.

Geriausiu latviu tituluočiau 
Oyars Steiners. Latviškas savo 
plačiais abstrahuotais peizažais, 
ekspresionistiška tapymo manie
ra ir vakarietiškas išraiškos atvi-

Meno laisvės šventė

Dalis dailininkų per „Laisvės Šventės: baltai dailininkai ii Illinois” parodos atidarymą Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje, Čikagoje: (ii kairės) Vitauts Simanis, Silvija Steiners, Oyars Steiners, Valder Kivirist, Menke Tumma 
ir parodos organizatorius Valentinas Ramonis.

Jono Tamulaičio nuotrauka

rumu, dideliais formatais. 
Steiners paveikslų jėgą sudaro 
tarytum atsitiktinai, iš impulsy
vių teptuko brūkšnių, plėmų atsi
radusios tikslios formos, ku
riančios tvirtą geometrinę 
kompoziciją. Steiners laikosi 
vienalypio kolorito, kuris 
dažniausiai yra žemės ar vėlyvo 
Latvijos rudens spalvos. Nors 
nieko „nevaizduodamas”, dai
lininkas nutapo turiningus pa
veikslus. Steiners, kaip ir Peljo, 
galėtume priskirti prie „taip- 
betkasgali” kategorijos. Tačiau 
pabandykime ar bent smulkiai

Vidurio Europos mokslinių 
bibliotekų ir informatikos 

konferencija
Beveik pusę šimtmečio skur

dus! ir tik komunistine propa
ganda maitinama Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, Lenkijos, Čekoslo
vakijos, Vengrijos bei kitų tautų 
informatika bei akademinės 
bibliotekos yra smarkiai atsilikę 
nuo laisvojo pasaulio tolygių in
stitucijų. Šių kraštų informatikos 
institucijų tobulinimui, automa
tizacijai, ryšių palaikymui, 
priemonėmis bei aptarnavimais 
aprūpinimui ir administracinio 
personalo tinkamam pasi
tobulinimui ruošiama pradinė 
trumpa tos srities darbuotojų 
konferencija 1993 metų rugsėjo 
27-29 dienomis Lietuvoje, Vil
niaus Technologijos universiteto 
bibliotekoje.

Šio didelio darbo koordinavimą 
ir lėšų telkimą atlieka amerikie
tis dr. Lee G. Burchinal su Dale 
Luku. Šių metų pradžioje dr. L. 
G. Burchinal lankėsi Čikagoje, 
Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centre, ir su jo pirmininku prof. 
dr. Jonu Račkausku turėjo eilę 
pasitarimų konferencijos pra- 
vedimo ir tam lėšų sutelkimo 
JAV reikalais.

Rengėjų komitetas
Šios konferencijos suruošimui 

Vilniuje sudarytas specialus 
komitetas, kuriam vadovauja Ko
munikacijos ir informatikos mi
nistras prof. G. H. Zintelis. Komi
tetą sudaro: profesorius Bronius 
Vaškelis, Vytauto Didžiojo uni
versiteto rektorius, profesorius K. 
Kriščiūnas, Kauno Technologijos 
universiteto rektorius, profe
sorius E. Zavadskas, Vilniaus 
Technologijos universiteto rekto
rius, R. Krukauskas, Komunika
cijos ir informatikos vicemi
nistras, V. Gontis, Lietuvos aukš
tojo mokslo, tyrimų ir studijų 
generalinis direktorius, K. Mac
kevičius, Vilniaus Technologijos 
universiteto bibliotekos direkto
rius, G. Doubinienė, Kauno 
Technologijos universiteto biblio
tekos direktorė, R. Macikenienė, 

įsivaizduokime bandą ant didžiu
lės baltos drobės užtepti porą plė
mų ir tik tais keliais vienspal
viais plėmais pasiekti, kad pa
veikslas būtų nenuobodus, kalbė
tų apie bendražmogiškas ver
tybes, o be to, kas antras Jūsų 
pažįstamas geistų jį nusipirkti už 
2,000 dolerių. Jei pavyktų, 
prašome skubiai pranešti — kiek
vienas talentas turi būti surastas 
ir įvertintas.

