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A1OKSLAS
LITERATŪRA

»
ROMANAS, KOKIO DAR NETURĖJOME

Benys Babrauskas, Jury Kom. pirmininkas, atsako į klausimus
turinių temų, tai šiandien, kada 
čia nepasiekiami jokie istoriniai 
šaltiniai, istorinio romano su
kūrimas yra daugiau negu nuo
stabus dalykas.

9

— XI-tajam Draugo romano 
konkursui prisiųsta devyni ro
manai. Kaip jie vertintini ap
lamai? Kiek jų buvo aiškiai, 
silpnų ir kiek svarstytinų?

— Jeigu, paskelbus laureatą, | 
kiti konkurso dalyviai kreipsis 
į komisijos narius, teiraudamie
si, ar jų veikalai tikrai buvo be
viltiškai silpni, ne vienas bus 
nustebintas atsakymu, jog jo 
veikalas buvo įdomus, vertingas 
ir anaiptol neydingas. Jei buvo 
premijuota Titnago, ugnis, tu
rint ir kitų svarių kandidatų,

— Aišku, ne vien tai, kad 
jis gvildena mums brangią is- 

į torinę temą. Juk buvo ’ ir kitas 
veikalas, spalvingai pavaizduo
jąs tą pačią kunigaikščių 
dynę. Betgi Titnago ugnis

ALENAS

— Kurie motyvai nulėmė, 
skir.ant premiją šiam, o ne ki
tam?

MAIRONIS Portretas tapytas dail. Jono Šileikos
*
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Juozas Kralikauskas

tai nerodo visų kitų menkumo, 
tik premijuotojo išskirtinį 
reikšmingumą. Be premijuoto
jo, yra bent trys aiškiai spaus
dintini. Kitų poros apmatai vy
kę, personažai įdomūs, kompo
zicija ar kita reikalingi stam
besnio .pertvarkymo. Dažna yda 
— publicistinio elemento per
svara.

*

— Kurios temos buvo už
griebtos pastarojo konkurso ro
manuose? Kurio pobūdžio jie: 
istoriniai, psichologiniai, nuoty
kių?

— Bent trejetas sudarė staig
meną: du nusikėlė į tolimą Lie
tuvos istoriją, nušviesdami ją 
nauja beletristo šviesa, o vie
nas nūdienis, atvirai ir spalvin
gai iškeliąs didžiąją mūsų lai
kų grėsmę. Kitų sprendžiama 
aktualios mūsų pačių gyveni
mo problemos: atskirų šeimų 
susijungimo problema po 15 
metų skirtingo gyvenimo, suža
dėtinių išsiskyrimas ir galimy
bė jiems per 10 ar daugiau me
tų likti ištikimiems. Kai kurie 
autoriai vis dar nepajėgia iš- > 
siversti iš gerokai subanalėju- 
sios kronikinės schemos, brė
žiamos Kauno — Kybartų — 
Vokietijos

— Ką vaizduoja premijuotas 
romanas?

— Premijuotasis romanas 
Titnago ugnis vaizduoja Min
daugo laikus ir gyvenimą, vyks- į 
tantį paties Mindaugo šešėlyje. 
Visą laiką jautėme istorinių 
romanų trūkumą; ir jeigu Lie
tuvoje, turėdami ne tik gausy-, 
b? istorinės literatūros, bet ir 
pirminių šaltinių, mūsų be
letristai taip nenoriai ėmėsi is-,

Amerikos linija.

<

ga- 
pa-

rašyta taip sodriai, vaizdingai, 
tokiu taikliu žodžiu, skambia 
fraze, apskritai tokia stiliaus 
kultūra, kad nė vienas mūsų 
istorinis romanas ar apysaka 
nė mėginte nemėgino taip kul
tivuotai eiti prie dalyko. Be 
abejonės, tai yra pirmas šitoks 
romanas mūsų literatūroje. Jis 
rodo didelę literatūrinę kultū
rą ir rašytojo pajėgumą.

— Ar premija buvo paskir
ta vienbalsiai?

go ugnies, ir čia visų sutarta 
tą kūrinį įtraukti į lietuvių li
teratūros istoriją kaip vienuo
likto Draugo laureato puokštę.

— Ar buvo jaučiama, kas 
slepiasi už slapyvardžio, ar, vo
ką .atplėšus, laureatas buvo 
staigmena?

— Man pačiam šeši autoriai
nekelia jokios abejonės, nors 
visi kiti vokai, kaip žinia, buvo 
sudeginti. Tačiau premijuotojo 
romano autorius buvo didžiulė 
staigmena man ir visiems ki
tiems komisijos nariams. Esmi 
įsitikinęs, kad premijuotasis ro
manas bus tokia pat staigmena 
visiems Draugo skaitytojams, 
lygiai, žinoma, ir jo autoriaus 
pasirodymas Draugo literatū
ros šventėje šį sekmadienį bus 
neeilinė atrakcija.

— Įdomu, kurią vietą premi
juotasis romanas užims ligšio
linių Draugo premijuotųjų ei
lėje?

Į — Kaip toks, jis lygaus nei 
panašaus neturi, todėl tvirtai 
stovės priekyje ne tik premi
juotų ar nepremijuotų, bet gre
ta pačių ryškiųjų, savitųjų ir 
reikšmingųjų mūsų romanų.

— Žinome, kad atidžiai ste
bite pavergtos Lietuvos litera
tūrinę raidą. Kaip atrodo ba
lansas, literatūriniu požiūriu ly
ginant tenykštį romaną su lais
vųjų lietuvių romanu ir specia
liai su šiemet premijuotuoju?

— Visų pirma Lietuvoje tiek 
mažai tepasirodo romanų, kad 
nuo 1957 m., kai ten buvo 
įsteigtos metinės premijos, ko
ne kiekvienas romanas atžymi- 

' mas premija (1961 
nebeskirta: nežinia, 
rublių pagailo, ar 
premijuoti). Kai,
buvo premijuota Alf. Bieliaus
ko Rožės žydi raudonai, mums 
atrodė literatūrinis nesusiprati
mas, bet buvo dar juokingiau, 
kai gavo premiją toks publicis- 

| tinis A. Venclovos neva roma
nas Gimimo diena, o kai 1960

m. premijų 
ar naujųjų 
nebuvo ko 
pavyzdžiui,

— Pradžioje ilgiau buvo su- m. J. Ragausko nukunigėjimo 
stota prie kito: karštai kelta istorija, su grožine literatūra 
jo teigiamybės, tačiau kitų na- ■ nieko bendra neturinti, buvo 
rių nurodyta eilė jo silpnesniųĮ premijuota, tai galutinai paaiš- 
vietų. Po to prieita prie Titna- kėjo, jog partija Lietuvos ra- 

šytojus jau pavertė klaikuma, 
i Jų produktus lyginti su mūsai- 
s als kūriniais būtų pasityčio
jimas iš mūsiškių. O toks kū
rinys, kaip Titnago ugnis, ten 
stačiai neįmanomas: jo turinys 
ten būtų neleistinas, formos 
kultūra — nepasiekiama.

Maironis

TAIP NIEKAS TAVĘS NEMYLĖS

Jau niekas tavęs taip giliai nemylės, 
. Kaip tavo jausmingas poetai

Ar kas ir kančių tiek pakelti galės, 
Kiek jis dėl tavęs, numylėta!

Kiek ašarų jam išriedėjo graudžių, 
Kieksyk, kaip žvaigždė sidabrinė, 
Per kiauras naktis nesumerkė akių, 
Kai uždegei jauną krūtinę!

Kas suteikė tau, numylėta - graži, 
Tą įstabią, slaptąją galią, 
Kuria į dausas jojo dvasią neši; 
Vėl dega jam norai atšalę!

Daug žemės puikių ir gražių dukterų 
Jo širdį pavergti norėjo:
Už žiedus giesmių, už gražybę balsų 
Ir auksą, ir vardą žadėjo.

Bet jam tos negaila jaunystės giedros, 
Kad skausmo širdis nesuprato;
Nes veidu žydros užtekėjai aušros, 
Ir naują pasaulį jis mato.

Tada tai jo gema pirmoji giesmė,
Liūdnesnė už girių ošimą,
Nes švieti tu jam, kaip aukštybių žvaigždė, 
Ir šventą neši įkvėpimą.

Pasklido giesmė po tą šalį tok, 
Kur Nemuno vandenys bėga; 
Pažino tave ir pamilo visi: 
Ir rūmai, ir sodžių sermėga.

Benys Babrauskas

— Ko pageidautumėt iš ra
šytojo, skaitytojo ir iš leidyk
lų?

Poetams kitiems numylėta ranka 
Iš laurų vainiką nupynė,
Tu jį nors atmint ar atminsi kada? 
Tu, jo numylėta, t ė v y n e I

PRADŽIA
Žengiame pirmąjį žingsnį į 

1962 — Maironio — metus. 
Dar tik šimtas metų nuo di
džiojo Dainiaus gimimo. O 
tačiau per šį pastarąjį šimt
metį lietuvių tauta ne tik at
gimė, bet ir subrendo naujam 
valstybiniam gyvenimui ir 
prakalbo pasauliui nauja, mo
dernios kultūrinės kūrybos 
kalba. Pastarąja prasme se
nieji šimtmečiai mus buvo pa
vertę beveik nebyliais. Mes 
turėjome sučiaupti lūpas ir 
kietai sukąsti dantis, kad ap
gintume tiesiog fizišką tau
tus egzistenciją ir kardu at- 
muštume kardą. Ilgus laiko- 
tarpms mes privalėjome užsi
tvenkti nuo istorijos sriauto, 
kad jis mūsų visai nenuplau
tų ir tūnoti šiaudinės pastogės 
užuovėjoje, saugant lietuviš- 
kcs.'os gabijos liepsną, kad 
svetimieji vėjai jos visai ne- 
užpūstų.

Ir tik pastarajame šimtme
tyje pasijutome tuo, kuo ir 
buvome, anot Vydūno, sau 
žmonėmis. Šimtmečiais su
kaupta kūrybinė jėga sprogo. 
Atsikvėpta giliau ir užsimota 
plačiau. Pasijusta lygiaver
čiais tarp kitų, ir tiek pajė
giais kultūrinėje žmonijos rai
doje, kad nei užtvankos, nei 
užuovėjos buvo jau neberei
kalingos. Mes patys tapome 
ir srove ir vėju. Ir šitame gai
vališkame pastarojo šimtme
čio mūsų tautos vyksme Mai
ronis buvo ir yra centrinė fi
gūra, ne tik patraukiančios 
paskatos, bet ir pasiektų kū- 
rybirių rezultatų prasme.

Dabar, pradedant šimtuo- 
sius Maironio gimimo metus, 
Maironis, kaip kūrybinės veik
los paskata, mūsų tremties 
gyvenime yra ir turi būti kiek- 
vie: am prieš akis. Tačiau 
veiklos rezultato lėmėjai sa
vam laike ir šiuo atveju esa
me jau patys. Be abejo, su
kantį švenčiant, bus surengta 
eil akademijų, minėjimų, kon
cernų ir paskaitų. Ir metai 
praeis, nepalikdami ateičiai 
jokio ilgiau patveriančio ženk
lo, jeigu pasitenkinsim tik ši
tokiu susirinkiminiu ir žurna
listiniu Maironio prisiminimu. 
O reikėtų ką nors užsibrėžti 
ir įvykdyti, kas išliktų liudy
ti, jog mokėjome ir sugebė
jome dirbti ne vien tik vie
nadienius darbus.

Be abejo, ir pavergtoje Lie
tuvoje bus minimi šimtieji 
Maironio gimimo metai. Ir tai 
ne dėl to, kad okupantas ypa
tingai gerbtų ir vertintų patį 
Maironį. Greičiau dėl to, kad 
vis tiek, šiaip ar taip Mairo
nis jau per giliai įaugęs lie
tuvio širdin, kad būtų galima 
tikėtis be aštrios reakcijos jį 
iš ten išrauti. Gaila tik, kad 
Maironio paveikslas ir šiais 
jubiliejiniais metais, kaip ir 
ligi šiol, tenai bus žalojamas 
p.’giais ir neskoningais raudo
naisiais dažais, darant iš jo

JAU YRA
kcne Stenka Raziną, o ne ky- 
lanči*. s Lietuvos dvasios va
dą.

Šitokioje situacijoje jubilie
jinių metų laisvojo pasaulio 
lietuvių pareigos ir darbai 
įgauna dar didesnės reikšmės. 
Tik, Dieve duok, kad pareigos 
būtų suprastos ir darbai pa
daryti. O geriau, kad ir ma
žas, bet konkretus darbas, ne
gu didelis išpūsto muilo bur
bulas.

Ir džiugu matyti, kad tokių 
konkrečių darbų pradžia jau 
j ra. O pats darbas jau vyk
domas pačio jaunimo — Chi
cagos Aukštesniosios Litua
nistikos mokyklos mokinių. 
Tos mokyklos vadovybė pa
skelbė mokiniams konkursą 
iliustruoti Maironio baladę 
“Jūratė ir Kastytis”. Tai gra
žus pavyzdys, kaip jubilieji- 
n ų metų proga suindominti 
maironine tema ne tik minėji
mų organizavimo komitetus, 
bet ir jaunimą, mokyklas, or
ganizacijų narius, bendruome
nes ir kultūrininkų sambūrius 
bei pavienius lietuvius. Girdi
me, kad ir dail. Pranas La
pė, neseniai taip gražiai iliust
ravęs Baranausko “Anykščių 
šilelį”, jau daro naujas iliust
racijas Maironio Čičinskui, 
žodžiu, kad menininkams ir 
leidykloms yra auksinė proga 
puikiais leidiniais įamžinti ne 
tik maironinius metus, bet ir 
savo vardus. O meniškos ir 
gražiai iliustruotos “Pavasa
rio balsų” ir “Jaunosios Lie
tuvos” laidos liktų tikrai am- 
ž.'nu jubiliejinių metų pamink
lu. Kompozitoriams, rašyto
jams, istorikams Maironio raš
tai ir pats Maironio asmuo ir
gi galėtų būti šiais metais įk
vėpimo šaltiniu.

O štai dar, mums atrodo, 
pats svarbiausias dalykas. Tie
siog nejauku darosi, kad di
dysis lietuvių literatūros žmo
gus — Maironis lig šiol dar 
nėra susilaukęs didelės ir 
kruopščiai paruoštos mono- 
grafikos, kai tuo tarpu ir ma
žiau mūsų kultūrai reikšmin
gi asmenys laiks nuo laiko 
monografijų susilaukdavo ir 
susilaukia. Ar nereikėtų apie 
tai rimčiau pagalvoti. Žino
ma, tremties sąlygose, nepri
einant prie visų šaltinių, mof- 
nografija būtų be galo sun
kus darbas. Tačiau kolektyvi
nė studijinių straipsnių kny
ga apie patį Maironį ir jo kū
ly bą bendromis jėgomis šiais 
metais turėtų būti suorgani
zuota. parašyta ir išleista, ši
toks leidinys jubiliejiniais me
tais turėtų būti centriniu dė
mesiu visų tų, nuo kurių pa
reina jo parašymas ir išlei
dimas.

Tad pradedam maironinius 
metus su viltimi, kad jie pa
liks ženklą, jog ne tik Mai
ronis Žmogumi buvęs, bet kad 
ir mes, jubiliejų švęsdami, bu
vome to vardo verti. K. Br.

Trys Karaliai Ados Korsakaitės piešinys

gų ir laikraščių leidėjai, prieš 
nuspręsdami ką nors išversti, 
perspausdinti (iš senųjų leidi
nių ar dabartinės Lietuvos), 
turi prisiminti, kad turime vi
są šimtinę potencialių rašytojų, 
kurių neišnaudojimas, nepa- 
kvietimas, nepritraukimas yra 
viena iš didžiųjų mūsų kultūri
nių nuodėmių.

— Ką norėtumėt pabrėžti 
ryt įvykstančios literatūrinės 
šventės proga?
' — Tikiu ir laukiu, kad tą ne
eilinį literatūros laimėjimą, pa
reikalavusį neįsivaizduojamai 
daug parengiamojo studijinio 
darbo ir kruopštaus dailinimo 
meno, Draugo skaitytojai bus 
pasirengę atitinkamai atsidėję 
sutikti ir priimti. K. Br.

Konkursas jaunimo 

problemomis

— Rašytojai turėtų stengtis 
išbristi iš brastos, po kurią dau
gelis užsimerkę nepavojingai 
braido keliolika metų. Gražus 
naujumo. pavyzdys — šiemeti
nis Draugo laureatas ir pora 
jo palydovų. Skaitytojui pagei
davimas tėra vienas: kad jis 
būtų skaitytojas. Skaitytoju 
telaikomas tas, kuris skaito. O 
tas lietuvis, kuris skaito ar ku
ris dar tebeskaito, savaime tu
ri suprasti, kokio įnašo reika
lingas lietuviškas laikraštis ir 
knyga, kad jie pajėgtų išvysti, 

| taip sakant, saulės šviesą. Kny-

• “Laiškų Lietuviams” kon
kursas baigiasi š. m. vasario 
mėn. 1 d. Konkursas paskelb
tas parašyti straipsniui jauni
mo religinėmis, moralinėmis, 
tautinėmis ar socialinėmis prob
lemomis. Už geriausius straips
nius paskirtos šios premijos:

I — $100 (mecenatas — dr. 
A. Ciuris), II — $75 (mecena
tas — dr. A. Maciūnas), III — 
$50 (mecenatas — dr. A. Ma
ciūnas), IV — $25 (mecenatas 
— dr. A. Rudokas.

Plačiau apie konkursą gali
ma rasti “Laiškuose Lietu
viams”.
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“Broliai, seserys, imkit mane ir skaitykit!
Laureato Juozo Kralikausko kalba, pasakyta premijos įteikimo iškilmėse

Mielosios Tautietės ir Tau
tiečiai, ne tik lūpomis, bet tik
rai dėkinga širdimi sakau: 
AČIŪ ! '

Ačiū dr. Leonui ir Irenai 
Kriaučeliūnams. Už idealizmą 
jaučiu judviems didelę pagarbą. 
Už geraširdiškumą ir gerada
rybę lieku giliai judviems dė
kingas.

Ačiū visiems penkiems Jury! 
Komisijos sprendėjams: Beniui 
Babrauskui, Povilui Gaučiui, 
Vincui Ramonui, Aldonai Ši
maitienei ir Stasiui Tamulaičiui. 
Mano džiaugsmą didina tai, kad 
“Titnago ugnį” premijavo ko
misija, susidedanti iš įžymių li
teratų, šios meno srities meis
trų bei žinovų.

Ačiū “Draugui”, kurs yra di
džioji lietuvybės tvirtovė, tik
roji lietuvių kultūros pilis.

Ačiū ir jums visiems, malo
niosios tautietės ir tautiečiai, 
taip gausiai čia susirinkusiems.

Knyga gerokai kitaip skaito
ma ir suprantama, kai žinoma 
šiek tiek apie jos genezę, šio 
romano varde — du galingieji 
elementai: titnagas ir ugnis. 
Titnagas — tai Didelis Akmuo

ti ar netoli jo negražų žodį pra
sižioti. Tąsyk supratau tame 
akmenyje esant kažką paslap-j Mane mokė daug mokytojų ir 
tingo, net lyg švento. visa eilė profesorių. Bet ne tik

Tai tenai užsikrėčiau savo- pati pirmoji, o ir pati didžioji 
tiška pagarba akmeniui. Tepai bei nuolatinė mano mokytoja 
pirmąkart ir pamilau: aną už-. buvo mano motina. Gražiausius 
keiktąją merginą, kurios net ir reikšmingiausius žodžius iš 
nė karto pamatyti neturėjau jos išmokau. Pagrindines tie- 
laimės. Mūsų gi meilė būna Ii- sas> žinias ir idėjas iš jos su
kimo skirta ir dažniausiai vis žinojau. Jos pasakojimai buvo 
akla. man ugnis, kuri šildė, švietė 

ir kėlė aukštyn. Jos žodžiai vis 
tebeskamba mano ausyse, 
kasdien jaučiu gyvus, it 
jas, giliai širdyje...

Ir argi užmirštumėm,

Didelis Akmuo kasdien šau
kia mane atgal. Aš nežinau: 
gal šaukia akmuo, o gal ta už
keiktoji mano mergina? Bet už
tat gerai žinau, kad aš niekam 
pasaulyje taip nepavydžiu, kaip šimtmetinėje istorijos slinkty- 
tam akmeniui. Ypač gi po to, je motinos apgynė tautos gy- 
kai paskutinįkart aplankau tau- Į vastį. Tautos titanišką kovą 
tietį laidotuvių namuose...

2. Piliakalnis tėviškės
galulaukėj

Laureatas Juozas Kralikauskas kalba 
iškilmingame premijos įteikimo akte 

V. Noreikos nuotr.
j

3. Motinos žodžiai

kad

Viktoras Petravičius Kančia (medžio raižinys)

Vladas Šlaitas

Juos 
žari-

DAILININKO PAIEŠKOJIMAS

ne 
ar 
ar 
ki-

Kiekvienam kūrėjui be sa
vo užsibrėžtų kūrybinių užsi
mojimų tenka dar atlikti ir 
ne vieną uždavinį, taip sakant, 
pritaikomojo meno srityje. 
Dailininkas turi nupiešti 
vieną užsklandą, užrašą 
viršelį knygai, rašytojas 
poetas sukurti vienom ar
tom progom prozos ar poezi
jos. giesmių ar maldų, para
šyk montažą, muzikas sukur
ti montažui muziką ir t. t. Ne
galima sakyti, kad mūsų kū
rėjai to neatliktų. Dailininkų 
darbo rasime salių papuoši
muose, muzikų darbo rasime 
įvairių minėjimų pynėse, rašy
tojai ir poetai irgi panašių 
darbų atlieka. Tačiau yra at
vejų. kur tų ■ kūrėjų pasigen
dama, ypač kiek tai liečia kny
gą mažiesiems.

didelė dalis galėtų. Rašyto
jas dažniausiai už savo kūry
bą nieko negauna. Tačiau dai
lininkas tos aukos nenori pa
daryti, ir knyga išeina visai 
be iii’ st ra ei jų arba ir dažniau
siai visai neišeina. Yra ne vie
nas atvejąs, kai dailininkui 
mokėjo ne leidyklos, bet pats 
autorius. Kiekvienas kūriųys 
yra Lietuvos kultūros turti
nimas, kad ir netiesiogine 
prasme. Tačiau reikia kartais 
atsisakyti ir savo kūrybinių 
užsimojimų ir individualumo, 
atsiliepiant į bendrų tautos 
reikalavimų svarbą. Kiekvie
nas viršelio nupiešimas, juo 
labiau knygos iliustravimas, 
pareikalauja tikrai- daug dar
bo. Bet ir kiti kūrėjai (mu
zikai, rašytojai, aktoriai) kaž
kokių honorarų negauna. Gal 
būt, solistai dažniau atlygina
mi. Tačiau jie turi ir daug 
daugiau išlaidų, norėdami nuo
lat tobulėti, o taip pat susidu
ria su scenos etiketo reikalavi
mais, kas irgi ne pigiai atsiei
na.

Jaunimui iliustratorių ne
daug teturėjome ar teturime. 
Paminėjus jaunimo knygas, 
tuoj vaizduotėje iškyla Os- 
moslkio ir Stančikaitės var
dai. Šiedu dailininkai iliustra
vo ne vieną mūsų jauniesiems 
skaitytojams skirtą knygą ir, 
be abejo, labai sėkmingai. 
Jaunasis skaitytojas džiaugė
si iliustracijomis ir dažnai 
dailininkas padėjo rašytojui, 
patraukdamas jaunąjį skaity
toją.

Negalima skųstis, kad mū
sų knygos išeina be viršelių, 
arba, kad jie neskoningi. Daž
niausiai jie labai geri. Be abe
jo, dailininkai už tai tūkstan
čių nesukrovė. Bet nepaslap- 
tis, kad surasti viršeliui dai
lininką nėra lengva. Dar sun
kiau surasti knygai iliustra
torių, neturint išteklių.

Patiems mažiesiems skaity
tojams reikia labai mažo teks
to, o daugiau iliustracijų. Už 
tenka mažos, gerai iliustruo
tos, pasakėlės, ir tai jau pui
ki mažajam skaitytojui do
vana. Mažasis skaitytojas, be
sigėrėdamas iliustracijom, vie
ną kitą posmelį pramoks, ar 
sakinį atsimins. Juk panašiu 
principu daromi ir komikai, 
nors jų paskirtis dažnai yra 
negatyvi.

Vaikams angliškos lektūros 
yra daug ir labai gražios. Vai
ką sunku priversti skaityti 
lietuviškai. Tačiau geros iliust
racijos, gražūs, kad ir nedide
li, leidinėliai galėtų padėti iš
laikyti nors ir mažytę konku
renciją. Ir tai gali padaryti 
dailininkai, nors, be abejo, lei
dėjų klausimas taip pat yra 

Todėl, kal
bėdami apie neišleistus kū- 
rinus vaikams, kreipiamės į 
daūininkus, kad ir jie neuž
mirštų mažojo skaitytojo.

L. G.

dėl savo egzistencijos nulėmė 
; motinų verpėjų širdys ir žo
džiai. Ir Gandhi laisvės kovą 

; vedė verpdamas. Ir jis verp
damas laimėjo kovą prieš sve
timą karalystę. Žemaitės ir 
aukštaitės su mediniais rate
liais per ilgus šimtmečius gy
nė tautą prieš tris karalystes...

Ne kartą esame pastebėję, 
kad iliustracija yra labai efek
tyvi priemonė patraukti jau
najam skaitytojui. Nors ir 
sunkiai lietuviškai besupran- 
tančiam vaikui, visada dar 
galima įsiūlyti lietuvišką, gra
žiai iliustruotą knygą. Ypač 
kada 
knyga 
skurdi 
knygą, 
viau
konkurenciją su amerikietiš
kąja.

teva- 
trijų 

šalių jis apsuptas Didžiuoju 
Raistu, kuris senovėje buvo 
ežeru. Stūkso apaugęs beržais 
ir ąžuolais, užklotas ilgais am
žiais ir paslaptimi. Jį kasdien 
matydavau savo
Net žiemą, prasipūtęs lange le- į vakarus nuo demarkacijos li- 
do lelijas. nijos. Vilniaus pašvaitę dažnai

Aš nekartą tenai esu regė-' vakarais matydavau, augdamas 
jęs senolius, iš Piliakalnio iš- metai po metų. Neretai girdė- 
ėjusius parymoti, į žvaigždes davau tėvus kalbant apie Vil- 
pasižiūrinėti, jaunimo dainuo- nių, apie Kalvarijas ir Aušros 
jant paklausyti. Lietuvių Enci- Vartus. Ilgas valandas pražiū- 
klopedijoje (XI t., 448 psl.) pa- rėdavau į tą Vilniaus pazarėlį, 
sakyta, kad, pagal T. Narbu
tą, prie Strėvos upės — taigi 
ne taip toli nuo Piliakalnio — 
1680 m. buvo rastas metalinis 
cilindrėlis su auksinėmis vine
lėmis. Tos aukso vinelės suda
riusios 38 eiles įvairių ženklų 
bei figūrų. Vilniaus observato
rijos direktorius M. Gusevas tą 
radinį laikė šen. lietuvių mė
nuliniu kalendorium. Kiti ma
nė jį esant Gedimino skeptru. 
Tai gali būti. Betgi tikrai ži
nau, kad ten nuošalėje aš ma
čiau juos, senovės lietuvius.

Dabar, po daugelio metų, 
svetimoje šalyje aiškiai matau: 
istorija yra toji atrama, kuri 
gali laikinai pavaduoti net ir 
pačią žemę. Išeiviui ir tremtiniui 
net ir tolimiausiame pasaulio 
kampely tebekalba jo tautos is
torija, jei tik jis neužsiklijuo- 
ja ausų. Net toli nuo savo že
mės lietuviui yra palikusios 
dar dvi gyvybinės šaknys: mū
sų tautos istorija ir lietuvių tų išlydėjo pirmąją lietuvių 
kalba bei tautinės kultūros lo- knygą: 
bis... 1 mane ir skaitykit!

Jį žmonės tuo vardu ir 
dina — Piliakalnis. Iš

4. Vilniaus pašvaistė

Mano tėviškė buvo aukštu- 
vaikystėje. moję. Ji tik už keletos mylių i

Tuščioj koplyčioj,
vidurnaktį,
spinksi rausva ugnelė.
Jinai primena kraują.
Prisimenu:
Tai yra kraujas daugelio nuodėmėms padengti. 
Tai yra mūsų tikėjimo paslaptis.

ir Piliakalnis. Ugnis — tai mo
tinos žodžiai ir Vilniaus pa
švaistė. Pakomentuokime nors 
trumpai šitą formulę.

1. Didelis Akmuo tėviškės 
Jauke

Jis guli ten pietinėje pašlai
tėje .netoli Piliakalnio. Didžiu
lis — už žmogų daug aukštes
nis. Jį žmonės vadina — Dide
lis Akmuo. Girdėdavau sakant: 
jame užkeikta merga. Vos tik 
už kalvos yra ten paraistėje 
ir antras ypatingas akmuo: ja
me matyti ožkos pėdos. Šį ant
rąjį akmenį žmonės vadina Ož
kos Pėdele.

Kartą, dar piemenėlio metuo
se, sviedžiau akmenioką į Di
delį Akmenį: kibirkštys iššoko! 
Tai mano nuostabą ir dėmesį 
pritraukė. Kai tądien apie ak
mens kibirkštis pasakiau se
neliui, jis beveik su baimingu 
rimtumu uždraudė: negalima į 
Didelį Akmenį ką mesti, spiau-

I
I

tokį gi panašų į ankstyvą 
aušrą.

Bet ir užaugau, o pačiame 
Vilniuje vis dar nebuvau bu
vęs. Net nė Trakuose, kurie gi 
visai netoli. Mūsų tautą ir mū
sų žemę nuožmiai skyrė de
markacijos linija, kaip kokia 
praraja! Ar Mindaugo, Gedi
mino ar Vytauto epochoje ga
lėjo kuris kareiva taip juokin
gai susapnuoti, kad Vilnius 
vienoje sienos pusėje, o Kerna
vė jau antroje? Susapnuoti taip 
siaubingai, kad Vilnius ir Tra
kai bus jau Lenkija? Kad net 
ir to nebus gana: lenkai mums 
dargi ultimatumą atsiųs?..

Gal būtų buvę lengviau tai pa
kelti, jei būčiau augęs kur nors 
prie Nevėžio ar Dubysos, jei 
nebūčiau tiek daug į Vilniaus 
pazarėlį žiūrėjęs...

I Baigdamas nuoširdžiai pa- i 
kartoju Martyno Mažvydo žo
džius, kuriais jis prieš 415 me-

|
“Broliai, seserys, imkit gių ansamblių. 

............ t”

Bet kokia paslaptis 
sava burnoj 
(už dantų) 
laiko užslėpusi baimės grūdelį, 
gi tikėjimo paslaptis 
kartu slepia ir liūdesį.
Dieve, 
kaip maža 
mums, 
mirtingiesiems, 
leista žinoti.

Paslaptis niekad nevaikšto viena:
ji visuomet vedasi su savim savo seserį — baimę

Kas yra baimė?

Baimė yra mūsų gyvenimo šeimininkė. 
Jos žingsniai tykūs.
Kam teko matyt, 
kaip darbuojasi keturios šlykščios 
vandens žiurkės kojytės šaltam vandeny, 
tas maždaug žino, kaip vaikšto baimė. 
Ji vaikšto tykiai.
Jos žingsniai 
nepalieka nei aido, nei pėdsako.

lietuviška iliustruota 
dar neatrodo tokia 
prieš amerikietiškąją 
tada jai dar ir leng-

vaiko širdyje išlaikyti

Negalima pasakyti, kad kas 
nors tų lietuviškų vaikams 
skirtų knygų labai pageidau
tų. Bet vienas kitas pirkėjas 
atsiranda. Ir, nors ir sunkiai, 
bet galima surasti dar ir lei
dėją. Poetai ar rašytojai ap
tiktų leidėją, už savo kūrinį 
nereikalaudami jokio honora
ro, bet pasidaro tikras var
gas, kai reikia pradėti ieškoti problematiškas, 
iliustratoriaus. Lietuvių daili
ninkų laisvajame pasaulyje 
yra virš trijų šimtų. Ne visi, 
žinoma, gali iliustruoti vai
kams skirtą lektūrą. Tačiau

OPERA AR ORATORIJA?
Tradicijos gerai, bet ne

Mūsų lietuviškas 
gyvenimas Chicagoje 
vas. Pavienių solistų 
koncertai yra labai dažnas reiš
kinys. Čia turime keletą pajė- 

Vis dažniau 
pradeda reikštis ambicijos tu-

muzikinis 
labai gy- 
ir chorų ;

ANTANAS NAKAS

amžinai
naujų kostiumų, de- 
ir tų operų partitū- 
tiesa, bet, kas liečia

Rašytojai ir svečiai „Draugo” literatūrinėje šventėje. Iš dešinės kairėn: Vincas Ramonas, Gražina Tulauskaitė - 
Babrauskienė, Juozas Kralikauskas, Povilas Gaučys, ponios Gaučienė ir Kralikauskienė ir Benys Babrauskas.

' V. Noreikos nuotrauka

Reikėtų 
koracijų 
rų. Tai 
partitūras, tai jas lengvai ga
lima būtų gauti iš Lietuvos.

Nesirengiu niekam daryti

kurie yra vertingi ir geresni 
už daugelį jau kartų girdėtų 
ir gerokai nusibodusių svetim
taučių kompozitorių kūrinius. 
Kadangi mesz savųjų kompozi
torių nevertiname ir jų dides
nių veikalų nežinome ir jų ne
remiame, o vis dairomės sve- 
timop, tai jiems nėra pakan
kamo ūpo ir akstino ką nors 
didesnio sukomponuoti, nes jie 
žino, kad jų kompozicijos pa
smerktos ilgai tylai. Gal kada 
nors... Bet jų tas “gal” nedžiu
gina ir ūpo komponuoti nepa
kelia. Ar ne nuodėmė, kad Ba
naitis, būdamas silpnos svei
katos, turi verstis muzikos pa
mokomis, o ne pasišvęsti kom
ponavimui.

Vyrų choras prieš keletą me
tų paprašė kompozitorių Gai
delį parašyti kompoziciją pa
gal Balio Sruogos poemą “Ge
dimino sapnas”, šis veikalas 
turėjo būti inscenizuotas Chi
cagoje. Kiek man yra žinoma, 
Gaidelis šią kompoziciją para
šė, tik gaila, kad ji iniciatorių 
tapo pamiršta. Neteko veikalo 
partitūros matyti, tačiau yra 
pagrindo manyti, kad toji kom
pozicija verta dėmesio, nes Gai
delis savo darbais chorui, or-

(Nukelta į 6 psl.)

rėti savo nuolatinę operą 
dažniausiais pastatymais. Ope
ros choras kasmet parengia po priekaištų ir slopinti ūpo. At- 
vieną nelietuvių kompozitorių 1 virkščiai, mes džiaugiamės, 
operą. Tik už dviejų metų nu- kad atsirado grupė entuzias- 

paStatytį Banaičio tų operos, šiuo keliu einan- 
Jūratė ir Kas- čių, ir kad savąja kalba, nors 

Negalima tvirtinti ta- ir svetimtaučių kompozitorių 
| operos, svetimoje žemėje 
kas nuo laiko praskamba 
sų ausyse. Sentimentalios 
stangos išlaikyti senąsias 
tuviškos operos tradicijas 
kam labai artimos ir savos.

su

matoma
nauja opera, 
tytis”. 1 
čiau, kad mes savųjų operų 
neturime. Petrauskas, Šimkus, 
Karnavičiiis, neskaitant da
bartinių kompozitorių Lietu
voje, yra parašę originalias 
lietuviškas operas, verta dide
lio dėmesio. Ypatinga situaci- Kiekviename operos pastaty- 
ja verčia mažiau kalbėti apie n,c daug kam yra dalelė Ne- 
•Račiūno, Dvaribnio, (Klovos, I priklausomos Lietuvos muzi- 
Baumilo, Balsio, Juzeliūno ir kinio gyvenimo, šviesiu spin- 
kitų darbus, o ką bekalbėti dubu degančio tremties 
apie tų operų pastatymą čia dangėje.
— Amerikoje? Dėl Petrausko, 
Šimkaus ir Karnavičiaus ope
rų niekas priekaištų nedarytų. 
Tik tvirtinama, jog lietuviškų 
operų pastatymas pareikalau
tų daug nepakeliamų išlaidų. 'savųjų kompozitorių darbus,

* <

lai- 
mū-
pa- 
lie- 
kai

pa-

Lietuvių kompozitorių 
veikalai pamiršti

Daug kuo džiaugiantis, 
kėtų pasvarstyti, kaip iškelti

rei
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ŽMOGAUS UŽDAVINIAI MOKSLO ŠVIESOJE
Religija ir mokslas yra lygiaverčiai keliai Dievo link

DR. JUSTIN AS PIKCN AS

Yra keli skirtingi pažinimo 
būdai ir kiekvienas iš jų turi 
savo vaidmenį, atskleisdamas 
žmogaus gyvenimo uždavinius. 
Dievo įkvėptas apreiškimas, fi
losofija, mokslas ir menas — 
visi ‘turi galios tiesą pažinti ar 
bent prie jos artėti, jei jais yra 
naudojamasi logikos ir metodų 
perspektyvoje. Norint pilniau 
patirti žmogaus uždavinius, rei
kia žvelgti į atitinkamų moks
lų, ypač biologijos, psichologi
jos ir sociologijos, dabartinius 
davinius, juos derinti filosofi
nėje plotmėje ir ieškoti jų for
mulavimo, neapsilenkiant su 
apreiškimo tiesomis.

Biologijos daviniai
Astronominiai tyrinėjimai pa

rodė, kad visatos kūnai skrie
ja neįprastai normalioj tvarkoj. 
Todėl yra plačiai pripažįstama, 
kad šis planetų, žvaigždžių iri 
kitų erdvės objektų tikslingu
mas nėra atsitiktinumo pada
ras. Tai pripažindamas A. Einš
teinas pareiškė: “Netikiu, kad 
Dievas pasauliu tarsi rulete 
žaistų”. Tikslus judėjimas yra 
būtinas, ir savo orbitų prara
dimas būtų katastrofiškas vi
satos egzistavimo ardymas.

Analoginė tvarka ir tikslin
gumas taip pat egzistuoja kiek
vienoje gyvybę turinčioje ce
lėje. Garsus vokiečių mokslinin
kas E. Schroedinger įrodė, kad 
tvarkos išlaikymas yra pagrin
dinis dėsnis išsaugoti celės gy
vybei. Vidinės tvarkos suiri
mas yra neabejotinas gyvybės 
praradimo ženklas.

Kas galioja makrokosmi
niams ir mikrokosminiams kū
nams, tas galioja ir gyvio or
ganizmui. Savo gausiais tyri
mais W. B. Cannon pademonst
ravo, kad sveikam organų 
funkcionavimui yra būtina 
tvarka ir pasikeitimų ribotu
mas (homeostazė). Visi aukš
tesnieji gyviai turi savo pasto
vų hidracijos laipsnį, tempera
tūrą ir specifinę kraujo sudėtį. 
Žymesnis vieno iš jų pasikeiti
mas yra ligos simptomas, ir 
nesugebėjimas atstatyti pir
mykštės .milieu enterne veda 
į komplikacijas ir pražūtį. Sta
bilizuojančių procesų pagelba 
organizmas žymiai padidina 
tvarkos ir tikslingumo laipsnį, 
ir tai laiduoja jo gyvybę. E. 
Schroedinger pastebi, kad ši
toks tvarkos išlaikymas yra 
nepalyginamai didesnis, negu 
bet kokia tvarka, randama ne
gyvoje gamtoje.

Žmogui, kaip biologinei bū
tybei, reikia rūpintis pašalinti 
organinius trūkumus ir pasiek
ti vidinių procesų pastovumą. 
Tai yra lengvai suprantama, 
tačiau paskutiniųjų dešimtme
čių tyrinėjimai atskleidžia nau
jų faktų, kaip antai, psicholo
ginis ir biologinis brendimas 
sustoja ir regresuoja, nesant 
pakaųkamo kontakto su tais 
pačiais asmenimis. Klinikinės 
psichologijos tyrinėjimai įrodė, 
kad motinos netekimas kūdi
kiui yra gyvybinis klausimas. 
Neatrandant motinos pakaita
lo, jauni vaikai miršta be me
diciniškai pakankamų priežas
čių.

nu-Suminėti mokslo daviniai su- ’cialinės įtakos. Jaunuolių 
teikia pagrindus vienai žmo- sikaltimai nėra jų prigimties, 
gaus užduočiai apibrėžti — tai o jų auklėjimo ir neigiamų ap- 
tvarkos savyje išlaikymas. Šis 
dėsnis apima tiek organizmi- 
nes, tiek psichines ir charak
terio dimensijas. Mjotivacijos 
harmonizavimas, susidarančių 
konfliktų išsprendimas ir inte
gracijos siekimas yra esminiai 
susiję su šiuo uždaviniu.

Socialiniai mokslai
Žmogaus prigimtis nėra

ribota vien biologiniu vystymu-
ap-

Ač'z&tė 'PaAMfe

Debesys A Kezio, S. J. nuotrauka

MOKYTI ANALFABETAI IR JŲ KEISTAS 
TESTAMENTAS VAIKAMS

Analfabetas yra artimas 
primityviam žmogui kultūros 
gyvenime: jis stovi nuošaliai 
nuo daugelio didžių kultūros 
laimėjimų.

Analfabetizmas yra dvejo
pas: priverstinis, kai sunkios 
gyvenimo aplinkybės žmogų 
paliko be rašto. Tokių mes 
jau beveik neturime. Antra 
beraščių rūšis, tai mokyti 
analfabetai, kurie savanoriš
kai knygos atsisako, tuo sa
vanoriškai išsijungdami iš sa
vo tautos kultūrinės pažan
gos, besireiškiančios raštijoje. 
Tai pati liūdniausia analfabe
tizmo rūšis. Šitoki analfabe
tai atitrūksta nuo savo tau
tos rašto tradicijų, taip susie
tų su knygnešių išauklėtomis 
nuotaikomis. Jie atitrūksta ir 
nuo savo tautos kultūrinės 
dabarties, nes jos neseka ir 
jai laiko neskiria.

*
Per 10—12 metų daugelis 

mūsų ateivių ekonominiu at
žvilgiu nuostabiai išaugo. Bet 
deja, atsiranda tokių rūmų, 
kur savos kultūros simboliui 
— lietuviškai knygai — nėra 
skiriama pati garbingoji vie
ta, kur knygų lentynos beveik 
nereikalingas baldas. Per to
kių namų slenkstį kartais lie
tuvišką knygą pernešti daro
si panašiai taip pat sunku, 
kaip kitados sunku buvo neš
ti per Prūsų sieną. Laikraštis 
dar šiaip taip prasiskverbia, 
bet knyga — tik dovanota, 
iš mandagumo priimta.

Ne lėšų čia klausimas. Lė
šų niekada nestigs pasirody
mui, puošmenims, baliams ir 
banketams. Kažkaip dolerinis 
pasirodymas atrodo labiau 
imponuojantis negu kultūrinis.

*

Daugelis šeimų jau bus už
sitikrinę tiek nuosavybės ir 
pajamų, kad jų gyvenimui už

teks. Tačiau atkakliai dirba
ma ir kietai spaudžiama — 
tai iš įsismaginimo, tai turti
nant vaikus. Tačiau vaikų di
dysis turtas bus ne tas, kurį 
tėvai įdės į kišenių, bet tas, 
kurį įdės į širdį ir į galvą. Jei 
mūsų tėvai būtų ir gausiausio
mis vertybėmis mus aprūpinę, 
bet pamiršę mūsų kultūrinius 
laimėjimus, svečioje žemėje 
mes būtume atsiradę be nieko.

Tiesa, profesinis ateinančių 
kartų paruošimas vykdomas 
dideliu rūpestingumu. Tai ge
rai, bet tai dar ne viskas. Mes 
nesiekiame turėti kuo didesnį 
skaičių specialistų internacio
nalų, o aukštos lietuviškos 
kultūros žmonių. Kaip to bus 
pasiekta, jei vaikas nuo pat 
mažų dienų matys kitokį tė
vų pavyzdį? Jei tėvų rankose 
nematys lietuviškos knygos, 
jei tėvų pasikalbėjimuose do
minuos tik materialinio verž
lumo siekimai, kaip gi galima 
laiikti kitokių idėjų vyravimo 
vaikų galvose?

*
Laimei, aukščiau nusakytos 

šeimų nuotaikos gal daugiau 
išimtis kaip taisyklė, bet ir 
to neturėtų būti. Šių eilučių 
autoriui niekad neišnyks iš 
akių vaizdas aplankyto naujai 
pastatyto ateivių namo, kur 
salione, pačioje garbingiausio
je vietoje, sienoje įtaisytos 
nuolatinės knygų lentynos, ir 
visos pripildytos naujausiais 
leidiniais. Šeimininkai ne pa
čio aukščiausio išmokslinimo, 
bet jų lietuviška dvasios kul
tūra nuostabiai turtinga.

Šviesių lietuvių butai vaka
rti, s tevirsta privačiomis skai
tyklomis, turtingomis savo 
periodine spauda ir naujais 
leidiniais. Laisvalaikius ati- 
duodaųii tik televizijai, prara
sime tėvynės vizijas.

J. Pr.

linkos veiksnių pasėka.

Žmogaus prigimties pagrindų 
vystymasis yra atbaigiamas su 
moralinės ir religinės dimensi- 

Į jų pasireiškimu išgyvenime ir 
elgsenoje. Stebint vaiko natū
ralų palinkimą į moralinį ver
tinimą bei į religinį išgyvenimą 
ir į jaunuolio jautrumą šiems 
Išgyvenimams, prieinama tik 
prie vienos išvados: tai yra 
žmogaus prigimties esminė da
lis. Religinis polinkis yra bene 
pats esmingiausias įrodymas, 
kad žmogaus sąmonės dalis yra 
skirta šių galių funkcionavimui 
(M. F. Scheler). Todėl be mo
ralinio ir religinio išgyvenimo 
ir be savęs vertinimo ■ jų švie
soje žmogaus brendimas nėra 
nei pilnas, nei jį patenkinąs.

Save atrandant

Dr. Justinas Piktinas

Asmenybės ugdymas kyla 
ne vien iš įgimtų gabumų, bet 
kartu ir iš visų asmenį palie
čiančių faktorių. Aplinkos įta-
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si. Kūdikis yra emocinė ir so
cialinė būtybė, turinti savyje 
dvasinį pradą. Šios prigimties 
vystymas didele dalimi priklau
so nuo tėvų, šeimos ir aplin
kos veiksnių. Pavyzdžiui, iš
skiriant įgimtas primityvias 
jausmines reakcijas, kurie 
jiems yra tėvų ir artimųjų ro
domi. Iššaukdama gausų pozi
tyvių jausmų spektrą, socialė ! Vokietijoje, ^įvykusi tarptauti- 
vaiko aplinka vysto jo emoci
nį lobyną teigiama kryptimi. 
Veiksniai, skatiną negatyvius 
jausmus, mažina emocinės plėt
ros tvarką ir, nesant balansuo
jančių įtakų, įdiegia emocinio 
suirimo elementus.

Panašiai yra ir su sociali
niais bei kultūriniais bruožais: 
jie yra įgyjami iš artimųjų as
menų, pastariesiems juos su
prantamai ir gyvai išreiškiant. 
Trūkstant kultūrinių faktorių, 
paprastai pasireiškia priešso-

Eilėraščiai iš Sibiro

KAPO BEIEŠKANT

Baublio Bitutė

Užpustė pėdsakus smiltynuos vėjas, 
kaip man atrast tave?
Kam, tiek išvargęs, iškentėjęs, 
Tu palikai mane?

Pavasarį atgyja žemė,
vėl rūtos sužaliuos...
Kodėl gi tau likimas lėmė 
negrįžti atgalios?

Žinau, dainuos ir vėl Tėvynė 
apie didvyrius tuos, 
kur ilsis svetimuos smiltynuos 
už laisvę Lietuvos...

Tu šypsenoj laisvų vaikų atgysi, 
o vardas tas dainoj skambės.
Tu, pilkas ir nežinomas Karžygį, 
Tėvynė neužmirš Tavęs!

Po literatūros pasaulį Vokietijoje pasižvalgius
KNYGOS IR TAUTOS. KAS KYLA IR KAS BLĖSTA?

Knygynuose, kioskuose 
didžiulė įvairių kraštų knygų 

, paklausa
I Praėjusį rudenį Frankfurte,

' nė knygų mugė buvo ne tik 
didžiausia, palyginus su seniau 
surengtomis. Ji buvo ir įrody
mu, kad šiuo metu knygų skai
tytojų skaičius visur žymiai pa
didėjo. Štai, panašiai kaip ir 
JAV-se, ir Fed. Vokietijoje gy
ventojai knygoms išleidžia 13% 
daugiau pinigo, kaip 1959 m. 
Jau kitas reikalas, ar lygiagre
čiai su padidėjusiu skaitymu 
pakilo ir literatūros kokybė.

Minėtoje knygų mugėje leidė
jas Witsch žurnalistams papa-

V. ALSEIKA, Vokietija

t

} Nuo Homero ligi Lolitos ir
Milą 18

MOTULEI

šakojo apie tai, kad knygų rin
koje stebima ekspansija ir kad 
pastaruoju metu, kai paskiri 
kraštai intensyviai keičiasi tų 
dvasinių gėrybių turtais, jau 
tenka kalbėti apie “pasaulinę 
literatūrą”. Kad šie žodžiai ati
tinka tiesą, lengva įsitikinti, pa
žvelgus į knygynų ir “paper- 

Į backs” kioskus didelių miestų, 
pvz. Stuttgarto ar Muencheno 
stotyse. Tai, ką pastebi praei
vis, drąsiai galima pavadinti 
spalvinga pasauline literatūros 
panorama ar, jei norite — sker
siniu piūviu.

A

Žiemos pasaka Nuotrauka V.R.
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Jūsų akis atkreips ne tik kla
sikinė literatūra, bet ir patys 
naujausi įvairiausių kraštų pro
duktai. Būdinga tai, kad Vo
kietijoje panašus vaizdas su 
maisto produktais ir su dvasi- ’ 
ne kūryba... Jei krautuvėse už
tiksi gausybę lenkiškų ar olan
diškų kiaušinių, o vaisių tarpe 
įžiūrėsi itališkus, ispaniškus ar 
izraeliškus apelsinus, tai kny
gų spintose spindės — skonin
gai išleistos — viso pasaulio 
literatūrų knygos. Tiesa, ir 
JAV knygynuose ar kioskuose 
matyti daug užsienio kūrybos, 
tačiau Vokietijoje jos nepaly
ginti daugiau.

Nabokovo “Lolita” ar Uris 
“Exodus” su jo “Milą 18” tai i 
tik pavyzdžiai, kad vokiečiai 
labai jautrūs knygų sėkmei . 
svetur ir ypatingai Amerikoje. 
Beveik kiekvienas “best-selle- 
ris” atseit, labiausiai paplitusi 
knyga JAV-se jau virsta tokiu 
pat susidomėjimu objektu ir 
Vokietijoje, štai Shirerio “Tre
čiojo Reicho kilimas ir žlugi
mas” nuo spalio mėn. — spau
dos ir skaitytojų kritiška po
kalbių tema.
Mažesnis anglo - saksų romanų 

pareikalavimas
Fed. Vokietijoje 1960 m. iš

leistų knygų tarpe visą trečda
lį užėmė vertimai iš svetimų 
kalbų. Vertimai, reikia pasa
kyti, atlikti rūpestingai, kruopš 
čiai, sąžiningai, o skoningam 
knygų apipavidalinimui nieko . 
netektų prikišti. Dar čia verta 
pastebėti, kad iš svetimų kal
bų į vokiečių kalbą išversta 
1357 grožinės literatūros pava-
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Tai per mane, motule, tau sidabro gijos 
plaukuosna įsipynė,
tai per mane veidai nubalo, kaip lelijos, 
ir akys nusiminę...