Jei latvių ir ypač estų parodos 
kuratoriui Valentinui Ramoniui 
reikėjo ieškote ieškoti, tai akty
vesnių lietuvių dailininkų turime

Vytauto Didžiojo universiteto 
bibliotekos direktorė, ir V. Mace- 
vičienė, Vilniaus Technologijos 
universiteto bibliotekos automa
tizacijos ir informatikos skyriaus 
vedėja. Ji atlieka ir konferencijos 
koordinatorės pareigas. Suintere
suoti prašomi kreiptis: Vida Ma- 
cevičienė, Vilniaus Technologijos 
universiteto biblioteka, Aušros 
Vartų 7-a, Vilnius, 2600, Lithu
ania. Tel. 011-3702-62-78-43. 
Telefaksas: 011-3702-62-48-72.

Tikimasi, kad konferencijoje 
dalyvaus 500-700 biblioteki
ninkų, informatikos darbuotojų, 
ministerijų valdininkų ir šią spe
cialybę dėstančių profesorių. Prie 
konferencijos rengiama ir in
formatikos priemonių, įrengimų, 
aptarnavimo technikos ir admi
nistravimo metodų paroda. Infor
matikos priemonių gamintojai 
bei bibliotekinio patarnavimo 
konsultantai, norintieji pa
demonstruoti savo gaminius bei 
patarnavimus, prašomi padaryti 
rezervacijas parodai, suteikiant 
apie save informaciją USA koor
dinatoriui: Dr. Lee G. Burchinal, 
4141 Henderson Road, Suite 
1216, Arlington, VA 22203-2424. 
Tel. (703) 525-9045. Telefaksas: 
(703) 351-0782.

Bronius Juodelis 

CEMBI konferencijos organizatorius dr. Lee G. Burchinal ir Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro Čikagoje pirmininkas dr. Jonas Račkauskas.

ne vieną dešimtį. Todėl natūralu, 
kad, pakvietus keletą geriau
siųjų, sunku tarp jų atskirti čem
pioną.

Nesenka Rimo VisGirdos kera
mikinių galvų atsargos ir at
sargos jų dekoravimo variantų 
paties dailininko galvoje. Šįkart 
tai buvo galvos švarkas iš dolerių, 
rublių ir talonų skutelių. Gražiai 
atrodė afroamerikietės galva su 
spuogais vietoj plaukų. Solidžiau
sioje pasaulio meno enciklo
pedijoje prie VisGirdos pavardės 
turėtų būti parašyta: „subtilių 
keramikos išdaigų virtuozas, pro- 

40-asis Santaros-Šviesos 
suvažiavimas

(Atkelta iš 3 psl.)
mįslės”; Egidijus Aleksandra
vičius — „Mecenatai ir klientai 
naujųjų laikų lietuvių kultūroje”; 
Romualdas Ozolas — „Gynybos 
motyvas lietuvių savivokoje”.

Pokalbis ,',Tautinio identiteto 
problema”. 16 vai. Vadovas Ar
vydas Šliogeris.

Vakaras, skirtas Henrikui Ra
dauskui. Rengėjai: Saulius Žukas 
ir Rimvydas Šilbajoris.

Birželio 19 d. Pradžia 10 vai.
Tema: Nepriklausoma Lietuva 

— mitas ir realybė. Aleksandras 
Štromas — „1992-1993 metų rin
kimai Lietuvoje: jų esmė, sampra
ta bei vertinimai Vakaruose”; 
Julius Šmulkštys — „Politinės 
struktūros formavimasis poso
vietinėje Lietuvoje”; Ričardas 
Gavelis — „Antiekonomika kaip 
tautinio iracionalumo išraiška”; 
Alfred Erich Senn — „Valstybė”.

Pokalbis „Šiandieninės poli
tinės realijos”. Vadovai: Zenonas 
Rekašius ir Alfredas Bumb- 
lauskas.

Jaunųjų poetų vakaras 19 vai. 
Birželio 20 d. Pradžia 10 vai.
Tema: Pomodernizmo iššūkis 

Lietuvai. L. Donskis — „Etno
kultūrinio fundamentalizmo ir 
pomodernizmo konfrontacija”; E. 
Ališanka — „Pomodernizmo ženk
lai Lietuvoje”. Alina Staknienė 
„Kosto Ostrausko dramos”. 

fesorius, lietuvis”.
Giedrė Žumbakienė pateikė ne

senkančios energijos, ritmo 
kompozicijas, surinktas iš įvairių 
lekališko kontūro plokštumų: 
apskritimo, trapecijų, stačia
kampių. Jos estampai primena 
kolažus, gal dėl originalios 
atlikimo technikos, spaudžiant 
įvairiomis spalvomis nuo kelių 
formų. Rezultatas — dekora
tyvūs, erdvūs, spalvingi abstrak
tai, nors kiek vienodoki, 4>esi- 
kartojantys savo formalia ir emo
cine išraiška.