O kas man vakarais lopšinę 
dainavo čiūčia-liūlia, 
apie didvyrius ir tėvynę, 
o ar ne tu, motule?

O ar ne tu man pasaką, tą gražią, 
sekei vis apie laisvę?
O ar ne tu mane dar mažą 
“ar myli ją?” — paklausei.

Ar nesakei: visų brangiausia 
tai laisvė ir tėvynė.
Ar nesakei: garbė aukščiausia, 
tai tiems, kurie ją gynė.

Ir tavo pasakas, lopšinę 
visad širdy turėjau.
Aš ne didvyris, mama, bet tėvynę 
labai, kaip jie, mylėjau.

MANO ROŽANČIUS

Į tėviškę svajonių takas 
nukels tą ilgesį sapne. 
Ten obelų palinko šakos 
auksinio rudenio mete.

Gijas sidabro draiko vėjas, 
rasos lašeliuos saulė žais.
O, Viešpatie, kaip man norėjos 
surinkti tuos lašus kadais...

Surinkti ir suvert rožančių!
O kas, o kas tuo patikės, 
kad nežinojau, kokios kančios 
kriy gyvenimo lydės.

Kad ne rasos lašų karoliai, 
ne aukso saulės spinduliai, * 
o malda kalinio varguolio 
rožančių duonos vers kantriai.

Kad ne prinokę sodo vaisiai, 
ne aukso derlius toks gausus, 
ne vyturėlis, kaip kadaise, 
ramins ir guos mano jausmus.

Kad ne jurginai man palangėm — 
Spygliuotos vielos ir sargai.
Kad saulė svetimoj padangėj 
pilka, nešildo. Mes vergai.

Rožančių duonos pirštai varsto, 
o sielai poilsio nėra.
Stipriausiam visa tai apkarstų, 
o aš? O aš tokia silpna!
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MOKSLAS • MENAS
LITERATŪRA

ŽODŽIAI IŠ LIETUVOS
Tenykštis kultūrinis gyvenimas mėty metais jį stebėjusio akimis

Ken&nė. 'PaAaši&
KULTŪRINIAI REIKALAI GYVENIME IR SPAUDOJE

va-
in- 

dar
že-

Tiesiog nesinori tikėti, kad 
štai kalbiesi su jaunu žmogum, 
tik prieš keletą metų baigusiu 
Vilniaus universitetą, tik prieš 
keletą mėnesių lankiusiu Vil
niaus ir Kauno teatrus, lietu
viškąją operą, simfoninius lie
tuvių kompozitorių koncertus 
filharmonijos salėje, lietuviš
kas bibliotekas, literatūros 
karus. Bičiulis, geologijos 
žinierius Juozas Miklovas, 
tik trečia diena Amerikos 
myne. Viskas dar jam nauja, 
neįprasta. Ir jis pats su juo 
besikalbančiam, atrodo, toks 
šiame krašte nerandamai nau
jas. Pokalbyje jauti, kad kal
biesi su žmogum, dar nepaty-: 
rūsio dolerinio drugio, ir to
dėl šneka pinasi ne apie už
darbius, pirkinius ir visa kita, 
o apie tai, kas turtina lietuviš
kos kultūros aruodus ir kas, 
nežiūrint okupanto, yra pačių 
lietuvių pastangomis neužslopi
namai gyva pavergtame krašte.

— Ir iš tolo sekdami dabar
tinį Lietuvos kultūrinį gyveni
mą, matome nemenką judrumą 
tiek muzikoje, tiek mene, lite
ratūroje, teatruos. Sakykite, 
kaip žmonės visa tai ten pri
ima: ar tik kaip savo poilsio 
laikui užpildyti produktą, ar 
kaip tautos išlikimo garantiją 
grėsmingoje slavų jūroje?

— Kada susimąstai ties pa
našiais klausimais, o ypač ties 
šiandien likimo mums uždėta 
sunkia tautos gyvestingumo ir 
savitumo išlaikymo problema, 
kuri tik vakar dar buvo toly
gi visiško fizinio ir dvasinio 
sunaikinimo grėsmei (o ry
toj?!), atgimsta praamžių 
vaizdai, kada į gaisravietes vėl

*

Šv. Petro ir Povilo bažnyčios Vilniuje 
interjero fragmentas

Juozas Miklovas

; rašytojų, muzikų Lietuvoje 
turi savus, asmeninius šedev
rus užslėpę stalčiuje. O tie kū- 

i riniai, kurie išvysta šviesą, yra 
daugumoje atnešami dabarti
nei valdžiai kaip užmokestis už 
asmeninę egzistenciją, už tai, 
kad nepašalintų tave iš profe
sinės draugijos. Tam tikra 
išimtis yra su herojinėmis - is
torinėmis temomis, nes jos ma
žiau susilaukia sovietinės ko
rektūros. Taip paaiškinamas 
kūrinių istorinėmis temomis 
klestėjimas tarybiniais metais, 
nežiūrint valdžios spaudimo 
kurti sufabrikuotas aktualijas. !

Tam tikrą judrumą rodo ir 
satyra, kaip jauno dramatur
go K. Sajos kūriniai (“Lažy
bos” ir “Septynios ožkenos”) 
ir gausios karikatūros iliust
ruotame žurnale “Šluota”. Ga
limas dalykas, tai yra dėl to, 
kad pats tarybinis gyvenimas,

Bernardinų bažnyčios skliautai Vilniuje

rinkdavosi žmonės, atgydavo 
pilys... Šiandien iš Sibiro trem
ties, iš katorgų dažnai be svei
katos, bet stiprūs dvasia, su- j0 santvarka jau pilna satyros, 
grįžta darbštūs žmonės į gim- 0 juoktis neleisti būtų dar vie-
tąsias vietas. Sodybų nė sąs
paros!.. Likę Lietuvoje ir su- 
grįžusieji susitinka, sveikinasi. 
Vaizdas panašus į šimtmečiuos 
nuskendusius, bet pati trage
dija nepalyginti didesnė, ir ne
baigta. Bet gyventi reikia.

O “pilių” senobiniai pamatai 
dar tebetarnauja dvasiniu ir 
kultūriniu pagrindu. Tai visų 
pirma sakytina, kad senasis, 
ypač grožinės literatūros pali
kimas nepaprastai atitinka da
barties laikams Lietuvoje. Is
torikas Simonas Daukantas, 
Adomas Mickevičius, vysk. M. 
Valančius, tautinio atgimimo 
patriarchas dr. Jonas Basana
vičius, patriotas ir satyrikas 
dr. V. Kudirka, Julija Žemaitė 
su kaimo, su baudžiavos vaiz
dais, atgimstančios Lietuvos 
dainius poetas Maironis, V. 
Krėvė, Čiurlionis... Visi jie te
lieka didieji dabartinės, ypač 
jaunosios, kartos numylėtiniais.

Dabartinė literatūra, menas, 
muzika, teatras Lietuvoje tu
ri ir savus pasiekimus, kurie 
mažu spindulėliu sušvinta iš po 
biu okratinių rėmų. Tas ypač 
sakytina apie pasiekimus mu
zikos srityje. Ir visa tai žmo
nės priima su vidiniu pasiten
kinamu. kaip bendro protesto 

O didžioji visuomenė, 
galima pasakyti, pakankamai 
išprususi, kad atskirtų pelus 
nuo grūdų. Būtinos bolševiki
nės tirados kūrinyje, jam pri
mesta forma ir kt. nepastebi
mai praeina, kaip atlikusi blo
gybė.

— Kurios nujaučiamos ir, gal 
būt, pagrindinės pačių kūrėjų 
intencijos, jeigu jie dar nėra 
partijos bilieto visiškai nužu
dyti? Ar yra dabartinėje Lie
tuvoje koks nors literatūrinis 
pogrindis? Ar nenugirstama, 
jog rašytojai rašytų ir tai, ko 
neįmanoma viešai skelbti? Ar 
kursuoja ir nuorašinė arba tik 
iš lūpų į lūpas perduodama li
teratūra?
,— Aš manyčiau, kad dau

guma kūrėjų Lietuvoje siekia 
ieškoti ir kurti ką nors nauja. 
Tačiau kiekvienas naujumas 
okupantui yra jau įtartinas. O 
kurti ir kartu falsifikuoti tiesą 
dažnai neleidžia sąžinė. Gali
mas dalykas, kaip eina gandas, 
kad daugelis dabartinių poetų, 

gaidą.

nu šedevru daugiau.
Yra žinomas ir nelegaliosios 

kūrybos kursavimas, atsiradu
sios tiek Lietuvoje, tiek ir Si
biro tremtyje jau žinomų, o 
taip pat ir jaunų autorių. Daž-
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UŽ KO AKIS PIRMU ŽVILGSNIU UŽKLIŪVA

A. L. D. S. parodoje, Čiurlionio galerijoj, apsilankius

Matyt, jau* pačių parodos budžiu priartėja prie abstrak- konio nuosaikumą. Paveikslas 
tvarkytojų rūpesčiu A. Vaikš- šiosios tapybos. “Milijonai gė- lyg specialiai žiūrovui pagąs- 
noros darbai išrikiuoti centri- lių” tad ir yra geriausias šios dinti.

Gerokai šioje parodoje pasi
stengęs kun. P. Brazauskas. 
“Kristaus galva” (4), “Kom
pozicija” ir “Rytų Oregone” 
kalba už portretinius, peisaži- 
nius ir kompozicinius dailinin
ko ieškojimus, 
rezultatų dar

nėję salės vietoje, duodant i rūšies jo darbų, 
jiems lyg ir išskirtinės vertės.
Paveikslai perdėm abstraktūs.; Surrealistiniai ir simboliniai 
Parodos salės planuotojai ne- d- Mieliulio paveikslai žiūrovą 
klydo, šį dailihinką ypač už- prikala ilgiau ties jais stabte- 
akcentuodami. A. Vaikšnora lėti. Visu savo kūrybos pobū- 
yra talentas, žinantis, ką ir džiu Mieliulis šiandieninėje mū- 
kaip pasakyti. Kiekviename pa- j sų tapyboje yra keistas ir vie- 
veiksle dailininkas jaučiamas nišas unikumas. Temos ir jų 
lygiai stiprus, ar tai būtų tik sprendimai žiūrovą tiesiog hip- 
minimum spalvingos “Misty 
Forms”, ar “Žaliosios fantazi
jos” bei “Miško fantazijos” 
ryškiųjų ir gausių spalvų sriau 
tas. “Misty Forms” rodo ypač I 
jautrią dailininko ranką, kur 
beveik tik viena balzganai ir 
juosvai pilka spalva išgauna
mas didelis efektas. Ant abst- 
raktizmo ir simbolizmo ribos 
stovi egzistenciniai šiurpus' saulei”, 
“Ebony”. Kiekvienu atžvilgiu 
A. Vaikšnoros atradimas ir jo 
įjungimas bei įsijungimas lie
tuvių dailėn yra gražus indė
lis kultūrinin mūsų gyveni
mam

J .Pautienius šį kartą nuste
bino temos naujumu. Lig šiol 
jį “gėlininku” vargu ar galė
jome pavadinti. Tuo tarpu čia
rodomi visi J. Pautieniaus dar- bangų grėsmėje, 
bai yra išimtinai spalvingų gė
lių puokštės. Tai kalbėtų už 
dailininko nesustingimą, ieško
jimą naujo. Ar žygis pasisekė? 
Iš dalies taip, iš dalies ne. Pau- 
tieniui būdingos kietos ir šal
tos spalvos neblogai derėjo jo 
pasažuos. Bet šiltom, trapiom 
ir intymiom gėlėm nevisur jos 
lvg’ai tinka. Puokštėse jaučia
mas drožtinis, medinis įspūdis. 
Rezultatas daug geresnis tose 
puokštėse, kurios visu savo po-

Kazys Bradūnas

GOTIKA

Giesmė suskambo... lengvą aidą 
Dangop nusineša skliautai — 
Ir kasdienybės pilko veido 
Jau niekur, niekur nematai.

Pradingo žemė, laikas baigės, 
Nuskendo ten šviesos tvane — 
Ir nežinau, ar krenta žvaigždės, 
Ar eina Dievas į mane.

0 kad ateitumei manęs čia, 
Tavam atodūsy užgesčia... 
Ak ateini... Nepamiršai...

Ir kai žvelgiu į begalybę, 
Akių blakstienose sužibę 
Du džiaugsmo degantys lašai.

notizuoja. Ir baisiai įdomu, 
kaip toliau vystysis reiklūs jo 
užmojai. Tuo tarpu apie tai, 
kas lig šiol padaryta, dar ga
lima ir šiaip ir taip pakalbėti. 
Sakysim, realistiniai rodoma jo 
simbolių kalba būna kartais 
per tiršta, kad pro ją būtų ga
lima įžvelgti estetinį taikinio 
vidurį. Kai kur, ypač “Himne 

jaučiamas spalvinis, 
kompozicinis ir net tematinis 
bendrumas su pastarųjų metų 
Salvador Dali kūryba. “Naš
laitis” šį kartą labiausiai pra
einantį pagauna. Tema ne nau
ja. Ir Čiurlionis ją sprendė li- 
kiminiuose savo paveiksluose. 
Tik Mieliulio 
anos nostalgiškos ramybės, o 
tiesiog akis merkiantis šiurpas, 
atriedančių ir viską užpilančių 

A. Petrikonis, nors ir neieš
kodamas nežinomų žemių, 
kruopščiai išmąstytais savo 
darbais s mielai patraukia dėme
sį. Jo pamėgtų mėlynų, gelto
nų ir juosvai pilkų dažų pynė 
ritmingam peisaže ar natiur
morte rodo sugebančią daili- 
ninko ranką. Iš jo čia vienu 
sakiniu aptartos kūrybos išsi
skiria “Likimas”. Šis paveiks
las sunkiai įderinamas į Petri-

kurių tikresnių 
lauktina*.

“Moterys”D. Bui'ičo
drąsi ir medį pažįstančios ran
kos skaptuotė. Šis, vienintelis 
tokio pobūdžio darbas parodo
je rodo tikrus Buračo, kaip 
skulptoriaus žingsnius. Gaila 
tik, kad rašančiajam neteko 
parodoje rasti kataloge įrašy-

(Nukeha į 2 psl.)

Aušros vartai Vilniuje (XVI amž.)

Jeigu taip vieną dieną ko
kio nors pikto raganiaus 
mostelėjimu imtų ir sustotų 
laisvojo pasaulio lietuvių kul
tūrinė veikla, ar beturėtų ta
da prasmės ir visas kitas mū
sų čionykštis bruzdėjimas ? 
Jeigu rašytojai sulaužytų 
plunksnas, dailininkai teptu
kus, kompozitoriai ir muzikai 
nepaliestų instrumento, tylė
tų solistai bei aktoriai, ar ga
lėtume tada kalbėti apie ori
ginalius lietuvio bruožus žmo
nijos kultūriniam veide, ar 
bebūtume tada ko nors ver
ti ir ar besijaustume kam 
nors reikalingi? Šitai, atrodo, 
puikiai suprantama nevieno 
kultūrinės veiklos mecenato ir 
įvairių visuomeninių sambū
rių bei kitų bendruomenės pa
dalinių. Jų rūpesčiu ir parama 
organizuojami literatūros kon
kursai, parodos, koncertai. 
Kultūrinę ambasadorystę pui
kiai supranta ir patys pavie
niai kultūrininkai, dažnai nie
kieno neremiami, o dar savo 
pridėdami, organizuoją mūsų 
kūrybinio žodžio pasirodymą 
svetimoje kalboje, savomis 
pastangomis einą j amerikie
čių meno bei kitokias paro
das. Įvairiomis progomis sa
lėse pasakoma geras žodis vi
su tuo besirūpinančių adresu, 
pasidžiaugiama, pasiryžtama 
nepailsti. Bet šitoks akcentas 
ir šitokia pakili nuotaika pa
siekia tik tuo metu salėje su
sirinkusius. O kultūrinės veik
los sriautas arba jau bent 
tokio sriauto jutimas turėtų 
būti akivaizdus visoje mūsų 
visuomenėje visur ir visada, 
norint, kad ir tos kultūrinės 
veiklos rezultatas būtų ver
tas pasididžiavimo.

C tokias visuotines nuotai
kas sukurti ir palaikyti pačia 
didžiausia dalimi gali tik ga
na gausi laisvojo pasaulio lie
tuvių spauda. Deja, lig šiol 
visuose mūsų laikraščiuose 
kultūriniai reikalai buvo ir 
yra nustumti į kelintaeilę vie
tą. Trumpaamžis, net ir lietu
viškam reikalui visai nereikš
mingas įvykis gyvybinius mū
sų kuHūros reikalus visur yra 
užgožęs *-r beveik neatranda- 
mai nustelbęs. Mūsų spaudos 
veido profilis yra visai pana
šus į amerikietiškosios spau
dos. Toks, o ne kitoks, ame
rikietiškosios spaudos veidas 
yra visa, pateisinamas ir visai 
suprantamas: amerikiečiai da
ro didžiąją politiką, amerikie
čiai daro didįjį biznį ir didžią
ją dienos sensaciją, ir šitų 
dalykų akcentavimas jų spau
doje turi ir savo prasmę 
ir pateisinamuosius motyvus. 
Kas kita mūsų spauda ir mū
sų reikalai.

Tad, jeigu mes dar neme
luodami kalbam ir rašom, jog 
savo tremties egzistenciją 
įprasminti ir tėvynės palikimo 
kaltę išpirkti tegalime tik kul
tūrinių lobių telkimu lietuvių 

tautai (politinės veiklos re
zultatas dažnai yra ne mūsų 
rankose) ir jeigu norime tuos 
lobius turėti tokius, kad ne
būtų gėda rodyti ir svetimie
siems, tai ir mūsų spaudoje 
reikia rasti jiems vietos, ne
prastesnės, o kartais net ge
resnės už skirtąją įvykiui ar 
politinei informacijai. Juk 
kartais gaila žiūrėti, kai lie
tuviškasis laikraštis lietuviš
kosios knygos premijavimą 
ar literatūrinio konkurso re
zultatą praneša skaitytojams 
tik trumpa, užkištine kroni
kos žinute paskutinėje vieto
je, tuo pačiu laiku pirmaja
me puslapyje rodydamas lie
tuviškam reikalui labai “reikš- 
mir gus” Laoso princus ar 
amerikiečių vidaus politikų 
veidus. Šituo nenorima pasa
kytu kad kiekvienas mūsų 
kultūrinis faktas lietuviškoje 
spaudoje turėtų virsti tik pa
gyrų tiradomis. Santūrus ir 
įvairiaatžvilginis vertinimas 
bei nuomonių pasikeitimas yra 
būtini, norint nenuvažiuoti į 
klystkelius^ Svarbiausia tik, 
kad spaudoje apie tai būtų 
kalbama. Ir kalbama ne sun
kiai atrandamam kamputyj, 
bet ten, kur skaitytojo akys 
užkliūtų, kaip už reikšmingo 
ir nepraleidžiamo fakto.

Tačiau ir spauda nevisada 
yra kalta. Kalti kartais ir pa
tys kultūrininkai ir kultūrinių 
faktų organizuotojai. Saky
sim, kurioje nors lietuvių ko
lonijoje, šimtus mylių nuo 
laikraščio redakcijos, įvyksta 
koncertas, spektaklis ar meno 
paroda. Pačiai redakcijai nu
važiuoti ir savo akimis pama
tyti bei išgirsti neįmanoma. 
Kreipiamasi į rengėjus bei 
vietinius bendradarbius. Ir... 
atsiliepiama tik savaitėms ar 
mėnesiams praėjus nuo apra
šomojo ar vertinamo fakto. O 
skaitytojas tokias senienas 
spaudoje regėdamas, jas sa
vaime linkęs nuvertinti, kaip 
laiku nepaskelbtas, ir todėl 
dabar dėmesio, vertas tik iš 
pasigailėjimo.

Specialia prasme reikia pri
siminti ir tuos faktus, kurie 
vyksta laikraščių pašonėje. 
Redakcijų nariai arba jų už
prašyti recenzentai visada 
stengiasi čia pat esančius kul
tūrinius įvykius pamatyti ir 
juos spaudoje aptarti. Tačiau 
neretai toks asmeniškas vie
nur ar kitur dalyvavimas yra 
surištas su bilieto nusipirki
mu. Redakcijos žmogus tada 
paprastai pats bilietą nusi
perka, o jeigu kviečiamas re
cenzentas iš šalies, tai laik
raštis jaučia pareigos jam bi
lietą apmokėti. Būtų linkėtina, 
kad kultūrinių faktų organi
zuotojai šito nepamirštų, pra- 
matydami spaudai neapmoka
mus bilietus, pasiųstus ne su 
šelpiančios rankos mostu, bet 
su įprastu žurnalistiniu eti
ketu. K. Br.

Split by PDF Splitter



Georgės Rouault Stebuklas

ANTROJI DALIS • 1962 — MAIRONIO — METAI, VASARIO 3 D. • FEBRUARY 3,1962 • PART TWO

ATSISKYRĖLIŲ KELIUMOKSLAS • ALENAS
LITERATŪRA

> __________________________

MODERNUSIS MENAS IR KRIKŠČIONYBĖ
Meno istorikų ir filosofų naujas žodis
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Kažkas yra pasakęs, kad: 
religinis menas — tai beraščių 
Šventasis Raštas. Pagrinde su 
tuo sutinkant, reikėtų pridėti, 
kad religinis menas bus ir raš
tingųjų dvasinio pasigėrėjimo 
ir įkvėpimo šaltinis bei ant- 
gamtės žvilgsniams teleskopas.

Džiugu, kad šioje srityje ap
tinkame nalijų apraiškų. Ne 
taip seniai amerikiečiai Frank 
ir Dorothy Getlein davė isto
rinę studiją “Christianity in 
Art”, o dabar ta pati Bruce 
Publishing Co. Milwaukėje iš
leido tų pačių autorių naują 
studiją “Christianity in Modem 
Art” (gausiai iliustruota, 227 
pusi., kaina $5).

JUOZAS PRUNSKIS

Bažnyčia retai kada buvo taip 
nutolusi nuo savo laikų meno, 
kaip kad ji yra dvidešimtojo 
šimtmečio viduryje, ir vis dėl
to ji niekada nebuvo taip svei
ka, kaip dabar...

Tai konstatavę, autoriai 
džiaugsmingai prisimena, kad 
1

tai, atrodo, kiek kalba į jaus
mus, emocijas. Modernusis ta
pytojas savo žvilgsnį kreipia 
ne tiek į fizinę daiktų išraišką, 
kiek į jausminį atgarsį stebin
čio žmogaus mintyje.

Suprantama, kad šitoksai me
nas bažnyčiose daugelio galė
tų būti laikomas keistu ir ne
suprantamu naujumu, gal net 
daugelio pasipiktinimo priežas
timi; tai ir buvo priežastimi,

per 15 šimtmečių Bažnyčios Bažnyčios atstovai nesku-
ryšys su savo laiko menu buvo J° pavyzdžius kelti į alto-
labai artimas. Bažnytinė archi- r^us *r aPs^ritai į šventoves.

Plačių polėkių veikalas

Tai veikalas didelių polėkių. 
Autoriai gerai pažįsta dabar
ties modernųjį meną, religines 
apraiškas jame ir prabyla nau
ju žodžiu į besidominčius krikš
čionybe ir menu. Tai knyga, 
kurią labai rekomenduotume 
paskaityti ir bažnyčių vado
vams, ir menininkams, ir reli
gija bei menu besidomintiems 
intelektualams. Kiekvienas čia 
ras ką naujo, praplečiančio aki
ratį, nors su kai kuriais drą
siais autorių pasisakymais ir 
nesutiktų. Jau pačiame knygos 
pirmajame puslapyje užtinka
me giliai intriguojantį pareiš
kimą:

— Šiandieną bokštu iškylan
tis klausimas meno ir krikščio
nybės santykių problemoje yra 
tai faktas, kad tuodu veiksniu 
apie pustrečio šimto metų be
veik apsiėjo be kits kito ir nei 
vienas žymiai nepasidarė blo
gesniu dėl antrojo partnerio 
nebuvimo

lektūra šimtmečių bėgyje vis 
pabrėždavo kokią ypatingą tie- | 
są:

— Šv. Petro bazilika Romo
je išreiškia visuotinės Bažny
čios didingumą; jos paskirtis 
— visatą atvesti prie Viešpa
ties altoriaus. Gotinė katedra 
yra kylantis stiklo ir akmens 
himnas, savo lyriniais konst
rukcijos šuoliais ir spalvų gau
sume simbolizuojantis begalinį 
Dievo tvarinį jos įvairumą.

Moderniojo meno pobūdis
Naujas etapas atsirado su 

iškilimu moderniojo meno. 
Kaž kas vaizdžiai apibūdino 
moderniojo meno vedamąją 
mintį: išradus fotografiją, ne
bereikia piešti nei veidų, nei 
daiktų. Modernusis menas pa
laipsniui atsisakė nuo daugelio 
dalykų, kurie klasikiniame me
ne buvo taip stropiai puoselė
jami. Moderniajame mene ma
žai tededama pastangų suda
ryti erdvės iliuziją, ką su to
kiu pasididžiavimu kūrė didie
ji visų laikų tapytojai. Iškrei
pimai, neproporcingumas — 
laisvai praktikuojami; paveiks-

drauge. Katalikų lai ne tiek vaizduoja kaip daik-

Sachariniškos praeitų 
šimtmečių kopijos

Tačiau iš kitos pusės, išau
gus masinei fabrikų gamybai, 
išstūmus kūrybingus viduram
žio tipo meistrus ir menininkus, 
daugelyje šventovių, kaip ra
šo šios knygos autoriai, atsi
rado paveikslai be gyvybės, su
stingę, sachariniški, mirusios 
lėlės — dviejų ar trijų matavi
mų... Tie paveikslai, statulos 

i tai septynioliktojo šimtmečio 
kūrinių kopijos, tik atliekamos 
su daug menkesniu sugebėjimu 
ir menišku supratimu, kaip jų 
pirmieji pavyzdžiai prieš tris 
šimtus metų... Tai praskiestas 
seKimas...

Cia, kaip autoriai pastebi, iri 
susidaro pavojus: toks nekri
tiškas dievotumas visada suda
ro pavojų garbinti prosenelius 
ir būti aklam dabarčiai. Ir kai 
tai praktikuojama su ypatinga 
įtampa, “toks dievotumas nu
stoja buvęs gyvybę nešanti 
žmogaus egzistencijos dalis ir 
tampa mirusis svoris, pančiai 
ir akių užrišimas”, (p. 19)

(Nuke’ta J 7 psl.)

Paulius Augius

Povilas Vaišvila

PIRMYKŠTIS ATŽALYNAS

... Je conviendrai, si, l’on veut, que la vertu, comme tout 
ce qui ėst beau et tout ce qui ėst grand, ne soit qu’illusion 
Qu’est-ce donc que le bonheur, mon cher ami ? Et si le bon- 
heur n’est pas, qu’est-ce donc que la vie? Je n’en sais rien.

Leopardi

Aš klūpėjau koplytėlėj vieną skaistų rytą, —
Tada saulė tebegyvmo spirališkai nušvitusius žandus
Ir nekaltos mano rankos kryžių spaudė: Veni Creator Spiritus.

(Dėl amžinybės ir tobulybės — per ištvermę ir tikėjimą 
Per maldą ir atgailą — dėl svarbiausiojo momento 
Žodis tampa kūnu...).

Ir mano kūnas nuogas bei įamžintas ant sausos Judėjos 
žemės —

Ties Kalvarija tvyloja rausvų dulkių šilumos srovė,
Ties Golgota tvyloja Apokalipsė...
Ir kai nemirtingumu aprėpei, kad įsikūnijai —
Jėgų versmės tryško — spėriai žengdamas kliedėjau...
Ir viliojančios gamtos akivaizdoj virpėjo Pergalė.

Pergalė! Pergalė! Mano Dievas Pergalė!

Ir slegiančios ašaros sutino Pergalės glėby,
Ir atgimė nurėkštas minčių sriautas,
Ir užgeso apstulbta akių šviesa,
Pražydo rasotos Alpių žvaigždės, 
Pakvipo sakais Aortos slėnių pušynai...
Ir vėl Oberammergau...

šiandie nepalūžę suvedėm sąžinės sąskaitą
Ir paskendom jautrios dienos tėkmėj —
Mūsų naktys liko išsamios.

Bet neilgam gėrėjaus skaisčiojo ryto atspindy, neilgam: 
Tūleriopos mano aistros liks nepalaimintos —
Ūmai šaltakraujo įkvėpimo pervertas, žėrinčiomis akimis, 
Kraujais pasruvusiomis akimis išvydau save
Ir ‘numarintą bei suklupusį savo pavidalą...
Tada supratau, kad mano valandos
Kad sofistiškos mano valandos lyg ištikimos vienuolės 
Pražūties link lydėjo.

(Po amžinybės ir tobulybės — be ištvermės ir tikėjimo 
Be maldos ir atgailos — po svarbiausiojo momento 
Vilties kalinys nebeegzistuoja,
Žmogus neegzistuoja).

Ir kai vienoj akimirkoj atsivers kintantis mano didybės 
spektras,

Kai vėl jausiu sudievintą savo aistrų užtekėjimą
Ir liesiu pirmąsias susižavėjimo ašaras
Ir kai išgirsiu griausmingąjį atsiskyrėlį, šaukiantį mano 

vardą —
Apsireiškusios prigimties audiencijoj be prisikėlimo 

persižegnosiu:
— Superior sum quam cui aliųuid nocere possit!

Mes jau ištustinom Mltridato taurę,
Mes jau išklausėm Imperia, Crocemosso ir Superga,
Jau susijaudinom priešais Platrės Samsoną
Ir Fiveiskio Pergalės Triumviratą,
Mes jau pasekėm Vydūno asmenybę...

Pergalė! Pergalė! Mano Dievas Pergalė!
Mano rankos jau raumeningos ir užgrūdintos.

Aš esu prašytas parašyti 
pora žodžių apie kun. dr. J. 
Prunskio straipsnį, telpantį 
šios dienos Drauge, ir ta proga 
pasisakyti apie tą tikrovės ir 
idėjos skirtumą, kuris iškyla, 
meno ir krikščionybės proble
mą svarstant.

Iš kun. Prunskio straipsnio, 
apžvelgiančio labai įdomios; 

knygos mintis, man krito 
akysna ponų Getlein pasisa
kymas, kad krikščionybė ir 
menas apsiėjo vienas be kito 
apie pustrečio šimto metų r 
nuo to nei vienas, nei kitas 
nepablogėjo. “Katalikų Baž
nyčia retai kada buvo taip 
nutolusi nuo savo laikų meno, 
kaip ji yra dvidešimto šimt
mečio viduryje ir vis dėlto ji 
niekada nebuvo taip sveika, 
kaip dabar...”

Ši mintis yra verta susimąs
tymo, kai mes svarstome apie 
tikrovės ir idėjos konfliktus. 
Kyla klausimas, ar ji yra tei
singa. Ar tiesa, kad krikščio
nybė ir menas per pustrečio 
šimto metų, apsieidami vienas 
be kito, nė kiek nenukentėjo? 
Gal būt tai yra tiesa, nes apie 
tuos laikus, kada tas skyri- 
masis prasidėjo, Bažnyčia tu
rėjo daugiau šventųjų negu 
betkada. šešioliktasis šimt
metis yra laikomas šventuoju 
šimtmečiu. Antruoju šventų
jų šimtmečiu yra laikomas 
17-tas šimtmetis.

Tačiau taip pat tiesa, kad 
tuo iaiku prasidėjo procesas, 
kuri galima pavadinti šventų
jų visuomenių nykimu. Tai 
šakotas visuomeninis reiški
nys. kurį trumpumo dėlei va
dinkime sekuliarizmu. Prie jo 
kūrimo prisidėjo daugelis: ir 
“perdaug pamaldūs” jansenis- 
tai ir visoki apšvietos sąjū
džiai iki materializmo imtinai. 
Katalikiškos šalys prarado 
savo katalikišką veidą. Tokia 
Prancūzija drįsta šiandien pri
sipažinti, kad ji yra pasida
riusi misijų kraštas. Pats di
dysis šio pobūdžio reiškinys 
mūsų akyse yra komunizmas. 
Jis yra dvejopas šio reiškinio 
liudininkas. Ne tik jis pats 
yra nukrikščionintos visuome
nės reiškinys, bet jis yra ir 
protestas jau prieš anksčiau 
nukrikščionėjusias krikščionių 
visuomenes.

Kaip suderinti šiuos du fak
tu: vieną, kad šio proceso pra
džioje yra daug šventųjų, o 
antrą, kad per šį laikotarpį 
išnyko šventųjų visuomenės? 
Šventųjų visuomene aš čia 
suprantu ne tokią visuomenę, 
kurioje kiekvienas narys bū
tų šventasis, bet 
tokia, gyvena
principais, dėl jų neprotes
tuodama. Ji yra tokia visuo
menė, kuri spinduliuoja krikš
čionybę ne žodžiu, bet savo 
susitvarkymu. Tačiau mūsų 
laikais ji yra pasidariusi ne
įtikima, nemėgiama, nenori
ma, neįmanoma.

kuri, kaip Jų 
krikščioniškais

Malda

m

Ir štai Pergalės nasruose
Paskutinė ekstazė, paskutinis žygis — aš kritau ir nykstu 
Lyg pernokęs vaisius:
žemė sugeria mano gyvasties lašus — 
žemė mane palaimina laudabUiter vfatit.

Taigi, kaip suprasti šiuos 
du skirtingus reiškinius: šven
tųjų šimtmečius ir didėjantį 
tolimą nuo šventųjų visuome
nės? Viena aišku, kad tie 
šventieji nebuvo savo laiko 
tobulybių apraiška; jie grei
čiau buvo protestas prieš jas. 
Jie nebuvo savo laiko taisyk
lė, bet greičiau jo išimtis.

Nėra abejonės, kad Bažny
čia šiandien yra labai sveika 

.idėjiškai, t. y., kad ji išpažįs
ta teisingą tikėjimą. Tačiau 
kyla klausimas, ar čia mini
mame laikotarpyje jos augi
mo galia buvo tokia stipri ir 
ėjo tokiomis kryptimis, kurių 
buvo galima tikėtis? Nebuvi
mas ryšio tarp krikščionybės 
ir meno yra tik vienas šio 
trūkumo reiškinių.

Dabar pažvelkime į meną. 
Kaip jaučiasi jis, neturėdamas 
ryšio su krikščionybe? Gana 

paradoksiškai pasirodo, kad 
moderniškas menas yra nuė
jęs tuo pačiu atsiskyrėlių ke
liu, kuriuo yra nuėję šventie
ji. Menininkai atsuko pečius 
visuomenei ir pradėjo piešti 
atgailos nusiaubtų atsiskyrė
lių paveikslus. Kadangi šie 
meniški atsiskyrėliai, ne taip 
kaip šventieji, nėra gaivina
mi pilnutinės krikščionybės fi
losofijos, tai jie išeina labiau 
nusiaubti, negu didieji dyku
mų atsiskyrėliai.

Menas į šiuos atsiskyrėlių 
laukus išėjo ne išsyk, bet per
ėjęs didelio polėkio ir didelių* 
ištaigų laukus. Juk tik prisi
minkime didžiuosius renesan
so menininkus su laimingomis 
madonomis, baroko laikus su 
šviesiomis katedromis ir ro
koko laikus su jose skraidan
čiais angelais. Bet po viso to 
prasidėjo meno žengimas at- 
galion, kuris tebesitęsia.

Įvairiai galima vertinti re
nesansą, kuris, tur būt, davė 
pradžią šiam procesui. Vieni 
jį vadina senosios stabmel
dystės prikėlimu, kiti — kaip 
P. Claudel — jį laiko nema
žiau krikščionišku menu, ne
gu gotika, nes jame žmogaus 
kūno forma ir jo dvasia yra 
radusi tiksliausią, iki šiol ži
nomą, suderinimą.

Tačiau šiandien, jeigu kas 
mums nupiešia religinį pa
veikslą, sekdamas Rafaelio 
ar Mykolo Angelo madono
mis, mes tai laikome sacha- 
rininėmis kopijomis, o jeigu 
kas nupiešia paveikslą, sek
damas Rouaultą, sakome, ge
rai. Ką tai reiškia? Tai reiš
kia, kad ir mes esame toki 
patys atsiskyrėliai, vis tiek, 
ar būtume šventųjų ar meni
ninkų sparno.

Kas atvedė visuomenę prie 
šio skilimo? Nėra abejonės, 
kad prie to daug prisidėjo 
individualizmas, padarydamas 
daug žalos ne tik meniniam 
ir religiniam, bet ir politiniam 
gyvenimui.

Kur kelias eis toliau? Ži
noma, kad jis neveda į rene
sanso ir baroko laikus. Nega
lima pasakyti, kur jis nuves, 
nes dar nežinia, kada jis pra
sidės. Anksčiau prasidėti jis 
negalės, kol tikra artimo mei
lė nesutirpins tuos tarpusa
viu santykių ledus, ant kurių 
yra užkritęs individualizmo 
sniegas.

Gal būt, kad modernių dai
lininkų nesidomėjimas nei 
gražiomis linijomis, nei gra
žiais pavidalais savyje slepia 

domėjimąsi kompozicija: 
pavidalų santykiavimu tarp 
savęs. Jei taip būtų, tai jie 
ieškotų kaip tik to, ko trūks
ta moderniam gyvenimui vi
suose jo lygiuose.

V. Bgd.

Ivan Meistrovič / Madona su 
kūdikiu.
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Pažinau Amerika kitokia, negu mačiau 
ja Chicagoje

Daktare Vanda Sruogienė istorijos ir švietimo klausimais

GYVENIMO PASAKA

Žinoma mūsų istorikė ir pe- i 
dagogė dr. Vanda Sruogienė i 
jau kuris laikas sėkmingai dės- i 
to vienoje šio krašto aukštojo
je (Aurora College) mokyklo- : 
je. Plečiant Amerikos ir Euro
pos jaunumo ir pasenėjimo te
mą, Daktarei buvo pateikta ei
lė klausimų. Gautas Jos laiškas 
ir atsakai tekalba patys už sa
ve.

— Pradėjau dirbti tik vakari
niuose kursuose. Dvejetą metų 
buvau stebima. Trečiaisiais jau 
to mažiau jutau. O ketvirtus 
pradėdama, pasidariau “Full 
time professor”. Dėstau dienos 
metu rusų kalbą, prancūzų kal
bą ir Rusijos istoriją. Daly
vauju fakulteto posėdžiuose, 
įvairiose komisijose. Visad ma
no lietuvybė iškeliama, o kai 
rekomendavau matematikai dės 
tyti p. Zujų, ir jis pasirodė pui
kus mokytojas, mūsų presti
žas dar labiau pakilo.

Praėjusiais metais gavau iš 
College butą gražioje profesū
ros apylinkėje. Tenka lankytis 
kolegų namuose. Matau čia 
šviesias amerikiečių šeimas, 
kur pilna namuose naujų kny
gų, kur skamba tik klasikinė 
muzika, domimasi menu, politi
ka, vaikai rūpestingai prižiūri
mi, • visi darbštūs, mandagūs, 
žodžiu, pažinau Ameriką kito
kią, negu mačiau ją Chicagoje, 
darbininkų rajonuose.

Čia gyvendama ir bendrau
dama su intelektualais, visai 
negalėčiau pasakyti, kad Ame
rika yra pasenusi, griūvanti. 
Deja, jaunimo dauguma į uni
versitetus ateina iš didmiesčių, 
be gero namų auklėjimo, opor- 
tunistinės nuotaikos...

— Daktare, galite gerai sek
ti amerikiečio studento polė
kius ir bruožus. Sakykite, ar 
amerikietis studentas pakanka
mai domisi žmonijos praeitimi 
ir žmonijos kultūros raida? 
Gal visas čionykščio studento 
dėmesys sukoncentruotas tik į 
ateitį, tik į pažangą?

— Visų JAV mokyklų sta
tistika pastaraisiais metais pa
rodo, kad studentų dėmesys 
net ne tiek yra sukoncentruo
tas į ateitį ir į pažangą, kiek su
kauptas ties asmenišku mate
rialiniu gerbūviu ir.... saugumu. 
Dauguma studentų, stodami į 
aukštąsias mokyklas, užpildo 
anketas, atvirai pasisakydami, 
kad jie pasirenka tokią specia
lybę, jog baigę aukštąjį moks
lą, būtų užtikrinti gausią pa
stovias tarnybas didelėse įmo
nėse ar įstaigose. Jaunimas 
šiandie aiškiai vengia kieto dar
bo, pastangų, kompeticijos, ri
zikos, nes pratęs yra prie pa
togių gyvenimo sąlygų, prie 
“push button” sistemos. Moky
tojų tarpe net kursuoja skau
dus juokas, kad gavęs diplomą 
jaunuolis, eidamas darbo ieš
koti, nesiteirauja apie to dar
bo pobūdį, pareigas, tik apie 
algos dydį, atostogas ir senat
vės pensijos sąlygas...

Mokyklų vadovybės yra tuo 
reiškiniu labai susirūpinusios,

Dr. Vanda Sruogienė

' Edūcation) savo straipsny “The 
recent condition of American 
Edūcation” sako: “Perdaug 
mes rūpinomės, kad individas 
kuo lengviausiai pritaptų prie 
savo socialinės aplinkos taip, 

į kad rezultate praradome patį 
individą... Aš tikiu, kad mes 
esame kalti perdaug indoktri- 
nuodami lengvumo ir patogu
mo principus mūsų auklėjime”. 
Aurora College, kur dirbu jau 
ketvirtus metus, šių mokslo 
metų pradžioje įpareigojo visus 
dėstytojus turėti galvoje, kad 
rė kia studentuose kelti parei
gos, kovingumo, humaniškumo 

: jausmus, žadinti aukštesnius 
idealus. Tuo reikalu su naujai 
stojančiais studentais specia
liai paskirti profesoriai turėjo 

I individualius pasikalbėjimus, 
i kviečiami studentų tėvų susi
rinkimai, kalbamasi ir aiškina
masi su jais.

— Ar jaunimas labiau domi
si Amerikos žemyno istorija ar 
Europos?

— Negalėčiau pasakyti, kad 
Amerikos jaunimas domėtųsi 
istorija. Europos praeitis jiems 
visiškai svetima, nes apie ją 
jie yra gavę tik žinių nuotru
pas pradžios mokyklose, o vi
durinėse mokyklose retas pasi
renka istorijos kursą. JAV is
torija čia dėstoma per smulk
meniškai, dažnai taip nuobo
džiai, kačl studentas, paklaus
tas, kuri istorija įdomesnė — 
Europos, ar Amerikos, dažnai 
pasisako už pirmąją. Pedago
giniame žurnale “The Educa- 
tion Record” spalio mėn. nr. F. 
Alla straipsny “Teaching the 
History of England” skundžia
si: “Istorija mūsuose pasidarė 
Pelene mokslų tarpe, ji yra ig
noruojama administracijos, pa
juokiama studentų, nerūpestin
gai traktuojama mokytojų” — 
ir toliau pataria giliau ir pla-

ieškoma būdų paveikti jauni-, čiau dėstyti visuotinę istoriją 
mo galvoseną, sužadinant jame 
idealizmą, atgaivinti pionieriš
ką tėvų dvasią. Planuojamos 
mokyklų reformos, daug rašo
ma spaudoje. Pavyzdžiui, pe
reitų metų liepos mėn. “High 
Edūcation” numery M. Mc. 
Murrin (US Commissioner of

vidurinėse mokyklose ir rim
čiau pastatyti dėstymą kolegi
jose, skatint studentus studi
juoti istoriją, skiriant jiems sti
pendijas, o svarbiausia — są- 
monint mokytojus, kad istori
jos pažinimas mūsų laikais yra 
itin svarbus. Taip pat pirmiau 
čia paminėto straipsnio auto
rius sako; “Daug jau mokyk
lose padaryta, atstatant apleis
tą gamtos mokslų sritį, bet dar 
daug turi būti nuveikta ir so
cialinių bei humanitarinių moks 
lų požiūriu”.

— Koks rezultatas matosi, 
palyginus europietį ir amerikie
tį studentą, besidomintį praei
ties klausimais?

— Istorijos mokslai niekad 
nebuvo populiarūs ir Europoje, 
juos nedaug mėgėjų tepasirink- 
davo. Bet europiečiai aplamai 
daug labiau domėjosi istorija, 
negu amerikiečiai, nepaisant to, į 
kad Europoje istorijos studen
tams buvo taikomi kur kas sun- 

j kesni reikalavimai. Prisiminki-' 
me tik mūsų Vytauto Didžiojo 1 
universitetą: Lietuvos istorikai 
privalėjo mokėti — be lietuvių' 
— lenkų, rusų, vokiečių, loty-1 
nų kalbas, dar buvo pageidau-' 
jamas prancūzų arba anglų 
kalbos žinojimas. Čionai kurios 
vienos svetimos kalbos mokėji-

Vladas Šlaitas

(Nukelta į 3 psl.)

ŠIRDYJE NEŠIOJOSI ŽEMAITIJOS PADANGĘ

Telesforo Valiaus paskaitos akcentai, atidarant Pauliaus Augiaus pomirtinę parodą 
Chic agoje

Per trisdešimt ketverių dar- jų metų laida, yra buvęs iški- 
bo metų laikotarpį Paulius Au
gius savo kūryboje yra nubrė
žęs mūsų grafikoje gilią ir 
prasmingą liniją, ypač ksilogra
fijoje (medžio raižiniuose). Ne
abejotina tačiau, kad šalia 
stiprios įgimtos dailininko ga
lios didelį vaidmenį bus suvai- 

i dinę ir sistematingos aštuone- ' 
rių metų studijos: šešeri me- 1 
tai Kauno Meno Mokykloje ir 
dveji, postudijiniai metai, Pa
ryžiuje.

Paulius yra turėjęs laimės 
patekti į gabių ir kūrybingų 
draugų aplinką. Jo kursas, ku
ris mums yra žinomas kaip 35-

lūs.
Šiandien, žvelgiant jau iš lai

ko perspektyvos, tenka paste
bėti, kad vargu ar buvo kita 
tokia ryški laida Kauno Meno 
Mokykloje, ypač grafikoje. 
Grafikos studijos vedėjo pa
stangomis (prof. Galdiko) bu
vo sudaryta, taip vadinama, 
jaunųjų grafikų grupė, kur 
laisvu laiku, atskiroje patal
poje ir studijos vedėjo priežiū
roje buvo entuziastingai dirba
ma, dar studentams esant bend
rajame skyriuje. Todėl ir Au
giui pasitaikė reta proga gra
fikos studijuoti net ketverius 

i metus.

PauliuH Augius (viduryje) 1958 m. Tarptautiniame Institute, Mik 
waukee, Lietuvių grafikos parodoje. Kairėje — V. Petravičius, de
šinėje — A. Valeška.

Leonardo da Vinci Angelo veidas
Detalė iš paveikslo “Uolų Madona”, Louvre, Paryžiuje

SUSITIKIMUS GATVĖJE

Pusę 
jeigu 
(keturiosdešimties metų vyrui) parodytų, 
kaip atrodė pirmą kartą spalvos skaisčioj 

kūdikystėj.
Vakar,
Eccles miestelio žaisliukų krautuvėj, 
gatvės žibinto šviesoj sutikau kūdikystėj 
pirmą kartą matytą spalvą, 
būtent, 
pablyškusią,
vienok skaisčią ir degančią, 
spalgenos spalvą.
Kur aš mačiau tave pirmą kartą, 
o! mano mielas spalgenų krauje?
Ar aš mačiau tave debesų Tretjakovskio 

galerijoj ?
ar Kalėdų eglutėj?
Aš nežinau,
t. y. neprisimenu.
Kaip negerai, Dieve mano, kad neprisimenu 
ir negaliu prisiminti.
Jeigu galėčiau 
prisimint, kaip atrodė 
pirmą kartą skaisčioj kūdikystėj matytos 

spalvos,
aš šiandien žinočiau,
kaip atrodė man pirmąkart Tavo dieviškas 

veidas.

gyvenimo atiduočiau už tai, 
kas msn šiandieną

Sunku būtų rasti pavyzdžių 
mūsų ar pasaulinės grafikos 
raidoje, kad dailininkas išsa
kytų save vien tik ksilografi
joje, ir tai ilgų metų laikotar
pyje. Tapyba ir skulptūra bei 
kitos grafikinės technikos, kaip 
litografija akmenyje ar visa 
eilė technikų metale Augiaus 
nedomino ir jis jų nenaudojo, 
nors jos visos dailininko buvo 
gerai pažįstamos.

Dar būdamas Kauno Meno 
mokyklos studentu, Augius me
džio rėžiniais iliustravo Prano 
Genio poezijos knygą “Atna
šavimai”. Iliustracijos atiden
gė jo talentą ir nusakė jo bu
simosios kūrybos liniją. Greit 
iš po Augiaus kalto medžio rė- 
žinyje išryškėjo ir jo individu
ali, dekoratyviai spręsta lietu
viškų motyvų išraiška, buities 
lyriškai pasakiška
Jis visam gyvenimui bus likęs 
ištikimas kūrybinei problemai 
su ta pačia meile ir tuo pačiu 
šypsniu.

Unikumas Paryžiuje
Jeigu Paryžius daugybei dai

lininkų yra buvęs (ir tebėra 
šiandien) stebuklingąja išgyve
nimų stotimi, jeigu Paryžius 
neišpasakyta architektūros har 
monija nuteikia dailininkus žai
biškai įsijungti savo kūryba į 
to magiško miesto ritmą, jei 
kiekvienas žingsnis lydimas is
torinių pėdsakų romantikos ta- 

(Nukelta j 5 psl.)

nuotaika.

Pasaka turi gilią žmogaus 
gyvenimo filosofiją. Chicago
je šiuo metu visi, kas matė 
Čiurlionienės keturių veiksmų 
pasaką “Dvylika brolių juod
varniais laksčiusių”. Visi sa
ko, kad jos pastatymas turi 
labai didelės auklėjamosios 
reikšmės ypač čia gimusiam 
ir augančiam lietuviškajam 
jaunimui. Bet ne apie tai no
rėtųsi čia pakalbėti. Tegul 
vertina išorinį pasakos grožį 
kiti. Aš noriu pažvelgti į vi
dinį jcs grožį, jos mintį ir jos 
prasmę.

*
Man regis, kiekvienos pa

sakos vedamoji mintis yra 
žmonių gyvenimo atskleidi
mas. Tame atskleidime veikia 
gėris ir blogis: idealistai ko
voja su egoistais, gerieji sie
kia aukšto tikslo, o blogieji 
jiems trukdo.

Pasakoje “Dvylika brolių 
juodvarniais laksčiusių” raga
na užbūrė dvylika sūnų seno 
jaunikio, kuris atsisakė vesti 
tos raganos dukterį. Mat, ši 
pareikalavo, kad sūnūs iš dva
ro būtų pašalinti. Ir dvylika 
brolių išlėkė juodvarniais.

Jų sesutė, pati jauniausia 
dvare, pasiryžo ieškoti savo 
brolių. Kas jai padės? Ji vie
na nepajėgs pakelti tokios il
gos ir sunkios kelionės. Iš to
limo krašto atklydo trys kiti 
broliai, iešką gyvenimo laimės. 
Du jų buvo, kaip jie sakosi, 
išmintingi — vienas Gudruo
lis, kitas Protuolis, a tretysis 
— Kvailutis. Ir kas tai mer
gaitei padės sunkioje kelionė
je, gėrio beieškant, — eiti iš
vaduoti užburtųjų brolių? Ne 
anie gudruoliai, bet šis kvai
lutis, kuris yra idealistas. Jį 
pavadino mergaitė Širduku. 
Ir išėję juodu brolių ieškoti. 
Išėjo du idealistai, iš kurių 
Gudruolis su Protuoliu juokė
si.

Pasakoje neįdomu, jei vis
kas vyksta gerai ir be truk
dymų. Du pavyduoliai sten
giasi užbėgti Meilutei ir Šir- 
dukui už akių ir sutrukdyti 
jų planą. Kai Gudruolis su 
Protuoliu beeidami išalko ir 
išvargo, miško gūdumoje atra
do senį, kuris anuodu pavai
šintų, jei jie pasektų pasaką 
negirdėtą, neregėtą. Gudruo
lis su Protuoliu sekė pasaką, 
kuri iš tikrųjų buvo jiemdviem 
ne pasaka, o tikrovė. Jie jos 
negalėjo užbaigti, nes dar bu
vo gėris neatrastas. Jie įpu
sėjo pasakos sekime ir susto
jo toje vietoje, kur jie yra 
išalkę ir nori valgyti. Jie pra
laimėjo, nes jie materialistai 
ir egoistai.

Ar nepanašiai yra gyveni
me? Gyvenimas neįdomus, jei
gu viskas čia žemėje praside
da ir viskas čia baigiasi. Gy
venimas tada yra įdomus ir 
prasmingas, kai jis surištas 
su idealu, kai kovojama už 
aukštuosius tikslus, kurie dar 
neišsipildė.

Atėjęs širdukas pasekė pa
saką ne iš šio pasaulio ir jis 
laimėjo. Jis geras, jis idealis
tas. Idealistų kelionės nuoty
kiai nuolat gražėja ir auga, 
kai blogieji daro didesnes pa
stangas sutrukdyti.

*
Meilutė su Širduku išėjo į 

tą šalį, kur gyvena senelis, 
visų paukščių draugas. Iške
liavo ir Gudruolis su Protuo
liu, kad sutrukdytų idealistų 
pasisekimą. Du blogieji bro
liai turėjo spręsti bylą.

Paukščiai, taip kaip ir žmo
nės, nežinojo, kas jų kara
lius. Mažiausias iš visų paukš
čių, nykštuku vadinamas, pa
siskelbė, kad jis yra kara
lius. Erelio sparnais aukščiau
siai iškeltas pradėjo šaukti, 
kad jis karalius.

Blogieji broliai negalėjo by
los išrišti, nes jie nesivadova

vo teisingumu. Jų teisybė lin
ko į tą pusę, kur buvo jėga. 
O Meilutė su Širduku pasiro
dė geriausi teisėjai, nes jie 
surišo teisingumą su gailes
tingumu. Erelis paskelbtas 
karaliumi, o mažytis nykštu
kas karaliuku. Teisingumas be 
gailestingumo šiame pasauly
je neturi pasisekimo. Kas bū
tų buvę, jeigu nykštukas bū
tų nubaustas labai žiauriai. 
Šiam mažajam paukštyčiui 
reikėjo, kad kas jo grožį pa
matytų ir įvertintų. Be to 
įvertinimo jis liktų labai ne
laimingas.

Visų paukščių draugas, miš
kų tolybių senelis, labai pa
peikė du bloguosius brolius. 
Bet vistiek juodu, išgirdę apie 
užburtąjį kalną, kur turėjo 
būti dvylika brolių, skubėjo 
tenai. Paskui gerus darbus 
kažkodėl atslenka blogio pa
lydovai, kad sutrukdytų.

Gėris (dvylika brolių) yra 
aukštame, beveik neprieiname 
kalne. Sunku tą vietą pasiekti. 
Tenai kelią žino tiktai aras, 
kuris labai aukštai lakioja. 
Su jo pagalba tenai ateina 
ir Meilutė su Širduku. Jau, 
regis, tikslas atsiektas. Jau 
ir broliai išvaduoti. O kas bus 
dabar su blogiu, kas bus su 
anais dviem blogaisiais, kurie 
visą laiką trukdė. Juodu irgi 
kažkuriuo būdu atseka čia, 
kad dar kartą gerą darbą su
trukdytų. Bet jie jau nesu
trukdys, nes tikslas atsiek
tas. Blogis tini čia pralaimė
ti visiškai. Anų blogųjų rei
kia čia tik dėl to, kad būtų 
jie nubausti.

¥
Kažin ar pasaka taip jau 

skiriasi nuo gyvenimo tikro
vės? Sekdamas Dvylikos bro
lių juodvarniais laksčiusių 
pasaką, rodos, lyg iš kažkokių 
aukštybių žiūrėtum į žmonių 
gyvenimą, kur gėriui trukdo 
blogis. Gėrio vyksmui prasi
dėjus, išauga ir blogis, kuris 
visą laiką eina drauge su gė-" 
rių ir visą laiką jam trukdo. 
Geri užmanymai visada at
randa prieštaravimų. Jeigu 
nebūtų tų gerųjų sumanymų 
ir pasiryžimų, tai, regis, ne
būtų nė tų prieštaravimų ir 
tos kovos, kuri eina už gėrio 

‘pas&ekihią. Jeigu nereikėtų 
geriesiems tikslo siekti, tai 
blogiesiems nebūtų visai ko 
veikti. Gerumui reikia gyve
nime įsitvirtinti, šitai vyksta 
kovoje prieš blogio veikimą 
taip, kad regis, be tų trukdy
mų nebūtų ryškus nė to ge
rumo buvimas.

O ir tas blogis šiame gyve
nime nėra visiškas blogis. Jis 
visada yra prisišliejęs prie gė
rio ir drauge keliaudamas iš 
aukščiau stebinčiam atrodo, 
juokingas, kaip anuodu broliai 
Gudruolis ir Protuolis.

Kada nors, pasiekus amži
nąją tikrovę, kuri šiame pa
saulyje vadinama idealizmu, 
mūsų visas gyvenimas bus tik 
pasaka. Visi priešai geruose 
darbuose, visi kentėjimai ir 
vargai bus gal tik šešėlis, iš
ryškinąs saulės skaisčiąją 
šviesą. Visi karai, kraujas, 
nelaimės bus tada tik amži- 
nam nusišypsojimui. Iš amži
nybės aukštybių mūsų žemiž- 
kas gyvenimas yra kaip pa
saka.

Ir kultūrinis bei kūrybinis 
Idealistų gyvenimas egoistų 
ir materialistų yra vertinamas 
kaip anos pasakų kvailučio 
pastangos. Betgi menininkai, 
rašytojai, poetai, literatai ir 
bendrai dvasinio gyvenimo 
puoselėtojai veda mintį per 
laiko ir erdvės dimensijas į 
buvimą, kuriam nereikia nei 
medžiagos trapumo, nei laikų 
tėkmės. Jie jaučia, kad tikro
vės didžioji tobulybė yra jos 
pastovumas. Į tą pastovią tik
rovę menininkų mintis keliau
ja įvairiais keliais.

V. Rkn.
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KULTŪRINES VERTYBES UGDANT
Naujasis Kultūros Fondo pirmininkas aktualiais klausimais

Išrinkus naują ALB Tarybą, Fondo pradinis darbas. II-sis kimės, kad vadovėlių pajamos 
turės apmokėti savo išlaidas. 
Bet čia pat iš kitos pusės ga
liu tvirtinti, kad, pvz., Alek- 
sandrynas, nors ir yra didžios 
kultūrinės svarbos veikalas, 
duos aiškų piniginį nuostolį. 
Prašau neužmiršti, kad Alek- 
sandryno trijų tomų išleidimas 
sieks keliolika tūkstančių dole
rių.

Kultūros Fondas savo leidi
nius yra numatęs platinti per 
LB apygardų ar skyrių valdy
bas, o taip pat ir per veikian
čius knygų platinimo centrus 
ar patikimus platintojus. Šiam 
reikalui jau dabar sudaromas 
smulkus leidinių platinimo 
nas.

— Kokia numatyta KF 
mata ir kaip numatoma 
telkti lėšas?

— Visiškai konkrečiai pasi
sakyti dėl sąmatos šiuo metu, 
kažin ar būtų galima, nes gali 
iškilti tokių uždavinių, kurie 
gali pareikalauti nustumti į 
antrą vietą dabar planuoja
mus įgyvendinti uždavinius.

Yra numatyti įvairūs lėšų 
telkimo būdai. Iš jų reikia pa
minėti: narių įnašai, pajamos 
iš leidinių. LB Centro valdy
bos subsidijos, asmenų, draugi
jų, įmonių ar įstaigų aukos ar 
dovanos, įvairių parengimų pa- 

(Nukelta į 5 psl.)

*

i tomas pasirodys antroje šių 
metų pusėje, o III — kitais 
metais.

Kultūros Fondas be aukščiau 
pažymėtų darbų yra talkinęs 
kultūriniams sambūriams ir 
paskiriems kultūrininkams. Pa
remtas Lituanus žurnalas, Ter- 
ros leidykla, Lietuvių Enciklo
pedijos redakciniam kolektyvui 
paskirta 1,000 premija, ku
rios mecenatas buvo Ohio Lie
tuvių Gydytojų dr-ja, Pasaulio

I

Kun. Stasys Šantaras

pla-

są-
su-

Lietuvių archyvui keliais atve- 
šimtų doleriųpramatyti kultūrinės jais skirta kelių

į paspirtis ir kt.
— Paminėjote 

tūrių Archyvą,
kalbų apie jo likimą. Kiek čia 

| tiesos?

Dr. Jonas Basanavičius
Portretas tapytas dail. Jono Šileikos „Draugo” nuosavybė

v

Dr. Jonas Basanavičius

IŠ “AUŠROS” PRAKALBOS
Kaip kiekvienas žmogus, atsimindamas savo gyvenimo bėgi, at

sižiūrėdamas atgalios, mato ir numato, kas jis yra buvęs ir kuomi ta
pęs, supranta, dėl kokių savo ypatybių jis tapęs toks, o ne kitoks; taip 
ir visa mūsų giminė (tauta) turėtų atminti ir pažinti praėjus) laiką, 
kurį yra išgyvenusi šioje Lietuvos žemėje, ir visus laimingus ir nelai
mingus atsitikimus, kurie šiokiu būdu padarė mūsų tautą tokią, ko
kią šiandie regime, ir ją pavedė tiems vargams, kuriuose gyvename.

Jau daug šimtų metų praėjo, kai paliovė Lietuvos giedrotose pa
dangėse spindėjus žvaigždelė, kuri tėvų tėvams švietė; tamsi, neper
regima ūkana apsiauste mūsų linksmą buvusią senovėje žemę; visokie 
vargai ir sunki ilga vergija išdildė iš mūsų atminties laimingesnio ir 
nevergiško gyvenimo atminimą; užmiršome kuomi senovėje buvome, ir 
tikt retoj dainoj ar pasakoj randi paminklą iš praeities mūsų...

Liko dar kalba garbinga, apie kurią galime drąsiai su mokytu vy
ru sakyti: “Die Sprache ist unsere Geschichte.”

Jei kiekvienas geras sūnus gerbia savo tėvus ir tėvų tėvus, tai ir 
mes, šių laikų lietuviai, turime sekti gerų senovės Lietuvos sūnų pa
vyzdžiu; todėl pirmų pirmiausia turime pažinti jųjų senovišką gyveni
mą, būdą darbą ir tikybą, jųjų darbus ir rūpesčius, nes jų gyvenimą 
pažinę, pažinsime geriau juos, o juos pažinę — ir patys save patinsime.

Su Viešpaties pagalba mes kiek pajėgdami ir įmanydami triūsime, 
tos dūmos būdami,' jog ir mūsų darbas gali būti naudingas.

Kaip aušrai auštant nyksta ant žemės nakties tamsybė, o Įtari taip 
jau prašvistų ir Lietuvos dvasia!

(“Aušra”, 1883)

Argi tik vakarykštis sapnas?

Vasario šešioliktąją mūsų 
mintys visai natūraliai kryps
ta praeitin, tačiau nepamirš
tant ir nūdienės tikrovės, tau
tai vedant pakartotiną kovą 
prarastai laisvei atgauti. Šie
met ši brangi šventė įgauna 
dar ir naują, specialų šių me
tų bruožą, minint Maironio 
gimimo šimtmetį. Tad įpras
tiniai politiniai net ir kariniai 

. šios šventės akcentai šiemet 
minėjimuos nebus vieninteliai. 
Norint nenorint, reikės prisi
minti ir kultūrinį anos kovos 
aspektą, įsikūnijusį kūrybinia
me Maironio žodyje, tautos 
kelyje į laisvę svėrusį, gal būt, 
daugiau negu politiko išmintis 
ar kario narsa.

subruzdimas 
metus paversti maironi- 
metais, stengiantis išju- 
gerokai apatišką visuo- 
Maironio sukakties mi-

Tad ir labai sveikintinas vi- 
'sas tas mūsų kultūrininkų ir 
visuomenininkų 
šiuos 
niais 
dinti 
menę
nėjimais, jam dedikuotais li
teratūros vakarais, poezijos 
konkursais, išskirtiniais Mai
ronio raštų leidiniais. Ir tai, 
mums rodos, yra kiekvienos 
kultūringos bendruomenės ke
lias, pagerbiant praeitį veiks
mingais ir konkrečiais darbais 
dabartyje.

Tačiau iš tokio pozityvaus 
mūsų visuomenės nusiteikimo 
Išsiskiria visa ironizuojantis, 
vienišas A. M. balsas sausio 
mėnesio “Margutyje”. Šių me
tų maironinio jubiliejaus nuo
taiką ir veiklą jis norėtų pa
vadinti, pasigriebdamas paties 
Maironio frazės, tik vakarykš
čiu sapnu, lyg ir pats Mairo
nis laikė didele garbe savo 
plunksna
užgimsiančio A. M. tezes.

paremti kažkada

Nenorėtume būti suprasti, 
jog čia pasisakome prieš nau
jų metodų ieškojimą mūsų vi
suomeninėje veikloje ar prieš 
šių dienų naujumus grožinėje 
kūryboje. Tačiau pats nauju
mas nėra jau savaiminė ver
tybė, priimama be jokios kri
tikos. Lenkų kultūra mūsų 
bajoriškai šviesuomenei praei
ties amžiuose buvo didelis 
naujumas. Ji aklai griebės to 
naujumo, ir kas išėjo... Ar ne
same kartais ir mes panašia
me klystkelyje santykiuos su 
mus supančiomis kultūromis? 
Klausimas nereiškia izoliaci
jos piršimo. Būtų dar dides
nė klaida. Klausimas yra tik 
skatinimas visa, kas laimima 
šios dienos žmonijos kultūros 
raidoje, apvaisinti kitų netu
rimais lietuviškos dvasios 
bruožais, be kurių mūsoji kū
ryba būtų tik devintas van
duo nuo svetimo kisieliaus.

bro- 
ačiū 
kul- 
šita

Panašioje grėsmėje yra ir 
lietuviškoji kūryba okupuoto
je tėvynėje, “vyresniojo 
lio” artumoje. Tačiau, 
Dievui, tenykščių lietuvių 
tūrininkų, ypač jaunimo,
grėsmė yra puikiai supranta
ma. Jiems, atrodo, labiau ne
gu mums, žinomi ir vaistai 
nuo grėsmės apsisaugoti, tarp 
kurių ir kultūrinis palikimas 
nėra tik vakarykštis sapnas. 
Šitai įtikinamai paliudija ir 
tik ką iš ten atvykęs inž. J. 
Miklovas, sausio 27 d. Drau
ge rašydamas:

Kultūros Fondo pirmininku pa
kviestas tos tarybos narys kun. 
Stasys šantaras. Užklaustas 
aktualiais Kultūros Fondo klau
simais, pirm. kun. St. Šanta
ras atsakė į keletą klausimų, 
kurie, be abejo, bus įdomūs vi
siems kultūriniu gyvenimu be
sirūpinantiems.

— Visuomenei dar, gal būt, 
nevisiškai aiški Kultūros Fon-

" do paskirtis ir jo tikslai. Ką, 
gerb. pirmininke, galėtumėt pa
sakyti šiuo reikalu?

— Kultūros Fondas yra JAV 
Lietuvių Bendruomenės Cent
ro Valdybos padalinys. Jo už
daviniai ugdyti, globoti, repre
zentuoti lietuvių kultūrines ver
tybes ir remti jų kūrimą. To 
tikslo siekdamas, Kultūros 
Fondas stengiasi sutelkti kuo 
daugiausiai lėšų ir jas kuo tiks
lingiausiai panaudoti — litua
nistikos mokslo, grožinės lite
ratūros, dailiųjų menų, teatro, 
muzikos ir visų kitų kultūrinės 
paskirties leidinių išleidimui; 
kultūrinės veiklos, kultūrinių 
organizacijų ir paskirų kultūri
ninkų parėmimui; lietuvių kul
tūros paminklų apsaugai.

Kultūros Fondo valdybai pa
tariamuoju organu yra Kultū
ros Fondo taryba, kuri yra su
daryta iš įvairių sričių kultū
rininkų; jos pagrindinis užda
vinys
veiklos gaires.

— Kiek yra žinoma, Kultū
ros Fondas paremia vadovėlių 
ir mokslo veikalų išleidimą. 
Kiek tokių veikalų Išleista arba 
bent prie išleidimo prisidėta?

— Kultūros Fondo vienu už
davinių yra leisti lituanisti
nėms mokykloms vadovėlius 
(juos aprobuoja LB Centro 
Valdybos Švietimo Taryba), o 
taip pat ir mokslo veikalus. Iki 
šiol, medžiagiškai paremiant 
Ulinojaus Lietuvių Gydytojų0 Draugijos Pagelbiniam Moterų 
vienetui, Kultūros Fondas iš
leido V-jam skyriui vadovėlį 
Lietuvos laukai ir VTII-jam 
— Gintaras. Šiuo metu spaus
dinamas ir neužilgo pasirodys 
Vl-jam skyriui dr. šešplaukio 
Ten kur Nemunas banguoja. 
Taip pat yra išleisti prof. Vla
do Jakubėno kūrybos du są
siuviniai Liaudies dainos.

Lietuvių kalbos kultūrai ug
dyti ir puoselėti yra leidžiama 
nepriklausomoj Lietuvoj leis
toji Gimtoji Kalba, šiais me
tais yra numatyta jos išleisti 
4 sąsiuviniai.

Iš mokslo veikalų reikia ypač j Kultūros Fondo vardu reiškiu 
padėką seselėms kazimierie- 
tėms už suteiktą globą Pasau
lio Lietuvių Archyvui. Taip 
pat didžios padėkos vertas ir 
to archyvo sumanytojas ir 
tvarkytojas Vincentas Liulevi- 
čius.

— Be abeio, visi KF uždavi
niai yra nepelningi. Ar nepra
matoma kokių kultūrinių dar
bų, kurie bent išlaidas apmo
kėtų, o pagaliau ir patiems lei
diniams platinti ar neorgani
zuojamas koks nors tinklas?

— Kultūros Fondui aišku 
jau iš jo paskirties, kad bus, 
gal būt, pelningų, o tikrai ir 
nepelningų uždavinių. Esam 
tačiau optimistai ir manom, 
kad pelnas dengs nuostolį. Ti- kolonija, Bostono lietuviai, Chi- Tačiau ir tautinė tik tuo pa

Pasaulio Lie- 
Eina visokiu

— Reikalas liūdnas. Tik pra
dėjęs eiti pareigas pereitais 
metais gruodžio mėn. ir pasi
tarus su J. Jasaičiu, LB Cent
ro Valdybos pirm., buvau pri
verstas paprašyti V. Liulevi- 
čių, Pas. Liet. Archyvo vedė
ją, dirbantį be atlyginimo, su
pakuoti visą turimą archyvo 
medžiagą ir laukti. Nuo 1947 
metų iki šiol archyvas buvo 
seserų kazimieriečių namuose, 
Chicagoje. Plečiantis darbui 
pačiame vienuolyne, seserims bū 
tinai prireikė šių patalpų. Už 
naudojimąsi patalpomis buvo 
apmokama tik geru žodžiu. Nė 
vieno dolerio jos už pasinaudo
jimą patalpomis per 15 metų 

! nėra gavusios. Praėjo 2 mene- 1 
šiai nuo to susipakavimo. Pa
saulio Lietuvių Archyvas lau
kia, gi jam būtina patalpa tik 
dabartinei medžiagai sudėti — 
bent 800 kvad. pėdų plotas.

I Pasinaudodamas šia proga,

NE TUO VARDU PAVADINTA KNYGA
Lietuvių išeivija Amerikoje pro socialisto akinius

Stambią (daugiau 500 pusla
pių), gražiai išleistą ir tvirtai 
įrištą S. Michelsono knygą 
“Lietuvių išeivija Amerikoje” 
malonu paimti į rankas. Be 
įžangos ir galinio priedo su do
kumentacija knyga suskirsty
ta į- aštuonias dalis, kurių še
šios paskirtos Jungtinių Ame- 

irikos Valstybių lietuviams: 
| išeivijos pradžia, krašto orga
nizacijos, išeivijos spauda, išei
vija ir Lietuva, didieji lietuvių 
centrai bei Amerikos lietuvių 
veikėjai. Iš likusiųjų dviejų da
lių viena paskirta Kanados lie
tuviams, o kita — Pietų Ame
rikos lietuviams.

VINCENTAS LIULEVIČIUS

i cagos lietuviai, Cievelando ko
lonija, Detroito lietuviai. Law- 
rence kolonija, Los Angeles ko
lonija, New Yorko lietuviai, 
Philadelphia, Pittsburgh, Pa., 
Worcester lietuviai, Waterbury, 
Conn., ir Amerikos lietuvių vei- 

j kėjai.

i

4 pabrėžti lituanistiniam moks
lui (lietuvių literatūros istori
jai) labai svarbų ir vertingą 

a. prof. Vaclovo Biržiškos 
veikalą Aleksandryną. Tai se
nųjų lietuvių rašytojų, rašiu
sių prieš 1865 metus, biografi
jos, bibliografijos ir biobiblio- 
grafijos. Šio veikalo pirmasis 
tomas pasirodė 1961 metais, 
o antrasis jau atiduotas spaus
dinti. Chicagoje šio veikalo 
spaudos’ priežiūra (korektūro
mis, laužymu ir kt.) rūpinasi 
prof. dr. P. Jonikas; galutine 
šių veikalų redakcija rūpino
si prof. M. Biržiška. Šio trijų 

monumentalaus lituanis- 
veikalo išleidimas bus 
svarbiausias Kultūros

a.

. tomų
W tinio 

pats

“O “pilių” senobiniai pama
tai dar tebetarnauja dvasiniu 
ir kultūriniu pagrindu. Tai vi
sų pirma sakytina, kad sena
sis, ypač grožinės literatūros 
palikimas. nepaprastai atitin
ka dabarties laikams Lietuvo
je. Istorikas Simonas Daukan
tas, Adomas Mickevičius, 
vysk. M. Valančius, tautinio 
atgimimo patriarchas dr. Jo
nas Basanavičius, patriotas ir 
satyrikas dr. V. Kudirka, Ju
lija Žemaitė su kaimo, su bau
džiavos vaizdais, atgimstan- 
čios Lietuvos dainius poetas 
Maironis, V. Krėvė, Čiurlio
nis... Visi jie telieka didieji 
dabartinės, ypač jaunosios, 
kartos numylėtiniais”.

Deja, Maironiui tautos pra
eitis buvo jo įkvėpimo šalti
nis. Ir ne koks svajingas ro
mantiškas, o vyriškai veiklus, 
inspiruojąs kūrybą ir kovą 
gyvenamoje tikrovėje. Mums 
rodosi, kad šitokioje poteks
tėje yra ir šių Maironio metų 
akcento prasmė, pavyzdys ir 
paskatas neužmerkti akių sa
vam laike, kaip kad Maironis 
atviromis akimis žiūrėjo savo 
laikų dabartim Ir klystama, 
kai norima matyti čia tik va
karykštės dienos garbinimą. 
Gi ir ta vakarykštė diena ne
buvo Maironiui keiksmažodinė 
sąvoka aplamai praeičiai žy
mėti, o tik tajai praeičiai, ku
ri nusinešė bajorišką mūsų 
šviesuomenę lenkų kultūrom 
Šito nenutuokiant, Maironio 
posmų prasmė išverčiama lyg 
kailinių rankovė ir, žaidžiant 
žodžiais, skelbiamos spyglinės 
išvados.

kenčiama, nes “Ateis laikai, 
kada bažnyčių niekas nestatys, 
bet kol žmonės tebėra dar re
ligingi ir nori bažnyčių, tai ver
čiau turėti savą, tautinę baž
nyčią...” (129 psl.). Visame vei
kale Katalikų Bažnyčia rašoma 
mažosiomis raidėmis.

Veikalui būtų buvę naudin
giau, jei jis būtų padarytas vi
sos lietuvių išeivijos Ameriko
je veidrodžiu, kaip kad jis pa
vadintas. Arba būtų pavadintas 
lietuvių socialistų veikla Ame
rikoje ir tik tai ir tebūtų nag-

O kaipgi mes čia, laisvai pa
sirinktoje tremtyje, galvoja
me? Ar visa tai mums tikrai 
jau tik vakarykštis sapnas? 
Argi būtume pamiršę tą isto
rijos eigoje besikartojantį ste
buklą, kada nemirtingoji pra
eitis prikelia gyvenimui, veik
lai ir naujam atgimimui lavo
nu tapusią vieno ar kito lai
kotarpio dabartį?

2. Veikalo apimtis
Autorius, pakaltindamas ki

tus neobjektyvumu, sako: ”Man 
rūpėjo ne viena grupė...” (VHI 
psl.). Atseit, jis ryžosi parašy
ti objektyviai, apimant visas 
grupes, kurios srovės jos bebū
tų. Tačiau tas ryžtas autoriui 
nepavyko įvykdyti, nes per vi
są ilgą veikalą jis tedėsto lie
tuvių socialistų veiklos istori
ją, o kitas sroves tesumini tik 
tiek, kiek jos reikalingos so
cializmo veiklai išryškinti, o 
daug kur ir to nepadaro. Tik 
viena srovė — laisvamaniai — 
yra prie širdies (120 psl.), nes 
ji paruošė socializmui dirvą. 
“Greta Šliupo laisvamanių iški
lo aiškiai apsisprendę socialis
tai” (162 psl.).

Ypatingas socializmo priešas 
yra Katalikų Bažnyčia, tad ir 
specialiam aprašui tautinėms 
bažnyčioms paskirta 8 pusla
piai (127—134 psl.), protestan
tų — 2 su puse puslapio (135 
—137), o katalikų tik 3 pusla
piai (138—140). Katalikų pa-

(Nukelta į 2 psl.)

1. Ką nagrinėja
Tos didžiosios knygos 

suskirstytos į skyrius: ieškant 
duonos ir laisvės, pirmosios ko
lonijos, pirmosios draugijos, 
muštynės bažnyčiose, kova už 
būvį, lietuviai žemės ūkyje, lie
tuvių socialistų vaidmuo, trys 
susivienijimai, laisvamanių są
jūdis, tautinė bažnyčia, Romos 
katalikai, progresyvių moterų 
susivienijimas, lietuvių darbi
ninkų draugija, sandariečiai ir 
tautininkai, lietuviai siekia 
mokslo, srovių santykiai, lietu
vių bendruomenė, pirmasis 
spaudinys, pirmieji laikraščiai... 
kiti leidiniai, išmirę laikraščiai, 
knygų leidėjai, spaudos draugi- rapijų turtas ($47,877,000.00) 

išeivijos knygnešiai, išei- yra “milžiniška mūsų liaudžiai 
skriauda” (134 psl.), o tauti-

dalys

ja,
vijos talka tėvynei, Amerikos

i lietuvių taryba, Balfas, žuvu- nių bažnyčių turtas (133 psl.) 
sios bendrovės, du skridimai 
Lietuvon, lietuvių brigada, per
versmas ir išeivija, Baltimorės ba teigiamą darbą” (134 psl.).Į

nepridėtas prie liaudies skriau
dų. Mat, “tautinė bažnyčia dir-

K. Br.

T. Kulakauskas šerkšnas Vilniuje (ofortas)
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Pasikalbėjimas su Kongresui ruošti komiteto pirmininku Povilu Gaučiu

turėtų būti organi- 
antrasis 
įvyksiąs lapkričio

Chicagoje.

Kultūros

Ne tik

lis, bet kartu su tuo bus sten- matomus darbus, bet, 
giamasi, kad mūsų kultūrinin- jis jį turi galvoje, 
kai, suvažiavę iš visų JAV-bių 
ir Kanados ir susipažinę su mū
sų tautinės kultūros tęsima 
problemom, su vis siaurėjan
čiais kultūriniais poreiškiais, 
su nuolat susiduriamom kliū
tim jai kurti ir skleisti, pamė
gintų bendrom jėgom rasti rei
kalingą sprendimą.

Šių maironinių metų vienas 
iš reikšmingiausių įvykių mums 
lietuviams 
zu o j amas 
Kongresas 
24—26 d.
kultūrininkų tarpe, bet ir ak
tyvioje visuomenėje Kongresu 
jaučiamas susidomėjimas. Tik 
spaudoje, manytume, lig šiol 
dar vis apie tai buvo mažokai 
kalbama. Norėdami reikalą dar 
labiau suaktualinti, kad jis bū
tų labiau viešas ir spaudoje 
svarstomas bei diskutuojamas, 
kreipėmės su eile klausimų į 
Kongresui ruošti Komiteto 
Pirmininką Povilą Gaučį. Ir 
štai čia mūsų klausimai ir gerb. 
Pirmininko atsakymai.

— Kaip, gerb. Pirmininke, 
trumpiausiai suformuluotumėt 
šiaukiamo Kultūros Kongreso 
tikslą?

— 1) Apžvelgti mūsų laimė
jimus kultūrinėje srityje per i 
pastaruosius 15 metų ir 2) nu
statyti mūsų kultūrinės veik
los gaires ateičiai, išryškinant 
kas dar turi būti padaryta, ko
kiomis priemonėmis ir kas tai 
turėtų atlikti penkmečio metu.

— Kongreso sąvokai mes
buvome linkę skirt? daugiau 
manifestacinės, visa ką sumuo
jančios, iškilmingos prasmės. 
Panašiai Kongresas supranta
mas ir kitur, pvz. organizuo
jant Tarptautinius Eucharisti- Įvykęs Pasaulio Lietuvių

Bendruomenės Seimas ar net ir 
Lietuvių Tautinės Sąjungos su
važiavimas Washingtone, ne
būdami net ir specialūs kultū
ros kongresai, daug dėmesio 
skyrė taipgi lietuviškosios kul
tūros manifestacijai, ruošiant 
žinomose galerijose lietuvių 
dailės parodas, žinomose salė
se mūsų muzikos koncertas ir 
pan. Natūralu, kad Kultūros 
Kongrese visa tai turėtų būti 
dar labiau akcentuojama, ne- 
pasiliekant tik uždarose mūsų 
visuomenės ribose. Ar šia kryp
timi kas daroma ir ar prama- 
toma daryti? Ar organizuoja
ma literatūros vakaras, dailės 
paroda, simfoninės muzikos 
koncertas?

manau,

Spaudos sekcija yra numa
čiusi suorganizuoti spaudos ir 
knygų parodą.

— Apsikraunant Kongresui 
studijiniais posėdžiais ir pa
skaitomis, ar nėra pavojaus 
ji paversti tiktai kabinetiniu 
žmonių pasikalbėjimu, neišsilie- 
jant į platesnę visuomenę ir jos 
neišjudinant?

— Kongreso metu numato
mos dvi pagrindinės paskaitos, 
kurios bus įdomios ne tik Kon
greso dalyviams, bet ir plačiai 
visuomenei. Įvairiose sekcijose, 
o jų turime 11, tiesa, vyks ati
tinkamų sričių specialistų pa
skaitos, pasitarimai, diskusijos. 
Tai neišvengiama ir reikalinga. 
Jei platesnė visuomenė gal ne 
visomis vienodai domėsis, bet 
jaunimo, lietuvybės išlaikymo 
lietuviškose parapijose, litua
nistinio švietimo ir fizinio la
vinimosi sekcijų darbais, i 

nau, susidomėjimas bus didelis, 
nes bus aptariamos mūsų de-1 
gančios problemos.

— Įsitraukus į paruošiamuo
sius Kultūros Kongreso darbus, 
kas Jus, gerb. Pirmininke, lig 
šiol labiausiai džiugina ir dėl 
ko reikia ir liūdėti? Ar palan
kus ir ar pakankamas susido
mėjimas Kongresu mūsų kul
tūrininkuos ir mūsų visuome
nėje?

— Mane džiugina, kad mūsų 
kultūrininkai gyvai domisi bū
simu Kongresu. Kviečiami, su 
retomis išimtimis, noriai jun
giasi į jo ruošimo darbą. Taip 
pat labai džiaugiuos ir Kon
greso ruošimo komiteto narių 
darniu darbu. Mūsų visuome
nė apie ruošiamą Kongresą dar 
mažai žino, nes norėjome pir
ma sutelkti visus talkininkus, 

į o po to jau pradėti plačiau gar- 
! sinti, — užbaigė mūsų pašne- 
į kėsį Kultūros Kongresui ruoš- 
; ti komiteto pirmininkas Povi- 

ma" I las Gaučys. K. B.

— Prieš keletą mėty New

nius Kongresus, šia prasme 
akivaizdūs Kongresai būdavo 
organizuojami ir Lietuvoje, sa
kysim, pavasarininkų ar kitų 
visuomeninių bei kultūrinių 
susigrupavimų kongresai. Ar 
šiemetinis mūsų Kultūros Kon
gresas bus irgi tokia pakili ir 
akivaizdi lietuviškosios kultū
ros manifestacija, ar galvoja
ma jam duoti ir kokios nors 
kitokios prasmės?

— Vykdydami I-jį Kongreso 
tikslą, manau, ryškiai pade
monstruosime mūsų kultūrinius 
laimėjimus literatūroje, mene, 
muzikoje, knygų ir spaudos lei
dyboje. Bet neužtenka vien pa
sidžiaugti tais mūsų laimėji
mais ir juos parodyti, kai yra 
daug dar neatliktų darbų nuo 
kurių priklauso jaunimo įjun
gimas į tautinio darbo barus. 
Todėl, kaip galima, plačiau bus 
išnaudota Kongresam būdinga 
manifestacinė, iškilmingoji da-

Kristjan Raud Ex Libris

— Taip, Kongreso metu nu
matome suruošti lietuviškos 
simfoninės muzikos koncertą 
Orchestra Hali salėje, kad jos 
galėtų pasiklausyti ir amerikie
čiai. Jam diriguoti numatoma 
kviesti vieną kurį mūsų pasižy
mėjusių dirigentų. Koncertu 
rūpinasi prof. V. Jakubėnas, 
kuris sekančiam Komiteto po
sėdžiui pristatys jo sąmatą ir 
programą.

Taip pat projektuojama su
ruošti ir mūsų dailės paroda. 
Kadangi ligi šiol dar nepavyko 
surasti meno sekcijos vadovo, 
kol kas negaliu tiksliai pasa
kyti, kokio pobūdžio toji paro
da bus, ar ji vyks miesto cent
re, ar Čiurlionio galerijoje.

Architektūros sekcija suruoš 
mūsų architektų darbų parodą, 
už geriausius darbus skirdama 
premijas.

Kai dėl literatūros vakaro, 
tai nors literatūros sekcijos va
dovas B. Babrauskas Komiteto 
dar nepainformavo apie jos nu-

Eduard Wiiralt (estas) Dailininkas

ESTIJOS LAISVĘ MININT
Šiandien (vasario 24 d.) švęs 

darni Estijos nepriklausomybės 
paskelbimo keturiasdešimt ket- 

Į virtąsias metines, šalia estų 
■ dailininkų darbų spausdiname ir 
estų tautosakinio epo “Kalevi
poego” vertimo ištrauką. “Ka
levipoego” epas turėjo estų 
tautiniam atgimimui ir jų lite
ratūros raidai nepaprastos 
reikšmės. Naudodamas auten
tišką folklorinę medžiagą, jį 
yra parašęs estų rašytojas Frid 
richas Eeinholdas Kreufzvval- 
das. Pernai estai visame pasau
lyje šventė šimtmetinį jubiliejų 
nuo šio epo pasirodymo. Kiek

lietuvių tautiniam atgimime 
reiškia Maironio poezija, kiek 
latviams jų didžiojo rašytojo 
Janio Rainio kūryba, tiek es
tams “Kalevipoegas”. Geriausių 
estų dailininkų iliustruotas, ši
tas epas yra išleistas ir vis pa
kartotinai leidžiamas puošnio
mis, liuksusinėmis knygomis. 
Kiekvienoje estų šeimoje “Ka
levipoegas” yra randamas be
veik kaip šventoji jų tautos 
knyga, kurioje atsispindi estų 
troškimai, kūrybinė energija, 
nepalaužiama kova ir begalinė 
fantazija.

Kristjan Raud (estas) Kalevo piršlybos

KALEVO IR LINDOS

VESTUVĖS
(Iš “Kalevipoego” pirmosios giesmės.)

Kalevas namo pakilo. 
Lindą, tetervos dukrelę, 
Pašaukė iš draugių būrio, 
Gulbę pakvietė keliauti. 
Linda pratarė nuo slenksčio: 
Tu pagirdyk, berne, arklį, 
Pakinkyki jį, vaikine, 
Ir prikimšk minkštai pasostę! 
Važį šonu išrašytu 
Tu pakreipk j dirvos pusę, 
O pavažomis — į rytus! —

Ir nuėjo atsisveikint
Jie su motina abudu:
— Pasilik sveika, motule! 
Man jau laikas išvažiuoti, 
Sopančia širdim išskristi! 
Kaip iš gulbių balto pulko 
Iš gimtų namų išskrisiu, 
Mylimus draugus paliksiu, 
šitų vietų pasiilgsiu. 
Laikas baigti linksmą puotą! 
Jau matyt ąsočio dugnas, 
Duonos žiauberė teliko! —

Kalevas įkėlė važi n
Tiktai vieną savo koją — 
Antrą sniegui traukt paliko 
Nuotaka šalia prisėdo.
Jis ranka galinga savo

'Poa£w&
PUSIAUSVYRA BALANSUOJANT

Meno studijų reikalu

bei 
kad 
kad 
sta-

Spaudoje ir privačiuos po- 
kalbiuos, ir ne vien tik tarp 
lietuvių, rūpinamasi šių dienų 
kultūros specializėjimu 
mechanizėjimu. Ne dėlto, 
viso to būtų permaža, o 
jau yra ligi kaklo. Tad ir
tomas kartais klausimas: ar 
neperdaug?

Nebūtų perdaug, jeigu ši
tam mechanizacijos ir savo 
profesijos tobulam žinojimui 
būtų palaimingai žmogaus as
menybę ir visą mūsų kultūrą 
balansuojanti atsvara. Dabar 
gi baugiai jaučiama, kad mes 
tampame skruzdėlėmis, bitė
mis ir bebrais, prarasdami tą 
savo asmenybės dalį, kuri bu
vo tūkstančiais metų formuo
ta, kurios plėtrai ir ateities 
šimtmečiuos negali būti ribų.

Atominių laikų žmogaus fi
zine išvaizda lieka nepasikei
tęs. Dvasioj gi dažnai jau ne
beatpažįstamas. Čia jis da
rosi ne tik tuo nekaltu, darbš
čiu sutvėrimėliu skruzde, bet 
ir kažkokia apokaliptine, ne
išbalansuota pabaisa, su 
dramblio kojomis ir musės 
galva arba banginio liemeniu, 
su kolibro sparneliais.

Kultūros ir švietimo insti
tucijų šituo rimtai susirūpinta 
ir ieškoma tinkamų sprendi
mų dabarčiai ir ateičiai, kad 
žmonijos dieviškas veidas ne
būtų iškreiptas ir mirtinai su
žalotas mūsų amžiaus atomi
nio sprogimo pačioje sielos 
gelmėje. Čia Amerikoje, kur 
pilnutinio žmogaus ugdymas 
nuo viešųjų institucijų buvo 
labiau atsietas negu kituos 
kraštuos, pavojus ir tuštuma 
pasidarė dar labiau grėsmin
gi-

Bent kiek galvojantis šios 
dienos žmogus ir be didelių 
studijų, tiesiog intuityviai, 
pradeda jausti tą baugiai ne
simetrišką kultūrinės - dvasi
nės raidos situaciją. Todėl re- 
kolekcinio pobūdžio idealogi- 
nių pašnekesių rateliai, priva
čios muzikos, dramos ir dai- 

pamokos ar kursai jauni- 
(ir ne tiktai jaunimo) yra 
rimčiau ir gausiau lanko- 
ne vien laisvalaikiui, bet

lės
mo 
vis 
mi
ir atsiverčiančiai sielos tuš
tumai užpildyti.

Laisvojo pasaulio lietuvių 
bendruomenėse ši sveika ten
dencija, gal būt, dar net stip
riau akcentuojama ir dar aki
vaizdžiau pastebima. Chorų,

ansamblių, dramos ratelių, ba
leto studijų ir piano pamokas 
pas savuosius lankančių pro
centiškai turime, atrodo, dau
giau, negu kitataučiai mūsų 
kaimynai.

Tačiau, nežiūrint mūsų dai
lininkų didelio aktyvumo, lig 
šiol, berods, neteko girdėti, 
kad kur nors gyvuotų lietu
vio dailininko ar dailininkų 
vadovaujama pedagoginiu ir 
tautiniu atžvilgiu daug reiš
kianti meno studija. Jeigu ga
li egzistuoti baleto - šokio 
studijos, dramos rateliai bei 
sambūriai, jeigu šimtai lanko 
muzikos pamokas, kodėl lygiu 
laipsniu nesidomima ar nėra 
kam visuomenę sudominti me
nu? Gal vadovaujamasi mąs
tymu, jog iš to duonos neval
gysi, garsenybe netapsi, tai 
kam čia ir bepradėti? Bet 
kiek gi iš muzikos pamokas 
lankančių bus garsūs pianis
tai, ar baleto - šokio pamokas 
lankančių — balerinos? O ta
čiau mokinių ir besidominčių 
šiomis sritimis netrūksta ne 
dėl kokių ypatingų materiali
nių išskaičiavimų, o vien tik 
dėl pilnutinio žmogaus dva
sios pagilinimo, anos palai
mingos atsvaros žmogaus dva
sioje sukūrimo šalia visa ką 
niveliuojančios automatizaci
jos.

Šia proga tad ir norėtume 
čia užakcentuoti mūsų visuo
menėje meninio lavinimosi 
reikalą, studijinį domėjimąsi 
piešimu, tapyba, grafika, 
•skulptūra, keramika, net ki
limų audimu, kas jau turėtų 
ir praktiškos reikšmės. Ar 
negalėtų čia pavyzdį pati pir
moji duoti Chicaga? Šitokios 
meno studijos pas savuosius 
dailininkus turėtų dar ir be
galinės tautinės reikšmės, nes 
studijuojantieji neatitrūktų 
nuo visos lietuviškojo meno 
raidos, paveldėdami iš savo 
mokytojų lietuviškosios dailės 
specifinius bruožus ir visa tai, 
kuo ji tampa lietuviškąja kū
ryba.

Jeigu tad čia Amerikoje pa
bandytume ir ištesėtume su
organizuoti ką nors panašaus 
į kadaise Vokietijoje, Frei- 
burge, egzistavusią dailės mo
kyklą, būtų didelis laimėji
mas, ir lietuviškąją 
dant, ir moderniojo 
dvasinę pusiausvyrą 
jant.

dailę ug- 
žmogaus 

balansųo-
K. Br.

Liemenį jos apkabino, 
Aukso pentinu suskambo 
Ir valiūkiškai sušuko:
— Ak, brangioji mano Linda! 
Ar nebūsi ko užmiršus? 
Užmiršai juos tris, brangioji: 
Tai seklyčioje mėnulį — 
Savo senąją motulę, 
Saulę vidury atšlaimo — 
Senąjį dėdulę savo,
Berželius prie aukšto slenksčio — 
Tavo pusbrolius jaunnosius, 
Kur drauge užaugot Liane! —

Sekė ją liūdnai mėnulis, 
Saulė mąstė apsiniaukus, 
Verkė tylomis berželiai.
O linksma kaip paukštė Landa 
Neliūdėdama išskrido.
Mylima jaunikio savo, 
Ji dabar pas jį skubėjo 
Per plačiuosius baltus slėnius, 
Per miškus, sniegu apklotus, 
Dieną — aiškiai saulei šviečiant, 
Naktį — sagei ant krūtinės 
Blyškią šviesą spinduliuojant. 
Ji pas Kalevą išskrido, 
Kur šilkinės menės laukia. 
Ten, kur Kviečia stebuklingas 
Poilsio ir laimės guolis.

Išvertė JUST. MARCINKEVIČIUS

Ką užmiršom — tai užmiršom!... 
Ūku duos jiems naują laimę! 
Laikas man keliu naujuoju, 
Dar visai nevažinėtu, 
Paskui savo laimę skristi! —

Kristjan Raud Pilies įkūrimas
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MAŽI DARBAI YRA DAUGIAI', NEGU DIDELI 
ŽODŽIAI

Pasikalbėjimas su Į Laisvę Fondo pirmininku dr. K. Ambrozaičiu

mintis

4

leidinių planavimo komisijai, 
kuriai vadovauja dr. J. Girnius.

— Angliškai Į Laisvę Fondas 
pavadintas American Founda- 
tion for Lithuanian Research. 
Ar esate numatę leisti leidinių 
ir anglų kalba apie Lietuvą?

— Artimoj ateity planavimo 
į komisija tokių leidinių nėra nu- 
i mačiusi leisti, nes laukia svar

fondui 
gale Į 

rate.

Šiandieniniam kultūros gyve
nime naują, reikšmingą vietą 
užėmė prie Į Laisvę žurnalo 
susispietęs kultūrininkų būrelis, 
kuris jau spėjo gražiai užsire
komenduoti, išleisdamas pora 
kritikos gerai įvertintų leidinių. 
Norėdami daugiau skaitytojus 
painformuoti apie fondo dar
bus ir tikslus, kreipėmės su ke
letu klausimu į to fondo pir
mininką dr. Kazį Ambrozaitį.

— Kada ir kam kilo 
įsteigta Į Laisvę Fondą?

— Iniciatyva tokiam 
įsteigti išėjo 1959 metų 
Laisvę žurnalo bičiulių
Buvo pastebėta, kad leidyklos 
leidžia ne pirmo reikalingumo 
knygas, bet tokias, kurios ne
neštų nuostolio. Spaudoje pa
sigesta rimtesnių studijų ak
tualiais lietuviškos kultūros 
klausimais. Reikalas rūpintis 
leidimu reikalingiausių knygų 
ir studijų ir atvedė prie Lie
tuviškų Studijų Fondo įsteigi
mo. Beruošiant statutą ir be
siorganizuojant, tas fondas bu
vo pavadintas Į Laisvę Fondu 
Lietuviškai Kultūrai Ugdyti. 
Jo pinnininku buvo išrinktas' 
dr. V. Vardys.

— Leidžiate pelno neduodan
čias knygas, tačiau gal būt yra 
vilčių, kad ir tariamai nepelnin
gi veikalai padengs visas ar da
lines leidimo išlaidas?

— Lėšos yra didelė problema 
visiems fondams. Pagrindą da
vė keliolika bičiulių, daugumoj 
gydytojai, kurie sudėjo po 100 
dol., o kai kurie pažadėjo tiek 
pat aukoti kas metai per de
šimtį metų. Atsirado ir mece-

Dr. Kazys Amhrozaitio

besni darbai lietuvių kalba. Bu
vo galvota apie mažesnius dar
bus, kaip parūpinimą keletos 
studijų anglų kalba Lituanus 
žurnalui ir apmokėjimą hono
raro, jei tokių studijų reiktų. 
Didžiausias toj srity planas 
yra paremti prof. V. Vardžio darbas, 
ruošiamą didelį veikalą anglų

jautėme, kad po dešimties me
tų gyvenimo šiame krašte atė
jo laikas pajudinti lietuvio są
žinę ir priminti ištikimybę Lie
tuvai. Su dideliu pasisekimu tai 
atliko dr. Juozas Girnius savo 
knyga “Tauta ir tautinė ištiki
mybė”. Manėme, kad pusė kny
gos tiražo bus išpirkta per vie
nerius metus. Girniaus knyga 
pataikė į lietuvio širdį. Nežinau, 
ar kita lietuviška knyga būtų 
turėjusi tokį pasisekimą. Kny- 

i gos buvo išspausdinta 1,000 egz. 
! Girniaus knyga apie tautą bu- 
I vo išpirkta per penkis mėne
sius. Knyga išėjo rugpiūčio 
mėn., o gruodžio mėn. jau iždi
ninkas pranešė, kad negali dau
giau išpildyti užsakymų. Dar 
kai kur pas platintojus yra li
kę keletas egzempliorių, bet 
greitai Girniaus knyga taps ret- 
tenybe. Antros laidos nenumato
ma leisti.

Mačernio “Poezijos” pareika
lavimas buvo didesnis, negu bet 
kurio kito poezijos leidinio, iš
leisto tremtyje. Knyga buvo iš
parduodama greičiau, negu spė
jama įrišti. Esu girdėjęs įvai
rių pažiūrų studentus mintinai 
deklamuojant Mačernį. Prie 
Jaunimo Centro pastatytuose 
studentų ir moksleivių automo-1 
tūliuose eteu matęs Mačernio 
“Poeziją”. Kazys Bradūnas, su
rinkdamas visus Mačernio eilė
raščius, paskleidė naują ir švie
žią Lietuvos kvapą, kurį go
džiai geria lietuviškas jauni
mas. Mačernio knygą dar gali
ma gauti. Knygos iliustracijos 
yra ir paskutinis dail. Augiaus

Ada Korsakaitė Šv. Kazimieras

(Mozaika Marijonų Spaudos Namo koplyčioje, Chicagoje. Visi čia 
rodomi mozaikos ir keramikos darbai yra atlikti A. Valeškos Baž

nytinio meno studijoje Chicagoje)

Visas Aistis vienoje knygojeT*

Pasididžiavimo jausmas apima širdį

Jonas Aistis “Poezija”. Iš
leido “Romuva”.. Spaudė Tėvai 
Pranciškonai Brooklyne, N. Y., 
420 psl., kaina $6.00, tiražas 
1500 egz.

Per metus išleistos dvi kny-
2.ai!į kalba apie Lietuvą- Jis yra su' gos yra mažas darbas, bet toks

o . telkęs jvairių sričių jaunesnio- pasisekimas yra didelis mora-
sios ir vyresniosios kartos spe
cialistų, dirbančių universite
tuose. Turimomis žiniomis, tas 
kolektyvinis darbas bus baig
tas gegužės mėn. ir bus per
duotas didelei amerikiečių lei
dyklai, kuri yra pažadėjusi vei
kalą išleisti dar šių metų ga
le. Daliai tos knygos leidimo iš
laidų padengti Į Laisvę Fon
das paskyrė 1,000 dolerių. Džiau 
giuosi, kad ir Lietuvių Bend
ruomenė žada knygos leidimą 
paremti. Gaila, kad Illinois 
Liet. gyd. draugijos norai neiš
sipildė ir tokiam reikalui skir
tus 1,000 dol. turėjo iš gen. 
kons. Daužvardžio atsiimti ir 
vėl palikti savo kasoj. Minint 
Lietuvos okupacijos dvidešimt
metį, pajutome, kad tokio vei
kalo neturime.

— Į Laisvę Fondas gyvuoja 
jau antri metai. Ar esate paten
kintas atliktais darbais?

— Atlikome tiek, kiek buvo
me užsimoję. Kas metai mano
me išleisti po du veikalus ir at
likti kitų mažesnių darbų. Visi

kun. dr. P. Celiešius, kurie pa
aukojo stambesnes sumas. Iš
leisti pirmieji du leidiniai bu
vo įkainoti žema kaina, pvz. 
Mačernio “Poezija” turėjo bū
ti įkainota 9 dol., o dabar par
davinėjama po 4.50, arba Gir
niaus “Tauta ir tautinė ištiki- 4 mybė” turėjo būti įkainota 5 
dol., o pardavinėjama po 3.50. 
Turint galvoje platintojams 
duodamą 25—33% nuolaidos, 
tai pajamos iš parduotų lei
dinių yra gana mažos. Tačiau 
Į Laisvę Fondo tikslas yra ne 
pelnas ir laikymas knygų san
dėliuose, bet nešimas lietuviško 
žodžio į tolimiausius 
kus namus.

— Įsteigtas Lietuvių 
kuris rūpinsis įvairiais 
niais reikalais; ar nemanote, 
kad Lietuvių Fondas galėtų Į 
Laisvę Fondą paremti?