Marija Strasevičiūtė eksponavo 
jos pamėgto neoabstrakčiojo 
ekspresionizmo drobę „Never 
Enough”. Paradoksalu, bet žiūri 
į šį didžiulį paveikslą, matai 
spalvų kaleidoskopą, ir suvoki, 
kad stebi... laiką. Gal tą, kuriame 
tapytoja dėjo ir dėjo dažus ant 
drobės (Never enough...), o gal tą, 
kurio reikia peržvelgti visą pa
veikslą nuo vieno krašto iki kito, 
arba tą, kuris tvarko Strasevičiū- 
tės sukurtos erdvės gyvenimą.

Vytautas O. Virkau pateikė 
keturis abstrakčius paveikslus, 
prabylančius į žiūrovą ryškiomis 
opozicijomis. Štai „Hired Man’s 
Quilt: Midsummernight Dream” 
derina buitį ir svajonę, samdinio 
antklodę ir metafizines tolumas. 
Efektinga ir plastinė išraiška: 
preciziška ir jautri. Gali gėrėtis 
linijos tiesumu, tamsių ir šviesių 
tonų santykiu, elegantiška kom
pozicija.

„Laisvės šventė” prasmingai 
simbolizavo ne tik Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
metines, bet ir laisvę kurti kaip 
nori, laisvę bendrauti su kitais, 
nebebijant būti nustelbtiems. 
Kitas žingsnis pirmyn galėtų būti 
bendra paroda su mūsų buvusiais 
pikčiausiais priešais rusais ir 
lenkais.

Pokalbis „Pomodernizmas: 
civilizacijos krizė ir naujų gali
mybių atovėra”. Vadovas A. An
driuškevičius.

Grįžimas į Vilnių.
* * *

Vilniuje visi, kam reikės nak
vynės, bus apnakvydinti Vilniaus 
universiteto studentų bendrabutyje 
Paltupiuose. Šiltas vanduo šiuo 
metu yra visur, o gyvenimo sąly
gos ten ne blogesnės negu kai ku
riuose viešbučiuose. Į Universi
tetą ir atgal bus vežiojama auto
busiuku.

Konferencijos mokestis: 10 JAV 
dolerių išeiviams, 2,000 talonų 
dalyviams iš Lietuvos. Dalyvių 
registracija — birželio 16 d. 8-16 
vai.

Norintieji gauti smulkesnių 
informacijų, prašomi skambinti 
Vilniuje Zitai Čepaitei, tel. 
22-28-71 arba darbo valandomis 
Atgimimo redaktoriui Stasiui 
Kašauskui, tel. 61-35-21.

* * *

. Antroji Santaros-Šviesos 40-ojo 
suvažiavimo dalis — šių metų 
rugsėjo 9-12 dienomis Lemont, II- 
linois. Informacija apie šią 
suvažiavimo dalį bus paskelbta 
vėliau.
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• Jubiliejinės Vasario 16-osios 
meno parodų Čikagoje užbaigtu- 
vės vyks birželio 5 dieną, šešta
dienį, 7:30 v.v. Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemont, Illinois. Ta 
proga bus parodų leidinio 75-oji 
Vasario 16-oji ir Onos Dokalskai- 
tės monografųos sutiktuvės. Abu 
leidiniai dedikuoti Vasario 
16-osios deimantiniam jubiliejui 
paminėti. Sutiktuvių programa, 
kurioje dalyvaus Lietuvos kon
sulas Čikagoje Vaclovas Kleiza, 
vyks per kun. Kęstučio Balčio 
meno kūrinių rinkinio parodos 
atidarymą Lietuvių dailės muzie
juje.