— Kol dar Lietuvių Fondas 
pradeda pirmuosius žingsnius, 
sunkiau į tą klausimą atsakyti. 
Šiuo metu gal galėtume klaus
ti, kuo mes galime Lietuvių 
Fondui padėti? Į Laisvę Fon
das nesiekia didesnio kapitalo, 
bent šiuo metu. Surenkame tiek 
lėšų, kiek pajėgiame atlikti 
darbų. Vadovaujamės principu: 
geriau maži darbai, negu dide
li žodžiai! Į Laisvę Fondas nė
ra leidykla, o tik pelno nesie
kianti organizacija, besirūpi
nanti lietuviškomis studijomis 
plačia prasme. Leidžiame tik 
reikalingiausias knygas ir to
kias, kurių kiti neleidžia, užsa- į 
kome reikalingas studijas, ieš
kome talentų, kurie savo rank-; 
raščius laiko stalčiuose. Ne vie- 

I* ną tokį 'talentą gal ir teks pri
statyti Lietuvių Fondui ir jo

lietuviš-

Fondas, 
kultūji-

Stasys Yla

TAUTOS GLOBĖJUI
šventas Kazimierai, amžiais prisimenam 
Tave lyg žiburį aukšto dangaus.
Meldi pas Viešpatį, vedi ir kvieti mus 
Ilgesiu, nerimu Dievo žmogaus.

Išskleidei vėliavą švento tikėjimo, 
Ženklinai kryžiumi mūsų kelius. 
Apglobei Lietuvą, audrų vis liečiamą, 
Stiprinai, drąsinai brolius savus.

Nūnai maldaujame, svieski iš naujo mum 
Audriam gyvenime žvilgsniu drąsiu.
Lyg vytis — riteris, išaugęs švyturiu, 
Veski į pergalę ryžtu nauju.

šventas Kazimierai, amžiais prisimenam 
Tavo užtarymą mūsų tautoj.
Melski pas Viešpatį, veski ir kvieski mus 
Telktis ir vienytis laisvės kovoj.

KERTINĖ PARAŠTĖ

MAIRONIO JUBILIEJAUS PARUOŠAI

linis 
tuos

bai?

užmokestis tiems, kurie 
darbus atliko.
Kokie tolimesni fondo dar-

Savotiškas pasididžiavimo 
jausmas apima širdį, kai paimi 
į rankas tik ką “Romuvos” lei
dyklos išleistą Jono Aisčio po
ezijos knygą: štai ir mes turi
me didelę literatūrą, didelį ra
šytoją ir didelę, kone viso jo 
gyvenimo, knygą.

Išleistos knygos techniškas 
ir meninis apipavidalinimas yra 
pasigėrėtini. Leidinys kietai įriš
tas, skoningam dail. V. K. Jo
nyno aplanke. Verta nuoširdžiai 
“Romuvos” leidyklai padėkoti 
už parodytą pavyzdį, kaip rei
kia gerbti savą literatūrą ir 
savą.ų rašytoją. Reikia ir pa-

Vos tik mūsų spauda iškė
lė Maironio raštų liuksusinių 
laidų reikalą, tuojau pat su
žinota, kad “Romuva” apsiė
musi knygas išleisti, o iliust
racijas sutikęs padaryti Vy
tautas Jonynas. Vienu kitu 
žodžiu dar paskelbta apie tuo 
reikalu buvusį pasitarimą. 
Tai tuo tarpu būtų lyg ir vis
kas. Bet pradžia jau labai ge
ra.

Mano, kaip eilinio piliečio, 
supratimu — mūsų didžiojo 
tautos dainiaus Maironio mi
nėjimas šiais jubiliejiniais 
(1862—1962) metas turėtų 
būti Lietuvių Bendruomenėje 
visos veiklos pagrindiniu tai
kiniu. Ir šiemet šaukiamas 
Kultūros kongresas ir visi ja
me numatyti darbai turėtų ei
ti Maironio jubiliejaus ženk
le.

Aukštai- 
būtinas 

jog sve- 
atleidę...

visuomenei yra būtina viena 
koordinuojanti ir paskatinan
ti vadovybė, kaip 
čiuose reikalingas 
prie stalo prašymas, 
čiai valgytų, diržus
Priešingu atveju, iš svečių 
sugrįžęs, pradeda ieškoti ko 
nors užkąsti. Paklaustas, ar 
svečiuose nemylėjo, atsako: 
visko buvo, tik nebuvo pra
šymo...

Taip ir čia. Kai kiekviena 
stambesnė ar mažesnė skai
čiumi lietuvių kolonija bus 
palikta pati sau daryti, ką tik 
išmano, tai lengvai bus aiški
namasi, jog nesižinota, nuo 
kurios Maironio dainos pradėt 
koncertą.

Šias eilutes skaitančius at
siprašau, neišvaidijęs čia vi
sų lieutviškų chorų, kurie ne 
vien tik bažnyčiose gieda, bet 
dar dalyvauja ir visokiuose 
minėjimuose šalia bažnyčios. 
Dievaž, nieko nenoriu praleis
ti ar užgauti. Taigi, ir tie vi
si lietuviškų parapijų vargo
nininkai su savo vedamais cho-

— Į tą klausimą tiksliau ga
lėtų atsakyti Planavimo komisi
jos pirmininkas dr. J. Girnius. 
Šiuo metu spausdiname Dau
manto “Partizanus”. Tai bus 
didelis paminklas Lietuvos lais
vės kovotojams. Senoji laida 
seniai išsibaigus. Prof. J. Bra
zaitis veikalą perredagavo, pa-j 
pildė iki Būtėno ir Lukšos tra
gedijos, pridėjo plačią dokumen
taciją. Viršelis ir kitos iliustra
cijos dail. Prano Lapės. Šiais 
metais išleisime dr. J. Girniaus 
filosofinį veikalą “Žmogus be 
Dievo”, dėl kurio jau esame su
sitarę su autorium prieš dvejus 
metus. Šis veikalas bus žymus 
įnašas lietuviškai kultūrai. 
Trečiuoju šių metų leidiniu nu
matome išleisti, jei viskas pa
lankiai klostysis, kultūros met- 

. raštį “Lankus”, kuriuos reda
guoja K. Bradūnas. J. Girnius, 

i (Nukelta į 2 psl.)

Visas Aistis vienoje knygo
je — tikrai neeilinis įvykis mū
sų tremties kultūriniame gyve
nime. Ypač tiems, kurie augo 
ir brendo Jono Aisčio poezijos 
poveikyje dar laisvoje tėvynė
je, kurie jį deklamavo ir dai
navo, ir kuriems šis poetas ne
atskiriamas nuo jų jaunystės, 
virtęs tiesiog poezijos 
mu.

sinoni-

tampa I 
ji gah-

Tačiau Aistis dabar 
brangus visiems, kai į 
ma žvelgti jau objektyviuoju 
klasikinės literatūros žvilgsniu. 
Ir be asmeninių ir be jausminių 
sentimentų Aistis lietuvių lite
ratūroje šiandien jau didelis ir 
pastovus. Poetą regime jau 
akademinėse mūsų literatūros 
aukštumose, tačiau ir savo as
meniu ir savo kūryba neatitrū- 
kusį nuo dabarties dienos, vei
kiantį visas dar gyvas kartas 
ir sroves tiek laisvajame pa
sauly, tiek, kaip žinios mus yra 
pasiekusios, ir pavergtoje tė- 

I vynėje.

Jonas Aistis

linkėti sėkmingo šios knygos 
j platinimo, nepasikliaujant ta
čiau vien tik išsiuntinėtais lei
dyklos laiškais, bet rodant ją 
lentynose visur, kur tik lietu
viškoji knyga dar yra platina
ma. O kiekvienam sąmoningam 
lietuviui yra tiesiog kultūrinis 
garbės reikalas ją įsigyti. Lei
dyklos “Romuvos” adresas: 
507 Fifth Avė. (3rd Floor), 
New York 17, N. Y.

K. P.

Manyčiau, kad visi mūsų 
dailininkai, žinomieji muzikai, 
visi didieji chorai - ansambliai 
("Dainava”, “Čiurlionis” ir t. 
t. ir t. t.) savo viešuosiuos pa
sirodymuos šiais metais ak-
centuotųsi, kaip Maironio su- ’ rais šiuos Maironio metus ga- 
kurtų dainų “garbės sargybi
niai”, jų išpildytojai bei inter
pretuotojai.

Toliau sektų mūsų aukštes
nės ir žemesnės mokyklos, 
kuriose dideliu pasiaukojimu 
skiepijama jaunimo galvose 
ir širdyse visa tai, apie ką 
Maironis rašė. Reikia rūpintis, 
kad jaunimas galėtų ne tik 
paskaityti, bet ir suprasti 
Maironio sukurtus lietuviško
sios poezijos didžiuosius tur
tus pilname jų grožyje.

Bet nevienam jubiliejiniam 
veiklos projektui reikalinga 
visdėlto viena organizacija, 
turinti mūsuose moralinį au
toritetą. O toji organizacija 
ir yra Lietuvių Bendruomenė, 
kuriai pirmoj eilėj ir pavesta 
rūpintis lietuviškos kultūros 
reikalais. Tai yra josios pa
reiga ir kompetencija. Ar 
visi josios skyriai skyreliai 
atliks visa, kas bus patarta 
atlikti, tai jau kitas reikalas. 
Už tai niekas jų nebars ir 
nebaus, kaip niekas nebara ir kilesnių vietų hierarchijoje, 

nors ir buvo visa galva už ki
tus vertingesnis, nenukrypo 
nuo savo pasirinkto kelio ža
dinti brolius iš dvasinio su
stingimo ir šaukti didžiojo 
kvieslio balsu.

Dr. P. Mačiulis

lėtų ir privalėtų deramai pa
minėti. Ruošdami Maironio 
vardo koncertą, jie galėtų su
sirasti ir tinkamo žodžio pa
skaitininką, nes nepamiršti
na, kad Maironis buvo Petra
pilio Dvas. Akademijos ir Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
profesorius, aukštas Bažny
čios dignitorius — Žemaičių 
Vyskupijos Kapitulos prela
tas.

Vertėtų prisiminti, kiek tas 
tautos dainius, nuėjęs su d-ru 
J. Basanavičium savo tautai 
tarnauti, yra pakėlęs dvasinių 
smūgių už savo lietuviškąjį 
žodį. Jo didžiosios poemos — 
Jaunosios Lietuvos — verti
mai lotynų kalba karstaujan- 
čių lenkų buvo pakišti net Va
tikanui: štai, žiūrėkite, kokius 
romansus rašo Kapitulos pre
latas...

Maironis tačiau nepalūžo. Tai 
buvo vienas tų lietuviškos kul
tūros milžinų — pasišventėlių, 
kuris nesileido viliojamas iš-

nebaudžia mus dėl tingumo 
ir apsileidimo paremti Bend
ruomenę, jei ne kuo kitu, tai 
bent savo balsais, kai ateina 
rinkimai.

Bet tokiais ypatingais at
vejais šiaip ar taip lietuviškai 

z

Ada Korsakaitė / Šv. 

Pranciškus (Kerami

kinis pano šv. Philo- 
menos vienuolyne. 

Chicagoje)
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KOMPOZICIJOS MAIRONIO TEKSTAMS Sį E
Chorams jy tikrai negali pritrūkti

J. KREIVĖNAS, Cicero, III. v- ;

• - 12 " \ ■'. ": 7"'' AT

DUONA IR VYNAS

Ilsis miestas aplink; ramu apšviestoj jau gatvelėj, 
Ir deglais papuošti bilda vežimai tolyn.

Sotus grįžta žmogus po džiaugsmo dienos pailsėti 
Ir namu jaukumoj sveria ramiai mintyse

Pelną ir nuostolį. Jau ir turgus triukšmingas nutilo; 
Gėlės dingo; nebėr vynuogių kekių, tiktai

Aidi iš sodų toli užgautos rankomis stygos:
Gal mylintysis ten, o gal vienišasis, kursai

Tolimus mena draugus ir savo jaunystę; fontanai 
Gaivūs, trykštų nuolatos, vilgo kvapniąsias ežias.

Tylūs varpai sutemų ore gausdami pasigirsta; 
Budintis sargas nakties skelbia skaičius valandų.

Pūsteli dvelksmas vėsus, ir sujuda gojų viršūnės. 
Žvelki! Mėnuo, tasai Žemės šešėlis blyškus,

Sėlina tykiai; naktis svajingoji žemėn ateina, 
Mums abejinga, žvaigždėm plazdanti ir nuostabi,

Tarp žmonių svetima, kalnyno viršūnes pranokus, 
Skliauto bedugnėj, antai, spindi liūdna ir puiki.

Išvertė A. Nyka-Niliūn*s

♦

*

Maironis iš kitų jo laiko po
etų išsiskyrė tarp kita ko ei
liavimo sklandumu ir skambu
mu. Kai kurie eilėraščiai jau ir 
pavadinti dainomis ar giesmė
mis (“Jaunimo giesmė”, “Lie
tuvių himnas”, “Senovės daina
— Eina garsas nuo pat Vil
niaus”, “Senovės daina —-• Oi 
neverk, motušėle”, “Senuko dai
na”, “Tautiška daina”, “Mari
jos giesmė”, “Giesmė — Myli
moji Karalienė”, “Daina — Už 
Raseinių ant Dubysos”, “Daina
— Ar skauda man širdį?”, “Pu
tino daina”, “Duetas”). Mairo
nio poemose taip pat apstu 
dainų. Kad jis siekė būti dai
nuojamo teksto autorium, rodo 
ir du jo libretai operoms (de- 
je, neparašytoms): “Kame iš
ganymas?” (1896) ir “Nelai
mingos Dangutės vestuvės” 
(1927).

Maironio tekstams yra tiek 
kompozicija, kad iš lietuvių 
poetų šioj srity už jį laiminges
nis yra nebent B. Brazdžionis. 
Kai kurie Maironio tekstai ap
sivilko liaudies melodijomis, ki
tiems turime net po kelias kom
pozicijas. Daugelis tų kompo
zicijų plačiai vartojamos: tai 
liudija gausūs tų kompozicijų 
perdirbimai, pritaikymai ir t. t.

Tik dalis tų kompozicijų yra 
išspausdinta. Yra dingusių 
rankraščiuose. Yra sunkiai pa
tiriamų ir gal niekam nežinomų 
rankraščių. Iš kitų išaugo tai, 
ko ir pats Maironis nesitikėjo: 
operos, baletai (Jūratė ir Kas
tytis, Čičinskas...).

Čia pateikiamas kompozicijų 
Maironio tekstams sąrašas, aiš
ku, nepilnas. Bet Maironio me
tais praktiškam naudojimui šis 
sąrašas gal kurios naudos ir 
duos.

I. Mišriam chorui:

įf A. Aleksis: Pirmyn į kovą už 
tėvynę;

Pr. Ambrazas: Mano gimtinė;
VI. Budreckas: Giesmė už tė

vynę;
P. Čiurlionis: Žavėjimas (Tupi 

šarka ant tvoros);
J. Gaubas: Jaunoji Lietuvos 

karta; Senovės daina (Eina 
garsas nuo pat Vilniaus);

J. Gruodis: Brolybės daina, — 
tenorui solo ir mišriam cho
rui;

A. Kacanauskas; Vasaros nak
tys;
Sunku gyventi; 
Kur bėga Šešupė;

K. Kaveckas: Jūratė ir Kasty
tis;
Nuo Birutės kalno (su fort.);

E. Kiškis: Kur lygūs laukai 
(arr. iš Tallat - Kelpšos);

K. Motgabis: Pirmyn į kovą 
už tėvynę;
Mano gimtinė;

J. Naujalis: Burtai (Tupi šar
ka ant tvoros);
Jaunimo giesmė (su fort. ir 
a capella);
Ar skauda man širdį; 
Pavasaris;
Neapleisk mūsų, Motinėle; 
Vasaros naktys;
Man liūdna; 
Putino daina; 
Sunku gyventi; 
Miškas ūžia;
Grožybė Lietuvos (Lietuva i
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brangi); (arr. K. Griauzdė, 
P. Sarpalius ir kit.);
Kur bėga Šešupė;
Raseiniečių daina (Už Rasei
nių ant Dubysos);
Marija, Marija; (arr. Sės. M. 
Bernarda);
Mylimoji Karaliene; (arr. K. 
Senkus);
Dainų dainelės; (arr. 
chorui Br. Jonušas);

vyrų

J

St. Navickas: Mylimoji Karalie
ne (su varg.);
Tu girele, tu žalioji;
Mano gimtinė;

Č. Sasnauskas: Kur bėga Še
šupė I; (arr. A. N., K. Sen
kus, J. Zdanius ir kiti);
Kur bėga Šešupė II;

Prieš dvylika metų per Atlantą (J. Katilius su šeima) Vytauto Maželio nuotr.

Himnas (Jau slavai sukilo) 
(su simf. orkestru); (arr. St. 
Navickas);
Užmigo žemė;
Marija, Marija (su varg., arr. 
dviem balsam); (arr. Sės. 
M. Bernarda, J. Zdanius, VI. 
Budreckas ir kiti);

Į J. Sinius: Jaunoji Lietuvos kar
ta;
Ten, kur Nemunas banguoja; 
Atsiklaupęs prieš altorių 
solo ir vargonais);

J. Stankūnas: Už mylimą 
(Kur šiandieną jinai);

Algis Šimkus: Mylimoji Kara
liene;

A. N. (A. Niemanas iš Tilžės): 
Eina garsas nuo rubežiaus; 
Nedaugei mūsų.

. .11. Lygiai balsų chorui:
D. Andrulis: Ko tie dunda miš-

Dunksėjimas po priespaudos kevalu
Šiandieninę literatūros situaciją Lietuvoje svarstant

Okupuotos Lietuvos rašytojų , liems”. (K. Priešpylis, “Tuščių 
tarpe dabar vykstančias kai- šiaudų kūlimas, Draugas, 1962 
bas apie ieškojimus literatūroj vas. 24 d.) 
kai kas jau spėjo pasmerkti
(Ne pasmerkti, o tik parody- Voj “vienoks ar kitoks nauju- 
ti ieškojimo sąlygų ir pasiektų ( mas gali ateiti tik partijai nu- 
rezultatų skirtumą laisvajame j tarus arba tisiog įsakius”. Ta- 
pasauly ir komunistinėje dikta- čiau labai abejoti reikia, kad 
tūroje. Red.), kaip “tuščių visi okup. Lietuvos rašytojai 
šiaudų kūlimą” arba “partijos būtų negalvoju manekenai oku- 
hipnozę kūrėjo sąmonei”. To- panto rankose, aklai pučią par- 
dėl, sako, “kai visa tai skaitai tijos dūdą ir daugiau nieko ne- varžymus. Tuo jie ne tik nie- 
tenykštėje spaudoje, pergyveni : siekią. Juk rašytojai iš prigim- 
tiesiog klaikų įspūdį, lyg regė- ties yra jautresni visoms gy- 
tum laiškus iš pamišėlių namų, 
rašytus nenormalių nenorma- vieni iš pirmųjų

> N it**

H. Rousseau Mėnesiena (1889)

Friedrich Hoelderlin (1770-1843) yra vienas žymiausių vokiečių 
poetų klasikos ir romantikos sąvartoje, meilės, draugystės ir nemir
tingumo dainius. Giliai pergyvendamas mitinį graikų pasaulį, žemėje 
jautėsi vienišas ir -nelaimingas. Vėlesnėje savo kūryboje graikiškąjį 
pasaulį ima pakeisti vakarietiškosios krikščionybės ir gimtojo krašto 
įvaizdžiais. Savąja lyrika Hoelderlinas iškėlė vokiečių poeziją ligi 
tol nežinomų himniškų aukštumų žėrinčia simbolių, žodžių ir vaizdų 
jėga.

■ K. V. Banaitis: Pirmyn į kovą 
už tėvynę;

(su
.B. Jasenauskas: Naktis graži; 

šalį J- Naujalis: Sunku gyventi;
ĮI

Miškas ūžia;
Grožybė Lietuvos (Lietuva 
brangi); (arr. A. N.) ;
Kur bėga Šešupė;
Raseiniečių daina (Už Rasei
nių ant Dubysos);

't. Navickas: Mano gimtinė; 
Lietuva Didžiojo karo metu 
(Sunkūs be galo laikai);

Tiesa, yra, kad okup. Lietu-

į

venimo problemoms, ir jie yra 
revoliucinių

Jaunimo gies- KERTINĖ PARAŠTĖ

Himnas (Jau 
(su fort.);

M. Petrauskas : 
mė;

Č. Sasnauskas: 
slavai sukilo)

J. Stankūnas: Trys sesutės grė
bia šieną (3 lyg. balsai), 
m. Solo ir duetai:

A, Bačiulis: Naktis graži (Ne- 
*• sek sau rožės prie kasų), — 

duetas su fort.;
J. Gruodis: Burtai;
A. Kacanauskas: Ten, kur Ne

munas banguoja;
(Nukelta į 6 psl.)

idėjų skelbėjai. Tikriausiai to
kių rašytojų yra ir okup. Lie
tuvoj. Taip esant, kyla klausi
mas, ar šios kalbos apie ieško
jimus nėra jų bandymas prasi
mušti pro priespaudos kevalą 
ir užsitikrinti didesnę kūrybinę 
laisvę.

Žinoma, jie būtų tikrai pa
mišę, jei imtų atvirai pulti da
bartinį režimą ir jo įvestus su

ko nepasiektų, bet ir save pra
žudytų. Bet kokio palaisvėjimo 
jie gali siekti tiktai nežymiai 
ir palaipsniui.

Šiais nežymiais žingsniais 
gal ir reikėtų laikyti okup. Lie
tuvos rašytojų pasisakymus 
prieš asmenybės kultą, prieš 
dogmas bei kanonus literatū
roj bei jų reikalavimą leisti mo
kytis iš “visų gerų rašytojų” 
— Šolochovo ir Hemmingway, 
Pautovskio ir Remarko. Pavyz
džiui, sunku laikyti pamišėliš
ku tokį jų įtikinėjimą: “Kas gi 
čia blogo, jei mokomasi iš di
džiųjų pasaulinio garso žodžio 
meistrų. Dabar jau daugumai 
aišku, kad iš Hemingvėjaus 
mes galime mokytis...” (VI. 
Dautartas, Kelias tų, kurie ieš
ko, “Lit. ir Menas”, Nr. 50, 
1961). Arba vėl: “Novatoriš
kumo priešininkai naudoja dar 
vieną ‘ginklą’. Jeigu tu ieškai, 
mokaisi iš Vakarų rašytojų, tai 
čia jau kažkuo kvepia... Ko ge
ro, netgi antitarybiška. Toks 
kai kurių draugų požiūris 
gali nepiktinti. Juk tai ne 
kita, kaip asmenybės kulto 
tų recidyvas”. (Ten pat.)

Panašių žodžių ir daugiau 
galima rasti okup. Lietuvos 
spaudoj. Tai gal “pamišėlių” 
kalba ta prasme, kad jie drįs
ta apie tokius dalykus kalbėti, 
nes mes žinome, kaip apgaulin
gas yra sovietinis okupantas: 
jis kartais leidžia “iškišti gal
vą”, kad po to galėtų lengviau 
ją nukirsti.

Taip pat neatrodo tikslu 
juoktis iš okup. Lietuvos rašy
tojų, ypač užaugusių okupaci
joj, dėl jų atsilikimo literatu-

ne
kas 
me-

IR PASISTATĖ
Prieš tuziną metų,skurdžiais 

ryšulėliais nešini, išlipome į 
šią pažadėtą žemę pilni vilčių 
ir nerimo, ir graudulio, ir bai
mės. Ir visa čia atrodė keista, 
ir tas šviesų blizgėjimas, ir 
papročiai, ir žmonės. Tačiau, 
laikui bėgant, ne vienam pra
dėjo atrodyti, kad daug kas 
buvo atvirkščiai ten, kur mes 
palikome savo vaikystę ir iš 
kur išbėgom ar buvom išneš
ti degančių namų pašvaisčių 
plasnojimuos. Laikas gydo 
žaizdas ir lopo kišenes, šian
dien jau mes daugelis maža 
beturim to ilgesio. Laikas jį 
užgydė ir laikas taip pat už
lopė mūsų kišenes ir pakan
kamai gerai ne vieno jas pri
krovė. Garbė visiems lietu
viams, kurie, išlipę iš sudužu
sio tėvynės laivo, mokėjo at
sistoti ant kojų ir tapo turtas 
jį priglaudusiam kraštui, o ne 
našta. Lietuvio įgimtas darbš
tumas ir gabumai padarė, kad 
šiandien lietuvių laikraščiai 
rašo, jog, “visi susirinkę toj 
ir toj gražioj rezidencijoj”, 
“tas ir tas pasistatė gražią 
rezidenciją” ir t. t. Visa tai la
bai gera ir malonu skaityti. 
Tačiau, nevienas, kuris ir 
nepasistatė rezidencijos, yra 
gerai įsikūręs. Ir čia turį ar 
neturį namų nėra labai esmi
nis skirtumas. Tai daugiau 
gyvenimo būdas. Mes čia kal
bame ir apie tuos, kurie ly
giai pajėgūs, ar jie turi ar ne
turi rezidencijas.

Didelė dalis tų, kurie čia 
gerai materialiai atsistojo, 
yra čia mokslus baigusieji jau
nieji akademikai. Daugelis jų 
tikrai gražiai rekomenduojasi 
savo darbovietėse, aplinkoj ir 
gražiai reiškiasi savo profesi
jose. Tik tenka pastebėti, kad 
daugumas jų, kurie taip gra
žiai veikė Lietuvių Studentų 
sąjungoj, dingo iš viso lietu
viškame gyvenime ir gražiai 
nusėdo tos puošnios reziden
cijos kambariuos. Šlepetės 
šlama patogiai, radijas groja, 
palei langus auga graži žolė, 
o pro sunkių užuolaidų pra
vėrimus matyti blizgą auto
mobilio nikelinės dalys. Ir iš 
to idealisto beliko tik mokąs 
patogiai gyventi žmogus, ži
nąs savo vertę, paliekąs visą 
lietuvišką veiklą kitiems, ku- 

roj ar dėl jų mokymosi iš Va
karų rašytojų, gyvenusių prieš 
šimtą metų. Gera mūsų rašy
tojams, kurie užaugo nepriklau
somos Lietuvos laikais, o dabar 
pasitraukę užsienin, turi gali
mybę iš arti sekti naujausią 
Vakarų literatūrą. Bet ar okup. 
Lietuvos rašytojų kaltė, kad 
okupantas laiko juos atitvėręs 
nuo Vakarų pasaulio?

Gal nebūtų taip pat galima 
tvirtai teigti, kad okupuotos 
Lietuvos rašytojams nėra pa-

REZIDENCIJĄ
rie, gal būt, namuose neturi 
tokių patogumų. Patogumo ir 
malonaus laiko praleidimo 
psichozė užvaldė ne vieną 
šimtą pačių pajėgiausių, pa
čių turtingiausių ir lietuviš
kam gyvenimui labai reikalin
gų žmonių. Kaip gera būtų, 
kad tie dideli, jau šiame kraš
te mokslus baigę ar ėję, jau
nimo skaičiai, aktyviai daly
vautų lietuvių kultūros gyve
nime, kad juos matytume sa
lėse, kad jie būtų koncertų 
ir parodų dalyviai ir rėmėjai, 
kaip gera būtų, kad jų na
muose būtų šaunios bibliote
kos ir paveikslų rinkiniai. Bū
tų gera, kad jų rezidencijos 
būtų kaip daugelio europie
čių šviesuolių, tikrų kultūri
ninkų, o ne vien išlavintų spe
cialistų, mokančių tik page- 
rintom sąlygom duoną užsi
dirbti.

“Ir pasistatė šaunią reziden
ciją” gražūs ir magiški žo
džiai, bet tokių rezidencijų 
yra milijonai. Jeigu iš jų ne
sklinda ir į juos nenešama 
lietuviška kultūra, tai tokios 
rezidencijos yra lietuvių tau
tai nulinės vertės. Ne kartą 
teko matyti šaunių pastatų, 
kuriuose įrengti šaunūs barai, 
tačiau tarp tų šaunių sienų 
nematyti knygų. Nesvarbu 
kuria kalba. Jeigu nematyti 
angliškų, tai dar suprantama, 
nes šios knygos yra branges
nės, bet nematyti ir lietuviš
kų. Namai be knygų yra na
mai be langų. Ir todėl, kvies
dami dingusius akademikus 
grįžti į visuomeninę ir kultū
rinę veiklą, norime priminti, 
jog labai džiaugtumės, kad 
vilos būtų su langais. Būtų 
gera, kad, rašydamas apie 
šaunias vaišes, koresponden
tas galėtų pridėti, jog vaišės 
įvyko gražioj rezidencijoj, ku
ri yra su langais, šiuo metu 
Draugas skelbia knygų išpar
davimo mėnesį, ir yra proga 
tą namų šviesą papildyti pa
pigintomis kainomis. įsigyki
te knygų, kad namai būtų ver
ti inteligento lietuvio vardo. 
Gaila, bet ligi šiol belangių 
rezidencijų yra daugiau negu 
su langais, ir tos rezidencijos 
yra mūsų kultūros puošnūs 
grabai. L. g.

vykę bent protarpiais pasiekti 
kiek daugiau kūrybinės lais
vės ir išleisti vieną kitą veika
lą, kuris kiek nukrypsta nuo 
griežtos partinės linijos. Pvz.. 
Alg. Radzevičius, recenzuoda
mas J. Avyžiaus romaną “J 
stiklo kalną” (žiūr. Rašytojas 
ieško naujų kelių, “Lit. ir Me
nas”, Nr. 7, 1962 m.) rašo: 
“Beniaus (pagrindinio veikėjo 
— J. Stak.) charakterio evo
liucija — sudėtinga ir priešta- 

(Nukelta į 6 psl.)
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KNYGA, ŽVELGIANTI J TAVE
M. Krupavičiaus "Kunigas Dievo ir žmonių tarnyboje“

<

Praėjusių metų gale knygų 
rinkoje ir lentynose pasirodė 
naujas veikalas: Kunigas Die
vo ir žmonių tarnyboje, para
šytas Mykolo Krupavičiaus. 
Tai didelė, vertinga, naudinga 
ir įdomi knyga ne savo storu
mu (yra 716 puslapių), bet sa
vo turiniu — aktualių klausi
mų iškėlimu ir jų nagrinėjimu.

Kiekvienas krikščionis, apsi- 
dairęs atidžiau pasaulyje, su- 

-* randa dalykų, kurie jį nuteikia 
pesimistiškai. Štai turime kul
tūrą, kuri nori visiškai’ nutrauk
ti ryšius su Dievu ir Bažnyčia. 
Visą “santvarką” greičiau ga
lima pavadinti socialine netvar
ka, iš kurios trykšta tiek daug 
nuodų tautų dvasiai ir mora
lei.

K. ŠILINIS

Gide žodžius: “Netikint 
negalima Jam tarnau- 
galima puikiausiai tar-

Andre 
Dievui, 
ti, bet 
nauti velniui ir netikint juo.
Niekada velniui taip gerai ne
tarnaujama, kaip atmetus jo 
esimą”.

Rakštis akyse
Visuomenės gyvenimas nuto

lo nuo Bažnyčios ir krikščiony
bės. “Kunigai nebuvo ir nėra 
be kaltės. Bet už šią liūdną pa
dėtį didžiausioji atsakomybės 
dalis ne ant jų krinta. Reikia 
nepamiršti, kad Evangelijos 
nustatytąją kunigo visuomeni- 

i nę pasiuntinybę labai varžė 
: naujųjų laikų liberalinė ar so-

Kad žodis būtu gyvas

f

M. Krupavičius, apsišarvavęs 
tiesa ir meile, įžvelgia į Bažny
čios paskirtį ir dabartį, tarda
mas, jog Evangelija turi būti 
skelbiama kiekvienos tautos ir . 
kiekvieno laiko kalba.

Tai nereiškia, jog čia pakan- j 
ka tiktai išorinio prisitaikymo, j 
Svarbiausias dalykas yra su- į 
prasti, kas vyksta žmonių sie
lose, kokie siekimai ir jėgos, ko
kios viltys ir nusivylimai jose 
viešpatauja.

Autorius pabrėžia, kad Am
žinąjį Apreiškimo turinį reikia 
sugebėti perduoti taip, kad jis 
būtų našus ir iš vidaus suta
pęs su laiko srovėmis. Tik ta
da žmonės į Evangeliją žiūrės 
kaip į laisvės įstatymą. Skaity
tojas knygos skyriuje: Kuni
gas sakykloje (193 psl.) ras 
gyvų idėjų, pabrėžiančių, jog 
Bažnyčios atstovai ir apaštalai 
turi atviromis akimis žiūrėti, 
kad jų žodis būtų gyvas, kad 
neskambėtų jis kaip iš grabo 
ar sauso vadovėlio. Kadangi 
laikai nuolat keičiasi, reikia ir 
paveldėtąją krikščionybę iš 
naujo formuoti kiekvienai nau
jai kartai. Ne Bažnyčios užda
vinys išrasti visiškai naujus da
lykus — senoms formoms ji \ 
turi duoti naują gyvybę ir tuo 
būdu sekti dieviškosios kūrybos 
pavyzdžiu, nes Dievo kūriniai 
tebėra ir dabar tokie pat pui
kūs, kaip ir pradžioje.

Visoms tautoms sava
Bažnyčia, kuri paiso tikrovės, 

kuri daug nauja ir gera atsklei
džia tautiniame gyvenime, gali 
vidiniais ryšiais sutapti su at
skiromis tautomis ir pasidary
ti joms sava. Aišku, tautos pri
valo nusilenkti tiesai, o ne tie
sa tautoms. Kadangi Bažnyčia 
yra atsiradusi iš tiesos, dėl to 
ji gali atitikti kiekvieną tautos 
charakterį. Dievas yra gamti
nių ir antgamtinių dalykų lei
dėjas, vadinasi — tarp tų dvie
jų sričių negali būti prieštara
vimo. Bažnyčia nesilaiko ku
rio vienos tautos masto — 
krikščionių bendruomenėje vi
sos tautos yra lygios, kaip pa
stebi Max Pribilla, S. J., žymus 
krikščioniškosios visuomenės 
ar bendruomenės puoselėtojas.

Velnias sakykloje

Krupavičius taipgi 
nagrinėja klausimą: 

sakykloje (389 psl.),

M. 
miai 
nias 
mindamas prancūzų rašytojo

įdo- 
vel- 
pri-

Prel. Myk. Krupavičius
Portretas pieštas A. Varno

Kas be ko

pa-
gražiu ir

vertingos medžiagos, kuri 
teikta skaitytojui 
sklandžiu žodžiu. Bet kaip ap
žvalgininkas neiškenčiu nepa
teikęs vienos antros pastabėlės. 
Knygos autorius 276 ir 388 
psl. pakartoja tą patį faktą ar 
anekdotą. Vienoje vietoje sląs- 
tai rašomi a be nosinės, o ant
roje su nosine: ...o prietelis su 
slastais rankose” (377 psl.) 
...“statomų jiems sląstų ir pink
lių” (396 psl.). Pariziejai irgi 
nevienodai parašyti, pvz. 74 
psl.: ...“toks kunigas parizie- 
jus” ir 76 psl.: ..“yra parizie- 
jų”, o jau 419 psl.: ...“parizė- 
jų ir sadukėjų suklaidinta”. 
Žodį sėkmingas veikalo auto
rius irgi nevienodai rašo: 44 
psl.: ...“galinti sėkmingai už
kirsti kelią”..., o 440 psl. pa
stebi: ..“Dievo armijai sėkmin
giausia gamina”.

Kalbėdamas autorius apie šv. 
Mišias, jis rašo: “Tuos įsibro
vusius į šv. Mišias negalavi
mus mato ne tik liturginio gy
venimo žymesnieji žinovai, bet 
žino ir aukščiausieji Bažnyčios

Prieš akis keleriu metu darbo vaisiaic £

Br. Murino tapybos parodą atidarant

ninko darbai įgavę daugiau eks
presionizmo žymių, vietomis ar
tėja net prie nuosaikios abs
trakcijos.

Žinodami, kad dailininkas pa
staruoju metu buvo ypač kūry
bingas ir išradingas tiek tema
tikoj, tiek technikoj, kreipė
mės, progai pasitaikius, eile 
klausimų į šiandieninės paro
dos kaltininką.

— Žmonėse jaučiamas dide
lis susidomėjimas šiandien čiur 
lionio Galerijoje, Chicagoje, 6 
v. v. atidaroma Jūsų dailės pa
roda. Įdomu būtų žinoti, ar tai 
bus lyg ir apžvalginė Jūsų dar
bų paroda, ar tik pastarųjų ke-

natiurmortai, ret- metŲ kūryba?
— Ši paroda bus kaip tik pas 

kutiniųjų ketvertų metų mano 
kūrybinio laikotarpio pasisaky
mas. Joje bus išstatyta 30 ak- 
varelinės ir tiek pat aliejinės 
tapybos darbų. Visi eksponuo-

cialinė valstybė. Tokioms vals
tybėms Katalikų Bažnyčia bu
vo rakštis akyse” (41 psl.).

Jis taip pat savo veikale šil
tai, atvirai, aktualiai, gyvai ir 
įtikinusiai nagrinėja kunigo 
veiklą plačioje visuomenėje ir 
jo santykius su pasauliečiais.

Įdomi yra ir liturginė kny
gos dalis (443—708 psl.), bet, 
gal būt, ji labiau būtų suak- 
tualėjusi, -išleista atskiru tomu; 
ir tada pačio “storulio” veika
lo išorė būtų buvusi meniškes- 
nė.

M. Krupavičius savo kapita
liniame veikale sukrovė daug

Šiandien Chicagoje, Čiurlio
nio Galerijoje, atidaroma tapy
tojo Broniaus Murino darbų pa 
rodą, kuri tęsis iki kovo 25 d. 
Br. Murinas greta K. Šklėrio 
yra mūsuose vienas iš įdomių
jų retų akvarelistų.

Dailininkas, 1929 baigęs Kau 
no Meno Mokyklą, 1932-35 me
tais studijas gilino Paryžiuje, 
įsigydamas ten ir diplomą. Su 
savo darbais dalyvavo eilėje pa 
rodų Lietuvoje ir užsieniuose. 

I Yra surengęs ir individualių sa 
vo parodų. Už savo darbus lai
mėjęs eilę premijų, tarp kurių 
ir amerikiečių parodose tris 
pirmąsias ir vieną antrąją.

Peisažai, 
karčiais ir portretai yra mėgia-! 
moji Br. Murino tematika. Iš- 
raiškiniu atžvilgiu jo kūrybą ga 
lėtume įrikiuoti kažkur tarp 
impresionizmo ir ekspresioniz
mo. Tačiau paskutinieji daili-

Bronius Murinas Suktinis (aliejus)

Claude Lorrain Senoji Roma

STASYS PILKA

Viltis fontano dugne
(Iš lyrinio dienyno)

Kai Roma skendo vasaros nakties prisirpusioj nirvanoj 
ir kai juoda katė (italams — laimės pranašė) raizgėsi lange 

knygyno,
varinius pinigėlius, mėnuliui abejingai stebint, sviedžiau į 

fontaną,
per kairį petį, nusigręžęs... Ir, regis, kažin kur kvatojo 

mandolina.

Galingas burtas pranašavo: išsiilgimui šuoliais bėgant, 
atves užhipnotizuotą į atspindžius žibintą Tibro vandenyse! 
Ir man ir vėl Borghese sode prie lėlių teatro ir po magno

lijom jaunystė klega!...
Senovė restauruotoji, graviūrų pardavėjai, gėlės — viskas 

sumirgės akyse!

Šiandien ir vėl šilta naktis. Toli nuo Romos ir nuo fontano 
Trevi.

Išsiskyrusiam nemarūs uraganai rūsčių ir kruvinų dienų už
krovė naštą; '

akiračiai, širdis ir ateitis dar tragiškąją kaukę tebedėvi: 
čiurlenantis fontanas — tik sapnuos, kaip ir šermukšniai 

gimto krašto.

Bet aš bastaus: apkabinu iš naujo katakombas, triumfų 
arkas ir aikštes:

nieks Tibro atspindžių nakties nirvanoje man dar nėra už
tveręs!

Ir burtas atveda vėl prie fontano Trevi: metu į dugną mone
tas naujas —

Tegu, mėnuliui besijuokiant, čentezimai svajonių skęsta ten, 
kur ir viltis panėrė.

1958.

vairininkai — popiežiai. Ir jie 
tuo reikalu savo žodį yra pa
sakę”.

“Pirmas garsiau pradėjo tuo 
reikalu klabinti duris Benedik
tas XV. Jo pradėtąjį darbą tę
sė Pijai — X, XI, ir XH ir te
betęsia Jonas XXIII” (625 
psl.). Benediktas XV kaip po
piežius negalėjo pirmas “kla
binti duris”, nes prieš jį buvo 
popiežius Pijus X.

Baigus šias mažas pastabė-

les, tenka pabrėžti, kad šis vei
kalas lengvai skaitomas, nes 
jojo stilius yra žavus; išsireiš
kimai — palyginimai — giliai 
įstringa į galvą ir širdį, suke
lia naujų idėjų ir skatina kur
ti krikščioniškąją visuomenę.

Krupavičius,
ir žmogaus 

Lietuviškos 
1961 m.

Kunigas 
tarnyboje.

Knygos 
Spausdino

M.
j Dievo
Išleido
Klubas
Draugo spaustuvė. Kaina $7.00.

jami darbai yra nauji ir niekur 
parodose nėra buvę išstatyti.

— Kadaise buvome apsipratę 
su Jūsų akvareline tapyba. Kal
bate, kad šioje parodoje bus 
nemaža ir aliejinės tapybos dar 
bų. Sakykite, kokios prie
žastys paskatino Jus pasukti 
šia kryptimi?

, — Aliejinė tapyba man nėra
, naujas, ir svetimas dalykas, nes 
meno studijas baigiau kaip tik

, aliejinės tapybos specialybe. 
Akvareline tapyba labiau pra
dėjau domėtis tremties metais 
— Vokietijoje, kai įvairūs ne-- 
datekliai vertė imtis tų prie
monių, kurios lengviau buvo 
gaunamos. Atvykęs Amerikon, 
pradėjau dar daugiau domėtis 
šia technika, ją puoselėti ir sa
vo akvareliniais darbais daly
vauti parodose, tuo susidaryda
mas akvarelisto vardą.

Per eilę metų nebuvau užme
tęs nei aliejinės tapybos ir savo 
akvarėlinėse parodose, po vieną 
kitą aliejinės bei temperinės ta
pybos kūrinių išstatydavau. Tik 
šioje parodoje tapybos rūšių 
pusiausvyra yra pirmakartinė 
mano parodose.

— Kurios temos vyrauja da
bartinėje Jūsų parodoje ir kas 
nulemia jų pasirinkimą?

— Šioje parodoje, neapsirik
siu pasakęs, vyrauja peisažai 
bei naturmortai, tačiau išstatau 
vieną kitą portretą, keletą fi
gūrinių škicų bei kompozicijų. 
Sunku būtų pasakyti, kas nule
mia temų pasirinkimą. Kartais 
ir išgyventi keli metai Lietuvos 
pajūryje palieka man žvejų 
bei jūrininkų sunkaus jų profe
sinio darbo neišdildomus vaiz
dus, kurie lyg ir iš pasąmonės 
padiktuoja kūriniui temas. To
kių paveikslų ir šioje parodoje 
galima matyti: Žvejai grįžta, 
Žvejai taiso tinklus, Žvejys, 
Žvejų kaimelis ir kt.

(Nukelta į 2 psl.)

Kelinė
KŪRYBOS REIKIA VISUR

žodžio Kūryba prasmėn esa
me įpratę dėti vien tik litera
tūros, meno, muzikos bei ki
tų, labiau humanitarinių sri
čių, išskirtinius pasiekimus. 
Lieka įspūdis, o konkrečiame 
gyvenime taip ir yra, kad ki
toms žmogiškojo gyvenimo ir 
veiklos sritims kūryba nėra 
taip svarbi. Tada tiek politi
nio, tiek socialinio, tiek kul
tūrinio gyvenimo raidoj pasi
tenkinama tik kažkieno kadai
se nukaltais štampais, ven
giant ryškesnės dinamikos, 
snūduriuojant naujose situa
cijose neveiksmingos tradici
jos užuovėjoj.

Tuo tarpu kūryba privali 
visur — rašytojo jubiliejų mi
nint, ir lietuviškos knygos 
mecenatą pagerbiant, ir daili
ninko parodą atidarant, ir 
mokslo bei kultūros kongresą 
organizuojant.

Bus ryškiau matyti, apie 
ką šnekame, kai čia duosime 
keletą iš gyvenimo imtų arba 
tik įsivaizduotų pavyzdžių. 
Sakysim, pradedamas Mairo
nio šimtmetinis minėjimas. 
Paskaitininkas pasakoja Mai
ronio biografiją, paskui gim
nazijos vadovėlių trafaretu 
suskirsto poeto kūrybą ir pa
baigai dar paragina sekti Mai
ronio pavyzdžiu. Toliau dek
lamuojama “Trakų pilis” ir 
solisto dainuojama “Ten kur 
Nemunas banguoja” gi choro 
— “Kur bėga Šešupė”. Tokia
me Maironio minėjime nei or
ganizatoriai, nei programos 
vykdytojai neparodė jokios 
kūrybos. Publika išgirdo tik, 
gal būt, jau šimtus kartų gir
dėtus dalykus. Tuo tarpu mi
nėjimas būtų kūryba, jeigu 
paskaitininkas liestų vieną 
kurį lig šiol mažiau betyrinė
tą poeto biografijos aspektą, 
atskleisdamas naujų davinių 
arba bent mūsų sąlygose nau
jų požiūrių. Būtų kūryba, jei 
deklamatorius prie skaitomo 
eilėraščio turėtų atatinkamą 
muzikos, šviesos ar net ir sce
nos apipavidalinimo foną. Bū
tų kūryba, jeigu aktoriai pa
skaitytų arba net ir insceni
zuotų vieną kurią detalę iš 

Ados Korsakaitės piešinys

Maironio dramų ar poemų, 
tremtyje lig šiol visai iš mū
sų dėmesio iškritusių. Būtų 
kūryba, jeigu solistas ir cho
ras užtrauktų niekur dar 
Maironio žodžiams negirdėtų 
melodijų, kurių (kaip rodo pe
reitos savaitės J. Kreivėno 
straipsnis Kultūriniame Drau
ge) turime tiek ir tiek, tačiau 
visokių iškilmių progomis ver- 
čiamės tiktai keliomis, kad ir 
gražiomis, tačiau atsibodusio- 
mis nuolatiniu kartojimu.

Būtų kūryba, jeigu lietu
viškos knygos mecenatą gerb
dami, ne tik valgytume ir kal
bas sakytume, bet ir klausy
tume pačių autorių arba ak
torių balso, perteikiančio iš
leistų knygų gražiąsias vietas.

Būtų kūryba, jei dailės pa
rodos atidarymas reikštųsi ne 
tik padėkos žodžiu vienų ki
tiems, bendra nuotrauka ir 
šeimyniška kavute, bet ir kon
densuota, rimta paskaita apie 
to vakaro dailininką, apie me
no kryptį ir srovę, kurią pa
rodos autorius atstovauja.

Būtų kūryba, jei Kultūros 
Kongreso Komitetas, brėžda
mas organizuojamo įvykio 
programą, nekopijuotų aklai 
panašių praeities kongresų 
schemos, bet ieškotų naujų, 
drąsių sprendimų, išplaukian
čių iš šio momento situacijos.

Ir tokių būtų ir jeigu galėtu
me čia prirašyti labai ilgą vir
tinę. Tačiau, manome, pakaks 
ir to, kad suvoktumėme kūry
bos reikalą visuose mūsų 
bendruomenės pasireiškimuos. 
Jeigu norime savai tautai bū
ti ne tik vos vos bevegetuo- 
janti šaka, bet žydinti, žaliuo
janti ir nešanti kultūrinį der
lių jos aruodan, mes privalo
me visur ir visada būti švie
žiai kūrybingi. Suprantama, 
kad tai mūsų sąlygose labai 
sunkus įpareigojimas. Tačiau 
tik menkaverčiai dalykai pa
daromi lengvai. Kūryba gi 

reikalauja dvasinių ir fizinių 
jėgų aukščiausio įtempimo. 
Bet tik tokia kaina tautos iš
lieka ir gyvos ir būtinos vi
sos žmonijos tautų vainike.

K. Br.
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MOKSLAS MENAS
LITERATŪRA

ČIURLIONIO KELIASI TARPTAUTINĮ 
PRIPAŽINIMĄ

Susimąstykime ir ties kultūrine informacija

Tarp nemalonių politinių dia
logų, temdančių mūsų padangę, 
retkarčiais švystelėja ir spindu
lys. Šiuo kartu toks šviesulys a- 
teina iš tolimos Portugalijos sos 
tinės Lisabonos. Mus pasiekė 
ten išeinančio puošnaus meno 
ir literatūros žurnalo “Colo- 
quio” š. m. nr. 1, kuriame ma
loniai stebina ilgokas straips
nis apie Čiurlionį. Straipsnio 
autorius, Mario Dionisio, yra 
portugalų rašytojas, poetas ir 
meno kritikas, išleidęs romaną, 
du eilėraščių rinkinius ir dvi 
meno studijas.

Savo straipsnio, pavadinto 
“Pirma Kandinskio?”, pradžio
je jis iškelia faktą, kad nepai
sant labai gausios ir kasdien 
vis didėjančios bibliografijos 
apie abstraktųjį meną, jo prob
lema vis dar tebėra poleminėje 
fazėje. Gal todėl, pastebi M. 
Dionisio, nefigūrinio meno gy
nėjai užsispyrusiai laiko jį ta
pybinio meno galutine faze. Jei 
kubizmas buvo paskutinė figū
rinio meno pastanga nenusi- 
kratyti figūra, bet jai suteikti 
kitas išraiškos priemones, tai 
šių dienų abstraktus menas są
moningai atsuka nugarą figū
rai kaip tokiai, jos išsižada.

Kodėl, klausia autorius, abst
raktus menas iškyla kaip tik 
prieš pirmąjį Pasaulinį karą? 
Kodėl pirmiausia pasireiškia 
tas abstraktus menas, kurį 
Brionas 1956 m. pavadino “ant
ros rūšies”? Kodėl abstraktus 
menas — tyras ar netyras — 
pasiekia savo aukščiausio žy
dėjimo po antrojo Pasaul. ka
ro, ne 
dienom, 
rimo ir 
je?

Į visus tuos klausimus atsa
ko W. Kandinsky, kuris kąr- 
čiai skundžiasi savo gyvenamu 
laikotarpiu. Anot jo, visų bė
dų priežastis — bendralaikių 
materializmas ir ateizmas. Tai 
pačiai priežasčiai jis priskiria 
ir reikalą naujo meno, kuris 
abstrahuotų (atitrauktų) ry
šius su išoriniu pasauliu ir pil
numoje pasišvęstų menininko 
sielos išraiškai. “Kai išoriniai 
pagrindai gresia sugriūti, 
gus nusisuka nuo išorės ir 
ta į save patį”.

Dar aiškiau pasisako 
Klee savo dienoraštyje
m., rašydamas: “Juo šis pasau
lis patampa baisesnis, juo la
biau menas nori būti abstrak
tus, tuo tarpu kai laimingas 
pasaulis skatina meną, atsuk
tą į žemę”.

Tad kyla klausimas: ar Kan- 
dinskis buvo atskleidėjas, ar, 
priešingai, pats buvo apšvies
tas? Ar jis pradeda kelią, ar 
eina keliu, kuris jau buvo ki
to nužymėtas? Ar reikalas ei
na apie griežtai asmeninį atra
dimą, ar laikotarpio apraišką, 
į kurią jis tik įsirikiuoja, nors 
ir su neprilygstančia išradimo 
ir mintijimo jėga?