Naujos knygos

Juozas B. Laučka

• Juozas B. Laučka. ŽVILGS
NIAI PER ATLANTĄ Į LIETU
VĄ. Įvairių metų publicistika. Spau
dai parengė ir išleido „Žuvėdros” 
leidykla. Vilnius, 1992. 192 pusla
piai. Tiražas 2000 — egzempliorių. 
Kaina pagal susitarimą.

Juozas Laučka nuo 1936 metų 
spalio iki 1945 metų pavasario re
dagavo savaitraštį Amerika, 
kuris buvo leidžiamas Brooklyn, 
New York. Redagavimą perėmė 
iš Amerikos pirmojo redaktoriaus 
Kazio P. Vilniškio-Vilnio. Lauč
ka redaktoriaus plunksną perda
vė Antanui Vaičiulaičiui. Žvilgs
nių rinkinį sudaro Laučkos rašy
ti vedamieji ir reportažai. Juose 
atsispindi tuometiniai Amerikos 
lietuvių rūpesčiai Lietuva ir jų 
veikla Lietuvos labui. Kokie tie 
rūpesčiai buvo, labai taikliai iš
vardija knygos autorius: „Lietu
vos pastangos išlikti nepalaužta 
Antrojo pasaulinio karo išvaka
rėse. Lenkijos ultimatumas. Klai

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)
saugų, apribotą draugų bei ben
dradarbių būrelį — sąlyga ramiai 
gyventi. Suskirstyti žmones į tam 
tikras rūšis yra būdas sudėtingą 
tikrovę aprėpti, įveikti: viena 
tautybė „gera”, kita — „bloga”, 
trečia — „prastai vairuoja”, dar 
kita — „darbšti ir tvarkinga”.

* * *
JAV kapų puošimo dieną bus 

padėtos gėlės kapuose, kur guli 
„dypukai” vyras ir žmona, šeimos 
tėvai, atvykę į naują šalį iš karo 
nusiaubtos Europos, iškviesti ir 
priimti nepažįstamų „senosios 
kartos ateivių”. Pagal įprastinę 
nuostatą pokarinė lietuvių imi
grantų karta nesugyveno su at
vykusiais prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą. Šiuo atveju tame pačiame 
kape ilsisi du senosios Amerikos 
lietuvių kartos asmenys, šią 
„dypukų” šeimą globoję nuo pir
mos dienos, dešimtmečius drauga
vę kaip giminės, likę vieni be 
artimųjų senatvėje, palaidoti su 
pagarba ir meile savo anksčiau 
globotųjų sklype.

Tokių sugyvenimo pavyzdžių 
tikriausiai būtų galima daug 
pririnkti, o jie kaip tik nesiriboja 
įprastine pažiūra į ryšius tarp 
pokarinių ateivių ir jų pirmtakų 
— pralaužia patogiai suskirstytą 
pažiūrų bei veiklos „erdvę”.

Kai pokario tremtiniai į JAV 
atvyko, šie 40,000 lietuvių rado 
apie pusę milijono lietuvių kilmės 
žmonių, čia gyvenančių jau bent 
35 metus. (Šiaip istorikai sako, 
kad masinė lietuvių emigracija į 
užjūrius prasidėjo po 1831 metų 
sukilimo, JAV visų pirma į Penn- 
sylvaniją.) Praėjus dešimtmečiui, 
daugiau — 45-eriems metams — 
į Vakarus pradėjo gausiai atvykti 
dar viena lietuvių išeivijos banga. 
Šie nauji ateiviai randa nebe tik 
35 metus čia gyvenančius, o jau 
45 metus „amerikonėjančiųs” 
savo tautiečius. Naujoji lietuviš
ka mažuma — kartais spaudoje 
spėjama, tarp 6-10,000 — susidu
ria su buvusiais „dypukais” ir jų 
priaugusiomis kartomis, kaip po
kariniai su daug gausesne se
nesniąja imigracija. 

pėdos atplėšimas. Bendro darbo 
vyriausybės Lietuvoje sudary
mas. Pasaulinio karo įsilieps- 
nojimas. Sovietinių įgulų įve
dimas, prisidengiant Vilniaus ir 
jo krašto dalies grąžinimu. 
Sovietų Sąjungos ultimatumas ir 
okupacija. Tautos valios klas
tojimas. Pirmieji masiniai 
suėmimai ir trėmimai. Nacių 
okupacija. Tautos pasiprieši
nimas abiem okupacijom. Sovie
tų sugrįžimas. Tūkstančių lietu
vių pasitraukimas iš Tėvynės į 
Vakarus. Masiniai išvežimai į 
Sibiro gelmes. Amerikiečių 
pagalba tremtiniams ir pasitrau
kusiems iš krašto. Amerikos lie
tuviai nesėdėjo rankas sudėję. Šio 
rinkinio puslapiai turėtų bent 
kiek pavaizduoti jų veiklą pagel
bėti Lietuvai jos žmonėms, kiek 
buvo įmanoma ir pajėgiama to 
laiko sūkuriuose”.