Štai, sako M. Dionisio, prob
lema, kuri kyla kiekvienam, 
skaitančiam paskutinį lietuvių 
žurnalo “Lituanus” numerį ir 
kuriame telpa visuma tekstų 
apie dailininką M. Čiurlionį, ku
ris buvęs “abstraktus septyne- u 
rius metus pirma Kandinskio,

sąjungininkų triumfo 
bet “šaltojo karo” ne- 
nusivylimo atmosfero-

metafizinis dešimtį metų pir
ma metafizinės tapybos ir sur- 
realistas dešimtį metų pirma 
surrealistų manifesto”. Nors 
tokiu teigimu ir nelabai norė- 

' tum tikėti, tačiau reikią pripa
žinti, kad jis sudaro svarbų 
abstraktiniam menui klausimą 
ir ypatingai kiek tai liečia V. 
Kandinskio, kaip to meno pra
dininko, vaidmenį.

M. Dionisio klausia, kas tas 
i Čiurlionis? Ir pasakoja savo 
patikrinimus įvairiuose meno 
žodynuose bei enciklopedijose, 
kurie .nedaug ką jam tesuteikę. 
Toliau jis visuose savo išvedžio
jimuose remiasi Rannitu ir 
skaitytojus supažindina su 
Čiurlioniu. Jis apgailestauja, 
kad Čiurlionis niekad nebuvo 
parodytas Vakaruose. Ir jeigu 
kada ir būsiąs, tai, galimas 
daiktas, tada, kaip žinovai tvir
tina, jo paveikslai neteksią pu
sės savo chromatinių savybių, 
nes spalvos po truputį vis blun- 
kančios.

I

Gali būti, samprotauja M.
Dionisio, kad Čiurlionis nėra 
griežtas abstraktistas,. nes yra 
jį laikančių ir simbolistu. Bet, 
šiaip ar taip, jeigu “Lituanus” 
paduodami duomenys esą tik
ri, — ir tai yra svarbu meno 
istorijai, — negalima užmirš
ti, baigia autorius savo straips
nį, kad tuo metu, kai Kandins- 
kis piešė savo garsią akvarelę 
“Abstrakcija”, lietuvis jau nau
dojosi kalba, kuri sužadina mu
myse mūsų būties irracionali- 
nes gelmes. Straipsnis papuoš
tas Čiurlionio atvaizdu (kuris 
klaidingai pavadintas autoport
retu) ir trijom jo paveikslų 
nuotraukom.

Pabaigai keletą žodžių apie 
mūsų kultūrinę propagandą. 
Šis puikus straipsnis apie Čiur
lionį tokiam puošniam ir tarp
tautiniai žinomam žurnale kaip 
“Coloąuio”, tegalėjo pasirodyti 
tik “Lituanus” dėka, kuris, kaip

j

žmo-
grįž-

Paul
1915

žinome, visą laiką stovi 
bedugnės krašto. Išėjus vienam 
numeriui, nežinia, ar begalės 
pasirodyti sekantis. Kasmet 
vykdomi vajai neįstengia su
telkti pakankamai lėšų bent 

i kiek pastovesniam leidimui už
tikrinti. Tuo tarpu jis yra ne
pamainomas mūsų kultūrinių 
vertybių plačiam pasauly sklei
dėjas.

Šiuo metu, kada šaltasis ka
ras, iš viso ko sprendžiant, ga
li nusitęsti gal dar dešimtme
čiam, ar nebūtų tiksliau dides
nį dėmesį sutelkti į mūsų kul
tūrinių vertybių kūrimą ir 
skleidimą, užuot dešimtis tūks
tančių svaidžius politinei pro- 

I pagandai, kuri nors ir reika
linga, bet tokioje formoje, kaip 
kad dabar vykdoma, vargu ar 
pateisina įdedamą darbą ir su
dedamas lėšas. Jau būtų laikas 
ir šioje srityje imtis

I

I

ant

reformų.
P. G.

žvmiame

TAI VISKAS, TAI MANO SUMMA POETICA
Jonas Aistis savo poezijos ir aplamai literatūrinėmis temomis

Literatūros bičiuliams besi
džiaugiant poeto Jono Aisčio 
viso kūrybinio lobio pasirody
mu vienoje, “Romuvos” išleis
toje, knygoje, buvo progos už
kalbinti poetą įvairiais literatū
riniais klausimais. Jono Ais
čio nuomonės ir mintys, tikime, 
bus įdomios ir Kultūrinio Drau
go skaitytojams.

— Ar naujai išleistoji Jūsų 
poezijos knyga sukaupia savo 
puslapiuos tik pačius rinktinius 
eilėraščius ar šimtaprocentiniai 
viską, ką tik esate šiame žan
re parašę?

— Taip, tai viskas, tai ma
no summa poetica — visa po
eziją. Ją ruošdamas, turėjau 
slaptą mintį, kad net tada, kai 
aš pats kapituloje balso netu
rėsiu, šios eilės liks tokios, kaip 
knygoję, nebent vėl kada tu
rėčiau progos paruošti naują

laidą, kuo vis dėlto tektų abe- 
I joti. Ta ir buvusi pagrindinė 
priežastis, kodėl šią knygą lei
dau. Tuo būdu ši knyga yra 
ne vien viena iš mano knygų, 
bet gal daugiau mano poetinis 
palikimas (testamentas). As
meniškai man ji yra nemažas 
laimėjimas. Man sunku ir ne
patogu apie tai kalbėti. Būtų 
gerai, kad kas kitas nors ap
graibomis perbėgtų mano poe
zijos testo evoliuciją.

— Kiek prisimename, dar 
Lietuvoje buvote suskubę tokią 
visos 
leisti.
buvo 
juos ankstesnių rinkinių 

Jūsų poezijos gerbė-

man berašant, gal daugeliui tai 
bus didelė naujiena, pati kal
ba ir josios kultūra (turiu gal
voje bendrąją, rašto kalbą) 

' pažengė. Ir dar, poezijoje bu
vo (ir tebėra) toleruojami tar
miškumai, o ne visi gi buvome 
iš Rygiškių kaimo kilę... Ir kai 

i šiandien pagalvoju, o kad aš 
būčiau turėjęs 1926 m. Lietu- 

į vių kalbos vadovą... Jo reikėjo 
laukti man net penkiolika me
tų! Nuo 1932 m. sakiau ir sa
kysiu, kad lietuvių poezijos kal- 

Į ba gali būti tiktai bendrinė raš
to kalba. Tų metų rudenį gu
lėjau Karo ligoninėje. Pavasarį 
buvo pasirodžiusi mano pirmo
ji eilių knyga. Draugai ligoniai 
jėga mane nutempė prie radi-

karštai ginčijosi: pa- jo aparato: Klausyk, apie ta- 
nutaisė Aleksandriš- ve kalba ir tavo eiles skaito... 
eilėraščius? Įdomu Pažinau Vytauto Alanto balsą:

JONAS AISTIS

Pavasarėjant

Taip nuostabiai pakvimpa kartais žemė, 
Nors pavasaris dar miega pumpuruos, 
Nors dar juodos šakos šnekasi neramios, 
Kad pailgo laukti vasaros kaitros...

Kartais gi vytelė dangišku sopranu 
Gysteli viršūnėj, kartais gi tyla 
Ir tas žemės kvapas širdį pakutena 
Nečionykščio džiaugsmo nuostabia gaida

Rausta skliautas, žemė ir arimai juosta, 
Tyras vandenėlis bėgdamas vaga
Spindi, it laimingos mylimosios skruoste

t 
(

.1

• Lietuvių poezija 
amerikiečių literatūros žurnale. 
Apie 30 lietuvių poetų kūrinių 
vertimų į anglų kalbą, iš ką 
tik išėjusio 
Oak, buvo 
amerikiečių 
’ui Prairie

rinkinio The Green 
nusiųsti žymiam 

literatūros žuma- 
Schooner. Žurnalo

redaktoriai iš jų išrinko dve
jetą — liaudies dainą ir Biru
tės Pūkelevičiūtės eilėraštį Ma
no Motina. Tiedu kūriniai bus 
išspausdinti sekančiame Prai
rie Schooner numeryje, skirta
me pasaulinei poezijai.

Ašara sustingus laime pažydėt...
Ak,kaip žemė šiandien nuostabiai nuoga, 
Kaip skliaute pakibus vieniša žvaigždė!

Kodėl jūs, žodeliai 
Šitaip susidėjot, 
Kad mano mergelė 
Jums nepatikėjo?..

Kad mano mergelė 
Su kitu nuėjo, 
Kodėl jūs, žodeliai,, 
Šitaip susidėjot?..

Bernelis

Kad kitaip, žodeliai, 
Būtumėt skambėję, 
Gal mano mergelė 
Su kitu būt nėjus?

Kodėl jūs, žodeliai,, 
Šitaip susidėjot?.. 
Kad mano mergelė 
Jums nepatikėjo?

RUSAI PER AMŽIUS NESIKEIČIA

Neseniai Maskvoje buvo ati
darytas Lenino mauzoliejus, 
nuo kurio liko pašalintas žodis 
“Stalin”. Kelių blokų ilgumo 
maskviečių ir kitų rusų eilė 
išsirikiavo prie mauzoliejaus 
įėjimo pagerbti savo stabą

Bronius Murinas Upės kilpa (akvarelė)

savo poezijos knygą iš- 
Daug kur joje eilėraščiai 
naujai taisyti, palyginus 
su

tekstais, 
jai tada 
taisė ar 
kis savo 
būtų žinoti, kaip pasielgta šį. jis radijo bangomis recenzavo 
kartą? Ar paliktas atskiruose Į mano eilių rinkinį. Jis paskaitė 
rinkiniuose skelbtas tekstas, ar kaip tiktai tą posmą, kur mano 
vėlesnis — pirmosios rinktinės, buvo surimuota “klydau” su 
ar šį kartą dar vėl naujai pa- “neradau”. Man tai buvo lyg 
taisoma?

Šią knygą gal reikėtų laiky
ti anos, prieš dvidešimt metų 
pasirodžiusios, antrąja papildy
ta laida. Ta taip pat turėjo 
pretenzijų į pilną ir užbaigtą 
visos mano poezijos rinkinį, ir 
labai didelis klausimas, ar ji
nai, jei įvykiai būtų klostęsi 
ana, sena vaga, būtų buvusi 
papildyta visu trečdaliu, kaip 
dabar, ar ne? Taip, pirmoji 
laida buvo labai radikaliai tai
syta. Taisyti reikėjo, tik tasai 
taisymas buvo labai skubiai at
liktas: per pusantro mėnesio.

Įgimtas tautos paprotys — visada ką nors garbinti
Netenka stebėtis, kad toto

riškosios kilmės Uljanovas-Le- 
ninas ir gruzinas Džiugašvili- 
Stalinas susilaukė tokio visuo
tinio garbinimo rusų tarpe ir 
gyvi ir po mirties. Šiuo atveju 
rusai pasirodė tebetęsią tradi
ciją, pradėtą dešimtame šimt
metyje, pagal kurią kone kiek
vienas valdovas automatiškai 
virsdavo šventuoju ar palaimin 
tuoju (rusų šventųjų sąrašas 
priskaičiuoja per šimtą carų ir 
kunigaikščių).

Didelių krikščioniškų dory
bių tam nereikėjo. Mirti už tė
vynę karo lauke, nuo pasikėsin' 
tojo rankos ar net ir ligos pa
tale pilnai pakako patekti į 
šventųjų sąrašus. Juk rusų val
dovai stovėjo ne eilinės vals
tybės, bet “šventosios Rusijos” 
pryšakyje. Dargi 1914 metais 
rusų pulkai žygiavo į karą už 
“Šventąją Rusiją”. Stalinas at
gaivino kone tą patį idealą per 
paskutinįjį karą. Jis nereikala
vo mirti nei už jį nei už ko
munistų partiją. Rusai ir jų 
pavergtosios tautos buvo ragi
namos ginti “tėvynę”. Netgi 
visas karas propagandistų bu
vo paverstas “Didžiuoju Tėvy
nės karu”.

Užbaigdamas savo studiją su 
paskutiniuoju caru, profesorius 
Černiavskis nesusigriebė išvesti 
paralelės tarp dabartinio, besai
kio komunistinės valstybės gar
binimo bei idealizavimo ir, pa
vyzdžiui, Konstantino Aksakovo 
tvirtinimo, padaryto prieš šim- 

itą metų: “Rusų valstybė yra 
sukurta ne pavergimu, bet lais 
vanorišku autoriteto prisiėmi-

DR. ALBERTAS TARULIS 
Washington, D. C.

ne-Daugelis iš jų, pagarbinę 
klaidingąjį, absoliučiai tobulą 
Leniną, traukė prie Stalino ku
klaus kapo Kremliaus patvo
ryje atiduoti ir jam pagarbą. 
Kad ir nudievintas, kad ir ap
šauktas visokiu nusikaltėliu, 
Stalinas milijonų rusų tebegar
binamas ir toliau.

Visa tai atėjo į galvą, per- 
skaičiaus Chicagos Universiteto 
profesoriaus Mykolo Černiavs- 
kio knygą “Caras ir Žmonės” 
(Michael Cherniavsky, Tsar 
and People, Yale University 
Press, New Haven & London, 
1961). Jinai atskleidžia dalį 
uždangos į tą “paslaptingąją 
ruso sielą”, pasireiškusią savo 
valdovuos, rašytojuos, filoso
fuos, politikuos ir paprastuos 
žmogeliuos.

Tiesa, Cemiavskis nenutęsia 
paralelės iki Lenino, Stalino ir 
Chruščevo, tačiau jis cituoja 
rusų poeto Aleksiejaus Tolsto
jaus žodžius, įdėtus į legendari- 
nio Potoko lūpas: “Rusai atrodo 
įsigiję blogą įprotį visada ką
nors garbinti”. Tokią paralelę j 
nutęsė Maksimas Gorkis: “Ru
sams visiškai nesvarbu, kas sė
di soste, kad ir totorius ar kir
gizas; jiems tereikia, kad tik 
būtų kas nors, į ką galėtų nu
kreipti savo svajones. Jiems te
reikia didvyrio ar šventojo, ir 
jie nemato jokio skirtumo tarp 
Generolo Skobelevo, atsiskyrė-

I lio kunigaikščio Fiodoro Kuz- 
• mičio ar caro Jono Žiauriojo”.

šlapia mazgote per veidą... Ir 
aš mačiau, kad jis tarė taip, 
kaip reikia. Ir ką pasakysite, 
tie žodžiai ir šiandien knygoje 
tebestovi senoje vietoje. Ir, jei 
turėsiu nelaimės išlikti, tai ir 
po amžių tos eilės bus skaito
mos taip pat, kaip jas bičiulis 
Alantas skaitė, ne taip, kaip 
buvau parašęs... Mano eilėse 
buvo geroka dozė barbarizmų. 
Kuriuos galėjau, pakeičiau lie
tuviškais žodžiais. Bet ta ope
racija nevisada lengva, nevisa- 
da pavyksta. Sakysime, toks 
“rūbas” prozoje pakeisti “dra-

Pirmykštė mano forma buvo bužiu” vieni niekai, o eilėse, 
gerokai palaida. Ją reikėjo tvir- net jei ir ne rime, keitimas ne- 
čiau organizuoti ir, be radika
lios operacijos vargu ar buvo 
galima tai padaryti. To visai 
nesigailiu, nors, vos išėjus kny
gai, aš pats pastebėjau, kad 
peržiauriai buvau nutaisęs. Ši 
laida lyg ir ieškojusi vidurio 
kelio, ir daugeliu atvejų eilės 
atstatytos į pirmuosius varian
tus.

— Kurie motyvai verčia Jus 
savo eilėraščių tekstus nuolat 
pertaisinėti? Ar šitai daroma 
ieškant tobulesnės formos, pre- 
ciziškesnio minties išsakymo, 
ar ko nors kito?

— Yra daug motyvų, kurie 
mane akina eiles taisyti bei ly
ginti. Pirmiausiai, tasai dar 
lotynų patarimas rašytojams: 
saepe stylum verte, mat, rašte, 
anot tų pačių lotynų, vietomis i 
net ir gerasis Homeras snau
džia, tai yra, kad ir pačių di
džiųjų rašte sutinkama taisy
tinų, lygintinų bei tobulintinų 
vietų, jau nekalbant apie tokius 
mirtinguosius, kaip aš. Taisyti 
reikia, nes poezijos vienas iš 
esminių dalykų yra tobulumo 
siekimas ar bent jojo ieškoji
mas. Mano buvo nelaimė dar 
ir ta, kad vidurinėje mokyklo
je, dažnai keičiantis mokyto
jams, pakankamai lietuvių kal
bos nepramokaū. Mokytojų tu
rėjau garsių, bet ir tos garse
nybės “miestelis” sakė. Be to,

i

mu... Tuo būdu rusų valstybė 
yra pagrįsta laisve ir taika; 
vakarų valstybės yra pagrįstos 
jėga, vergija ir neapykanta”.

Skaitant Aksakovą, atrodo 
skaitai “Pravdą”. Iš tikrųjų, 
Stalino ir Chruščevo propagan
distai nepasakė nieko naujo, 
kalbėdami apie lietuvių “lais
vanorišką” prisidėjimą prie ru
sų , sovietinės, valstybės, 
esanti “laisviausia”, 
tiškiausia” ir 
pasaulyje.

Profesoriaus 
dija dar kartą
sai nieku nepasikeitė garbinda
mi “Dievo pateptuosius” carus 
ir jėga ant rusų sprando atsi
sėdusius diktatorius.

lengvas. Reikia žiūrėti, kad 
pakeitus žodį, nenukentėtų rit
mas, raiškumas, sąskambis ir 
poetiškumas. Asmeniškai, ne
mėgstu tų poetų, kurie eiles ku
ria patylom, lyg jie žaistų šach-

(Nukelta į 2 psl.)

LAIKAS IR ŽMONES 
APIE AISTI

Jonas Kossu-Aleksandravi- 
čius (dabar J. Aistis. Red.) 
naujas mūsų lyriaos laimėji
mas, j literatūrą ateina kaip 
romantikas, ligi kaulų smege
nų romantikas.
Aug. Raginis, “Židinys”, 1932

Ir iš jo eilėraščių gauna 
mas įspūdis, lyg jis mus ves 
tų į tolimo žavesio, į dainų 
pasakų ir ugningųjų raštų 
praeitį, į labai gražias dienas 
ir stebuklingas vietas, prie 
kurių einam, artėjam — ir 
vistiek negalim galutinai pa 
siekti, likę neramūs stebėto
jai iš tolo, lyg išguiti rojaus 
vaikai.
Aug. Raginis, “Židinys”, 1937

Visas Jono Aisčio gyveni 
mas ir kūryba yra glaudžiai 
susiję su Lietuvos tautiniu 
valstybiniu ir kultūriniu iški 
limu. Jis yra charakteringiau 
sias jos trumpo aukso am 
žiaus poetas ir kritikas (ne 
literatūros, bet apskritai).

Alfonsas Nyka-Niliūnas 
“Aidai”, 1949 m.

kuri
“demokra- 

“taikingiausia”

Čemiavskio stu 
įrodo, kad ru-

Rodės, pati širdis kalba, i 
visa tai tobuliausioje poetinė 
je formoje. Šitą lyriką tegali 
ma, rodos, skaityti tik paty 
liukais, tik nedideliame drau 
gų ratelyje — jai nepridėsi 
jokio patoso, jos nešauksi — 
jos žodžiai yra apie tokiu 
trapius poetui išgyvenimus i 
eina iš giliai, kur laikos tra 
piausi širdies daiktai.

Jonas Mekas, “Literatūros 
Lankai”, 1952 m.

Tačiau Aistis dabar tamp 
brangus visiems, kai į jį ga 
Įima žvelgti jau objektyviuo
ju klasikinės literatūros 
žvilgsniu. Ir be asmeninių 
be jausminių sentimentų Ais 
tis lietuvių literatūroje šian 
dien jau didelis ir pastovus. 
K. P. , “Draugas”, 1962
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MOKSLAS MENAS
LITERATŪRA

AIDOS MARŠUI SKAMBANT
Pasikalbėjimas su D. Stankaity te ir J. Vazneliu

Geologas J. Miklovas, nese
niai atvykęs iš Lietuvos ir iki 
praėjusių metų pavasario lan
kęs Vilniaus operos spektak
lius okup. Lietuvoje, spaudoje 
pareiškė, kad Vilniaus opera 
negali “Aidos” pastatyti, nes 
neturi soprano, galinčio atlik
ti sunkią Aidos partiją.

Tuo tarpu Lietuvių, Opera 
išeivijoje, žingsnis po žingsnio 
artėdama prie grynai lietuviš
kos operos, pasirinko sunkiąją 
G. Verdi “Aidą”, tarsi atsaky
dama Lietuvos okupantui, kad 
“skurdi” išeivija visgi išaugino 
tokių jėgų, kurios gali pralenk
ti ir Tėvynę. “Aidos” išvaka
rėse įdomu sužinoti, ką apie 
Lietuvių Operos išeivijoje eg
zistenciją ir apie “Aidos” pa
statymą kalba pati Aida — Da
nutė Stankaitytė, į dainos vir
šūnes iškilusi išeivijoje, ir ki
tas taip pat* jau išeivijoje atsi
skleidęs talentas — vyriausias 
“Aidos” žynys — Jonas Vaz
nelis, keletą sezonų dainavęs 
Chicagos Lyric operoje.

Nežinau, ar “Aidą” būtų ga- nokiu ar kitokiu būdu visi juk 
Įima laikyti charakteringą dirbame brangiosios tėvynės 
šiems laikams, nes, kaip žino
te, veiksmas vyksta senovės 
Egipto laikais. Bet istorija kar
tojasi, panašių įvykių atsitin
ka ir šiais laikais, taip pat ir 
panašių meilės tragedijų; dėl 
meilės kartais išsižadama tėvų,
tėvynės ir savo kalbos ar at- i 
virkščiai: dėl tėvynės išsižada
ma ir meilės. Todėl manyčiau, 
kad “Aidoj” kiekvienas gali 
rasti savo širdžiai ką nors ar
timo.

labui, todėl juo labiau vertin
tini yra tie lietuviški pasireiš
kimai, kurie sukelia didesnį en
tuziazmą, pakelia dvasią irt su
jungia talkon daugiau lietuviš
kų jėgų.

— Kokie 
iš Lietuvių 
praeities ir 
talkomis 
premjerą?

Jūsų prisiminimai 
i Operos išeivijoje 

su kokiomis nuo- 
žvelgiat j “Aidos”

Maksim Bahdanovič

APOKRIFAS

f

Sol. Danutė Stankaitytė titulinės partijos Aidos vaidmenyje, 
kurią ji dainuoja šiame “Aidos” operos pastatyme balandžio 1, 7 
ir 15 dienomis Chicagoje.

V. Juknevičiaus nuotr.

DANUTE STANKAITYTE
— Kas atvėrė Lietuvių Ope

rai išeivijoje kelią žengti | penk
tąją premjerą?

— Be abejonės, visuomenės 
pritarimas ir reikalo parėmi
mas, be kurio nebūtų galimą 
žengti nė mažiausio žingsnio. 

. Mūsų žmonės domisi opera, 
taip pat ir joje pasirodančiais 
naujais veidais, naujai sukur
tais charakteriais. Beveik drą
siai galima tvirtinti, kad ope
ra pasidarė mūsų kultūriniam 
gyvenime didžiausias įvykis, 
sukeliąs daugiausia susidomė
jimo, kritikos, pritarimo, žino
ma ir papeikimo ar prieštara
vimo.

Antras svarbus faktorius, 
padedąs žengti į penktąją prem
jerą, sakyčiau, būtų pasiseki
mas. Jeigu pats pirmas “Rigo- 
letto” pastatymas būtų pra
ėjęs blankiai, blogiau negu pub
likos tikėtasi, kažin, ar mes 
būtume sulaukę “Fausto”, 
“Carmen”, “Trubadūro” ir “Ai
dos”?

— Kaip Jūs vertinat “Aidos” 
operą ir Aidos vaidmenį, ar 
laikot ją charakteringą šiom 
dienom, šiem laikam?

— Viso pasaulio žymiausi 
muzikai, kritikai, dainininkai

Jonas Vaznelis

JONAS VAZNELIS:

— Kiekvienas scenos pastaty
mas yra susijęs su dideliu pa
siruošimu, vienų su kitais bend
ravimu ir kartu daugelio va
landų darbu. Tokiuose pasiruo
šimuose pasitaiko ne tik džiu
gių, bet ir sunkesnių valandų, 
reikalaujančių didelio įtempi
mo, bet kartu ir įvairių nuo
tykių, kurie vėliau su malonu
mu prisimenami.

Vienas iš maloniausių prisi
minimų, žinant didelį pasirin
kimą, lietuvių patekimas į Ly
ric Operą “Skrajojančio Olan-

do” pastatyme. Man labai rū- 
pėjo ir aš labai jaudinausi, 

| laukdamas, kaip naują chorą 
sutiks mano draugai, teatro : 
personalas, ir kaip patys lie-i 
tuviai pasirodys? Bet reikia 
pasakyti, kad pirmas įspūdis, 
kuris paliko iki pat galo, buvo 
labai geras, ir aš galėjau di-

■ džiuotis esąs
i Be abejo, 
i operos, ypač
neužmirštamą
vo pakili nuotaika, galima sa
kyti, šventiška. Dabar, kada

lietuvis.
pačios pirmosios 
Faustas, paliko 
įspūdį. Tada bu-

jau statoma kelinta opera, įvy
kis tampa beveik kasdienybe, 
nes sunku ir įsivaizduoti, kad 
Chicaga liktų be lietuviškųjų 
operinių švenčių.

Aida yra ypatingai didelė ir 
įspūdinga opera, reikalaujanti 
stropaus pasiruošimo. Čia kiek
vienas dalyvis turi įnešti savo 
dalį. Bet jau visi yra įpratę ir 
žino savo uždavinius. Todėl ir 
šios operos pasisekimas yra ne
abejotinas — ji patiks kiekvie
nam žiūrovui - klausytojui.

VI. Bt.

Ir kai pasibaigė septyni tūkstančiai metų nuo pasaulio sutvė
rimo. Kristus vėl nužengė žemėn ir keliavo per ją, kad išsipildytų 
pranašų liudijimai.

Ir keliavo Jisai per visą Užgrobtą Kraštą, ir per Nemuno že
mę, ir Dauguvos žemę, ir Beržūnos žemę.

O drauge su Juo šventasis Petras ir šventasis Jurgis. Bet 
niekas 'ji žmonių jų nepažino.

Nesgi jie ėjo basi, nuogomis kojomis, vienplaukiai, apsirengę 
lininiais drabužiais bei sermėgomis. O ne to tikėjosi žmonės...

Todėl jie nepatraukė dėmesio, kai rugiapiūtėje keliavo pro 
pjovėjus.

Tiktai dainius, kuriam dabar nebuvo ko veikti, prisiartino 
prie jų ir sakė: Gėda man, nes šiandien darbo diena —< visi pluša 
laukuos, ir aš esu nereikalingas.

Ir tarė jam Kristus: Nenusimink savo širdy. Argi ne tavo 
dainas jie dainuoja dabar rugiapiūtėje! Todėl nelenk žemyn savo 
galvos, neslėpki veido nuo žmonių akių.

Nes neteisingai sakoma, jog tu esi nereikalingas žemėje. Iš 
tikrųjų, sakau tau: ateis taip sakančiam sielvarto valanda — ir 
kuo jis beišsklaidys savo ilgesį, jei ne tavąja daina? Tiek liūdesy
je, tiek džiaugsme jis šauksis tavęs.

Mokytojas kalbėjo: Su lopšine paguldo kūdikį į lopšį, su ge
dulinga giesme nulydi žmogų į kapus.

Kasdieniais rūpesčiais tvinsta žmonių gyvenimas. O rūpes
čiais užlietą sielą tiktai daina paguodžia. Tad gerbkite savas dai
nas.

Taip mokė Kristus dainių. Išgirdęs Petras jo žodžius, prakal
bo: Mokytojau, šioje šaly yra žmonių, kurie neturi ko bevalgytL 
Argi neskaus širdis iš gėdos to žmogaus, kuris, ieškodamas rie
kelės duonos, ateitu su daina pas juos.

Ir, atsakydamas jam, tarė Kristus: Taip, šių žmonių gyveni
mas yra sunkus, skurdus, prislėgtas. Kodėl gi nori tu atimt iš jų 
ir grožį! Mažai jiems) duota — nejaugi reikia, kad būtų dar ma
žiau ?

Į dainių tad atkreipęs veidą, klausė: Kada jūsuos dainuoja? 
Atsakė dainius: Per Kalėdas, per Užgavėnes ir Velykas, per 

kmmes, per Jonines, per Petrines dainuoja, per šienapiūtę, 
įūtę, krikštynas ir supant kūdikį, dainuoja džiaugdamies 

vaikai, datuoja žaisdami vestuvėse, gieda per šermenis, dainuo
ja darbą dirbdami, dainuoja rengdamies į karą, ir kiekviena 
kita pro

Ir 
čia dai

GIUSEPPE VERDI - AIDOS KORĖJAS

ir kiti šios srities žinovai se
niai yra pripažinę “Aidą” kai
po muzikos šedevrą, (šalia 
“Otelio”) geriausią Verdi ope
rą, todėl mano nuomonė šioj 
srityj turi labai maža reikš
mės.

Kaip man patinka Aidos 
vaidmuo — čia jau kitas klau
simas. Jau nuo seniai mano 
slapta svajonė buvo kada nors 
padainuoti Aidą. Žinoma, tai 
buvo neįgyvendinama svajonė 
dvejopa prasme. Niekad net 
nedrįsau mokytis (Aidos par
tija dramatiniam sopranui iš 
itališkų operų yra pati sun
kiausia). Antra, kad ir būčiau 
bandžiusi — nebuvo progos 
kur dainuoti. Dėkinga esu Lie
tuvių Operos vadovybei, kad 
davė progos mano svajones 
įgyvendinti. Kaip tai pavyks 
— vėl kitas klausimas, kurį 
kiekvienas, atėjęs į operą, gali 
spręsti individualiai.

— Kaip istorija turėtų įver
tinti, Jūsų manymu, Lietuvių 
Operos išeivijoje egzistenciją?

— Kiekvienas lietuviškas ko
lektyvas ar draugija, kurie su
geba sutraukti didesnį skaičių 
narių ir išlaikyti publikos dė
mesį, turi būti vertinami tei
giamai. Todėl, kaip ir kiti ver
tingi kultūriniai, visuomeniniai 
ar politiniai reikalai, taip ir Lie
tuvių Operos egzistencija išei
vijos istorijoje turės rasti, ma
nau, sau prideramą, nepasku
tinę vietą.

Dirbąs išeivijoje žmogus ar 
kolektyvas tuo pačiu kalba apie 
mūsų pavergtos tėvynės var
gus, tautos kančią ir išblašky
tus bei priespaudoje gyvenan
čius jos vaikus. Ateities istori
ja tikrai įvertins visus, kurie 
nešė vargo naštą, kurie kovo
jo už Lietuvos laisvę, skleidė 
lietuvišką kultūrą ar kėlė Lie
tuvos vardą svetimųjų tarpe 
bei palaikė lietuvybę ir lietu
višką judėjimą išeivijoje. Vie-

Į

Muziką, tėvynę ir vargšus mylinti širdis
GENE VANAGAITE - GRIGALIŪNIENE, Cicero, IBI

Nedidelis italų kaimas Le 
Roncole 1813 m. buvo Napo
leono žinioje. Tais pačiais me
tais, spalio 10 d., jaunas krau
tuvės savininkas Carlo Verdi 
užregistravo savo sūnaus Giu
seppe gimimą ne italų, bet 
prancūzų kalba. Po kelerių mė
nesių rusų ir austrų kariai užė
mė Le Roncole ir, išliedami sa
vo pyktį, pradėjo žiauriai per
sekioti ir žudyti vietos gyven
tojus. Le Roncole kaimelio gy
ventojai, vyrai ir tiek moterys, 
neturėdami kur slėptis, b^go 
į kaimo bažnytėlę ir ten mel
dėsi. Bet žiaurūs kareiviai, nu
traukę jų maldas, tempė juos 
laukan ir žudė. Vienai moteriai, 
su naujagimiu rankose, kažko
kiu laimingu būdu laimė lėmė 
pasislėpti nuo kareivių kardo. 
Naujagimis moters rankose bu
vo Giuseppe Verdi, vėliau taip 
praturtinęs muzikos pasaulį.

I

R
Giuseppe Verdi

Vargo ir kančios mokykla
Nors Giuseppe tėvai nieka

dos nemėgo muzikos, bet jų 
savotiškas, savyje užsidaręs 
sūnus jausdavos laimingas, gir
dėdamas savo parapijos bažny
tėlės vargonus. Vieną sekma
dienį, tarnaudamas mišioms, 
jis buvo tiek įsiklausęs vargo
nų, kad pamiršo kunigui pa
duoti vandens. Grįžęs į namus ; į vandens pilną, gilią duobę, iš, tonio” Ir ne tik padėdavo jam

I

Per ištisus metus dainuoja.
re Kristus Petrui: Gailėdamas tu alkanų žmonių, peikei 

Bet patys alkanieji jos nepasmerkė. Tai dar gyva, dva- 
sią/šioje tautoj.

Tada vėl sakė Petras: Tebūna dainos maistas sielai, tebūna 
mintys jų geros, pamokančios, tebūna betgi šalia grožio nauda 
žmonėms dar iš dainų.

Atsakė Kristus: Nėra grožio be naudos, nes grožis pats — 
nauda didžiausia sielai.

Ir, mokydamas juos, kalbėjo: Apsidairykite! Ar ne dirva 
aplink siūbuoja?

Sunkiai pureno ją žmogus. Ir štai tarp javo auga rugiagėlės. 
Ir kalba šeimininkas širdyje: Tos mėlynos gėlytės atima man 

duoną. Juk sunkios varpos čia galėtų augti vietoj rugiagėlių.
Bet iš mažens patiko man jų grožis. Ir todėl aš nerausiu jų 

su šaknimis ir nenaikinsiu jų, kaip piktžolės. Teauga ir tedžiugūia 
jos mano širdį, kaip vaikystėje.

Taip sakė šeimininkas savo sieloje. Ir nepakėlė rankų prieš 
rugiagėles.

Sakau aš jums: Ir varpa gera būti, bet laimingesnis tas, 
kam leista būt rugiagėle. Nes kam gi varpos, jei nėra rugiagėlių.

Ir taip sakydamas, išgirdo Jis piovėjų dainą, tardamas: 
Pasiklausykite dainos tik žodžių. Ją kūrė žmonės, kurie žinojot 
ko vertas duonos kepalas.

Kalbėjusieji išgirdo tos dainos žodžius: Nėr geresnės gėlės 
už rugiagėlę. Ir ėjo jie toliau tylėdami.

Ir Kristaus basų kojų pėdos paliko vieškelių šiltose dulkėse. 
Bet vargas, žmonės, Jums, nes jau seniai tuos pėdsakus su

manėte.i t 
paprašė, kad tėvai jį leistų mo
kytis muzikos. Jo pirmasis mu
zikos mokytojas buvo kaimelio 
vargonininkas, bet po trumpo 
laiko berniukas savo gabumais 
pralenkė patį mokytoją... Vė
liau Verdi tėvai išsiuntė sūnų 
tolimesniam mokslui į Busse- 
to miestelį, kuris, palyginus su 
Le Roncole, buvo tikras meno 
ir kultūros centras. Čia jis ap
sigyveno pas vieną batsiuvį ir 
kiekvieną sekmadienį eidavo 
pėsčias į gimtąjį Le Roncole 
tarnauti mišioms. Tačiau ne 
tik tenykštis jo gyvenimas, bet 
ir jo sekmadieninės kelionės 
nebuvo lengvos. Jis dažnai bu
vo alkanas. Kadangi daug lai
ko turėjo skirti darbui ir labai 
maža muzikai. Šitai padarė jį 
dar labiau niūriu, melancholiš
ku. Vieną audringą Kalėdų va
karą, eidamas į namus, įkrito pe apsigyveno pas “Signor An-

Iš gudų k. išvertė A. Ružaniec-Ružancovas

Gudijos nepriklausomybės paskelbimo keturiasdešimt ketvirtą
sias metines (kovo 25) minėdami, spausdiname gudų poeto Maksimo 
Bahdanovičiaus (1891-1917) poezijos pluoštą. Bahdanovičius yra ki
lęs iš Gardino krašto. 1911-1916 m. studijavo Niežino licėjuje. Nuo 
1909 m. bendradarbiavo gudų laikraščiuose Naša Niva, Volnaja Biela- 
rus, Homan. 1913 m. Vilniuje išleido eilėraščių rinkinį Vianok. Gudų 
poezijoje laikomas formos ir eilėdaros meisteriu. 1929 m. išleistas jo 
raštų rinkinys Tvory.

kurios tik atsitiktinio praeivio 
1 buvo laimingai išgelbėtas. Tai
gi, šiame savo gyvenimo laiko
tarpyje garsusis muzikas pra
ėjo tikrą kančios mokyklą.

Nepriimtas Į konservatoriją
Bet likimas lėmė, kad jau

nuolis rado geradarį, kilnios 
širdies žmogų Antonio Barezzi. 
Tai buvo pirklys, iš kurio Car- 

i lo Verdi užsakydavo prekes sa
vo krautuvėlei. Dabar Giusep-

dirbti prekių sandėlyje, bet ir 
perrašinėjo jam gaidas. Pasi
rodo, kad “Signor Antonio” 

j labai mėgo muziką. Jis net gro
jo fleita ir klarnetu! Atsilygin
damas už darbą, Antonio Ba
rezzi pasamdė jaunajam Giu
seppe muzikos ir lotynų kalbos 
mokytojus. Gerasis Antonio 

| Barezzi net nupirko naują pia
niną, kuriuo skambino ne tik 
jo duktė Margherita, bet ir 
Giuseppe. Abu jaunuoliai dau
gumą laiko skyrė ne tik muzi-

(Nukelta į 4 psl.)

I I

Iš Chicagos Lietuvių Operos Verdi “Aidos” pastatymo II veiks
mo generalinės repeticijos praeitą sekmadienį. Scenoje — minia, ka- 
rininkija, kareiviai, vergai ir žyniai. Priekyje — Aida — D. Stan

kaitytė, Etiopijos karalius Amonasro — A- Brazis, karo vadas Ra-

dames — S. Baras. Egipto karaliaus duktė Amneris — A. Stempu- 
žienė, Egipto karalius — V. Liorentas ir Vyriausias žynys — J. 
Vaznelis. Operos premjera įvyksta rytoj.

V. Juknevičiaus nuotr.
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MILIJONO FONDAS YRA REALUS IR LOGIŠKAS
Pasikalbėjimas su Lietuvių Fondo Tarybos pirmininku dr. Antanu Razma

(nes dienos — profesijai), at
sižadėti privačių pobūvių ir su
sirinkimų, nuvogti laiko nuo 

(šeimos. Bet tai yra tik lašas 
į jūroje tos naštos ir vargų bei 
skausmų, kuriuos turi iškentė
ti mūsų broliai, giminės, drau-

vergtoje Lietuvoje. Juk tik per 
plauką ir mes visi ten neatsi- 
dūrėme. Ši našta nesumažės, 
bet ji jau yra nešama ne ke
lių žmonių, bet gerai besiorga
nizuojančios LF organizacijos. 
Ypatingai džiaugiamės, kad 
mums visiems žinomas visuo
menininkas ir puikus organiza
torius Teodoras Blinstrubas 
sutiko būti išrinktas LF val
dybos pirmininku. Pats T. 
Blinstrubas ir visi valdybos na
riai yra pasiryžę paaukoti vi
są laiką, sugebėjimą ir energi
ją, kad LF pasiektų savo tiks-

Bet kokią auką paaukojęs 
tampa nariu. Vieną balsą įsi
gyjama nuo vieno šimto dol. 
Bet keli aukotojai, aukodami 
mažesnes aukas, gali kartu su
dėti šimtinę ir kartu įsigyti 
vieną balsą L. Fonde.

— Be abejo, pernai buvo 
įnešta nemaža suma, o taip pat 
ir šįmet. Atrodo, kad rudenį 

tam tikra suma procentų, 
nemanomą jų paskirstyti, 
prašančiųjų yra apsčiai, ir 
gali tokios paramos tikė-

VienuolisM. Šileikis x

Kaip duona ir kaip vanduo

Lietuvių Fondas, prieš me
tus pradėtas klebenti spaudo
je, šiandien jau tampa realybe. 
Be abejo, toli ligi pradžioje 
skelbtos milijono sumos, tačiau 
pati pradžia jau yra, parengti 
įstatai ir fondas, ne vieno su
tiktas abejingai, pradeda pir- gai su visa mūsų mylima tau- 
muosius savo žingsnius. Nore- i ta ten šaltame Sibire ir pa- 
dami informuoti savo skaity
tojus apie dabartinį Lietuvių 
Fondo stovį, pateikėme keletą 
klausimų to fondo iniciatoriui 
ir dabartiniam LF Tarybos pir
mininkui dr. Antanui Razmai.

— Jūs, Daktare, pirmas lai
ka metėte minti, kad lietuviai 
yra pajėgūs sudėti milijoną do
lerių. Ar šiandien, atlikus or
ganizacinius darbus, tebetikite i 
tuo teigimu, kad lietuviai gali 
sudėti milijoną?

— Prieš atsakant į Jūsų 
klausimus, už kuriuos labai dė
koju, noriu dar kartą pareikš
ti didelį ačiū liet, spaudai, ini- lą kuo greičiausiai. Jie ir per- 
ciatoriams - organizatoriams ir 
ypatingai LF aukotojams, nes 
tik dėka šių trijų sektorių LF 
idėja tapo realybe.

Po to, kai Liet. Bendruome
nė susitarė su iniciatoriais or
ganizuoti vieną fondą, kai pri
vati iniciatyva buvo sujungta 
su organizuota iniciatyva, ma
no tikėjimas yra dar didesnis, 
negu jis buvo pradžioje. O di
delis skaičius jau aukojusių L. 
Fondui ir dar didesnis pasiža
dėjusių greitu laiku aukoti yra 
neužginčijamas faktas, kad L. 
Fondui pasiekti milijoną yra 
liet, visuomenės pajėgumo ri
bose, realu ir logiška.

— Be abejo, Jus slegia sun
kus auką telkimo darbas. Kaip 
galite pajėgti Patys aukoti, ieš
koti aukojančių ir dar kitus or
ganizacinius darbus dirbti? Ar 
nenumatoma, kad ši aukų tel
kimo našta sumažės?

— Taip, ši našta nėra lengva, 
reikia paaukoti daug naktų

ima didžiąją LF organizavimo 
naštą.

— Kas galėtų Jums padėti 
sutelkti tūkstantininkus, šim
tininkus ir mažesnius aukoto
jus, nes, kaip atrodo, tik pri
vati iniciatyva yra sėkmingiau
sia?

— Privati iniciatyva yra la
bai svarbi ir efektyvi. Iš jos 
tikimės labai daug. Kiekvienas 
iš mūsų turėtumėm netik au
koti LF, bet ir savo draugus, 
pažįstamus prikalbinti. Jeigu 
kam reikia informacijų, gali 
kreiptis į LF valdybą (T. Blinst
rūbas, 7243 S. Albany Avė., | 
Chicago 29, UI. Telef.: HE 4- 
4076).

Bet organizacinė iniciatyva 
yra nemažiau svarbi. Jeigu Liet. 
Bendruomenės visos apylinkės, 
jeigu visos liet, organizacijos ir 
parapijos nuoširdžiai įsijungs 
į LF piniginio vajaus organiza- 

, vimą, rezultatai bus labai di- 
: deli.

Salvatore Quasimodo

VIENUOLIO SKUNDAS PRIE IKONOS
Aš gyvenu, kaip nederlinga žemė 
o, mano Dieve, 
mano vešlusis Varge!

Skamba garsiai naktis 
šiltą vabzdžių knibždėjimu.

Skundas atveria mano 
vilnonę, šiurkščią tuniką:

Mano kūnas ištirpsta, 
sugraužtas kirminą: 
o meile, o mano skelete.

Giliai pasislėpęs lavonas 
geria sumirkusią žemę:

Ir aš atgailauju, 
atiduodamas Tau. savo kraują, 
o Dieve, o prieglauda mano, 
Pasigailėk!

MANO KANTRUMO DIENA

Vytauto Maželio nuotraukaDr. Antanas Razma

bus 
Ar 
juk 
kas 
tis?

— Šių metų gale jau bus 
galima LF pagrindinio kapita
lo gautus procentus paskirti 
lietuviškiems reikalams. Pagal 
LF statutą bus sudaryta skirs
tymo komisija, į kurią pusę 
narių siųs Liet. Bendruomenė 
ir pusę — L. Fondo Taryba, 
kuri ir numatys, kuriems liet, 
reikalams parama yra būti
niausia. Paramos gali tikėtis 
bet koks lietuviškas reikalas, 
kuris tiesioginiai nėra užanga- 
žuotas bet kokiai politinei veik
lai.

— Ar nenumatote aukų tel
kimui pakviesti jau pačius po 
tūkstantį aukojusius asmenis, 
nes juk žinoma, kad geriausia 
paskata yra pavyzdys?

— Čia puikus pasiūlymas. 
Nors iki šiai dienai aukojusieji 
jau surado ir naujų aukotojų, 
bet tiesioginiai bus kreipiama
si į visus aukotoju^, kad paro
dytų ir privačią iniciatyvą, su
rasdami naujų aukotojų. Tas, 
kuris jau aukojo LF, supranta 
geriausiai to fondo nepaprastą

• reikšmę lietuviškiems reika
lams ateityje, todėl jis darys 
visas pastangas, organizuojant 
naujus aukotojus. Sutinku, kad 
geriausia paskata yra pavyz
dys.

— Kiek jau yra tūkstantinių 
ir ko Jūs, kaip tarybos pirmi
ninkas, pageidautumėte iš spau
dos, aukotojų, kritikų visos vi
suomenės?

— L. Fondas jau peržengė 
30,000 dol. ribą ir greitai tiki
si turėti 50,000 dol. Kai fon
das pasieks 100,000 dol., tai po 
to jau jis pasidarys tiek stip
rus ir turės pasitikėjimą liet, 
visuomenėje, kad galvoti apie 
milijoną jau bus nebe fantazi
ja, bet realiausias reikalas.

Liet, patriotinė spauda LF 
rėmė, ir tikimės, kad ir ateity
je ji nepavargs reikalo popu
liarinti. Būtų gera gauti nuo
traukų ir biografinių žinių iš 
visų aukotojų, nes liet, spau
da norėtų juos parodyti plačia
jai liet, visuomenei, kuri turės 
malonumą ir pasididžiavimą su 
tais tauriais lietuviais (aukoto
jais) susipažinti.

Iš kritikų laukiame konst
ruktyvios kritikos, nes ji pa
čiam L. Fondui yra naudinga. 
Polemikinės kritikos (kurios ir 
mažai teturėjom) nenorime, nes 
ji nenaudinga nei tam pačiam 
kritikui, nei bet 
viškam darbui, 
kiame daugiau 
nuotaikos, nes ji
dingą ir žmogų uždeganti dar-1 
bui.

Aš aukoju Tau, Dieve, 
savo kantrumo dieną, 
nepagydomą savo silpnumą, 
sužeistu kelią sunkumą.

Aš aukoju save, aš aukoju save: 
pavasario šauksmas — 

tai miškas, užgimęs 
žemėtose mano akyse.

Išvertė Julija švabaite

Salvatore Quasimodo (g. 1901 m.) yra vienas žymiųjų italų lyrikų šia
me amžiuje. Pagrindinio jo veikalo Ed e subito serą (1942 m ) eilė
raščiai yra Sicilijos peizažo istoriškasis pergyvenimas sodrių ir tamsių 
paveikslų kalboje. Antikinio paveldėjimo ir moderniosios poezijos dia
logas ryškiai jaučiamas visoje Quasimodo kūryboje. Po antrojo Pa
saulinio karo poetas palinko į socialines temas poezijoje, savo eilė- 

. raščių magiškąjį stilių priartindamas natūraliai ir paprastai žmonių 
kalbai. 1959 m. Quasimodui paskirta Nobelio literatūros premija.

kokiam lietu- 
Kritikoje lau- 
vaižgantiškos 

ir labiau nau-

kos pasiųstų ir auką LF. Mano pakeitimų, turi pateikti logiš- 
manymu, nėra nė vieno lietu- j kus pasiūlymus ir patys tapti 
vio, kuris negalėtų

i nors vieno 
LF, o yra 
čius, kuris 
aukoti po 
1,000 dol. Todėl jau dabar pa- 
geidautumėm iš liet, visuome
nės, kad savanoriškai siųstų 
savo aukas pagal išgalę L. Fon
dui žemiau išvardintiems ban
kams, o žinias apie save suteik
tų T. Blinstrubui.

L. F. valdyba rengiasi orga
nizuotam piniginiam fondo va
jui, ir kiekvienas bus paprašy
tas aukos, bet kiekvieno jau 
dabar savanoriškai paaukota 
auka sutaupys daug energijos 
ir šiek tiek išlaidų ir suteiks 
daug moralinės jėgos tai pa
čiai LF valdybai.

— Ar LF statutas 
ma keisti?

LF statutas nėra 
nis; jeigu gyvenimo 
reikalaus, jis bus galima keisti 
pagal to statuto 33 paragrafą. 
Taigi visą laiką LF eis su gy-

paaukoti 
dolerio per mėnesį 
labai didelis skai- 

jau dabar gali pa- 
10 ar 100, ar net

bus gah-

dogmati- 
praktika

Taip pat būtų nepaprastai 
džiugu, kad kiekvienas kritikas, 
norįs LF pagelbėti, be kriti- venimu. Tie, kurie nori fonde

LF nariais, kad jie netik žo
džiu turėtų įtaką į LF statu
to keitimą, bet ir balsavimo tei
se.

— Ar LF galės remti lietuvių 
politinę veiklą?

Bet koks Amerikoje veikiąs 
fondas negali remti jokios po
litinės veiklos (amerikinės ar 
užsieninės), jeigu tas fondas 
nori gauti atleidimą nuo mokes
čių. Tačiau nereiškia, kad LF 
darbuotojai yra nusistatę prieš 
lietuvių politinę veiklą. Prie
šingai, ta veikla ir ta liet, po
litinė veikla yra būtinai remti
na. Tik tą liet politinę veiklą 
bus galima remti ne per L. Fon
dą ar BALFą (nes jų veikla 
čia Amerikoje atleidžiama nuo 
mokesčių), bet per fondus, ku
rie rūpinasi tik politine liet, 

j veikla.
Aš asmeniškai sveikinčiau, 

kad mūsų visi politiniai veiks
niai taip glaudžiai bendradar
biautų, kad jie galėtų turėti

(Nukelta į 7 psl.)

Tegu šį kartą laikraščid ve
damojo tema bus neįprasta. 
Juk, rodos, visada tokiuos raš
tuos akcentas skiriamas poli
tikai,-visuomeninei veiklai, ju
biliejams, minėjimams ir pan. 
Tačiau šiandien kalbėkim apie 
poeziją. Mat, šiemet, švenčiant 
šimtą metų sukaktį nuo Mai
ronio gimimo, ir poezijos var
das dažniau kartojamas visuo
se lietuviškosios veiklos sek
toriuose. Tad ir “Kertinės pa
raštės” supoetinimas nėra vien 
tik atsitiktinis ar redakto
riaus įnoris.

Pagaliau, argi kada mūsų 
tautos gyvenimo šimtmečiuos 
poezija buvo tik atsitiktinė 
arba reta — šventadieninė. 
Dar rašto nemokėjome, o gry
niausia poezija buvo sklidinos 
mūsų liaudies dainos. Ir ta 
poezija buvo ne iškilmingai 
scenai, ne laisvalaikio poilsiui. 
Ji buvo kiekvienai dienai, kiek
vienam darbui, kiekvienam 
vargui ir džiaugsmui. Ji buvo 
mūsų žmogui visur ir visada 
reikalinga, kaip duona ir kaip 
vanduo.

Šiandieninis ryšio sumažėji
mas tarp lietuvio (net tarp 
inteligento) ir poezijos yra ir 
čionykštės, šiandieninės paraš
tės rūpestis. O poezijos sąvo
ka mūsuose neretai jau turi 
tik nerimto, nieko gero neduo
dančio, taigi ir dėmesio ne
verto daikto prasmę. Bet ar
gi ne paradoksas šitaip gal
voti, turint akivaizdžių progų 
maironiniais metais prisimin
ti, kiek poezija yra verta ir 
kiek ji gali reikšti ne tik pa
vienių žmonių, bet net ir tau
tų gyvenime bei jų likime.

Tačiau gal tas mūsų visuo
menės rezervuotumas savajai 
poezijai yra tik neišvengiama 
šio, materialistiniu pravar
džiuojamo, krašto įtaka mūsų 
kultūriniam galvojimui? De
ja. Praeitą savaitę visi galė
jom įsitikinti, kaip šitas kraš
tas vertina poeziją ir savuo
sius poetus. Poetui Robert 
Frost minint savo 88-tąjį gim
tadienį, visi laikraščiai ir žur
nalai tik ir temirgėjo jo nuo
traukomis, aprašymais ir jo 
poezijos ištraukomis. Valsty
bė ir pats prezidentas kūrėją 
pagerbė žymiuoju Kongresiniu 
medaliu. Ir naujas poeto rin
kinys išleistas net 50,000 egz. 
tiražu. Teko matyti ir stebė

tis, kaip vienoje didžiųjų Chi
cagos vidurmiesčio krautuvių 
knygų skyriuje naujasis Fros- 
to rinkinys “In the Clearing” 
amerikiečių yra smarkiai per
kamas. Gi milijoninių tiražų 
žurnalas “Life” poeto gimta
dieniui ir jo naujam rinkiniui 
paskyrė net dešimtį puslapių, 
naujos knygos pasirodymą 
aptardamas kaip “not only a 
literary būt a national event”. 
Ar kada mes kalbėjome šitaip 
apie savąją poeziją, kuri mū
sų tautai ir jos kultūrai turi, 
gal būt, kurkas daugiau nuo
pelnų, negu amerikiečiam jų 
poezija?

Kartais gi savotiškai mėgs
tama pasiteisinti, girdi, nau
joji - modernioji mūsų poezi
ja skaitytojui nebesupranta
ma, tad ir reikiamo dėmesio 
jai neskiriama. Tačiau iš savo 
pusės būtų galima paklausti, 
kodėl modernios poezijos ne- 
pripažįstantieji patys negyve
na, sakysim, tokiose bakūžė
se, kokioje gimė Maironis, bet 
namuose, kuriuose yra ir 
elektra ir centralinis šildymas 
ir visai kitoks paties namo iš
planavimas? Kodėl gyvenimo 
raidos būtinybė vienoje srityje 
priimama, o kitoje atmetama?

Norėtume tikėti, kad šiais 
Maironio metais, pats gyveni
mas duos teigiamus atsaky
mus į visą eilę iškeltų ir ne
atsakytų klausimų. Tokių me
tų dirva ir tokių metų nuo
taikos yra labai palankios po
eto ir skaitytojo abipusiam 
dialogui, vienas kito suprati
mui ir poezijos pastatymui 
pagrindinių mūsų kultūrinių 
rūpesčių krypty.

Šito siekiant, pagaliau, yra 
ir skelbiamas, lietuvių litera
tūroje pirmas tokios apimties, 
“Draugo” poezijos konkursas. 
O kad poezija ir mūsuose dar 
nėra vienų tik poetų reikalas, 
rodo ir šio maironinio poezi
jos konkurso mecenato prof. 
dr. vet. med. Kazio Almino pa
vyzdys.

Tebūna tad Maironio metai 
atžymėti ir poetų įtempto, kū
rybinio darbo vertingais rezul
tatais ir pačios visuomenės di
desniu susidomėjimu savąja 
poezija. Jeigu šito būtų atsiek
ta, visas maironinių metų li
teratūrinis subruzdimas pasi
liktų giliai prasmingas.

K. B.

DRAUGO POEZIJOS 
KONKURSAS

1. Maironio gimimo šimt
mečio sukakčiai prasmingai 
paminėti Draugas skelbia po
ezijos konkursą. Konkurso 
mecenatas — prof. dr. vet. 
med. Kazys Alminas, pasky
ręs tam tikslui tūkstančio do
lerių premiją.

2. Poezijos konkursui tinka 
poemos, baladės ir atskiru 
leidiniu dar nespausdinti ei
lėraščių rinkiniai. Kiekvienu 
atveju rankraštis turėtų su
daryti bent 64 puslapių kny
gą. Knygoje gali būti ir visi 
minėti žanrai drauge.

3. Nespausdinti kūriniai 
siunčiami slapyvardžiu, užda
rame voke, nurodant autoriaus 
pavardę ir adresą. Tuo atve

ju, kai eilėraščiai ar jų dalis 
jau spausdinti periodikoje, 
konkurse dalyvaujama tikru 
vardu arba ir slapyvardžiu.

4. Rankraščiai turi būti iš
siųsti ne vėliau kaip 1962 m. 
gruodžio 1 d. Draugo adresu: 
Draugo Poezijos Konkursui 
— 4545 West 63 St., Chica
go 29, UI.

5. Jury komisija netrukus 
bus sudaryta ir paskelbta.

6. Premijuotus kūrinius 
Draugas turi teisę be papil
domo atlyginimo spausdinti 
dienraštyje ir išleisti atskira 
knyga. Nepremijuoti kūriniai 
grąžinami autoriams, jeigu 
atskirai nesusitariama su jais 
dėl spausdinimo.

Ados Korsakaitės piešinys
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Vidutinis žmogus mūsų gyvenime ( I ) 

VIDUTINYBES TEORIJA 
Žinomasis ispanų esejistas 

Ortega y Gasset "Masių sukili
me" yra nupiešęs paveikslą 

V. KATKUS, Vokietija kusi entuziastingam žygiui, 
rimtesnei reformai, tikrajai pa
galbai. Paviršutiniškai tekovo-

Antanas Jasmantas 

(Nukelta j 2 psl.) 

vad. vidutinio žmogaus, kuris _ kvalifikacijų, nors netinka- J a m a t i k s u -pačiomis didžiau-
kaip tik mūsų dienomis iš gy- mų s a v o vįeta.I 'nors seniai su- s i o m i s blogybėmis, naikinant 
venimo užkulisių pasistūmėjo į stojusių °yvenimo pažangos ^ apraiškas, bet ne pačią blo-
jo sceną. Ortegai vidutinis žmo- kely; j is & neišdrįs pasakyti 
gus nėra visų pirma anas viduti jiems savo nuomonės apie jų 
nių gabumų linkęs prisitaikyti, vidutinybę ar net menkystę, 
pilkas kasdienos žmogelis. J am nes vidutinybė palaiko viduti-
vidutiniu žmogumi y ra ir gi- nybę. Tokiu būdu vidutinybės 
lauš proto ir didelio išsilavini- perversija ilgainiui gali užgo-
mo, į pirmąsias eiles iškilusi žėti gyvenimą. Ortegos, Jasper-
"asmenybė", jei ji y ra tokia, so, Guardinio ir kitų nuomone, 
kaip daugumas jos išsilavini- mes tokioj perversijoj jau še
rno, jos profesijos, jos įtakos niai gyvename, ją laikydami 
žmonių; tokia, kaip "visi", ku- diplomatiniu taktu. Mes bijo-
rie pasitenkina vidutiniu lygiu, me vidutiniam žmogui pasa-
Profesorius, kuris nedaro pa- kyti tiesą, nes j is duoda mūsų 
žangos savo specialybėje, pasi- gyvenimui, ypač visuomeni-
tenkindamas moksliniu minimu niam, toną, dar daugiau — j is 
mu; politikas, kuris nedaug valdo mūsų visuomeninį gyve-
deda pastangų realizuoti teisin nimą. 
gus visuomenės reikalavimus; č ia būtų perplatu analizuoti, 
rašytojas, kuris užmiega ant kaip mes, lygiai vakariečiai, 
laurų, — yra Ortegos laikomi lygiai rytiečiai, patekome vidu-
vidutiniais. Tokiu būdu visi, tinio žmogaus valdžion. Tepa-
kurie neprašoko eilinių minima sitenkinkim prabėgomis pažy-
linių reikalavimų, patenka į mėję, kad viena pagrindinių vi 
vidutiniokus. Net asmenybė, dutinybės perversijos priežas-
kuri kadaise švietė aplinkai ir čių glūdi nepaprastoje gamtos 
buvo jai pavyzdžiu, sustingusi ir technikinių mokslų pažango-
kūrybiniu pajėgumu ir pastan- je, su kuria nespėja žengti 
gomis, neišvengiamai rieda į žmogiškoji moralė. Mes suskal-
vidutinių žmonių eiles. Priešin- dėme atomą, mes, atrodo, sa
gai, kiekvienas kad ir mažo iš- vo pagamintomis raketomis 
silavinimo, kad i r ribotų ga- greitai pasieksime žvaigždes, 
bumų žmogus, pajėgiąs rikiuo- bet savo dora mes palikome to-
tis gyvenime pagal tauresnius kie patys , kai dar gyvenome 
savo aplinkos formuotojus, ne- krūmuose ir olose, buvome gink-
norįs būti tokiu, kaip "visi" luoti tik akmeniniais kirvukais, 

Verbų sekmadienis 
Man sake: 
Bus pavasaris ir iš naujos, 
Atbudusios šalies, nuo kvepiančios pašlaites, 
Ant nusižeminusios asilaites 
P a v a r a s Viešpats mūs atjos, 
Ilsiam kely dulkėtas ir sukaitęs. 

Pripyliau 
Stiklą <!\H|kiam'ios veša beržu sulos < 
Ir lino patalą liepiau taisyti; 
Sakiau, kai tik šunelis kaime kur sulos, 
Rai gar\?je vaiku tik šūksniai suskardens, 
Išnešiu dubenį aš šalto Jam vandens 
Įkaitos;,,ms Jo kojoms pamirkyti. 

Praėjo 
Ilga, kaitri pavasario diena; 
Jau skleidžiasi naktis ir neša veją 
Ir pievas gaubia ūkana drėgna; 
O tem^rančiu klevu pranykstančia alėja 
Iš laukto tolio niekas, niekas nearteja. 

^ W W Pcumb£> 
., • » • — . 

A T S A K I N G U M O JAUSMAS 

— yra jau ne eilinis, ne viduti
nis žmogus. 

Mums atrodo, kad ši neįpras
t a vidutinio žmogaus sampra
ta, būdama moralinė, ypačiai 
t inka geriau įžvelgti ir mūsų 
lietuviško gyvenimo vidutiny
bei, kurios apraiškų gerokai 
apstu. 

o žvaigždes laikėme dievybėmis. 
Mes palikome žmogėdrų mo
ralės, nors seniai nevalgome 
žmonių: lukulinis valgių gami
nimo menas pateikia mūsų go
muriui daug pikantiškesnių 

DRAMAI PAČIAI REIKĖJO IEŠKOTIS KELIU 
Veteranų vardus ir jubiliejus minint 

BALYS CHOMSKIS 

Pati iauniausia meno šaka meile ir pagarba, nes tuo būdu rojė. 
skanėstų..'. Tačiau mūsų žmo- Lietuvoje — dramos teatras, mes juos aiškiau pažinsime ir jaut r i ir nerami p 
eėdriškam žiaurumui numalšin pradėjęs savo istorinį laikotar- suprasime. moniškas atkaklurr 

Pe t ras Kubertavičius — 
prigimtis, de-

umas su aukš
ti mums reikia milijonų jaunų pį, atgavus Lietuvai nepriklau- Bendradarbių por t re ta i čiausiu įstojimu: aš. Jis ieško 
gyvybių, kurias išplėšėme iš gy somybę ir pastoviai įsikūręs " "" aiškumo, 'bet mato ir tamsumo 
venimo per pastaruosius pa- Kaune. Kiekviena pradžia be Iš to pirmojo d ramos teatro r ibas; spontaniškai energinga 
saulinius karus. O kiek gyvy- praeities kapitalo ir tradicijų branduolio iškyla reikšminga asmenybė be abstrakcijos ir vi

dutinį žmogų kadaise yra taik- ^ ų kaštuotų ateities atominis y r a sunki. Poetai turėjo turtin- ir spalvinga Stasio Pilkos as- dūrio: meilė a r neapykanta. 
''"" A = " karas? Nykstant vakariečių g ą liaudies poeziją, muzikai — menybė: aktorius, režisierius, Teatras — jo dvasinė egzisten-

kolonijizmui, kuris simtme- įvairiaspalve liaudies melodiją, gyvas teatro gyvenimo organi- cija. Jurgio Petrausko sakinių 
čiais naikino fiziškai ir m o r a - - dramai pačiai reikėjo ieškoti zatorius ir jo istorijos kūrėjas, s ta tyba — staccato, kuri leng
v i :;:acig daugybę tautų, 1^.;- kejįų j lietuvišką teatro stilių. Pagrindinis jo tonas — akto- vai supasi tarp dviejų genijų: 

Neretai nusiskundžiama, kad 
kitų tau tų enciklopedijose y r a 
apsčiai neteisingų žinių apie 
Lietuvą, lietuvius, jų k u l t ū r ą 
:r istoriją. Ir reikia dž iaugt i s , 
kad, tokius net ikslumus pas t e 
bėję, lietuviai r a š o r e d a k t o 
riams laiškus ir p r a š o t ą mo
ralinę tauta i skr iaudą a t i t a i 
syti. Štai. neseniai ska i t ėme , 
kad prancūzų i l ius t ruo to žo
dyno Lorousse š įmet inė je en
ciklopedinėj laidoj L ie tuva ap
rašoma ne kaip soviet i jos pa
vergta, bet kaip social ist inė 
respublika, Sovietų Są jungos 
narys, kuri nuo 1940 m . ligi 
1944 m. buvo okupuota vokie-
č'ų. gi tikrumoje vokiečiai į 
Lietuvą atėjo tik 1941 m . Žo
džiu, Lietuva pavaizduota t a ip , 
ka 'p "vyresnis brol is" nor i . Ta
čiau daugumoje enciklopedijų 
Lietuva aprašoma gana neblo
gai, ypač k :ek liečiami laisvos 
Lietuvos gyvenimo meta i . 

Laikui bėgant, t o s enciklo
pedijos papildomos, o mūsų 
rūpestis, kad jose ir to l iau 
nieko nebūtų iškraipoma, kad 
jas papildant būtų ga l ima su
silaukti ir lietuvių skyr ių pa
pildymo, arba ben t ne i škra i -
pymo, nes sovietinių agen tų 
į taka yra didelė. Be t blogiau
sia yra tai , kad mes p a t y s 
savai a r svet :mai enciklopedi
jai suteikiame ne te is ingas ži
nias, kurias visada lengva pa
tikrinti pas tuos re ika lus dau
giau žinančius. Reik ia a t s a 
komybės jpusmo, nes pav i r šu 
tiniškai atlikdami darbą , pada 
rome neįsivaizduojamos žalos 
lietuviškam reikalui. Tokių pa
vyzdžių yra . 

Štai. prieš pusmetį išėjo 
Herderio leksikonas, ku r dv i to 
mėj knygoj yra vie tos i r lie
tuvių literatūrai. Apie l ietu
vius suteikė žinias dr . A. Ma
ceina. Būtų galima su profe
sorium ginčytis, k u r i s iš lie
tuvių paminėtų ir nepaminė tų 
autorių y ra vertesnis. B e t rei
kia nusileisti redaktoriui , no r s 
kitų nuomonė dėl a t r i n k t ų au
torių būtų galbūt ir ki tokia . 
Tačiau negalima prale is t i ne
pastebėjus daiktinių klaidų. 
Leksikone minimas ir p a v e r g 
tos Lietuvos rašytojų po l i t ru -
kas poetas Eduardas Mieželai
tis. Ar šiame leksikone j a m 

buvo verta skirti vietos, tenka 
labai abejoti, kai ten nėra pa
minėta kitų, tikrai didesnių, 
ir ne taip jau komunizmui par
sidavusių autorių. Tačiau jei 
paminėta, tai reikia minėti tei
singai. Ten Eduardas Mieže
laitis pavadintas Eugenijum, 
o gimimo data pažymėta 1927 
m., gi jis gimęs 1919 m. i r jau 
1940 m. sugebėjo padoriai pa
grasinti lietuviams nebolševi-
kams poetams. Žodžiu, leksi
kone yra netikslumų. 

Vartome Lietuvių Enciklo
pedijos paskutinį tomą, kuria
me H. Nagys. rašydamas apie 
romaną, tarp romanistų pa
mini ir J. Petrulį. Kaip žino
me, J. Petrulis nėra parašęs 
romano, o tik dramą. Be abe
jo, šiandieninis romanas yra 
truputį kitoks, negu mes bu
vome jį įpratę charakterizuo
ti, tačiau dramaturgija į jį 
dar neįeina. Anksčiau tas pats 
autorius, rašydamas apie M. 
Katiliškį, pažymi jo gimimo 
datą ir tuoj po to, kad nuo 
1949 m. gyvena Amerikoj. Ką 
veikė rašytojas nuo gimimo 
ligi atvykimo į Ameriką, nė 
vienu sakiniu nepaminėta, o, 
rodos, rašytojas rašė kūrinius 
ir kitu vardu, gi apie ta i nė 
neužsiminta. 

Be abejo, lengva apsirikti, 
tačiau apsirikimas galima at
leisti eiliniam straipsnyje, bet 
ne enciklopedijoj. Paviršutiniš
kumas yra nedovanotinas dar 
labiau, kad visa tai lengvai 
patikrinama. 

Be abejo, tokių netikslumų 
apsčiai ir kitose srityse, ne 
tik autorius liečiančiose žinio
se. Bet mes čia apsiribojom 
tik mažyčiais pavyzdžiais, kad 
atkreiptume dėmesį, jog rei
kia būti atidžiam ir kruopš
čiam, nes enciklopedijos ne 
brošiūros ir leidžiamos dešimt
mečiams, o lietuvišku atveju 
dar net ilgesniam laikui. 

Šias mažytes pastabas pa
teikiame todėl, kad kiekvienas, 
bet kokio darbo besiimąs, jaus
tų ir atsakomybę, nes antraip 
bus klaidinama visa eilė ge
ros valios žmonių, tikinčių 
spausdinto mokslinio - encik
lopedinio žodžio tikslumu. 

L. G. 

Vidutinio žmogaus moralė 

Visuomeniniame gyvenime vi 

mato" eilėraščiu: 

Tai vyrutis pilnas takto, 
J is pasauly nepražus: 
Moka niekinti mažus, lo komunistinis Rytų kolonijiz- , , ėra jokios ] ūrybos, kuri ne- rius, kuris formavosi labiausiai humoro ir žaismingumo. Ipoli-
Prieš didžiūnus lenkia kaktą; ™as/ k a l P r e a l ^ c l J a P"es va a- a t s i t : p r a e i t j l i e k a s ne- trijulės režisūroje: Glinskio, tas Tvirbutas psichologiš 
i> i -h, U A M rfirnn rietiska išnaudojimą. Ta t suti- . , ' " . „ . . . _ J „ . JT.. . . , , , . ' • • • - ' • • ' • • " • - • ' . . . _ , . pasidaro mene iš savęs: kiek- Dauguviečio ir Sutkaus . Arti- ruoja jausmus su intelektu. žmonijos morales - J J kime. kad 
Ir į jų įeidams rūmą, 
Kad nephaukstelt kokio nic- j į j į j j B | į " į j — ^ į 2 į į ^ ~ y į į į į viename būsimajame glūdi bu- miausieji scenos bendradarbiai Henrikas Kačinskas yra nau
j i - už durų —dėl švelnumo— n ė s k a i P gyvenamuoju laiku. * • * * Tradicija nėra suak- buvo talentingi ir pirmaeiliai j a prošvaistė dramos teatre, su-
Q ^ - , " , , - • KrAm ' Grįžkim iš šitos plačios per- menėjusi liudininkė nebesugrįž- aktoriai, kurių dėka d r ama me- silaukęs visuotinio lietuvių pri-
oaiuziaKdiois ir uijbnjs — c .x \ . „. ... , . . . . . . __. , 
Ne tik lazda kaliošus spektyvos atgal prie mūsų die- tancios praeities, bet dinamine ta i is metų stiprėjo. Kiekvie- pažinimo ir meilės. Svarbiausias 
Bet ir nuomones palieka n ų vidutinio žmogaus, mums jėga, kuri moko ir skatina da- nas skirtingas savo charakteriu 

visiems diktuojančio vidutinis- barti. Tradicija be kūrybiškos ir temperamentu, kurių spalva 
Vidutinis žmogus lenkiasi ir kūmo moralė. Šita moralė yra pažangos — pakartojimas; pa- ir tonas skamba d a r ir šian-

pataikauja tik iškilusiems, anoji Sv. Rašte minima drung- žanga be tradicijos — chaosas, dien. Ona Rymaitė apsupa kiek-
nors ir nevertai, nors be reikia- nojo laikysena, kuri yra atbu- gįs paslaptingas įstatymas at- vieną vaidmenį metodišku švel-

sispindi ypatingai dramos te- numu, kurio šypsnis ir liūdesys 
atre, jo organizme ir nacionali- y r a palydimas paslėpta ašara, 
niame charakteryje: sujungti Antanina Vainiūnaitė — didelė 
"vakar" su "šiandien", kad bū- tyla. jausmai veržiasi iš vidaus 
tų amžinas ir niekad nenutrau- tarsi pro tirštus debesis : žodis 
kiamas kūrybinis alsavimas. y r a savo skausmui pridengti 

ir paslėpti; dramatiškiausiame 
momente — jokio garso , bet 

Tos palaimintos dirvos Lie- v i d a u s d i s o n a n S a s s t i p r u ? ir 
tuvos dramos teatras neturėjo, n a j k i n a n t į s . Du priešingi r .o-
bet jis turėjo, tautai iškovojus t e r s t i p a i : T f l f a Vaičiūnienė ir 
laisvę ir nepriklausomybę, ener- C n a K u r r n y t ė . Pirmoji siekia 
giją ir atsakomybę, bendrą kū- v i s k ą i š I v g j n t j . sutaikinti ir mo-
rybišką nuotaiką ir ugningą t e r s i v a ? i n : 0 r . a ? a u i i o t - - - - - ; . 
veržlumą. Viskas nauja. Visur mn n V , - . V : , „ * r o 1 i _ ^.y,z 

vilus. Viskas kaip žygis, kaip m o t p r s i š p a ž i r > i s ! : mf)s k ; ? . P ^ _ 
pirmoji meilė, kaip pirmoji tvė- ą o s < ž i a u r ; o s i r k v a i ! o s K _ , 
rimo diena. Naujas pasaulis, m v t ė s v a i d i n t o s e komedijose jos 
laisvas ir kūrybiškas. charakterių bruožas _ būti ne-

Šiandien, prisiminus visus reikšminga asmenybe: už tai ji 
pirmuosius mūsų dramos teat- juokinga, ironiškai gracinga ir 
ro pradininkus ir įsiklausius į jei artinasi prie saržavimo, tai, 
ano laikotarpio dvasią ir saly- nuostabus dalykas, dė! to ne-

v . - , gas, reikia paminėti juos su nukenčia nei tema, nei pat: he- Stasys Pilk \w: 

faktas Kačinsko kūryboje y r a 
išskyrimas aktoriaus dua l i zmo: 
jis pats kaip kūrė jas ir t u o 
pačiu momentu ne j i s p a t s — 
sukurtas asmuo, tuo būdu d r a 
mos vaidmuo turi a n t r ą p a s a u 
lį ir meninę tikrovę. 

Savitas kelias 

Stasio Pilkos ak to r i aus ke
lias yra savitas ir įva i rus . K a r 
tais jis pasirodo su grac i ja , iš
mintimi ir ironija, k a r t a i s s au -

Viskas nauja, visur viltis 

J. Tysliavos Jr. nuotrauka 

sas, asketiškas, kartais nuosta
bus mišinys: atsargumas ir i-š-
didumas. drąsa ir suvedžioji
mas, kartais intymus ir patai
kaujantis. Pilka turi absoliučią 
klausą dekoratyviam žaismui 
džiaugsme ir skausme. 

Išsamiau prisiminus mūsų 
aktoriaus scenini darbą Lietu
voje nuo 1922 iki 1944 metų, 
galima įžvelgti tris laikotarpius: 
jaunatvę, brendimą ir viršūnę. 

Jaunatvės polėkiai 
Jaunatvės laikotarpyje svar

biausias akcentas krito į išo
rinę techniką: dideli. kilnūs 
gestai, deklamacinis patosas. 
Kiekvienas minties sakinys tu
rėjo melodiją, ritmą ir kaden
ciją. Pauzė turi savo reikšmę, 
paskutinis žodis ir pirmutinis 
po pauzės yra surištas. Akto
rius kuria dramatinį charakterį 
intuicija, jo jausminė klausa 
pagauna rolės vidujinę nuotai
ką ir apvelka vaidybine techni
ka. Dramos vaidmuo įgauna ši
lumą ir natūralumą. Tame lai
kotarpyje Pilka yra atžymėtas 
F. Šilerio dramose, didelį pasi
sekimą turėjęs veikale "Klasta 
ir Meilė" Ferdinando vaidmeny
je. Išviršinės aktoriaus elemen
tarinės žymės: aukštas ūgis. 
malonus baritono tembro bal
sas, gracija tiko dramos atmos
ferai. Pilkos Ferdinandas yra 
jaunatvė, tiesi figūra, kilnus 
veidas, melodiškas balsas, aud
ringa prigimtis, meilė ir navv-
das tokio pat laipsnio. 

(Nukelta į 2 psl.) 
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BAIMĖ

Nepažinau savęs,
Savo grubių ir kaulėtų 
Rankų.
Nepažinau savo alkano kūno, 
Degančio saulėj.

Šiandien vėl viskas bėga
Pro mane.
Paukščiai išskrenda ir
Niekados negrįžta,
Kaip negrįžta laikau nubridę 
Mano valandom

Atsiskyrimo valandą 
Praneš varpų gaudimas, 
Varinių varpų sunkus, 
Dusinantis dejavimas, 
Nes nieko daugiau nebeliko, 
Užbaigus kelionę skausmingą, 
Kaip klausytis nykstančio savo 
Baiso.

i
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se, į šį klausimą labai sunku žinti'su jų muzika, kuri yra pa- 
atsakyti, nes čia daugiausiai yra . traukli, originali ir nepaprastai 
atliekamos standartinės (popu-'dramatiška — privalumai, ku- 
liarios) pereito šimtmečio ope-,rie nulemia pasisekimą teatra- 
ros. Vis dėlto iš savo kolegų, j linėj muzikoj, 
atvykusių iš Europos į Chica- - 
gos Lyric Operą, teko girdėti, 
kad Europoje, ypač Vokietijoje, 
operos srity yra daroma nepa
prastai daug įdomių eksperi
mentų ir tai su dideliu pasiseki
mu.

— Dirbate operos pedagogi
nį darbą šio krašto akademinė
se institucijose. Ar yra ameri
kiečiuose, ypač jaunojoj kartoj, 
pakankamas ir ateičiai viltingas 
susidomėjimas operos menu?

— Teko neseniai girdėti diri
gentą Erich Leinsdorf, kuris

OPERA ŠIŲ DIENŲ MUZIKOS RAIDOJE
Pasikalbėjimas su Aleksandru Kučiūnų

Seniai norėjome kaip nors ir 
kur nors- sučiupti malonų čio
nykštės mūsų operos dirigentą 
bei meno vadovą ir užkalbinti 
jį visais operiniais ir aplamai 
muzikiniais klausimais. Tačiau 
“Aidos” rengimo rūpesčių 
įkarštyje muziką Aleksandrą 
Kučiūną buvo tiesiog neįmano
ma suvilioti darbą gaišinančiu 
pasišnekėjimu. Spektakliams 
praskambėjus, dar kurį laiką 
davėme Aidos vairuotojui at
sipūsti, o paskui jau mielą 
Aleksandrą Kučiūną užgulėme 
visa eile klausimų.

— Sakykite, ar esate paten
kintas praėjusiu mūsų operos 
sezonu, liečiant mūsų visuome
nės domėjimąsi opera, liečiant 
spaudoj ta proga rašytus 
straipsnius bei pospektaklines 
recenzijas?

— Mano pasitenkinimas e ar 
nepasitenkinimas mūsų operos 
spektakliais daugiau liečia ne 
atgarsius spaudoje ar visuome
nėje, bet operos menišką pasi
sekimą aplamai. “Aidos” pa
statymas, turbūt žinote, yra 
nemaža problema net profesio
nalų teatre, o beveik neįmano
mas bandymas mėgėjų sambū
ryje. Turint tai minty ir, be to, 
dar pridedant faktą, kad šią 
operą su orkestru tegalėjom 
tik vieną kartą parepetuoti, tu
riu prisipažinti, kad šiuo dar
bu esu patenkintas. Ypač džiau
giuos mūsų choru, kuris per 
pastaruosius metus tiek išto
bulėjo, jog jo mums pavydėtų 
gal ir nevienas profesionalinis
operos teatras. Žinoma, yra la- jei jis sukurtas tokio įžymaus 
bai malonu, kai visuomenė mū
sų darbą šiltai sutinka ir kai 
spauda jį gerai įvertina.

— įdomu, kas viso operinio 
kolektyvo planuojama ateinan
čiam 1963 metų sezonui?

kas pakaltina, 
lį^tuviškų ope- 

daro, norėdami

karalienę” (nesuor- 
ir labai primityviam 
Banaičio “Jūratę ir 
prie kurios pastaty-

daug žinau. Iš naujų tenai sukur 
tų operų teko peržiūrėti tik vie
ną Klovos “Vaivos juostą”, ši 
operos muzika, mano manymu, 
nėra nei lietuviška, nei originali.

— Kokią nramatote operos 
menui ateitį, aplamai, visoje nū
dieninėje muzikinio gyvenimo 
raidoje? Žinant, kad niekas kul
tūriniame gyvenime nestovi vie
toje, kokiose formose ir kokio 
pobūdžio bus, jeigu galima spė
ti, ateities opera?

— Gyvenant J. A. Valstybė-1

'PaAa&&
JAUNIMO TEATRO REIKALU

i čia kol kas dar neturime. Ne- 
i vieną kartą esame pareiškę, kad 
lietuvio menininko pirmoji pa
reiga emigracijoje yra lietuviš
ko meno puoselėjimas bei pro
pagavimas. Tačiau jei operinėje 
srity neturime sąlygų, tad ten
ka ieškoti kitų galimybių. Iš 
lietuviško operos repertuaro 
čia turime Miko Petrausko “Eg
lę, žalčių 
kestrūotą 
stovy) ir 
Kastytį”,
mo mes pamažu ir einame. Kol 
šiam darbui būsime pasiruošę, 
turime rinktis pasaulinių meist
rų kūrinius. Kokią operą pasi
rinksime sekančiam sezonui, 
dar nesame galutinai nuspren
dę.

— Ar daug dar kliūčių ant 
kelio, einant prie K. V. Banai
čio “Jūratės ir Kastyčio” pasta
tymo?

— Pirmoji didelė kliūtis: ope
ros orkestracija. K. V. Banai
tis, sunkiai sirgdamas, pats 
operos negali suorkestruoti. To
dėl turime tai patys padaryti. 
Planuojame betgi 1964 metų 
sezoną įvardyti “Jūratės ir 
Kastyčio” sezonu.

— Be abejo, su “Jūratės ir 
Kastyčio” opera jau esate nuo
dugniau susipažinę. Kuo ši ope
ra yra ypatinga ir ką ji atneš 
naujo lietuviškųjų operų eilėn?

— Kadangi lietuviškom ope
rom suskaičiuoti turbūt nereikė
tų dviejų rankų, manau, kad 
naujo kūrinio atsiradimas jau 
sava.me yra didelis įnašas. Ypač

— Kuris pasaulio kraštas ga
lima būtų pavadinti operų ša
limi? Kokia yra dabartis ir ko- savo kalboje apie muzikos pa- 
kia pramatoma ateitis operai dėtį Amerikoje tarp kitko pa- 
Amerikoje?

— Į pirmą klausimą atsaky
čiau: Italija ir Vokietija; o į 
antrą: operos padėtis Ameri
koje yra labai bloga, jos ateitis 
priklausys nuo valstybinės sub
sidijos menams. Prie šio daly
ko palaipsniui ir einama.

— Šalia žinomų operos klasi
kų, kurie yra ryškieji šio mūsų 
amžiaus operas rašančių kom
pozitorių vardai, kuo jie ypa
tingi, kurios jų operos ypač 
būtų įsidėmėtinos?

— Mano manymu, įdomiau
sias ir stipriausias šio meto 
operos kūrėjas yra anglas Ben- 
jamin Britten. Jo įžymesnės 
operos yra “Albert Hering”, 
“Rape of Lucrezia”, Billy 
Budd”, “A Midsummer Night’s 
Dream”. Tų operų, tiesa, nesu 
matęs scenoje, bet teko susipa-

stebėjo, jog apie 200 amerikie
čių dainininkų dainuoja opero
se... Europoje. Įžymusis diri
gentas pareiškė, kad šiandien 
nėra kito krašto pasaulyje, kur 
būtų tiek subrendusio jauno mu
zikinio talento kaip J. A. V-se. 
Viskas, esą, dabar priklauso 
nuo to, kiek tam talentui bus 
sudarytų sąlygų tarpti šiame 
krašte. Manau, kad tai tikra 
tiesa. Liečiant mano darbą Ro- 
osevelt Universitete, jis yra tik 
pirmapradinėje stadijoje. Ge
gužės mėnesio 23 d. tenai tu
rėsiu su savo studentais dides
nį pasirodymą. Besidominčius 
nuoširdžiai kviečiu atsilankyti, 
— baigė malonų mūsų pasikal
bėjimą Chicagos Lietuvių Ope
ros dirigentas ir meno vadovas 
muzikas Aleksandras Kučiūnas. 
Pasinaudokime jo pakvietimu.

K. Br.

NE TIK GROŽĖTIS, BET IR SUSIMASTYTI
Įspūdžiai iš Vytauto Ig no parodos Chicagoje

Jeigu jūs esate įsimylėję į 
oro ir šviesos užburiantį virpė- 

; jimą prancūzų impresionizme 
ar į rėkiančių spalvų trenksmą 
vokiškam ekspresionizme, tai, 
aplankę pastarąją dail. Vytau
to Igno tapybos ir grafikos pa
rodą Chicagoje, gerokai apsi. 
vilsite. Nebėra čia to daiktus 
tirpinančio saulės karščio, nei 
to ryškaus ir kurtinančio spal
vų šauksmo. Netgi šiandien tos, 
plačiai išsikerojusios ir visa ki
ta nustelbusios abstrakcijos 
Igno darbuose nerasite.

KAZYS BRADCNAS

ir bendrose pastangose išsilai
kyti sau žmonėmis.

šiaurietiškai lietuviški bruožai
. Pirmas įspūdis, įėjus galeri- 

jon ir žvilgterėjus paveiksluos- 
na iš tolo, jaučiamas toks, lyg 
visiems jiems organiška vieta 
būtų kaboti kur nors senos lie
tuviškos klėties ar senos kapų 
koplyčios prieblandoje. Moder
niai įrengtoje ir šviesioje gale-

rijoje Vytauto Igno paveikslai 
regimai jaučiasi lyg ne savo 
vietoje.

Pilkai ir rudai mėlynos bei 
violetinės spalvos, tartum laiko, 
vėjų ir lietaus išvagotuose pake 
lės koplytėlių šventuosiuose, 
kalba parodos lankytojo širdžiai 
tuo šiaurietiškai grubiu, pritem
dytu, antlaikišku grožiu. Va, 
sakysim, lyg amžių slinktyje 
pajuodęs ir tik vos vos rudai 
rusva spalva spindįs paveiks-

(Nukelta į 3 psl.)

mūsų kompozitoriaus kaip K. 
V. Banaitis. Šiaip jau šios ope
ros charakteris yra folklorinis, 
lyriškai - romantinis, pagrįstas 
chorais, daugiau statinis negu 
teatralinis.

— Mus kai 
kad nestatome 
rų. Vieni tai 
mus žūt-būt pakritikuoti, kiti
nors ir galėdami mus paremti, 
kalba prieš, tuo netiesiogiai ap
drausdami savo piniginę. Tai 
sakau todėl, nes visi juk gerai 
žinome, jog lietuviškos operos

— Kaip vertinate operos si- 
ok u puotoje Lietuvoje? 

kompozitorių ir kurias 
Jūs laikytumėt ypač 
dėmesio šiandieninėje 

Kuriais atžvilgiais

Tačiau, jeigu jūsų sąmonės 
ekrane yra dar išsilaikę kūdi
kystės dienų įspūdžiai iš gim
tos parapijos bažnyčios, iš ru
denio pakelėje nulyto rūpinto
jėlio veido, iš svirno prieblan
doje spindinčių kraitinių skry
nių rašto... taigi, jeigu šitie, da
bar jau tolimi įspūdžiai dar yra 
gyvi jūsų širdyje, Vytauto Ig
no parodoje jausitės kaip na
mie, kaip grįžę iš tolimos kelio
nės, kur galima po nuovargio 
pailsėti, atsigaivinti ir pamąs
tyti.

tuaciją 
Kurių 
operas 
vertas
Lietuvoje? 
jas vertinate ar pasisakote kri
tiškai?

— Apie padėtį Lietuvoje ne-

Tas pats jausmas parodoje 
pagaus ir jaunuosius, kurie tie
sioginiai anų prarastųjų namų, 
jau nebepažįsta, bet jų veidą 
ir jų dvasią regi ir jaučia savo 
tautos kultūrinėse apraiškose: 
knygose, mene, tėvų žodžiuose

Dail. Vytauto Igno parodą Chicagoje atidarant. Chicagos Savings 
and Loan Ass. meno galerijos vedėjas dail. Adolfas Valeška (kai
rėje) ir dail. Vytautas Ignas. P. Petručio nuotrauka

Jeigu mes sugebėjome duo
ti vieną kitą neeilinį teatro 
spektaklį ir per eilę metų pa
sirodyti su savo opera, rodan
čia lietuvių organizuotumą bei 
mūsų menininkų valingumą, 
tai tuo labiau kiekviena jau
nosios kartos kultūrinė pa
stanga yra lietuviškosios eg
zistencijos prošvaistė. Be sa
vos lietuviškos kultūrinės dir
vos negalime svajoti apie nor
malų lietuvišką augalą Ame
rikoje — lietuviškąjį jaunimą, 
kurį kultivuoti yra mūsų pa
reiga; nedelsiant, nes, jam iš
augus, gali būti per vėlu.

Nesigilindamas į kitas kul
tūrines sritis, bandysiu apsiri
boti lietuviškojo jaunimo te
atro klausimu. Kad tas klausi
mas pribrendęs, rodo pavie
niai jaunimo spektakliai Chi
cagoje, organizuoti Z. Keva- 
laitytės - Visockienės, D. Sruo- 
gaitės - Bylaitienės, ir “atža- 
lyniečių” pasiryžimas įkurti 
Chicagoje pastovų teatrą, 
įjungiant ir jaunuosius. Tai 
pirmosios kregždės, dar ne
sudarančios pavasario. Tačiau 
pavasaris ištrykšta spontaniš
kai. Taip išaugo mūsų cho
rai, opera, tautinių šokių ra
teliai.

Jaunimo teatro idėja Amet 
rikoje nėra nauja. Gal tik 
anksčiau nebuvo laikas pri
brendęs jos įgyvendinimui. 
Išeivijoje išaugo nauja jauni
mo karta, nemačiusi ar nebe
prisimenanti Lietuvos, kas die
ną vis tolstanti ne tik nuo 
tėvų perteikto tėvynės povaiz- 
džio, bet ir nuo paties tautos 
kamieno. Dėl žinomų priežas
čių nėra kultūrinio ryšio su 
kraštu. Taigi neturime vieno 
pačių gaivalingiausių šaltinių 
tautinėms vertybėms papildyti, 
vieno svarbiausiųjų lietuviško 
jaunimo auklėjime veiksnių. 
Telieka tik jaunimo organiza
cijos, knyga, lituanistinė mo
kykla ir šeima — vieninteliai 
lietuviškumo veiksniai. Ne vi
sada jie pajėgūs naujose są
lygose dar ir dėl to, kad jau
nimo auklėtojai dažnai išsekę 
ne tik fiziniai, bet ir dvasiniai, 
nes, gyvendami praeities kul
tūriniu kapitalu, bus jau jį 
išbarstę, niekuo jo nepapildy- 
dami; dėlei “patriotizmo” pa
neigę svetimo krašto kultūri
nes, moralines bei socialines 
vertybes, žodžiu, užmerkę akis 
viskam, kas svetima. Tuo tar
pu jaunimas auga svetimoj, 
bet natūralioj dirvoj. Taip iš
auga dar aštresni E. Sprange- 
rio vadinamieji “kartų prieš
taravimai” išeivių grupėse, 
kaip monolitinėj tautoj. Be to, 
jaunimo brendimo laikotarpy
je sumažėja šeimos bei vyres
niųjų autoritetas ne tik ver
tybių pasirinkime, bet ir auk
lėjimo srityje. Auklėjimo vie
tą užima auklėjimasis, pasi- 
reiškiąs per organizuotus jau
nimo vienetus, pradedant uni
versitetų korporacijomis ir bai 
giant siaurais saviauklos vie
netais. Šioj auklėjimosi ska
lėj, teigiamai ar neigiamai 
formuojančioje jaunąją kar
tą, jaunimo teatras yra vie
nas iš pozityviausių veiksnių. 
Neatsitiktinai jis organizuoja
mas vidurinėse mokyklose bei 
universitetuose; ir ne vienin
telė jo užduotis išauginti jau
nąją teatralų kartą. Istoriškai 
išaugęs iš dievų kulto, teat
ras ir šiandien negesina pro
metėjiškos kibirkšties jaunimo 
polėkiams. Jaunimas nemėgs
ta gyventi vyresniosios kar
tos šešėlyje; jis nori gyventi 
titaniškai. Tai sveiko augimo 
dėsnis. Bet užtvenkti vande
nys turi išsilieti, o tinkamai 
suorganizuotas jaunimo teat
ras gali būti kryptį turinčia 
tėkme bręstančio jaunimo aud
ringai srovei reguliuoti.

Norint lengviau suprasti 
jaunimo teatro paskirtį, rei
kia atsižvelgti į fizinius ir 
psichologinius’ augimo reiški
nius. Visų pirma bręstantis

jaunuolis nebėra vaikas, bet 
dar nėra ir pilnai suaugęs žmo
gus. Jis yra lieptas tarp vai
ko ir suaugusiojo, savo augi
mu ir dvasinėmis ypatybėmis 
artėjąs prie pastarojo, nors 
dar nėra pilnai pajėgus inter
pretuoti bei analizuoti gyve
nimo reiškinius. Tai charakte
rio kūrimo ir vertybių pasi
rinkimo laikotarpis. Kūrybi
nė ir atkuriamoji fantazija 
yra esminis jaunimo bruožas, 
skiriąs jį nuo vaiko ir artinąs 
prie suaugusiojo. Iš to, kaip 
kad Goethe vadina “kiekvie
nas amžiaus tarpsnis turi sa
vo filosofiją”, išplaukia ir 
skirtinga jaunimo teatro pa
skirtis: formuoti charakterį 
ir kurti vertybių pasaulį, pa
dėti spręsti vidines įtampas, 
tuo pačiu laiku neprarandant 
teatro, kaip meninio vieneto, 
kūrybingumo.

Bendrine prksme teatras 
yra gyvenimas, pasireiškiąs 
nuolatiniu idėjų bei įtakų sru
venimu tarp scenos ir žiūro
vo; scena auklėja žiūrovą, iš
prusęs žiūrovas daugiau rei
kalauja iš scenos. Taip auga, 
viens kitą papildydami, teat
ras ir žiūrovas. Nereikia už
miršti, kad teatras yra tik 
viena kultūrinių vertybių. Kiek 
įtakos daro šeima, mokykla, 
didmiestis, klimatas, geogra
finė aplinka, civilizacija, sve
timų kultūrų įtaka, tai klau
simai netiesioginiai surišti su 
teatru, tačiau nesprendžiami 
šio rašinio rėmuose.

Viena aišku, jaunimas nori 
auklėtis per jaunimą, per tą 
pačią generaciją. Taigi ir jau
nimo teatro esminis bruožas 
yra jaunieji aktoriai ir jaunie
ji žiūrovai. Negalime paneigti 
senosios aktorių kartos įta
kos bei nevertinti jų patyri
mo, taip reikalingo auklėjant 
jaunuosius teatralus. Šiam 
reikalui jie skyrė daug dėme
sio praeityje, tad neteks jais 
nusivilti ir vėliau.

Būtų klaidinga galvoti, kad 
vienintelė jaunimo teatro pa
skirtis yra palengvinti bręs
tančio jaunimo vidinius konf
liktus * spręsti. Idėjų pasaulis 
yra platesnis negu su fiziniu 
brendimu susijęs vidinių ko
vų laikotarpis. Charakterio 
formavimas ir idėjinio akira
čio plėtimas trunka ilgai, ir 
šiuo laikotarpiu jaunimo teat
rui dirva gana plati.

Ypatinga paskirtis išeivijoje 
tenka jaunimo teatrui lietu
vybės išlaikyme. Kaip anks
čiau minėjau, šeimos įtaka bei 
kiti autoritetai silpnėja ne tik 
auklėjimo srityje, bet ir kitų 
vertybių pasirinkime. Norint 
pažinti Lietuvą, neblogai ją 
galima pažinti teatre. Tai ge
riausia dirva tautinėms verty
bėms atskleisti ir be prievar
tos jas perduoti jaunajai kar
tai. Jaunimo teatras turėtų 
iškelti mūsų tautines aspiraci
jas, parodyti mūsų pergales 
bei pralaimėjimus. Jau vien 
tik lietuvių kalbos skambėji
mas yra didelis veiksnys. Ak
toriai bus verčiami be akcen
to lietuviškai kalbėti ne tik 
scenoje, bet ir tarpusavio 
santykiuose; žiūrovai turės 
progos klausytis veikalų gry
na lietuvių kalba: esant dides
nei veikalų paklausai, drama
turgai labiau domėsis scena. 
Be to, dėka gero organizuo
tumo (pvz. kaip “Draugo” 
romano konkursų organizavi
mas) gal ir lietuviškoji sce
na praturtėtų savųjų autorių 
kūriniais.

Kaip lietuviškasis jaunimo 
teatras turėtų būti organizuo
jamas, nėra šio straipsnio 
apimtis. Viena aišku, kaip kul
tūrinė institucija, jis neturė
tų būti vienos kurios nors po
litinės ar ideologinės grupės 
įrankis. Jis turėtų būti lietu
vių jaunimo teatras, ne skal-

(Nukelta Į 3 psl.)
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M O K S L A S • M E N A S 
L I T E R A T Ū R A 

VELYKŲ LIUDIJIMAI 
Velykos — Kristaus prisikė

limo diena. Kristaus prisikėli
mas — didžiausia krikščioniš
kojo pasaulio šventė. J i apglė
bia visas kitas šventes. Kiek
vienas sekmadienis yra lyg 
Kristaus prisikėlimo šventės a t . 
spindys. Kris taus gimimas, 
krikštas, mirtis yra t ik Jo gy
venimo veiklos ir išgyvenimų 
dalys. Jo gi gyvenimo tikslas 
buvo atpirkti žmoniją. To tiks
lo Jis pasiekė savo pvisikėlimu. 
Prisikėlimo dieną Kristus tam
pa Atpirkėju, mirties ir pra
garo Nugalėtoju, Galva Kūno, 
kuris nuo tos dienos gali vys
tytis visa savo pilnybe, o jo 
nariai ugdyti savyje šventumą, 
ir Dieviškąjį gyvenimą. Dėl to 
pirmieji krikščionys šventė tik 
Kristaus prisikėlimo šventę. 
Bet tai dar ne visa. Kristaus 
prisikėlimas yra Jo, kaip pa
saulio Atpirkėjo, pasiuntinybės 
ir skelbtojo mokslo dieviškumo 
ir tikrumo aukščiausias ir svar 
biausias įrodymas. 

Be Kristaus prisikėlimo krikš 
čioniškos religijos atsiradimas 
būtų nesuprantamas. Sustaty-
kim du Jo gyvenimo įvykius: 
pirmas — Kristus miršta gėdin
ga mirtimi, kaip nusikaltėlis 
an t kartuvių kryžiaus kartu su 
dviem kriminaliniais nusikaltė
liais, o ant ra — iškilimas ir ste
bėtinai grei tas praplitimas t i 
kėjimo, kurio turinį sudarė 
kaip t ik to, an t kartuvių miru
sio, Kristaus asmuo. Tarp tų 
dviejų įvykių y ra didelė spra
ga. Juodu sustačius, iškyla 
gana nelengvai išaiškinamų 
sunkumų virtinė. Kristaus mir
t i s ant kryžiaus turėjo nuver
tinti ir suniekinti visą Jo veik
lą akyse tų, kurie ją matė ar 
apie ją buvo girdėję. Kristaus 
kančios, mirties ir laidotuvių 
dienos J o šalininkams ir sekė
jams buvo tragiškosios krizės 
dienomis. Jų prisijungimas prie 
Kristaus ir įsijungimas į J o 
veikią buvo nuoširdūs. J ie buvo 
pasiryžę savo galvas pakloti už 
savo Mokytoją. Bet jiems į gal 
vą neatėjo ir manyt nepamanė, 
kad jų Mokytojas savo tikslą 
i r triumfą pasieks per kryžių, 
kad Dievo planai taip toli nu
tols nuo jų žmogiškųjų prama-
tymų ir lūkesčių. Kristaus mo-; 
kiniai daugiau tikėjo savo Mo
kytojo žemiškais laimėjimais, 
išvadavimu savo tėvynės iš ne
apkenčiamos Romos valdžios. 
Taip jų suprasta Kristaus pa
siuntinybė atitiko jų asmeniš
kus troškimus ir lūkesčius. 
Kristaus kančia ir mirtis buvo 
skaudus smūgis jų viltims ir 
žemiškoms ambicijoms. Kaip 
gi patikėsi Jo mesi jan iškurnu 
ir dieviškumu, jei Jis apleido 
savo tautą ir mirė visų apleis
tas kartuvėse. Ar iš tikrųjų Jis 
nebuvo falšyvas* pranašas ir 
blevyzgotojas, kaip nekartą Jį 
vadino Jo priešai? 

Dabar meskim akį į kitą 
faktą. Netrukus po Kristaus 
mirties, vos keliasdešimčiai die
nų praėjus, staiga, netikėtai 
lyg savaimingai iškyla tikėji
mas Kristumi, kaip Mesiju ir 
Išganytoju. Pirmųjų krikščio
nių istorija skelbia apie stebė
tinai greitą to tikėjimo plėti
mąsi. Kuo tai pateisinti? Turė
jo kažkas įvykti, kas sugriovė; 
pažiūrą į Kristų, kilusią tuoj 
po Jo mirties ir kas visai ki
tokioj šviesoj parodė Kristaus 
mirtį ir kas pagrindinai pakei
tė apaštalų psichika. 

Tačiau iš tų dviejų faktų — 
Kristaus mirties ir jo mokslo, 

M. Krupavičius.. Cicero, III. 

— krikščioniškosios religijos 
greito išplitimo negalima dary
ti išvados, kad tai buvęs vie
nintelis Kristaus prisikėlimo 
įrodymo argumentas. Krikščio
nybė nuo pat savo esimo pra
džios teikia istorinių liudijimų, 
kurie tą prisikėlimo faktą pa
tvirtina. Tie patys dokumentai, 
kuriuose buvo rašomas Kris
taus gyvenimas, nesitenkina 
tik jo mirties aprašymu, bet 
'.okiu pat tikrumu rašo ir apie 
Jo naująjį gyvenimą po prisi
kėlimo. 