Knyga išleista dailiai ir maloni 
į rankas paimti. Ji atskleidžia tik 
mažą gabalėlį didelių gabumų 
visuomenės veikėjo ir žurnalisto 
Juozo Laučkos veiklos. Čia tačiau 
nerasime jo veiklos „Amerikos 
balse” ir „Laisvosios Europos 
radijuje”. Nerasime jo veiklos 
BALF’e ir NCWC — juk dauge
liui „dypukų”, į Amerikos žemę 
atvykus, pirmas sutiktas lietuvis 
ir buvo ramiai besišypsantis 
Juozas Laučka. Nerasime knygo
je ir jo veiklos su jaunimu, la
bai šviesiais prisiminimais 
paženklintų metų, kai Juozas 
Laučka buvo Ateitininkų Federa
cijos vadas. Tikėkimės, kad grei
tai pamatysime ir Juozo Laučkos 
atsiminimų knygą, o jos belau
kiant, verta paskaityti ir šią 
kuklią, bet labai svarbius daly
kus svarstančią knygą.
-i „1,1 n .................... m

Iš abiejų pusių, jau dabar 
„senųjų” ateivių ir visai naujųjų 
— kuriasi tos „patogios erdvės” 
žmonėms į rūšis suskirstyti, kad 
sudėtingą tikrovę būtų galima 
aprėpti ir joje manytis. „Mes” — 
vienoki,, jie” — kitoki. Tai liečia 
bendravimo būdus, kalbą, ver
tybes, dalyvavimą ar domėjimąsi 
parapijomis, pažiūrą į santuoką ir 
šeimą, medžiagines išgales ir kt.

Panašiai žvelgiame į taip išsi
ilgtą ir mylimą Lietuvą, kai tūks
tančiais pirmyn ir atgal keliau
jame. Pastaruoju metu žmonės 
grįžta labiau nusiminę ar nusivy
lę tiek medžiagine padėtimi, tiek 
gyvenimu išpažįstamomis verty
bėmis, įžiūrimomis žmonių sa
vybėmis, elgsena.

Jeigu pirmąją Sekminių dieną 
medai, partai, elamiečiai, egiptie
čiai, kitos tautybės visos buvo pa
veiktos Šventosios Dvasios suge
bėjimu skirtingus žmones telkti 
į viena, gali būti ir pagrįstų 
vilčių, kad ta pati Dvasia suar
tins skirtingų kartų ir kultūrų 
lietuvius ir lietuvių kilmės žmo
nes, nebebijančius iš savo „pato.- 
gios erdvės” vienas kitam ranką 
ištiesti.

Antanas Saulaitis, S.J.

Lietuvių religinis 
gyvenimas

(Atkelta iš 1 psl.)
rių tautos nemažas nuošimtis yra 
imigravę į Ameriką. Tuo atžvil
giu po airių eitų lietuviai. Airių 
yra Kanadoje (taip pat ir lietu
vių), Australijoje (taip pat ir 
lietuvių) ir kitur. Yra pasaulio 
airis. Kun. Vytautas Bagdanavi- 
čius kelia pasaulio lietuvio są
voką. (Įdomu, kad tai daro ir da
bartinės Nepriklausomos Lietu
vos filosofas bei Seimo narys 
Romualdas Ozolas. — Red.) 
Amerikoje airiai švenčia Šv. 
Patriko dieną, žydai turi savo 
šventes, kurias mes vienų ir kitų 
respektuojame. Lietuviai galėtų 
neatsilikti. Todėl pasakymas ir 
išryškinimas, ką lietuviai Ameri
kai, imigrantų kraštui, būdami 
patys imigrantai, yra davę, 
sprendžiant visas problemas, 
būtų labai svarbu ir reikšminga.
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