* 

Iš visų Kristaus prisikėlimo 
liudijimų, kuriuos randame va
dinamojoj pirmykštėj apaštalų 
katekezėj, seka tokios tiesos: 

1. Nuo pat pradžios Kristaus 
prisikėlimas buvo laikomas tik
ru vienkartiniu faktu, kuris 
buvo taip realiai sur iš tas su 

nurodytu laiku ir vieta, kaip 
kiti Kristaus gyvenimo įvykiai. 
Niekur ta tiesa nebuvo skelbia
ma kokio simbolio forma. Tam 
faktui įrodyti vartota tokie 
pat argumentai, kaip ir kitiems 
Jo gyvenimo istoriniams įvy
kiam, būtent — liudijimai tų, 
kurie betarpiškai tuos įvykius 
išgyveno. Tie liudytojai visada 
pabrėžia, kad jie kalbą apie 
tai, ka yra "matę" ir "girdė-

2. Apaštalai buvo įsitikinę 
Kristaus kūnišku prisikėlimu. 
Tai įrodo jų bendravimo su pri 
sikėliusiu Kristum būdus ir 
tuščiojo karsto faktas, konsta
tuotas trečiąją po Kristaus 
mirties dieną. 

3. Pagaliau, visi Kristaus 
prisikėlimo betarpiški liudinin
kai sąmoningai žinojo, kad pri
sikėlusio Kristaus gyvenimas 

Leonardas Indriekus 

Georgės Rouault Prisikėlimas 

Pulgis Andriušis Leonardas Andriekus 

TĘSTINUMĄ IR TRADICIJĄ 
IŠGELBĖJUS 

Vėl paskirtos Lietuvių Rašytojų Draugijos literatūrines 
premijos 

Per eilę metų buvome susi
gyvenę su mintimi, kad trem
tyje skiriama Rašytojų Drau
gijos literatūrinė premija už 
geriausią metų būvyje išleistą 
grožinės literatūros knygą yra 
bent moraline prasme mūsuose 
pati didžiausia, tarsi saugojan
ti laisvosios Lietuvos Valstybi
nės premijos tęstinumo tradi
ciją. 

Tačiau pastaruoju laiku jau 
pradėjome baimintis, kad ir 
šią, gal būt, vienintelę tokią 
savo tęstinumu nepartizanišką 
mūsų literatūros premiją var
gu a r pavyks išlaikyti, kai ji 
buvo jau nepaskirta, nepajė
giant sutelkti reikiamo pinigo, 
už 1960 ir 1961 metus. Tebūna 
tad padėka Rašytojų Draugijos 
Valdybai, kad ji pagaliau suge
bėjo visas kliūtis nugalėti, ir 
štai už abudu užsilikusius me
tus dvi premijos jau paskirtos. 

Lietuvių Rašytojų Draugijai 
skiriant dvi premijas u i 1960 
—61 metų grožinę literatūrą( 
jury komisija savo posėdyje ba
landžio 14 iš tų metų atrinko: 
Leonardo Andriekaus "Saulę 
kryžiuose", Pulgio Andriušio 
"Rojaus vartus", Aloyzo Baro
no "Vienišus medžius", Henri
ko Nagio "Mėlyną sniegą", An
tano Škėmos "Čelestą". 

Šį syki pagerbta i r poezija 
ir proza. Jury komisiją suda
rė: prof. J. Brazaitis, dr. K. 
Ostrauskas, A. Landsbergis, P. 
Jurkus ir L. Žitkevičius. Komi

sijos balsų dauguma premijos 
C kiekviena po 500 dol.) teko 
Leonardui Andriekui už jo an
trąją poezijos knygą "Saulė 
kryžiuose" ir Pulgiui Andriu-
šiui už jo apysaką "Rojaus var 
tai". Premijuotosios knygos 
spaudoje kritikų buvo labai pa 
lankiai įvertintos ir abudu au
toriai mūsų literatūroje nėra 
naujokai. Pastarosios jų kny
gos netgi yra tarsi ryškiausia 
lig šiol pasiektoji abiejų rašy
tojų brandumo viršūnė, And
riekaus atveju — kažkaip se
nobiškai, o kartu ir moderniai 
išdainuotas (gal geriau išgie
dotas) lietuviškas religinis 
jausmas, Andriušio atveju — 
sodraus aukštaitiško žodžio py
nė, tobulai ir nostalgiškai at
kurtos rojiškos vaikystės die
nos kažkur lietuviško kaimo 
gelmėje. 

Premijų įteikimas ir literatū
ros šventė įvyks balandžio 29 
Apreiškimo parapijos salėje, 
Brooklyne, N. Y. 

O ateičiai štai ko labiausiai 
norėtųsi. Regint, kaip sunku 
yra pačiai Rašytojų Draugijai 
sutelkti piniginį premijoms pa
grindą, turėtume pagaliau su
siprasti ir šios tradicii. 's pre
mijos organizavimą nuo pačių 
rašytojų pečių nuimti. Ir šitai 
būtų pareiga padaryti mūsų 
bendrinėms organizacijoms. 
Gal Lietuvių Bendruomenei, 
gal Lietuvių Fondui? Tikimės, 
kad taip ir bus. K. 

buvo kažkaip kitoks, skirtin
gas nuo paprasto žmogaus gy
venimo. Jo naujojo gyvenimo 
nelietė žemiškosios tikrovės fi
ziniai tvarkomieji Įstatymai. 

Giliau nagrinėjant minėtus 
liudijimus ^ali kilti visa eilė 

; sunkumų. Istorija gali tyrinėti 
ir vertinti faktų ir įvykių tik-

I rūmą, pasirėmusi patikimais 
šaltiniais ir liudijimais. Tačiau 
Kristaus prisikėlimo faktas 
yra antgamtinio pobūdžio fak
tas. Tad ka i kurių keliamas 
klausimas, a r tokio pobūdžio 
faktai priklauso istorinio tyri
nėjimo kompetencijai, ar jie 
nėra tik išimtinai religiniu ob
jektu? čia reikia skirti du 
klausimus. Kristaus prisikėli
mas, svarstomas in se. kaip 
Dievo visagalybės aktas, yra 
antgamtinis faktas, todėl šita
me aspekte a r požiūryje jis ne
gali būti istorinio liudijimo ob
jektu. Istoriniai duomenys ne
liečia tik Kris taus pasirodymų 
po mirties, kuriuos konstatavo 
patikimieji liudininkai. 

Gali kilti dar kitoks sunku
mas, liečiąs pačius Kristaus pa
sirodymus po prisikėlimo, bū
tent — ar galima tuos Kristaus 
pasirodymus, teologijoj vadina
mus christofanijomis, laikyti 
grynai natūraliniais reiškiniais? 
Ar tie Kristaus pasirodymai 
po mirties savo mokiniams bu
vo tokio pat charakterio, kaip 
ir prieš mirt į? Šitas klausimas 
labai ankštai rišasi su pačia 
prisikėlimo sąvoka. Jei prisikė
limą suprastumėm kaip grįži
mą į senąjį gyvenimą, turėtą 
prieš mirtį, tęsti savo žemiš
kajai egzistencijai, nors ir to
bulesnėj formoj, tai tuomet to
kius pasirodymus galima būtų 
laikyti grynai natūraliniais reiš 
kiniais, nesiskiriančiais esmi
niai nuo Kristaus bendravimo 
su apaštalais prieš mirtį. Tokiu 
patveju Kristaus prisikėlimas bū 
tų prisikėlimo iš mirusiųjų ste
buklas, panašus į Evangelijų nu
rodytus prisikėlimus Lozoriaus, 
jaunikaičio iš Naimo ir Jairo 
dukters. Minėtų prikeltųjų iš 
mirusių gyvenimas buvo nu
trauktojo gyvenimo tąsa ir bu
vo palenktas visiems sąlygoji
mams ir įstatymams, kurie 
tvarko žemiškąjį gyvenimą. Ju 
susitikimai ir bendravimas SU 
aplinka nesiskyrė nuo priešmir
tinių susitikimų ir bendravime. 
Tas naujasis gyvenimas buvo 
palenktas mirties teisei, nes 
stebuklo prikeltieji, kuriam lai
kui praėjus, vėl mirė. 

Toks Kristaus prisikėlimo 
supratimas ir aiškinimas klai
dingas. Kristus, prisikėlęs iš 
mirusiųjų, į pirmykštijj b miš* 
kąjj gyvenimą, kurį buvo nu
traukusi mirtis, negrįžo, h I 

pradėjo naują, visai skirtingą 
nuo pirmojo. Jo kūnas buvo 
pakeistas, sudvasintas, pritaiky 
tas gyventi antgamtinėj sferoj. 
Prisikėlimo metu įvyko Kristu
je ta renovacija, kuri charak
terizuos eschatologinę (pomir
tinę) erą. Kristaus kūno prisi
kėlimas yra lyg pirmoji tos 
naujosios tikrovės ląstelė. Kitų 
žmonių kūnai, išskyrus Šven
čiausiosios Mergelės, dar neda
lyvauja tame triumfe. Žmogaus 
kūno galutinis likimas — mir
tis ir puvimas, dekompozicija. 
Toj būklėj pasiliks ligi visuoti
no kūnų prisikėlimo. Iš to viso, 
kas buvo pasakyta, seka, kad 
prisikėlęs Kristus negalėjo 
bendrauti su žmonėmis tokiu 
būdu. kokiu bendravo prieš sa
vo mirti, nes prisikėlęs kūnas 
nepasiduoda prigimties įstaty
mui nei visiems šio pasaulio tik
rovės sąlygojimams. Tad kyla 
klausimas, ar galimas tokio su
dvasinto kūno normalus paži
nimas? Negalimas, nes toks 
kūnas yra atsidūręs už ribos 
tų dėsnių ar įstatymų, kuriems 
pasiduoda žemiškoji tikrovė. 

Atrodo, kad anaštalai, kurie 
matė prisikėlusi Kristų, supra-

flfnkefta ! 7 psl.) 

VIDURNAKČIAI 
Tie vidurnakčiai hutu JHT klaikūs, 
•įrišti Tu nebtidetum sykiu. 
Vakare palengva užsimerktu aguonos. 
Ir nuulenktu pavargusias galvas jurginaif 
Tiktai aš negalėčiau 
Kiaurą naktį sudėti akiu. 

L'ž sapnus Tau jurginai dėkotų, 
Atsimerktu ugnim aguona 
Tiktai aš, niekuomet nesapnavęs, 
Niekuomet anoje karalystėj nedegęs. 
Savo žemėj turėčiau 
Klaikią nakti paversti daina. 

Iš premijuotos knygos "Saule kr\žiuose". 

A ^ į k ė PctAjCui^ 
PAVASARIŠKAS PRISIKĖLIMO DŽIAUGSMAS 

Pavasaris — džiaugsmo, gy
vybės ir jaunatviškos nuotai
kos metas. Ne tik jaunuoliui, 
bet ir senstelėjusiam a r sene
liui tada gyviau kraujas su
plaka, veidas prasišviečia, ky
la noras kartu su gamta pa
busti iš snaudulio ir žve lg t 
pasaulin su optimistiška šyp
sena. Velykų varpams skam
bant ir skelbiant ne tik t rum
pąjį žemės džiaugsmą, bet ir 
amžinąją žmogaus egzistenci
ją Dievo akivaizdoje, kaipgi 
gali nesuspurdėti trapioji šir
dis tegu ir šioje trumpoje D U 

OS akimirkoje, 
.(u tad pavasaris y ra kas-

met s kartojanti ' džiaugsmo 
versmė visai gyvajai gamtai , 
tai ką jau bekalbėti apie mąs
tančią būtybę žmogų, žinant, 
kad jo gyvybės šaknys neiš
seks su rudeniu ir nenumirs 
su žiemos speigais. O ypač 
žmogui krikščioniui tą pava
sarini džiaugsmą, atrodo, bū
tina išlaikyti visur ir visada, 
ne t k visuos metų pasikeiti
mo laikotarpiuos, bet ir pa
čios-'- kritiškiausiose tiek fizi
nio, tiek dvasinio čionykščio 
gyvenimo sunkiausiuose mo
mentuose, jeigu t ikima dva
sios nemirtingumu ir nevys
tančios buities pavasariu vi
sa ko Pradžios artumoje. 

Tačiau nevienam, da r neat-
sipiėšusiam nuo žemiškos eg
zistencijos, dažnai ir kyla abe
jonė, argi įmanoma išlaikyti 
optimistinę žmogaus dvasios 
nuotaiką, kai aplinkui regima 
t :ek juodo pesimizmo, tiek 
tamsių, destruktyvių jėgų. O 
vis dėlto vargu, ar pasaulis 

buvo šia prasme šviesesnis ir 
pirmaisiais krikščionybės am
žiais, bet kiek daug krikščio
niško džiaugsmo tada kūpėjo 
tiek bendruomeniniame, tiek 
moksliniame, tiek meniniame -
kūrybiniame tikinčiojo darbe. 
Ar nevertėtų apie šitą išgano
mąjį bei kūrybinį džiaugsmą 
ir šiandien dažniau pagalvoti 
ir juo persunkti visą žemišką
ją mūsų veiklą. 

Kasgi iš mūsų dažno rūgo-
jimo šių dienų kultūros adre
su, liečiant jos. kaip mums 
atrodo, ekstravagantiškas, 
kraštutiniai pesimistines, nuo
dėmingai prometėjiškas a r net 
šėtoniškas apraiškas, jeigu 
mes nuo viso šios dienos gy
venimo raidos sriauto užsi-
sklendžiame tik ankštoje savo 
asmens interesų sferoje, steng
damiesi uždarumoj užsitikrinti 
vien sau ir šiapusinį, ir Ana
pusinį gyvenimą. 

Optimistiniai pirmųjų amžių 
krikščionys neužsisklendė nuo 
pagoniškojo pasaulio, bet ėjo 
jin, pasisavindami, kas dar 
jame buvo likę grero, ir savo 
tikėjimu ir savo kūrybine jė
ga galutinai jį perkeitė. Pri
sikėlimo rytmetyje ir šios die
nos tikinčiajam kulturininkui-
kūrėjui vertėtų t ies šiais klau
simais susimąstyti ir ryžtis, 
pasitikint savimi ir optimisti
ne vsos buities samprata, ne
pasitenkinti tik įvykusių fak
tų sekimu, bet išeiti savo kū
rybine galia į avangardines po
zicijas, sukant moderniosios 
kultūros raidą Naujos Žemės 
ir Naujojo Dangaus kryptimi. 

K. Br . 

Velykų ryto procesija Lietuvoje 
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Vidutinis žmogus mūšy gyvenime (II)

VIDUTINYBE LIETUVIŠKAME
GYVENIME

V. NATKUS, Vokietija

bumų, kartais tiesiog askezės, i alistinius nusiteikimus, už 
ypač iš mokslininko. Tokio gar
so kaip politinėj ir visuomeni
nėj veikloj čia greitai nepasiek
si. Užtat kultūrininko garbė ir 
įtaka tveria ilgiau, bet tik eli
te; masės, sakysim, nė negirdė
jo prof. St. Šalkauskio vardo, 
bet užtat labai gerai žino Sme
toną. Kuo lengvesniu būdu pa
siekti garbės ir garso yra kiek
vieno vidutinioko troškimas, to
dėl jis mielai renkasi, bent mū
suose, vad. 
sritis, nors 
žiūriu yra 
Vidutiniam
tvarka persunku įžvelgti, juo 
labiau, kad daugumas, “visi” 
dvasines - kultūrines vertybes 
yra pastatę žerrtiau vitalinių,

. naudos ar politinių vertybių.
Kopimas į viešojo gyvenimo 

augštesnius postus lietuviams 
labai būdingas, ir čia ne vienas 
mūsų yra tobulas vidutiniokas. 
Su šia yda nepriklausomoj Lie-

Padarykime šuolį nuo vidu
tinybės teorijos, kurią sukūrė 
patys didieji gyvenamojo laiko 
sociologai ir filosofai (apie ką 
rašėme praeitame straipsnyje), 
į lietuviškojo gyvenimo sūku
rius. Reikia laikyti vidutinybės 
dvasios išraišką aną “visuoti
nį” mūsų įsitikinimą, jog vi
daus politika ir užsimojimu 
“plaukti į tarptautinius vande
nis” mes daugiausia savo tau
tai padėsime. (Tuo nė kiek ne- i 
norima menkinti politikos reikš
mės, o tik nurodyti jos tikroji 
vieta.) Belieka čia dar kartą 
pakartoti dar vis nesuprastą 
tiesą, kad nepriklausomybės ■ 
vertai užsipelno tik kultūringos 
tautos. Visų pirma mūsų visuo
tinai reikšminga kultūrinė kū
ryba bylos priekaištu į sąžines 
tų, kurie yra atsakingi už tau
tų pavergimą. Tuo nemanome 
atsisukti prieš mums atrodan
čias mažesnės kultūros Afrikos 
tautas, kurios dabar viena po 
kitos išsikovoja nepriklausomy
bę. Tik neturėtume praleisti ne
pastebėję ir to fakto, kad kul
tūros stoka pvz trukdo Kon- 
gui prieiti prie valstybinės 
tvarkos. (Jau kitas klausimas, 
ar kongiečiai dėl savo kultūri
nio atsilikimo kalti.) Pagaliau 
ar ir mūsų politikai nenusitvė
rę labai gausiai argumento, 
jog “mes kultūringesni už Af
rikos tautas, tai kodėl neturi
me nepriklausomybės ?” Taigi 
gal ne vidutinis politikas sutiks, 
jog į visuotinę literatūrą įėjęs 
lietuvio romanas, tarptautinėj 
plotmėj iškilęs lietuvis muzikas, 
tapytojas, filosofas, naujas lie
tuvis šventasis daugiau suteiks 
garso mūsų laisvės bylai nei vi
si drauge “veiksniai”, o ypač 
jei juose patogiai įsitaiso vidu
tiniokai... Neturime užmiršti ir 
to, kad politikos dievaičiai, ypač 
mažų tautų, greitai nueina už
marštin; gi amžiams pasiliks 
Pestalozzi, Andersenas, Sibe- 
lius ir bus didieji ambasadoriai 
savo mažųjų tautų, kai jų pa
čius didžiausius politinius va
dus težinos tik keletas specia
listų.

Meilę politikai be kultūros 
visu šio pastarojo žodžio dvi- i ir nuolatiniai 
prasmingumu kaip tik galima sau, jog esame perdaug persi- 
gerai paaiškinti vidutinio žmo. sunkę rytietiška flegma ir pa
gaus prigimtimi. Būdamas lėkš
tas ir neįžvalgus, jis nepajėgia 
orientuotis vertybių tvarkoje: 
žemesnes vertybes jis labai daž
nai laiko aukštesnėmis. Politi
ka išaukština masių akivaizdoj, 
išveda į laikraščių pirmuosius 
puslapius, iš anoniminės buities 
perkelia viešumon. Didesnės 
laimės sau vidutinis žmogus ne
gali nė įsivaizduoti. Viešoji opi
nija, t. y. daugumos nuomonė, 
taip pat yra suformuota pagal 
šį “idealą”. Politika vidutiniam 
žmogui yra tapusi didžiausia 
vertybe. Jos vietos yra laiko
mos pačiomis augščiausiomis ir 
į jas įkopti negailima ir žemiau
sių priemonių, pasikliaujant, 
jog pagarba vietai užčiaups 
burnas tų, kurie galėtų priekaiš
tauti dėl priemonių. Tuo tarpu 
kultūrinis darbas reikalauja 
vienumos uždarumo, didelių ga-

viešojo gyvenimo 
jos vertybiniu po- 
žemiau kultūrinės.:
žmogui vertybių

A. Marčiulionio šv. Kazimieras 
Maspetho lietuvių bažnyčios fron

tone.

svei
kas reformines idėjas. Aukštų 
postų lietuviškam vidutiniokui 
atrodo, kad dirbti, plušėti ir 
kurti turi koks profesorėlis, 
nes jo “gabumai” nenešė pa
siekti garbingų ir valdžią tei
kiančių vietų. Viešojo gyvenimo 
aukštuose sostuose sėdį, dide
lės daugumos įsitikinimu, yra 
kažkokiu mistiniu būdu išaukš
tinti ir yra įžvalgesni, išmintin
gesni bei gabesni jau dėl to, 
kad yra tose aukštybėse. Jiems 
nebūtina didesnių darbų, kūry
binių užsimojimų, užtenka, kad 
jie iš viso bet ką dirba... Iš 
kur šita vidutiniokams rojų at
verianti opinija, būtų labai įdo
mu nustatyti. Gal šimtmečiais 
paveldėta iš rusiškos autokra
tinės biurokratijos, gal išsigi
męs atliekalas iš vidurinių am
žių, kai valdėm Rytų Europą 
gal tik mūsų primityvizmo 
raiška?

Mums atrodo, kad į šitą 
moralią vidutinybės dvasią, 
ri mus, tikrai gabią tautą, žiu: 
do, yra būtina atkreipti dėme
sį visų tų, kurie įstengė likti 
laisvi nuo jos, kurie įstengė iš
likti elitiniais. Gerųjų, pajėgu
sių savy 
suokalbis 
tojus ir 
stabdžius

: kiaušių priemonių bent mini
maliai pasiekti to, jog elitinis 
žmogus būtų grąžintas iš gy
venimo užkulisių atgal į jo sce
ną.

tuvoj neužmirštamai yra kovo
jęs J. Keliuotis, tada susilaukė
me ir romano šia tema — J. 
Grušo “Karjeristų”. Tiesa, kad 
anuomet Lietuvoje arivizmui ir 
karjerizmui palankias sąlygas 
sudarė autoritetinis režimas, 
tačiau ir čia, tremty bei emigra
cijoj, karjeristiniais polinkiais 
gerokai atsirūgstame. Jei kas 
netapo pirmininku, prezidentu 
(šitaip paaukštinom pirm-ką!), 
vedėju, viršininku, direktoriu
mi, rektoriumi ar bent inspek
toriumi... sakome, neišėjo į 
žmones. Galimas dalykas, kad 

I ir nuolatiniai priekaištavimai
I

ap-

ne-
ku-
ig-

nugalėti vidutinybę, 
prieš moralės niekin- 
gyvenimo pažangos 
gal yra viena pavei-

i

Poetas Stasys Santvaras skaito paskaitą Maironio minėjime Bos
tone. • E. Meilaus nuotrauka

Stasys Santvaras

IR NEVESK

Kai siela nerimo ir geidulio pilna,
Kai gundančio pavasario jausmai sujunda,
Kai saulėj degančias viršukalnes uždengia ūkana — 
O Dieve, Tu nevesk mus į pagundą.

Tegu atsiveria dangaus skliautu langai, 
Tegu paklydusiam žmoguj žmogus pabunda! — 
Mūs širdis drasko nuodėmės, tarytum plėšrūs vanagai, 
O Dieve, Tu nevesk mus j pagundą.
Kaip jūrą, Tu nutildyk siautulį aistrą, 
Sukurki sieloj gaivią meilės džiaugsimo ugnį, 
Apginki mūs namus nuo karo, bado ir sausrų, 
Padėk išsemti nerimą bedugnį.

Kad sielos degtų vyšnios žiedo šilima,
Kad pėdsakų negalios dvasioje neliktų,
Kad nuo'visų kelių visuos kraštuos pradingtų sutema, 
O Dieve, Dieve, gelbėk mus nuo pikto.

SODININKAS

IŠLEISKIME PILNUS MAIRONIO RAŠTUS

• Dr. A. Šapokos knyga “Vil
nius in the Lite of Lithuania” 
jau atspausta ir atiduota knyg
rišyklai. Netrukus pasirodys 
knygų rinkoje. Veikalas buvo 
parašytas a. a. dr. A. Šapokos, 
išverstas buv. britų vicekonsulo 
Lietuvoje E. 
rus autoriui, 
daguoti prof. 
kalą leidžia
Krašto Lietuvių Sąjunga.

syvumu, ne vienam aktyviam 
vidutiniokui įkvėpė didelio pasi
tikėjimo savo jėgomis, nors tos 
jėgos, pakankamai nevystytos, 
liko tik galimybėje. Dar daž
niau pastebimas reiškinys mū- 

, sų’ gyvenime yra tai, kad savo 
i įgimtines jėgas, savuosius ga
bumus linkstame vystyti jau
natvėje ar tol, kol pasiekiame 
aukštų vietų. Nesunku būtų 
pirštais parodyti į visą eilę mū
sų viešojo gyvenimo “asmeny
bių”, kurios skaudžiai nuvylė 
“užmigę ant laurų”, pasiekę 

’ svajotos garbės, gerai įsitaisę 
“aukštybėse”. Ne viena jų, jau
nystėje buvusi kūrybos, idea
lizmo, pažangos nešėja, atsisu- 

, ko prieš kūrybinguosius ir pa
žangiuosius nekartą todėl, kad 
aukštą vietą ar įtakingą postą 
laiko reikšmingesniu dalyku už 

i kūrybinius sugebėjimus, už ide-

J. Harrisson. Mi- 
veikalą baigė re- 
S. Sužiedėlis. Vei- 
Toronte Vilniaus

Regiu į dangų išmestą auksinį diską, 
Kaip dulkė, pats aplinkui jį skrendu — — 
Ir kam, kaip indai sklidini, tie vandens tviska? 
Ir kur per miglą aš brendu?..
Gyvenimą kaip saldų vyšnios vaisių, 
Ant šalto akmenio einu sodmt--------
Lyg medis, vasarą prieš saulę kaisiu, 
Ruduo ateis žiedų nuskint...

Dainuoja aušros, o kančia be krašto — 
Kaip jūrų gelmės, tvyro nežinia. —
Aš laukiu svečio, tartum pasmerkimo rašto — 
Aš laukiu, kol nusirps vyšnia...

Ir skrenda vasara — ugninė gulbė,
Ir kniumba po šalnom gležni žiedai-------
Kaip sodo medžiai, dairomės apstulbę, 
Kol nuskelia šakas ledai...

Tamsoj drebu prie žalio sodo vartų: 
Lelijos, rožės dega jaunatve...
O Viešpatie, ir aš buvau diena daug kartų, 
Kodėl klajoja naktys ta dienų gatve?..

maironinių metų 
praėjus, jau galime 

(o kaip norėtume

mo- 
an- 

mo- 
pat

Pereitų metų pabaigoje šio
je paraštėje kėlėme reikalą 
Maironio jubiliejiniais metais 
pasirūpinti plačia poeto mo
nografija, išleisti kolektyvinę 
studijinių straipsnių knygą 
Maironio kūrybos problemo
mis ir parengti puošnias liuk
susines laidas bent “Pavasa
rio balsų” ir “Jaunosios Lie
tuvos”.

Dabar, 
ketvirčiui 
pramatyti
čia suklysti!), kas bus iš anų 
užuominų įvykdyta ir kas te
pasiliks tik žodžiuose. Lig šiol 
negirdėjome, kad kas nors 
būtų jubiliejaus proga pasišo
vęs rašyti Maironio monogra
fiją. Negirdėjome taip pat, 
kad kuri nors leidykla ar vi
suomeninė bei kultūrinė mūsų 
institucija būtų planavusi 
nografiją išleisti ar būtų 
gažavusi pajėgią plunksną 
nografijai parašyti. Tas
pasakytina ir apie studijinių 
straipsnių kolektyvinę knygą. 
Beveik tikra, kad viso to jau 
nebus suskubta šiemet pada
ryti, ir vargu ar bus užsimo
ta ton pusėn artimos ateities 
metais, kada maironinio ūpo 
bus dar mažiau. Gerai, kad 
bent “Jaunoji Lietuva” Ro
muvos leidyklos rengiamasi 
išleisti puošniu, dail. V. K. Jo
nyno iliustruotu leidiniu. Visa 
širdimi linkėtume, kad bent 
šitas maironinių metų užsimo
jimas būtų ištesėtas.

Tačiau meluotume, sakyda
mi, jog šiais Maironio metais 
nieko nedaroma poetui prisi
minti ir patiems ta proga at
sišviežinti. Visoje eilėje kolo
nijų jau įvyko, vyksta ar įvyks 
Maironio minėjimai su paskai
tomis, deklamacijomis ir mu
zikine jo kūrybos interpreta
cija. Visa šitai yra labai gra
žu ir būtina. Nieko nenuver- 
tihdami, tačiau turime pripa
žinti. jog pasitenkinti tik ši
tokiu jubiliejaus trafaretu bū
tų perdaug vienadieniška. Rei
kia ko nors daugiau, kas pra
verstų ir ateičiai ir liudytų 
buvusį laisvojo pasaulio lietu
vių polėkį bei sugebėjimą ką 
nors amžinesnio padaryti. Tad 
ir keliame būtiną reikalą — 
išleisti visus Maironio raštus.

Turėti savo literatūros kla
sikų pilnus raštų rinkinius yra 
kiekvienos, save gerbiančios 
ir kultūringos tautos būtiny
bė. Tiesiog neįmanoma šian
dien įsivaizduoti anglų kultū
ros be pilnų ir kruopščiai pa- 

- ruoštų Šekspyro raštų, vokie
čių — be Goethes tomų, ame
rikiečių — be Whitmano ar 
norvegų — be Ibseno pilnų 
serijinių raštų rinkinių.

Mūsuose su šiuo dalyku bu
vo ir tebėra amžinas vargas. 
Nepriklausomybės metais ne
suskubome, darbus vis pradė
dami ir neištempdami iki lai
mingo galo. Būdavo jau jau 
numeruojami Vaižganto, Krė

vės ar net ir Maironio raštų 
tomai, bet leidimas užsitęsda
vo, redaktoriai ir leidėjai ap- 
tingdavo, ir darbas likdavo ne
baigtas. Pokario okupacijoje, 
išnaudojant trumpą postalininį 
atoslūgį, tėvynėje buvo išleis
ta tariamai pilni Žemaitės, 
Lazdynų Pelėdos,, Simonaity
tės, Balio Sruogos ir kit. raš
tų tomai. Tik jų pilnumu ten
ka labai abejoti, kaip ir Sruo
gos atveju, kurio išleistuose 
tomuose daug ko pasigenda
me. Laisvajame pasaulyje vie
nas reikšmingas užsimojimas, 
tačiau jau baigiamas realizuo
ti: Lietuvių Enciklopedijos lei
džiamiems pilniems Vinco Krė
vės raštams, berods, trūksta 
jau tik vieno tomo. Jo sulau
kę, turėsime išsamų mūsų kla
siko raštų komplektą. Ir šitai 
ar tik nebus pirmas toks atsi
tikimas mūsų literatūriniame 
gyvenime aplamai ?

Apie Maironio visų raštų iš
leidimą Lietuvoje dabartinėse 
sąlygose negalima ir svajoti. 
Jei Maironio ten kas nors ir 
paskelbiama, tai tik okupantui 
mažiau pavojingi trupinįai. 
Tad poeto jubiliejiniais metais 
laisvojo pasaulio lietuviai tu
rėtų jausti garbės ir pareigos 
išleisti pilnus Maironio raštų 
tomus.

Pasinąšimo šia kryptimi bu
vo jau ir praeityje, prelatui 
Pr. Jurui 1952 metais Romoje 
išleidus Bern. Brazdžionio re
daguotus “Pavasario balsus” 
ir duodant leidinio pradžioje 
suprasti, jog seks ir kitos Mai
ronio knygos. Deja, lig šiol nė 
vienos jų nesulaukėme. O be
reiktų tik užmanymą tęsti, 
pakartotinai perspausdinant ir 
techniškai gražiau apipavidali
nant “Pavasario balsus”, įjun
giant serijon visas kitas po
emas, dramas ir kit. Būtų iš
ganinga, jeigu šį užmanymą 
apsiimtų realizuoti ir tie pa
tys žmonės
Bern. Brazdžionis ir leidėjas 
gerb. prelatas Pr. Juras. Jei 
ne — gal Lietuvių Enciklope
dijos leidykla, tęsdama tradi
ciją, šalia Krėvės išleistų ir 
Maironį? O gal reikės ir orga
nizacinės - visuomeninės tal
kos? Tada reikalui neturėtų 
būti abejingi nei Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė, nei Lie
tuvių Fondas, nei pagaliau 
pradedanti savo veiklą Kultū
ros Taryba.

Ir prie geriausių norų ir 
prie geriausių sąlygų vargu 
ar būtų galima laukti visų 
Maironio tomų pasirodant dar 
šiemet. Tačiau darbą reikia pra 
dėti tuoj pat, kad bent pirma
sis tomas išeitų jubiliejiniais 
Maironio metais.

Žodžiu, jauskime gyvą rei
kalą pagerbti Maironį jo Pa
ties sau pasistatytu paminklu. 
Šitai atlikę, bent moraliai ga
lėsime jaustis įnešę ir savąją 
dalį jo amžinumam

K. Br.

redaktorius

Pirmieji žiedai

Rinkinys pavadintas 
taurė”. Viršelį daro 

Telesforas Valius. Knyga 
pasirodyti dar šiais me- j

• Poeto Stasio Santv aro nau
ja eilėraščių knyga atiduota 
spaudai. Knygą leidžia J. Ka
počius, Liet. Enciklopedijos lei
dėjas. Rinkinys pavadintas 
“Aukos 
dail.
žada 
tais.

grafiko brūkšnių, bet Dargis 
jau drąsiai ir nesvyruodamas 
“pabėgo” į spalvų ir linijų ka
ralystę. Čia jis irgi didelis ieš
kotojas, bet čia jo paveiksluo
se spalvos jau dainuoja ir šo
ka, lyja ir verkia; linksminasi 
ir rauda... Atrodo, kad Dargis 
savo ieškojimo niekados ir ne
baigs, ir tas nuolatinis naujo 
ieškojimas jam duos to spindė
jimo, kuris jį daro vis naują, 
pajėgų ir nepasikartojantį”.

Dail. Alf. Dargio tapybos 
darbų paroda atidaroma šian
dien 6 vai. vakaro Čiurlionio 
Galerijoje, Chicagoje, kur ji tę
sis iki gegužės 6d. Dailininkas 
parodoje išstato 37 savo alie
jinius tapybos darbus. Gražiai 
išleistame parodos kataloge An
tanas Klemas šitaip aptaria 
paskutiniuosius Alf. Dargio pa- 
veikalus: “Nors paskutiniuose

A. Kezio, S. J. nuotrauka darbuose dar ir galima įmatyti

• Dailininko Vytauto Igno 
tapybos darbų paroda atidaro
ma kitą šeštadienį, gegužės 5 
d., Chicago Savings and Loan 
Association meno galerijoje 
6245 So. Western Avė., Chica
goje. Ta proga kitos savaitės 
Kultūriniame Drauge spausdin
sime kiek platesnį interviev su 

l pačiu dailininku.
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DR. ARŪNAS LIL’LEVIČIUS, Prince ton, N. J.

Klausiniai ir temos
Prie kiekvieno rimto klausi

mo yra du priėjimai: filosofi
nis ir žurnalistinis. Filosofas 
stengiasi suvesti klausimų siūlus 
į sintezę — atsakyti “Kodėl”. 
Žurnalistas patenkintas, jei jis 
gali iškelti klausimus, jei jis 
pajėgia nubrėžti įvykių eigą — 
atsakyti į klausimą “Kaip?” 
Mano žodis bus žurnalistinis, 
ne filosofinis. Atsiprašydamas 
tegaliu tik tuo teisintis, kad šį 
klausimą būsiu priverstas stu
dijuoti visą gyvenimą, tad gal 
būtų neišmintinga rasti galuti
nes išvadas.

Prieš imdami mikroskopą, 
pažvelkime į temą keliais piū- 
viais. Tie piūviai būtų sekantys 
klausimai, kurie, kaip paralelės 
žemėlapyje, nurodytų mūsų te
mos vietą. Dažnai girdimas 
klausimas: “Ką naujo iš viso 
galima atrasti matematikoj ?” 
Rečiau girdimi, bet gilesni: 
“Ar matematiką galima laikyti 
gamtos mokslu? Ką matemati-' 
ka gali pasakyti apie tikrovę? 
Ką gamta gali pasakyti apie 
matematiką?”

Į matematikos ryšį su tikro
ve žvelgsime pirmiausia istori
ko žvilgsniu, stengdamiesi su
prasti dabartines pažiūras iš jų 
istorinės kilmės. Iš arčiau pa
sižiūrėsime į vieną modernią 
matematikos apybraižą; mate
matiką, kaip formalių sistemų 
studiją. Po to gal jausimės 
drąsesni pažiūrėti į matemati
kos ryšį su realybe.

Istorinis žvilgsnis

matematiku David Hilbert rim
toji matematika pasidaro abst
rakčioji matematika. Gi jei Hil- 
berto asmenyje abstrakčioji 
matematika randa pranašą, tai 
Bourbaki asmenyje randa pran
cūziškos elegancijos apaštalą.

Šių dienų abstrakčioji — 
“grynoji” — matematika spren
džia klasikinius uždavinius nau-, 
jais, elegantiškais metodais. 
Naujoji matematika yra “ma
žiau apskaičiavimo, daugiau 
sąvokų” nusistatymo matemati
ka. Naujųjų metodų pagrinde 
yra “formalios sistemos” sąvo
ka. Prie jos ir staptelkim, nes 
pačią matematiką apibrėšim 
kaip mokslą apie formalias sis- 

i temas.
Matematika: mokslas apie 

formalias sistemas
Formalios sistemos apybrai

ža, kurią mes naudosime, yra 
įkvėpta Haskell B. Curry kny
gos “A Formalist Philosophy 
of Mathematics”, North Hol- 
land Publishing Co., Amster- 
dam, 1951. Susidomėjusį klau
sytoją siunčiame susirasti kny
gą: joje daugiau detalių, daug 
pavyzdžių.

Formali sistema susideda iš 
trijų dalykų: I. Simbolių, II. 
Pagrindinių formulių, arba ak
siomų, III. Taisyklių, kurios pa
sakytų, kaip sudaryti priimti
nas formules. Paimkime kiek-

' vieną iš šių dalykų atskirai. 
■Kad būtų lengviau mūsų argu
mentus sekti, kartu pristatysim 
ir formalios sistemos pavyzdį. 
Šioji sistema yra labai paplitu
si moderniojoj algebroj — tai 
grupės sąvoka.

Pirmasis indėlis į formalios 
sistemos receptą: simboliai 
Patogumo dėliai atskiriame 
dviejų rūšių simbolius: objek
tus ir jungtukus (arba opera
cijas). Mūsų statomai grupės 
sistemai mes naudosime objek-

Matematikos vaikystė ne taip 
jau varginga: Egipte taisykles 
žemės matavimui žinojo tik ku
nigų luomas. Babilonijoj žemės 
matavimą atlikinėjo vergai, bet 
už savo slaptą mokslą jie tu
rėjo būti laikomi gilioj pagarboj.

Matematika kaip mokslas 
pradedama graikų: Euklido 
geometrijos aksiomatizacija ir 
dabar kelia nuostabą. Kartu su 
logine kristalizacija matemati
ka graikuose gauna ir priešin
gą, esoterikos - misticizmo at
spalvį : tik prisiminkime Pita
gorą ir skaičių harmonijas.

Naujieji amžiai pasižymi vis 
didesne realybės matematizaci- 
ja. Ši raida, prasidėjusi su Ga
lilėjų, kuris įsitikina, kad že
mės kūnai juda pagal matema
tinius dėsnius, ir Kepleriu, ku
ris planetų judesiuose mato pa
saulyje apsireiškiančią matema
tinę harmoniją, tiesiasi raudo
nu siūlu iki pat mūsų dienų. 
Rene Descartes grindžia net ir 
filosofiją tiesomis, kurios būtų 
tokios pat aiškios, kaip ir geo
metrijos aksiomos. Spinoza eti
ką pristato aksiomų ir teoremų 
pavidalu. Newtono mechanika 
užkariauja fiziką.

Nuo Newtono jau sunku at
skirti, kur baigiasi matematika 
ir kur prasideda fizika. Pati 
matematika lyg suvedama į 
mechaniką: prisiminkime tik 
didžiuosius vardus: Bemouilli, 
Lagrange, Laplace, Euler, Ja- 
cobi, Gauss.

tairft mažąsias raides: a, b, 
d, ..., X, y, z... Jungtuką

► c* 
..., x, y, z... Jungtuką tu

rėsime tik vieną: jam naudosi
me žvaigždutės simbolį. Šalia 
šių simbolių pasiliekame teisę 
naudoti standartinius loginius 
simbolius, pavyzdžiui, lygybės 
ženklą =, skliaustelius (, ).

Antruoju į formalios siste
mos receptą eina rinkinys pa
grindinių formulių, arba aksio
mų. Šiuo atveju turėsime tik 
tris aksiomas Jas išreikšime 
naudodami lygybės ženklą, 
siomas supraskime šitaip: 
rėje pusėje esanti formulė 
mūsų sistemoje laikoma 
dešinėje lygybės ženklo stovin
čiai formulei. Pavadinkime mū
sų sistemą G (nuo grupės), štai 
tos aksiomos:

Aksioma 1. Jei a, b, c yra 
trys objektai iš G, tai

(a ★ b) ★ c = a ★ (b ★ c).
Aksioma 2. 

objektą e su 
yra objektas 

e ★ a = a.

Ak- 
kai- 
yra 
lygi

G turi bent vieną 
šia savybe: jei a 
iš G, tai

Aksioma 3. Jei a yra objek
tas iš G, tai kur nors tarp G

(Nukelta į 2 psl.)

Keista, bet matematikos iš
silaisvinimas nuo fizikos ir fi
zikos pagrindų sukrėtimai bran
duolio teorijoje ateina beveik 
kartu. Su didžiuoju vokiečių

Pajūryje naktį
Stovi vaikas su tėvu. 
Stebėdami rudenio dangų rytuos.
Aukštai ten pro tamsą,
Kai šėlstantys debesys, lyg šermenų marškos juoda 

mase išsidriekę,
Užgula rūstūs ir greitai visą padangę, 
Pro suspindėjusią eterio juostą rytuos, 
Pakyla žvaigždė rami ir didi — tai Jupiteris.
Ir čia pat, ir nedaug ką ankščiau,
Plaukia sau Siety no seserys.
Pajūry, kur laikosi vaikas tėvui už rankos, 
Kur pakasynų debesys traukia žemyn galinguosius 

praryt,
Vaikas verkia tyliai.
Vaikeli, neverk,
Brangusis, neverk,
Pabučiavimais leisk tavo ašaras braukti,
Tie debesys rūstūs neilgai bus jau taip grėsmingi. 
Neilgai pagrobę bus dangų, mums tik rodos kad 

žvaigždes jie prarijo.
Pakils Jupiteris, būki kantrus, kitą naktį stebėkime — 

Sietynas iškils,
Nemiršta jis, tos žvaigždės sidabro ir aukso vėl švies, 
Ir dideles žvaigždės ir mažos vėl švies, jos kils, 
Tos didžios, nemirštančios saulės, ilgamžis

mąslusis mėnulis vėl švies.
Vaikeli brangusis, liūdi tu Jupiterio?
Tu vienas svarstai pakasynas žvaigždžių?
Yra čia kažkas
(Ramindamas lūpom tave, šnabždu aš pridėdamas, 
Tau duodamas pirmą sugestiją, problemą ir kas 

netiesiogina)
Yra čia kažkas daugiau nemirtinga nei žvaigždės 
(Daug tų šermenų, dienų ir naktų praeinančių), 
Kažkas ištvers daug ilgiau ir už šviesų Jupiterį, 
Ilgiau ir už saulę ar už betkurj satelitą, 
Ar už skaisčiąsias Sietyno seseris.

Vertė A. Tyruolis

Šiemet suėjo 70 metų nuo Walt Whit- 
man (g. 1819) mirties. Jis buvo pirma
sis amerikiečių poetas, išsivadavęs iš 
Europos literatūrų įtakos, pirmas pra
kalbėjęs originaliuoju pačios Amerikos 
balsu. Visuotinėje literatūroje Whitma- 
nas pagarsėjo prieš šimtą metų daug 
kam kontraversiniu poezijos rinkiniu 
„Leaves of Grass” („Žolės lapai”), ku
rio leidimų išėjo nemažiau kaip mūsų 
Maironio „Pavasario balsų”. W. Whit- 
manas savo „Žolių lapus”, taip kaip ir 
Maironis Pavasario balsus, kiekviename 
naujame leidime papildydavo vis nau
jais eilėraščiais. Tuo būdu ši Whitmano

knyga tapo viso jo gyvenimo išsisakymu. Whitmano poezija, at
sisakiusi rimų ir laužanti anais laikais įprastinius posmus, bendra
amžiams buvo sunkiai priimtina. Tačiau šiais laikais viso lite
ratūrinio pasaulio Whitmanas laikomas autentiškiausiu amerikie
čių poetu ir moderniosios poezijos pranašu. K.

KUR SPINDI BEGALES SPALVINIU NIUANSU
Alfonso Dargio meno raida ir šiandieninė jo paroda Chicagoje

Alfonsas Dargis yra vienas 
iš įdomiausių atstovų tos mū
sų dailininkų grupės, kuri su
siorganizavo dar nepriklauso
moje Lietuvoje, pasivadindama 
“Formos” vardu. Ryškiausiais 
šio sambūrio atstovais laikyti
ni Petravičius, Valius, Augius, 
Vilimas. Kai didesnė šios grupės 
dalis nuėjo grynai grafikos ke
liu, Dargis jau pradžioj ypač 
domėjosi teatro dekoracijomis 
ir buvo išvykęs Vienon studi-

ADOLFAS VALEŠKA dingo charakteringumo ir tech
nikiniu ir meniniu požiūriu.

Seniau ir dabar

DRAMOS TEATRO VILTIS

juoti scenos dekoravimo. Dar- 
gis Lietuvoje nebuvo perdaug 
žinomas, nes jo kūrybinė veik
la buvo tada sutrukdyta karų 
ir okupacijų. Tačiau menu be
sidominčiųjų sluoksniuose jo 
meninis veidas buvo gerai pa
žįstamas, kaip išsiskiriantis 
specialiais meniniais uždaviniais 
iš kitų minėtos grupės narių.

l

Alfonsas Pargis Susijungimas (aliejus)

Ieškojimai Vokietijoje

Su Alfonso Dargio kūryba 
mes akivaizdžiau susipažinome, 
dar gyvendami Vokietijoje, ka
rui pasibaigus. Tada buvo gal
vojama, kad Dargis nueis tik 
teatro dekoracijų kūrybon. Bet, 
dirbdamas teatre, jis jau reiš
kėsi ir iliustracijos srityje, ir 
grafikoj, ir tapyboj. Jeigu im
ti Dargio kūrybą, neliečiant jo 
sukurtųjų teatro dekoracijų, 
tai tame laikotarpyje, kada jis 
gyveno Vokietijoje, dailininkas 
dar ryškiai neturėjo savo cha
rakterio ir galima būtų tuos 
metus priskaityti ieškojimo eta
pui.

Eksperimentai šiapus Atlanto

ir labai ryškia iš- 
iki maksimumo su- 
linijos ir spalvos 
taip stipriai, kad

Persikėlęs į Jungt. Amerikos 
Valstybes, Dargis pradeda la
bai energingai reikštis individu
alinėje kūryboje, teatrinius už. 
mojus jau palikdamas nuošaly. 
Pažvelgus į jo paskutiniųjų lai
kų kūrybą, betgi pastebime, jog 
Dargis dvasiniai nenutraukia 
ryšių su teatru. Jo grafikos ir 
tapybos darbuose ir dabar mes 
galime pajusti tam tikrų teat
ralinių niuansų. Amerikiniame 
savo kūrybos laikotarpy Dar
gis daug eksperimentavo, reikš- 
damasis taipgi grafikos srityje, 
pasiekdamas jam vienam bū-

Dabar suruoštoj Jaunimo 
Centre, Chicagoj, parodoj Dar
gis mus kiek nustebina savo 
visai nauju būdu ne tiktai tech
nikoj, bet ir formų ir spalvų 
reiškime. Dargį mes pažinojom 
kaip išsiskiriantį, stiprų ir gai
vališką ekspresionistą. Jo anks
tyvesnieji darbai skiriasi savo 
paprastumu 
raiška. Ten

• sintetintos 
mus veikė
bendrose parodose Dargis savo 
darbų ekspresija kiek nustelb
davo kitus. Dabartinėje Chica
gos parodoj Dargis mums rodo 
darbus, kurie tik savo bendrom 
užuominom primena ankstyves
nįjį jo reiškimosi būdą. Kiek 
ankstyvesnioji jo kūryba buvo 
veržli ir ekspresyvi, tiek šioj 
parodoj Dargis mums reprezen- 
tuojasi apgalvotumu, kur kiek- 
vina spalva ir brūkšnys pa- 
'veiksle padėti atsargiai, beit 
savo visame užmanyme gana 
komplikuoti. Jeigu anksčiau jo 
darbuose mes matydavome pa
veikslą sukomponuotą iš nedau
gelio ryškių linijų ir spalvinių 
plėmų, tai šitoj parodoj Dargio 
linijos ir formos suskaldymai, 
palyginus su ankstyvesniais, 
kontrastingi savo neekonomiš
kumu. Kyla įspūdis, kad Dar
gis susumavo visą savo anksty
vesnį patyrimą, atsisėdęs į pa
togią kėdę, pateikė mums la
bai malonių, estetiškų kūrinių, 
bet be veržlumo ir ankstyves
nės ugnies. Analizuodami da
bartinę jo kūrybą, regime, kad 
Dargis savo uždavinį sprendžia 
dideliu ir rafinuotu žodingumu. 
Paveikslas visose savo detalėse

Laisvajame pasauly teatro 
žmonių turime, tur būt. nema
žiau kaip rašytojų, dailininkų 
ir muzikų. Turime teatralų, ne 
tik jubiliejus švenčiančių ir 
siejančių tremties teatro tęs
tinumą su nepriklausomos Lie
tuvos teatru, bet turime taip 
pat visą eilę scenos žmonių, 
subrendusių ar tebebręstančių 
jau svetimose padangėse. Ta
čiau nėra paslaptis, kad mums 
su dramos teatru tremtyje ne
sisekė. Nesisekė tokiame laips
nyje, kaip sekasi rašytojams, 
dailininkams, muzikams. Ir ne
sisekė ne kūrybine - dramine 
prasme, bet labiau organizaci
ne prasme.

Vokietijos stovykliniame lai
kotarpy šito dar taip skau
džiai nejutome, nes kone kiek
viena stovykla ką nors teat
rinio pati susiorganizuodavo. 
O Augsburgo Lietuvių teatras 
ir Hanau Atžalynas eile savo 
spektaklių jau buvo pasiekę 
profesinio lygio ir ilgiau tru
kusio stabilumo. Kiek pirma
jame buvo susispietę daugiau 
Lietuvos teatrų profesionalai, 
tiek Atžalyne reiškėsi labiau 
jauni scenos meno entuzias
tai, viltingai užtikrindami tęs
tinumą ateitin.

Reikalai pablogėjo, kada iš
sisklaidėme pasaulio plotuose. 
Negalėtume sakyti, kad teat
ralų rankos čia buvo jau vi
sai nuleistos. Tai vienur, tai 
kitur regėjome ir visai neblo
gų spektaklių. Net ir tas pats 
Atžalynas kurį laiką Chicago
je bandė šaknis įleisti. Tačiau 
didysis vargas buvo tai, kad 
nei Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, nei Kanadoje, nei ku
riame kitame krašte joks teat
rinis kolektyvas nepajėgė nu
galėti darbą stabdančias kliū
tis ir palenkti sąlygas savo 
naudai. Visi ligšioliniai mūsų 
tremties teatrų laimėjimai bu
vo daugiau partizaniški, be 
tvirtesnio pagrindo ilgiau kaip 
vienetui išsilaikyti ir išsikovo
ti bent tokį tikrumą ateičiai, 
kokį jau išsikovojo lietuviško
ji opera.

Dėl šitokios padėties nere
tai pakaltinama ir visuomenė, 
kaip nerodanti savam teatrui 
reikiamo dėmesio. Galgi ir ji 
šiame reikale nėra be nuodė
mės? Tačiau vis dėlto reikia 
atsiminti, kad rimtesnieji ban
dymai atgaivinti nuolatinį lie
tuvių teatrą šiapus Atlanto 
daryta tada, kada žmonės bu
vo labiausiai apsikrovę įsikū
rimo rūpesčiais, dar prieš ope
rinius laikus. Dabar didžia da
limi įsikūrimo drugys jau pra
ėjęs. Žmonės daugumoje jau 
turi tai, kam visas jėgas ir vi
są dėmesį ir visą laiką buvo 
paskyrę pirmaisiais kūrimosi 
metais šiame krašte. Visuome
nėje jaučiamas pasiilgimas ir 
ko nors aukštesnio, kas bent 
valandai kitai atitrauktų nuo 
fabrikinės ar įmoninės kas
dienybės. šituo būtų galima 
paaiškinti ir visuomenės pri
tarimą operai, ir augantį do
mėjimąsi muzikiniais vakarais, 
ir gausų mūsų dailininkų dar
bų pirkimą meno parodose.

Tad manytume, kad ir mū
sų dramos teatrui atgimti ir 
užsitikrinti ilgesnį stabiliimą 
ateičiai psichologinės visuo
menės nuotaikos šiuo tarpu 
yra labai palankios. Be abejo, 
šitai jaučia ir patys teatralai. 
Tad ir susidaro tokia gana al
ternatyvi abipusinė situacija: 
dabar arba niekad?!.

Pasklidusi žinia, kad buvu
sieji atžalyniečiai teatralai iš 
visų pasviečių telkiasi Chica- 
gon ir čia ryžtasi ateinantį ru
denį įkurti pastovų lietuvių 
dramos teatrą, buvo sutikta 
su didžia viltimi. Tikėjimą 
ateitimi stiprina dar ir tai, kad 
Montrealio teatralai, vieni, iš 
aktyviausių ir kūrybingiausių 
pastaraisiais metais, beveik 
in corpore jungiasi į busimąjį 
Chicagos lietuvių dramos teat
rą Atžalyną. Tikimasi, kad 
iki rudens visas kolektyvas 
jau bus Chicagoje, o po to ne
trukus žadama ir premjera — 
premijuotoji Birutės Pūkele- 
vičiūtės “Aukso žąsis”. Ir pati 
autorė iš Montrealio ruošiasi 
jau skristi Chicagon ir čia įsi
jungti į visus būsimus teatri
nius šios lietuvių kolonijos 
įvykius.

Kaip girdėti, atgimstantis 
Atžalynas nesitenkins vien tik 
buvusiais atžalyniečiais akto
riais. bet jungs teatrinėn veik- 
lon kiekvieną kūrybingą pajė
gą. Ypač bus rūpinamasi nau
jų, jaunų aktorių atradimu, 
sudarant sąlygas ir jiems pa
sireikšti.

Repertuaro atžvilgiu spau
dai suteiktoje informacijoje 
nežadama susivaržyti kokiais 
nors apsiribojimais ar atsiri
bojimais. Scenai bus parenka
ma veikalai tiek iš klasikų 
tarpo, tiek iš avangardinio šių 
dienų teatro. Pirmoje eilėje, 
žinoma, eis lietuvių dramatur
gų veikalai, tačiau bus neven
giama ir verstinių dalykų, 
stengiantis parodyti, kas yra 
geriausio ir kitur.

Premjerai pasirinkimas Pū- 
kelevičiūtės “Aukso žąsies” nė
ra tik atsitiktinis nuosprendis. 
Atgimstančio teatro noras pir
mą žingsnį žengti kaip tik su 
lietuvio rašytojo veikalu, sten
giantis bent premijuotuosius 
mūsų scenos veikalus paversti 
spektakliu, kad rankraščiai ne
dūlėtų stalčiuose.

“Aukso žąsis” pereitą savai
tę Chicagoje pačios autorės bu
vo perskaityta viename teat
ralų, rašytojų ir kultūrininkų 
būrelyje. Susidarė įspūdis, kad 
premijuotasis veikalas nėra 
traktuotinas kaip vien tik jau
nimui skirtas, kad net ir pa
sakiškasis jo motyvas yra pa 
sakiškas tik taip, kaip ir ne
vienas Šekspyro veikalų. Tai 
skaidrus ir linksmas vaidini
mas, ypač duodąs pasireikšti 
režisieriui ir kiekvienam indi
vidualiam aktoriui.

Šitaip teatriniam reikalui 
klostantis, belieka tik spausti 
nykščius, kad pagaliau turė
tume ne tik operą, bet ir nuo
latinį, gyvą ir po pirmo spek
taklio neišsibarstantį lietuvių 
dramos teatrą. K. Br.

Pastarasis “Atžalyno” susirinkimas, kuriame nutarta pradėti nau
ją teatrinės veiklos etapą. Iš kairės j dešinę: J. Kelečius, K. Vesel
ka, B. Pūkelevičiūtė, A. Kurauskas, E. Vilutienė. S. Petkus ir S. 
Gasiūnas. R. Urbono nuotrauka(Nukelia į 2 psl.)
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Iš tikrųjų, kaip man gaila, 
kad taip mažai žinau apie Mai
ronį, kad beveik nieko negaliu 
pasakyt i , išskyrus vieną kitą 
smulkmeną, nors gyventi pas j i 
man teko vienuolika metų. Kal
t a s mano nepakankamai linkęs 
analizei charakter is , kalti tuo
metiniai jauni mano metai. Tą 
pavasar] , kai mirė Maironis, aš 
baigiau gimnaziją. Kal tas ir su
sikaupęs, susimąstęs, nekalbus 
Maironio asmuo, sunkiai įvilio
j amas į kasdieniškus pokalbius. 
Tačiau, a r ne taip būna mums 
visiems, kurie einame per gy
venimą, lyg per paveikslų gale
riją prieblandoje, nesustodami 
prie kūrinių, neįžiebdami žibu
rio, kad praregėtume ir nemąs
tydami, kad juos arčiau pažin
tume. Žmogus nesistengia ieš
koti Dievo atvaizdo žmoguje. 
kai jiedu stovi šalia vienas ki
to. Tik išsiskyrimo valandos ir 
metai pažadina pavėluotą paži
nimo troškulį, vis didėjantį gai
lestį ir meilę praras toms ver
tybėms. 

Iš Maironio jauniausios se
sers Kotrynos vaikų aš esu jau
niausia, t ad kalbėti apie Mairo
nį tur iu mažiausiai teisių. Apie 
Maironį, kurio vardas lietuviui, 
anot Aisčio, lyg šventojo relik
vija tu r i krist i ant lūpų. A r 
mano skubus gyvenimas, menki 
darbai nežeidžia jo skaistaus 
a tminimo? 

Medžiagą šių atsiminimų žiups 
neliui imsiu daugiausia iš Mai
ronio sesers Marcelės Mačiuly
tės, mirusios 1958 m. balandžio 
mėn., sulaukus jai 96-rių metų 
laiškų. Te ta Marcelė atsimini
mus apie Maironį man rašė 
mano paprašy ta . Kai ką papil
dysiu savo vyriausios sesers 
Julijos Lipčiūtės - Gečienės man 
atsiųsta medžiaga, kurią ji at
kūrė iš mūsų mamytės pasako
jimų. 

Maironio tėvai ir seneliai 

Maironio tėvas Aleksandras 
Mačiulis (kaip ir pa ts Mairo
nis), gimė ne savo tėvų lizde 
Bernotuose, bet nuomojamame 
dvare Krakių valsčiuje. Tėviš
kė buvo Šaukėnų parapijoje. 
Lėkių kaime. Čia apie Krakes 
ir žmoną senelis sau išsirinko 
(Petronėlę Kriptapūnevičiūtę | 
Ar ji buvo a r nebuvo bajorė — 
niekas nepasakodavo, t ikta: vi
si sakydavo, kad buvo šauni ir 
ūkį gerai mokėjo tvarkyt i . Tė
velis buvo vienas su ponk^riom 
seserim. Visos seserys r.ut^-kė. 
jo į ūkius. Vienas senelio bro
lis buvo bernardinas vienuolis 
Tytuvėnuose. Kai Mačiuliai į 
Bernotus atvažiavo, tevelia bu
vo dar nedidelis. Senelis iŠBO-
mavo iš valdžios du ūkiu? išsl-
mokėtinai. Skola buvo nemaža. 
Dar jos neišmokėjus, senelis 
mirė. Tais pačiais metais pasi
mirė ir močiutė. Tėvelis Kko 
vienas naštą nešti. Turėjo baig
ti ištekinti seseris. Sakydavo, 
jog motina daugiausia išmokiu
si jį ūkį vesti ir visokio kiro ap
sukrumo: ir virti, ir kepti. Ir i 
stalą padavinėti. Visko, kaip 
seseris taip ir jį. mokiusi maay-
dama. kad gal visa tai pravers 
gyvenime, šioje srityje jis bu
vo taip išsilavinęs, kad vėfiav 
dažnai ir ponai bailu atvejais 
kviesdavosi ji talkon: virtuvė

je pasisukinėti, į stalą gėrimus 
bei skanumynus padavinėti. 
Kaimynai bajorai buvo Navic
kai ir Aleknos. Tėvelis turėjo 
širmą žirgą, išmokytą šokinėti. 
Bajorai prašydavo per didesnius 
balius tą žirgą atsivesti ir pa
šokdinti. "Tai nujoju, būdavo, 
ant padvarės, išeina visi, ap
stoja ratu, o aš šoku su tuo 
savo širmuku. Pliauškina tik 
publika "brave bravo", o aš 
jiems dar pokštų prirodau: rie
šutą saujoje sutraiškau, 20 ka
peikų perlaužiu, su kiaušiniu 

Maironis, VI kl. gimnazistai, su 
motina ir sesutėmis. 

' juokų prikrečiu... Stiprus ir jau
nas buvau...", pasakodavo tė
velis... 

Bajorai tėvelį labai mėgo, — 
tęsia laišką Marcelė Mačiulytė. 
Reikale padėdavo. Jei jam rei
kėdavo statybai medžiagos, te
reikėjo tik žodį tarti . Todėl ir 
išsistatė gražius gyvenamus na
mus, ledaunes ir kitus ūkio tro
besius. (Savo tėviškę Maironis 
aprašo "Jaunojoj Lietuvoj". Tai 
Atkaičiai ir Rainys.) Kaimynai 
bajorai tėvelį veždavosi net į 
Vokietiją ar Krokuvą pirkinių 
pirktis. Iš ten jis seserims do
vanų parveždavo. Seseris išlei

dęs už vyrų, pats vedė. Žmonai 
padovanojo lapių kailinius ir šil
kinių suknių. Mamytė atitekė
jo iš Šimkaičių — Ona Kur-
mauskaitė. Augo jos keturi bro
liai ir keturios seserys. Jų tė
vas j au buvo miręs. Motina ma
žai ko buvo išmokyta. Tėvelis 
sakydavo, kad jis mūsų mamy
tę pa ts visko išmokęs. J i buvo 
gera šeimininkė ir gailestinga 
moteris, šeimyna kitaip jų ne
vadindavo kaip "dėde, te ta" . Tė
veliai nenorėjo, kad darbininkai 
juos ponais vadintų, nes jiedu 
patys buvo į darbą įpratę, jį 
mokėjo ir jį mylėjo. 

Santykiai su dvaru 

Tuo tarpu Pasandravy kai
mynas bajoras Astrauskas, dar 
jaunas būdamas, pasimirė. Jo 
vaikai mokėsi gimnazijoje. Ast
rauskienė našlė ėmė prašyti, 
kad jos dvarą prižiūrėtų tėve
lis. Tai nebuvo sunku, nes Ber
notai vienoj pusėj Luknės (upe
lio), dvaro žemė — kitoj . Ma
čiuliai Bernotuose paliko dar
bininkus, o patys apsigyveno 
Pasandravyje. Čia ir Maironis 
gimė. Vyriausia bajoraitė Ast
rauskaitė buvo Maironio krikš
to motina. Nenuostabu, kad 
krikštasūniui paaugus, norėjo 
jį lenkiškai kalbinti ir baioriš-1 

" f* 

kai rėdyti. Pasiuvo juodus rū- 1 
bfi-lus. ant galvos lenkišką "fe 
doratka". Lrnkuojanti auklė * 
Jonuką vadindavo bajoru. Bet 
šitai vaikui nepatiko. J i s sakv-. 
davo: "Aš nr-nonu būti bajoru, 
aš kunigu būsiu". . 

Pasandravyje dar gimė du 
broliuka ; ir dvi sesutės, bet vi
si keturi rnirė. Palaidoti kape
liuose ant Sandravos ir Luknės 
kranto. Nebuvo tada daktarų, 
nebuvo kas ligose gelbsti. 

Kai grįžo iš mokslų P. Ast
rauskas, tėveliai persikėlė at
gal į Bernotus. Rusų i r lenkų 

Kenfa on& 

Brone Jameikienė Madona su lotosu (skaldyto stiklo 
vitražas, laimėjęs premiją meno parodoje Honolulu) 

Balys Auginąs 

VAIKYSTES UOSTAS 
MOTINAI 

Ir žmogaus ir paukščio 
Vienodas likimas — palikti savąjį lizdą, 
Kur Motinos akių švyturiai 
Nušviečia pirmąjį žingsniu bangavimą, 
Kur mylinčių rankų pavėsy negresia 
Jokie pavojai. Jos rūbų klostėse nekartą, 
Paslėpęs papurusią galvą, ramiai užmigdavau, 
Sapnuodamas pavasario linksmutį piemenaitį. 
Su karklo švilpyne bebrendantį laukais. 
Paliekantį žieduotas pėdas — 

Bet laiko upių ižas pajudino 
Mano buities netvirtą luotą — 
Ir išplaukiau su vėjo burėmis 
l ateities vaivorykštėm sužydusias salas* 
Numesdamas vilties svajonių inkarus 
Nes prieš akis išnirdavo viliojančios 
Nežinomų žemynų laimės uolos 

Ir tik šiandien — 
Kai mano laivas vėtrų apdraskytom burėm. 
fstrigęs seklumos smėly trūnija — 
O. Motin, suprantu, 
Koksai ramus vaikystes uostas Tu 
Mažai mano širdies valtelei! 
Kokia ja iki, tyli užuovėja 
Tavųjų n.nkų — lelijų žydinčių — glėbys — 

Jame užmigdamas, regėdavau 
Virš besiilsinčios galvelės budint 
Tavąsias mylinčias, šviesias žvaigždes 

DAIKTAS KŪRYBOJE 

N" ' : . : ; ] : • 

santykiai tada buvo labai įtemp- vysk. Valančių. Tad nenuosta-
ti. Buvo sunku išsilaikyti kurioj bu. kad tėvelis ir Jonukas ten 
nors pusėj , priešų neįsigijus, būdavo dažni ir laukiami sve-
Rusai ėmė įtarinėti, kad tėve- čiai. Jau per dirmavonę Mairo-
;is su lenkais eina ranka ran- nis pareiškė būsiąs kunigu ir 
kon. Kaip tik tuo metu pavogė į vysk. Valančiaus klausimą — 
tėvelių arklius. Rusai įtarė, kad "'O vyskupu nenori būti?" — 
tėvelis atidavė juos lenkų maiš- Jonukas tik pečiais patraukęs. 
tininkams. Suareštavo, tardė, lyg būtų dar nevisai tikras sa-
bet paleido. Tada mamytė bu- vo nusistatyme. 
vo neseniai nasrimdžiusi sūnelį . ., 
. , . . , .__-* i • • a Maironio vaikystė 

AjeksiuKą. Arešto nelaimes iš
gąstyje jį papenėjo, ir vaiką Mudu buvome dideli draugai 
sutraukė konvulsijos. Jis tuoj s u broliu Jonu, rašo Marcelė 
pat mirė. Mačiulytė. Aš buvau porą me-

Vysk. Valančiaus akivaizdoje tų jaunesnė. Mudu labai suti-
Rusai tada neleido vyskupui kome. nes aš vis klausydavau, 

Valančiui važinėti po parapijas ką jis man sakydavo, tik gauda-
ir teikti sutvirtinimo sakramen- v a u b a r t i - k a m žaidžiu su lė
tą - dirmavoti. Tėvelis pasi- 'ėmis. joms rūbus siuvu, joms 
siuvo būdą iš odos ir pritvirti- dainuoju. Rytą pabudęs, liepda. 
no. pritaisė ją prie drobynų. vo Dievą garbinti, poterius kal-
Šitaip vežimą paruošęs, prisiso- bėti. po to giedodavom abu 
llr.davo vaiku priešais prikro- "adynas". Pagaliau abu suklau-

vęs audimo rietimų, važiuodavo P? prašydavome, kad Dirvas 
su jais pas vysk. Valančių. Pa- saugotų mus griešnus žmones 
matęs žandarus, liepdavo vai- •* sveikus laikytų. Šeimyna 
kams gulti, ir juos uždengdavo juokdavosi iš mūsų tokių mal-
audcklų rietimais. Žandarų pa- i * "Štai. griešni žmonės atsi
klaustas, kur važiuoja, — "Į rado!" Juk tada mos buvome 
parodą!" — atsakydavo. Grįž- dar tik vaikai! 
damas su vaikais iš vysk. Va- šešerių metų būdamas. Jo-
lančiaus, tėvelis prisikraudavo nukas jau mokėjo skaityti. Tu-
į ratų dugną knygelių, maldak- rėjo labai gerą atmintį. T 'fia " 
nygių. Parvežęs jas, paskleis- sius poterius mintinai išmokda. 
davo žmonių tarpe. Tėvelio mo- vo. vos porą kartų paskaitęs, 
tinos brolis buvo liokajum pas Sesuo Kotryna buvo aštuone-

Kūryba t rumpiausiu būdu 
gali būti ap ta r ta , kaip žmo
gaus dvasios ir apl inkos san
tykio rezultatas. Kadangi pa
grindinės žmogaus dvasios ga
lios suvedamos į proto , valios 
ir emocijų reiškinius, todėl ir 
kūryba, grubiai nusakant , ga
lime skirti į mokslinę (proto) , 
herojinę (valios) i r estetinę 
(emocijų - j ausmų) . I š to pla
taus kūrybinio lauko renka
mės tik trečiąjį atvejį. 

Estetinė kūryba, arba me
nas tuo būdu y ra žmogaus 
dvasios emocijų ir aplinkos 
santykio išreikštas rezultatas. 
Aptartis yra labai t rumpa. 
Joje yra tik du poliai: dvasia 
ir aplinka. Iš dviejų narių ir 
matematikas rodos mažai jun
ginių tegalėtų sugalvoti f du 
atvejai po vieną ir vienas a t 
vejis po du) . Matematiškai 
žvelgiant, menas tu rė tų būti 
ne painus, visai papras tas , iš
reiškiamas trejopu būdu: a r 
ba meną suvedant į aplinką 
(daiktą), arba į žmogaus dva
sios išraišką, arba abiejų už-
akcentavimą kartu. Pirmuoju 
atveju turėtume natūralist inį 
meną, antruoju atveju — 
abstraktųjį, o trečiuoju — pil
nutinį realizmą. Tačiau prak
tiškasis gyvenimas mums pa
teikia daug daugiau atvejų. 
Menas reiškiasi ne t ik ta i dau
gybe mokyklinių krypčių, bet 
net daugybe tos pačios mo
kyklinės krypties variantų. 
Tiksliai kalbant, gal ima saky
ti, yra tiek daug meno pasi
reiškimo būdų, kiek yra ori
ginalių, individualių meninin
kų. Taip yra todėl, k a d menas 
yra daugiau negu matemat ika . 
Meninį įvairavimą sudaro ne 
tik faktiniai kūrybos proceso 
nariai (dvasia ir da ik t a s ) , bet 
taip pat narių į tampos laips
nis. Daiktas daiktui nėra vie
nodas. O net ir to pat ies daik
to šviesesnis ir spalvinis pa
sireiškimas yra labai įvairuo
jantis. Vienaip tas pa t s Ct'AlK-

tas atrodo pa tamsėj . kitaip 
šviesoje. Vienaip vidudienyj, 
kitaip saulėleidyje. Vienaip 
plikam lauke, kitaip žydinčio
je pievoje, a r t a rp žydinčių 
medžių. 

Panašiai ir sielos imlumas 
nėra vienodas. Vienus aplin
kos reiškinius išgyvename 
stipriau, kitus silpniau. Jeigu 
tą stiprumą — silpnumą pa
vadinsime intensyvumu, ta i 
daiktų — aplinkos išgyvenimo 
intensyvumo laipsniai suda
rys gana didelę amplitudę. Tie 
įvairūs išgyvenimo intensyvu
mo laipsniai reiškiami emoci
jos intensyvumo laipsniais. 
Taigi yra ne tik skirt ingos 
emocijos, bet dargi tos pačios 
emocijos skirtingos išgyveni
mo intensyvumo laipsnis. Iš 
čia ir kyla neišsakoma daugy
bė meno pasireiškimo būdų. 
Galima teigti, vra tiek meno 

pasireiškimo būdų. kiek pa
skirų originalių meno kūrinių. 

Grįžtant prie pirmojo atve
jo (menas yra aplinka) klau
siame, ar natūralus daiktas, 
kaip gamtinė dalis, vien savy
je imtas, gali sudaryt i meninį 
kūrinį, a r ne. Kai kam gali 
atrodyti, kad taip. Antai, žy
dintis pavasarį medis, gėlių 
krūmas, gojus, debesis, van
dens išgraužos, varvekliai, 
saulėleidžiai, aušra, perkūni
ja, kalnynai, ežero panorama 
ir daugybė kitų gamtos vaiz
dų ir reiškinių y ra juk gra
žiausi pirmojo Kūrėjo rankų 
darbai kūriniai. Gal būt ir 
taip, skaitant gamtą Dievo 
kūriniu. Bet Dievas yra ne
išsakomai didesnis už žmogų 
ir todėl mes, menki tvariniai, 
neturime kompentencijos Die
vo kūrybą sverti ir ją vertin
ti. Taigi mes ribojamės kūry
boje tik žmogaus kūryba, kad 
išvengtume sąvokinės painia
vos tais atvejais, kurie Dievą 
Kūrėją neigia. 

Ribodamiesi todėl kūryboje 
tik žmogaus kūrybine prasme, 
į kiekvieną aplinkos daiktą ir 
jos dalį žiūrime tik kaip į 
gryną daiktą ir nieko daugiau. 
Kūriniui nepakanka vien daik
to. Jam reikalinga tiek daik
to, tiek žmogaus dvasios ta r 
pusavio santykio matomais 
pavidalais išreiškimo. Vien 
natūralūs sustatyti daiktai ne
sudaro meno kūrinio. Lygiai 
taip pat ir daikto atpasakoja
masis aprašymas, kurį mes 
vadiname reportažu, nesudaro 
kūrinio. Paskiri daiktų skam
besiai, paukščių balsai, žmonių 
rėkalojimai nėra muzikinė kū
ryba. Visais minėtais atvejais 
reikia pridėti žmogaus dva
sios emocinio išgyvenimo, ta
da gali gautasis rezultatas 
būti išreiškiamas atit inkamo 
žanro kūriniu. 

Kol natūralus daiktas y ra 
tik daiktas ir nieko daugiau 
nekalba, to] jis nesudaro kū
rinio. Kūrybiniam procese 
daiktas y ra ne tikslas savy
je, bet naudojamoji kūrybinė 
priemonė. Tik tada. kai daik
tas kūrinyje nustoja daiktiš
kumo, tai yra kalba ne apie 
savęs buvimą, bet prašneka 
kita kalba, nurodydamas į 
žmogaus dvasios emocinį iš
gyvenimą, tada jis tampa kū
rinio dalyviu. Natūralus daik
tas kūrinyje turi vien dalyvi
nę prasmę, o ne siekiamąjį 
tikslą. Todėl tiek visi repor
tažai, tiek daiktų ar įvykių 
aprašymai, tiek grynos daik
tų ar kūrinių kopijos nėra 
meno kūriniai žmogiškosios 
kūrybos prasme. Jau senovės 
didis išminčius Aristotelis tei
gė, kad meną sudaro ne daik
tai, bet daiktu žavėjimasis. 
O daiktų žavesys yra ne kas 
kita, kaip emocinis daiktų iš
gyvenimas. K. P. C. 

Maironio tėvų sodyba '1951 m. nuotrauka) 

riais metais už brolį Joną jau
nesnė. Gimė ji silpnutė ir au
go ligūsta, menkutė. Nakt imis 
blogai miegodavo. Mudu su bro
liu Jonu pasivaduodami eida
vome mamytės užvaduoti. Su
sėdę gale lovos, supdavome jau
g u s i o s sesers lopšeli. 

, eidavom gyvulių ir 
paukščių ganyti. Aš labai bijo
jau griaustinio. Brolis Jonas 

nebijojo. Man liepdavo eiti na
mo, pa ts vienas pasilikdavo ir 
ganydavo. Labai geras ir malo
nus man buvo. tik labai nemėg
davo, jei draugės ateidavo į 
ganyklą. Liepdavo man visad 
vienai ganyti . Kai Jonukas bu
vo dešimties metų, tėvelis nuve
žė jį | Kauną vienai žiemai. 

(Nukelta į 2 psl.) 
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Vitalija Bogutaite 

BAIMĖ 
Nepažinau savęs. 
Savo grubiu ir kaulėtu 
Kauku. 
Nepažinau savo alkano kūno, 
Dedančio saulėj. 

šiandien vėl viskas bėga 
Pro mane. 
Paukščiai išskrenda ir 
Niekados nejrrjžta, 
Ka«p negrįžta laikan nubride 
Mano valandos. 

Atsiskyrimo valandą 
Praneš varpų gaudimas, 
Variniu varpų sunkus. 
Dusinantis dejavimas, 
Nes nieko daugiau nebeliko, 
Užbaigus kelione skausmingą, 
Kaip klausytis nykstančio savo 
Balso. 

se, į šį klausimą labai sunku žinti su jų muzika, kuri yra pa-
atsakyti, nes čia daugiausiai yra traukli, originali ir nepaprastai 
atliekamos standartinės (popu- dramatiška — privalumai, ku-
liarios) pereito šimtmečio ope- rie nulemia pasisekimą teat.-a-
ros. Vis dėlto iš savo kolegų, linėj muzikoj, 
atvykusių iš Europos į Chica-
gos" Lyric Operą, teko girdėti, ~ Dirbate operos pedagogi
k a i Europoje, ypač Vokietijoje, n* d a r b j * * i o kra* 1 0 akademine-
operos srity yra daroma nepa- ^ institucijose. Ar yra ameri-
prastai daug įdomių eksperi- š i u o s e , ypač jaunojoj kartoj, 
mentų ir tai su dideliu pasiseki- pakankamas "" ateičiai viltingas 
m u susidomėjimas operos menu? 

į 
— Kuris pasaulio kraštas ga- j — Teko neseniai girdėti diri-

lima būtą pavadinti operų ša- gentą Erich Leinsdorf, kuris 
iimi? Kokia yra dabartis ir ko- savo kalboje apie muzikos pa-
kia pramatoma ateitis operai dėtį Amerikoje tarp kitko pa-
Amerikoje? stebėjo, jog apie 200 amerikie-

— Į pirmą klausimą atsaky- čių dainininkų dainuoja opero-
čiau: Italija ir Vokietija; o į se... Europoje. Įžymusis diri. 
antrą: operos padėtis Ameri- gentas pareiškė, kad šiandien 
koje yra labai bloga, jos ateitis nėra kito kraš to pasaulyje, kur 
priklausys nuo valstybinės sub- būtų tiek subrendusio jauno mu-
sidijos menams. Prie šio daly- zikinio talento kaip J. A. V-se. 
ko palaipsniui ir einama. Viskas, esą, dabar priklauso 

. , , nuo to, kiek tam talentui bus 
— salia žinomu operos klasi- j , .. „. 

. < . J. .. „. sudarytų sąivgų tarpti šiame 
Seniai norėjome kaip nors ir čia kol kas dar neturime. Ne- daug žinau. Iš naujų tenai sukur k u ' ^^"^ > r a T * * ! " *»<> mūsų krašte Manau, kad tai tikra 

kur nors sučiupti malonų čio- vieną kar tą esame pareiškę, kad tų operų teko peržiūrėti tik vie- amž aus operas rašančių kom- t i e g a_ L i e č i a n t m a n 0 d a r b ą R o . 
nykštės mūsų operos dirigentą lietuvio menininko pirmoji pa- ną Klovos "Vaivos juostą", ši P o z i t c r h J vardai, kuo jie ypa- o s e v e l t Universitete jis yra tik 
bei meno vadovą ir užkalbinti rc-iga emigracijoje yra lietuvis- operos muzika, mano manymu, tin& k u r i o s *g operos ypač p i r m a p r a d i n ė j e , . stadijoje. Ge-
jį visais operiniais ir aplamai ko meno puoselėjimas bei pro- nėra nei lietuviška, nei originali. b ū t ¥ isidėmėįiiu**? | g u ž ė g m ė n e s i o 23 d tenai tu-
muzikiniais klausimais. Tačiau pagavimas. Tačiau jei operinėje — Kokią pramatote operos _ Mano manymu, įdomiau- rėšiu su savo studentais dides-

Aidos" rengimo rūpesčių srity neturime sąlygų, tad ten- menui ateitį, aplamai, visoje nū-
įkarštyje muziką Aleksandrą ka ieškoti kitų galimybių. Iš dieninėje muzikinio gyvenimo 
Kučiūną buvo tiesiog neįmano- lietuviško operos repertuaro raidoje? Žinant, kad niekas kul-
ma suvilioti darbą gaišinančiu Čia turime Miko Petrausko "Eg- tūriniame gyvenime nestovi vie-
pasišnekėjimu. Spektakliams lę. žalčių karalienę" (nesuor- toje, kokiose formose ir kokio 
praskambėjus, dar kuri laiką kestruotą ir labai primityviam pobūdžio bus, jeigu galima spė- Budd 
davėme Aidos vairuotojui at- - ; Banaičio " Jūra tę ir ti, ateities opera? ' D r e a m " . T ų o p e r U ! t i e s a ? n e s u P a s i n a u d o k i m e jo pakvietimu. 

— Gyvenant J. A. Valstybė- matęs scenoje, bet teko susipa- K- Br. 

Aleksandras Kučiūnas V. Juknevičiaus nuotrauka 

OPERA SIU DIENO MUZIKOS RAIDOJE 
Pasikalbėjimas su Aleksandru Kučiūnų 

šias ir stipriausias šio meto nį pasirodymą. Besidominčius 
operos kūrėjas yra anglas Ben- nuoširdžiai kviečiu atsilankyti, 
jamin Britten. Jo įžymesnės — baigė malonų mūsų pasikal-
operos yra "Albert Hering", bėjimą Chicagos Lietuvių Ope-
"Rape of Lucrezia", Billy ros dirigentas ir meno vadovas 

'A Midsummer Night 's muzikas Aleksandras Kučiūnas. 

sipūsti, o paskui jau mielą Kastytį", prie kurios pastaty-
Aleksandrą Kučiūną užgulėme mo mes pamažu ir einame. Kol 
visa eile klausimų. šiam darbui būsime pasiruošę, 

— Sakykite, a r esate paten- turime rinktis pasaulinių meist-
kintas praėjusiu mūsų operos rų kūrinius. Kokią operą pasi-
sezcnu, Hečiant mūsų visuome- rinksime sekančiam sezonui, 
nės domėjimąsi opera, liečiant dar nesame galutinai nuspren-
spaudoj ta proga rašytas dę. 
straipsnius bei pospektaklines — Ar daug d a r kliūčių ant 
recenzijas? kelio, einant prie K. V. Banai-

— Mano pasitenkinimas ar čio " Jū ra tės ir Kastyčio" pasta-
nepasitenkinimas mūsų operos t ymo 9 

spektakliais daugiau liečia ne 

SE TIK GROŽĖTIS, BET IR SUSIMASTYTI 
Įspūdžiai iš Vytauto Ig no parodos Chicagoje 

Jeigu jūs esate įsimylėję į 
oro ir šviesos užburiantį virpė
jimą prancūzų impresionizme 
ar į rėkiančių spalvų trenksmą i-r bendrose pastangose išsilai 

Pirmoji didelė kliūtis: ope- vokiškam ekspresionizme, tai, kyti s a u žmonėmis, 
atgarsius spaudoje ar visuome- ros orkestracija. K. V. Banai- aplankę pastarąją daii. Vytau-
nėje. bet operos menišką pasi- tis, sunkiai s i rgdamas, pats to Igno tapybos ir grafikos pa
sėkimą aplamai. "Aidos" pa- operos negali suorkestruoti . To- rodą Chicagoje, gerokai apsi. Pirmas įspūdis, įėjus galeri-
statymas. turbūt žinote, yra dėl turime tai pa tys padaryti, vilsite. Nebėra čia to daiktus J°n ir žvilgterėjus paveiksluos-
nemaža problema net profesio- Planuojame betgi 1964 metų tirpinančio saulės karščio, nei n a iš tolo, jaučiamas toks, lyg t u o B i " l * * ^ * " Į grubiu pritem-

KAZYS BRADCNAS ' rijoje Vytauto Igno paveikslai 
regimai jaučiasi lyg ne savo 
vietoje. 

Pilkai ir rudai mėlynos bei 
violetinės spalvos, tartum laiko, 

šiaurietiškai lietuviški bruožai vėjų ir lietaus išvagotuose pake 
lės koplytėlių šventuosiuose, 
kalba parodos lankytojo širdžiai 

nalų teatre, o beveik neįmano- sezoną įvardyti "Jūra tės ir to ryškaus ir kurtinančio spal- visiems jiems organiška vieta 
mas bandymas mėgėjų sambū- Kastyčio" sezonu. vų šauksmo. Netgi šiandien tos, -ūtų kaboti kur nors senos lie. 
ryje. Turint tai minty ir, be to. — Be abejo, su "Jūra tės ir plačiai išsikerojusios ir visa ki- tuviškos klėties a r senos kapų 
dar pridedant faktą, kad šią Kastyčio" opera jau esate nuo- t a nustelbusios abstrakcijos koplyčios prieblandoje. Moder-
operą su orkestru tegalėjom dugniau susipažinę. Kuo ši ope- Igno darbuose nerasite, 
tik vieną kartą parepetuoti, tu- r a yra ypatinga ir ką ji atneš 
riu prisipažinti, kad šiuo dar- naujo lietuviškųjų operų eilėn? Tačiau, jeigu jūsų sąmonės 
bu esu patenkintas. Ypač džiau- — Kadangi lietuviškom ope- ekrane yra dar išsilaikę kūdi-
giuos mūsų choru, kuris per tom suskaičiuoti turbūt nereikė- k y s t ė s dienų įspūdžiai iš gim-
pastaruosius metus tiek išto- tų dviejų rankų, manau, kad t o s parapijos bažnyčios, iš ru-
bulėjo, jog jo mums pavydėtų naujo kūrinio ats iradimas jau d e n i o &**** n u I y t o r ū P i n t o " 
gal ir nevienas profesionalinis s a v a m e y ra didelis įnašas. Ypač J e h o v e ; d o - l š s v l r n o pneblan-
operos teatras. Žinoma, yra la- jei j s sukurtas tokio įžymaus d o j ' e spindinčių kraitinių skry-
bai malonu, kai visuomenė mū- mūsų kompozitoriaus kaip K. n : ų r a s t o - - t a i S ! . jeigu šitie, da. 
sų darbą šiltai sutinka ir kai V. Banaitis. Šiaip jau šios ope- b a r j a u t o l i m i ******* d a r >' ra 

spauda ji gerai įvertina. ros charakteris y r a folklorinis. ° - v v i J u s ų š i r d ^ e - p l a u t o Ig-
lvriškai - romantinis pagristas n o P a r o d o J e J a u s ^ s kaip na-

niai įrengtoje ir šviesioje gale-

dytu, antlaikišku grožiu. Va, 
sakysim, lyg amžių slinktyje 
pajuodęs ir tik vos vos rudai 
rusva spalva spindįs paveiks-

fNukelta į 3 psl.) 

— įdomu, kas viso operinio 
kolektyvo planuojama ateinan- cherais, daugiau statinis negu mie, kaip grįžę iš tolimos kelio-

čiam 1963 metu sezonui? teatralinis. nės, kur galima po nuovargio 
pailsėti, atsigaivinti ir parnąs-

— Mus kai kas pakaltina. — Kaip vertinate operos si- tyti . 
kad nestatome lietuviškų ope- tuaeiją okupuotoje Lietuvoje? 
rų. Vieni tai daro, norėdami Kuriu koTipozitoria ir kurias Tas pats jausmas parodoje 
mus žūt-būt pakritikuoti, kiti operas -lūs laikytumėt ypač pagaus ir jaunuosius, kurie tie-
nors ir galėdami mus paremti, ver ias dėmesio šiandieninėje sioginiai anų prarastųjų namų 
kalba prieš, tuo netiesiogiai ap- Lietuvoje? Kuriais atžvilgiais jau nebepažįsta, bet jų veidą 
drausdami savo piniginę. Tai jas vertinate ar pasisakote kri- ir jų dvasią regi ir jaučia savo 

Kentonl Panažbė; 
JAUNIMO TEATRO REIKALU 

sakau todėl, nes visi juk gerai t iškai? tautos kultūrinėse apraiškose: 
žinome, jog lietuviškos operos Apie padėtį Lietuvoje ne-, knygose, mene, tėvų žodžiuose 

Dail. Vyta utį Igno parodą Chicagoje atidarant. Chicagos Savings 
and Loan A.-- m^nn galerijos vedėjas dail. Adolfas Valeška (kai
rėje) ir dail. Vytautas Ignas. S' Petručio nuotrauka 

Jeigu mes sugebėjome duo
ti vieną kitą neeilinį teatro 
spektaklį ir per eiię metų pa
sirodyti su savo opera, rodan
čia lietuvių organizuotumą bei 
mūsų menininkų valingumą, 
tai tuo labiau kiekviena jau
nosios kartos kultūrinė pa
stanga y ra lietuviškosios eg-
z :stencijos piošvaistė. Be sa
vos lietuviškos kultūrinės dir
vos negalime svajoti apie nor
malų lietuvišką augalą Ame-
r'koje — lietuviškąjį jaunimą, 
kurį kultivuoti yra mūsų pa
reiga: nedelsiant, nes. jam iš
augus, gali būti per vėlu. 

Nesigilindamas į kitas kul
tūrines sritis, bandysiu apsiri
boti lietuviškojo jaunimo te
atro klausimu. Kad tas klausi
mas pribrendęs, rodo pavie
niai jaunimo spektakliai Chi
cagoje, organizuoti Z. Keva-
laitytės - Visockienės, D. Sruo-
gaitės - Bylaitienės, ir "atža-
lyniečių" pasiryžimas įkurti 
Chicagoje pastovų teatrą, 
įjungiant ir jaunuosius. Tai 
pirmosios kregždes, dar ne
sudarančios pavasario. Tačiau 
pavasaris ištrykšta spontaniš
kai. Taip išaugo mūsų cho
rai, opera, tautinių šokių ra
teliai. 

Jaunimo teatro idėja Ame
rikoje nėra nauja. Gal tik 
anksčiau nebuvo laikas pri
brendęs jos įgyvendinimui. 
Išeivijoje išaugo nauja jauni
mo karta, nemačiusi ar nebe
prisimenanti Lietuvos, kas die
ną vis tolstanti ne tik nuo 
tėvų perteikto tėvynės povaiz-
džio. bet ir nuo paties tautos 
kamieno. Dėl žinomų priežas
čių nėra kultūrinio ryšio su 
kraštu. Taigi neturime vieno 
pačių gaivalingiausių šaltinių 
tautinėms vertybėms papildyti, 
vieno svarbiausiųjų lietuviško 
jaunimo auklėjime veiksnių. 
Telieka tik jaunimo organiza
cijos, knyga, lituanistinė mo
kykla ir šeima — vieninteliai 
lietuviškumo veiksniai. Ne vi
sada jie pajėgūs naujose są
lygose dar ir dėl to. kad jau
nimo auklėtojai dažnai išsekę 
r.e tik fiziniai, bet ir dvasiniai, 
nes. gyvendami praeities kul
tūriniu kapitalu, bus jau jį 
išbarstę, niekuo jo nepapildy-
dami: dėlei "patriotizmo" pa
neigę svetimo krašto kultūri
nes, moralines bei socialines 
vertybes, žodžiu, užmerkę akis 
viskam, kas svetima. Tuo tar
pu jaunimas auga svetimoj, 
bet natūralioj dirvoj. Taip iš
auga dar aštresni E. Sprange-
rio vadinamieji "kartų prieš
taravimai" išeivių grupėse, 
kaip monolitinėj tautoj. Be to. 
jaunimo brendimo laikotarpy
je sumažėja šeimos bei vyres
niųjų autoritetas ne tik ver
tybių pasirinkime, bet ir auk
lėjimo srityje. Auklėjimo vie
tą užima auklėjimasis, pasi-
reiškiąs per organizuotus jau
nimo vienetus, pradedant uni
versitetų korporacijomis ir bai 
giant siaurais saviauklos vie
netais. Šioj auklėjimosi ska
lėj, teigiamai ar neigiamai 

formuojančioje jaunąją kar
tą, jaunimo teatras yra vie
nas iš pozityviausių veiksnių. 
Neatsitiktinai jis organizuoja
mas vidurinėse mokyklose bei 
universitetuose; ir ne vienin
telė jo užduotis išauginti jau
nąją teatralų kartą. Istoriškai 
išaugęs iš dievų kulto, teat
ras ir šiandien negesina pro
metėjiškos kibirkšties jaunimo 
polėkiams. Jaunimas nemėgs
ta gyventi vyresniosios kar
tos šešėlyje: jis nori gyventi 
titaniškai Tai sveiko augimo 
dėsnis. Bet užtvenkti vande
nys turi išsilieti, o tinkamai 
suorganizuotas jaunimo teat
ras gaiš būti kryptį turinčia 
tėkme bręstančio jaunimo aud
ringai srovei reguliuoti. 

Norint lengviau suprasti 
jaunimo teatro paskirtį, rei
kia atsižvelgti į fizinius ir 
psichologinius augimo reiški
nius. Visų pirma bręstantis 

jaunuolis nebėra vaikas , be t 
dar nėra ir pilnai suaugęs žmo
gus. Jis yra lieptas t a r p vai
ko ir suaugusiojo, savo augi
mu ir dvasinėmis ypa tybėmis 
artėjąs prie pas tarojo , no r s 
dar nėra pilnai pajėgus inter
pretuoti bei analizuoti gyve
nimo reiškinius. Tai c h a r a k t e 
rio kūrimo ir vertybių pasi
rinkimo laikotarpis. Kūryb i 
nė ir atkuriamoji fantaz i ja 
yra esminis jaunimo bruožas , 
skiriąs jį nuo vaiko i r a r t i n ą s 
prie suaugusiojo. Iš to , ka ip 
kad Goethe vadina "kiekvie
nas amžiaus tarpsnis tu r i sa
vo filosofiją", išplaukia i r 
skirtinga jaunimo t ea t ro pa
skirtis: formuoti cha rak te r į 
ir kurti vertybių pasaulį, pa
dėti spręsti vidines į t ampas , 
tuo pačiu laiku nep ra randan t 
teatro, kaip meninio \deneto, 
kūryb'ngumo. 

Bendrine prasme t e a t r a s 
yra gyvenimas, pasireiškiąs 
nuolatiniu idėjų bei į takų sru
venimu tarp scenos ir žiūro
vo; scena auklėja žiūrovą, iš
prusęs žiūrovas daugiau rei
kalauja iš scenos. Taip auga , 
viens kitą papildydami, t ea t 
ras ir žiūrovas. Nereikia už
miršti, kad tea t ras y r a t ik 
viena kultūrinių vertybių. Kiek 
įtakos daro šeima, mokykla , 
didmiestis, klimatas, geogra 
finė aplinka, civilizacija, sve
timų kultūrų įtaka, t a i klau
simai netiesioginiai sur iš t i su 
teatru, tačiau nesprendžiami 
šio rašinio rėmuose. 

Viena aišku, j aun imas nor i 
auklėtis per jaunimą, p e r t ą 
pačią generaciją. Taigi įr j au 
nimo teatro esminis b ruožas 
yra jaunieji aktoriai ir jaunie
ji žiūrovai. Negalime paneig t i 
senosios aktorių k a r t o s į ta
kos bei nevertinti jų p a t y r i 
mo, taip reikalingo auk lė jan t 
jaunuosius teatralus. Šiam 
reikalui jie skyrė daug dėme
sio praeityje, tad ne teks j a i s 
nusivilti ir vėliau. 

Būtų klaidinga galvoti , k a d 
vienintelė jaunimo t e a t r o pa
skirtis yra palengvinti bręs
tančio jaunimo vidinius konf
liktus spręsti. Idėjų pasau l i s 
yra platesnis negu su fiziniu 
brendimu susijęs vidinių ko
vų laikotarpis. C h a r a k t e r i o 
formavimas ir idėjinio ak i ra 
čio plėtimas t runka ilgai, i r 
šiuo laikotarpiu jaunimo tea t 
rui dirva gana plati. 

Ypatinga paskirtis išeivijoje 
tenka jaunimo tea t ru i lietu
vybės išlaikyme. Kaip anks 
čiau minėjau, šeimos į t aka bei 
kiti autoritetai silpnėja ne tik 
auklėjimo srityje, bet i r kitų 
vertybių pasirinkime. Nor in t 
pažinti Lietuvą, neblogai ją 
galima pažinti teatre. Tai ge
riausia dirva taut inėms ver ty
bėms atskleisti ir be pr ievar
tos jas perduoti jaunajai kar 
tai. Jaunimo tea t ras turė tų 
iškelti mūsų tautines aspiraci
jas, parodyti mūsų pergales 
bei pralaimėjimus. J au vien 
tik lietuvių kalbos skambėji
mas yra didelis veiksnys. Ak
toriai bus verčiami be akcen
to lietuviškai kalbėti ne t ik 
scenoje, bet ir tarpusavio 
santykiuose: ž'ūrovai turės 
progos klausytis veikalų gry
na lietuvių kalba: esant dides
nei v.'kalų paklausai, d rama
turgą: labiau domėsis scena. 
Be to. dėka gero organizuo
tumo (pvz. kaip " D r a u g o " 
romano konkursų organizavi
mas) gal ir lietuviškoji sce
na praturtėtų savųjų autorių 
kūriniais. 

Ka'p lietuviškasis j aun imo 
teatras turėtų būti organizuo
jamas, nėra šio s t ra ipsnio 
apimtis. Viena aišku, kaip kul
tūrinė institucija, jis ne tu rė 
tų būti vienos kurios nors po
litinės ar ideologinės g r u p ė s 
įrankis. Jis turėtų būti lietu
vių jaunimo teatras, ne skal-

fNukelta j 3 psl.) 
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MOKSLAS MENAS
LITERATŪRA

JAM NESTINGA KŪRYBINIO POLĖKIO
IR VILTIES

Stasio Santvaro 60 metų amžiaus sukaktį minint

i

su gimtuoju kraštu.

*
Šiais metais gegužės mėn. 27 lis ir šakotas. Tačiau smarkiai 

d. Stasiui Santvarui sukanka 
60 metų. Koks būtų teisingiau
sias Stasio Santvaro apibūdini, 
mas, aš nesiryžtu spręsti. Daž
niausiai jis minimas kaip poe
tas. Tai yra tik dalinė tiesa. 
Stasio Santvaro asmenybė yra 
daug platesnė ir daug šakotes- 
nė: dramaturgas, solistas, ak
torius, visuomenininkas, operų 
libretų vertėjas ir rašytojas, 
baleto libreto rašytojas, teatro 
direktorius, žurnalistas, poetas 
ir t. t. Lietuvių Enciklopedijos 
renkamam tome jo asmenybės 
ir darbų apibūdinimai užima ke
letą puslapių. Gi mes čia pami
nėsime tik pačias stambmenas.

Stasys Santvaras gimė 1902 
m. gegužės 27 d. Rusteikoniuo- 
se, Seredžiaus valse., Kauno 
apskr. Mokėsi Seredžiuje, Vil
niuje ir Kaune. Klaipėdos kon
servatorijoje studijavo muziką 
ir dainavimą, o gavęs Švietimo 
ministerijos stipendiją, studija
vo muziką ir dainavimą Mila
ne. Ten pat studijavo italų kal
bą ir literatūrą.

1919 m. sausio 11 d. stojo 
savanoriu Lietuvos kariuome
nėn. Dalyvavo kautynėse su 
bolševikais ir buvo sužeistas.
1923 dalyvavo Klaipėdos kraš
to sukilime. Tarnavo: kariuo
menės intendantūroj, Eltoj, bu
vo Tautos teatro ir Vilkolakio 
administratorius, Lietuvos Ai
do korespondentas Italijoj. Bu
vo operos solistas - tenoras, 
operos teatro dramaturgas. 
Yra išvertęs: ,Mocarto Don Ju- 
aną ir Figaro vestuves, Smeta- 
nos Parduotąją nuotaką, Boro, 
dino Kunigaikštį Igorį, Wolf - 
Ferrari Keturis storžievius, 
Flatowo Martą, Verdi Otelio 
ir Traviatą, Humperdincko Jo
nuką ir Gretutę, Massenet Ma- 
non, D’Alberto Mirusias akis, 
Pucini Bohemą ir Vakarų mer
gelę, Dzeržinskio Ramųjį Doną 
ir eilę kitų mažesnių dalykėlių. 
Taip pat yra išvertęs apie 100 
atskirų operos arijų ir dainų. 
Patsai parašė tris operos libre
tus: Pagirėnai, Eglė, žalčių ka
ralienė ir Atlantidą, taip pat 
baleto libretą Sužadėtinė.

Grožinės literatūros baruose 
pradėjo reikštis 1921 metais, 
atspausdindamas savo pirmuo
sius eilėraščius Sekmojoj dienoj. 
Vėliau savo raštus spausdino: 
Bare, Židiny, Naujame žody, 
Mūsų dienose, Naujojoj Romu
voj, Vaire, Lietuvos Aide, XX 
Amžiuje, Akademike. Pirmasis 
jo dramatinio žanro veikalas 
Saulytė išsp. 1923 metais, o
1924 ir pirmasis eilėraščių rin. 
kinys Saulėtekio maldos. Jo pa
rašytos dramos: Žvejai, Žemėj 
nesusitikę, trilogiją Minių my
limoji, Pranašas, Pavergtieji, 
pjesė Kaimynai, Moterų san
tarvė. Poezijos: Pakalnių debe
sys, Giesmės apie saulę ir sie
lą, Laivai palaužtom burėm, 
Atidari langai, Aukos taurė.

Kadangi sukaktuvininkas gy
vena Bostone, aplankau jį ir 
čia pateikiu keletą jo atsakymų 
į mano įvairius klausimus.

kapojamas laiko ir istorinių 
įvykių. Kiek man pasisekė žinių 
surinkti, mano protėviams ne
stigo maištaujančios dvasios. 
Vieni buvo įsimaišę į 1831 m. 
sukilimą, o mano senelis dėl 
dalyvavimo 1863 m. sukilime 
prarado žemes ir turtą ir kiek 
vėliau buvo įsikūręs nuominin
ku nedideliame Pikčiūndvario 
palivarke. Tetų ir dėdžių buvo 
nemažai. Vienas iš jų buvo ku
nigas ir katalikų misionierius 
Kinijoj. Nesmagu pastebėti, 
kad “nubiednėjusi” giminės ša
ka netruko prarasti šiltesnį ry
šį su tais, kurie į sukilimus ne- 
įsivėlė ir savo sodybų neprara
do.. Mano giminės epopėja ga
lėtų būti dramatiška ir įdomi, 
bet kas ją parašys? Deja, sa
vo šakoj iš vyrų tarpo aš esu 
paskutinis.

— Gal ką nors iš vaikystės? 
Gal pats gražiausias žmogaus 

sapnas yra vaikystė. Dvylika
jos metų aš praleidau erdvio- neatsilieka nuo žmogaus
se Seredžiaus apylinkėse, kur 
buvo ypač gausu kapelių, kapų 
ir milžinkapių mistikos. Pats 
savo akimis regėjau, kai griu
vo skardžiai, o iš jų į tyrą 
Peštvės vandenį ritosi žmonių 
ir arklių kaulai. Tie metai, pa
skendę padavimuose ir pasako
se, mane ypač stipriu ryšiu su
rišo

V. Maželio nuotrauka

Žiedam ir vaisiam saulės klėtis bus atidaryta,
Panirsi spinduliuos kaip sidabrinės upės gilumon. (S. Santvaras)

<
$

šių metų 
kuris taip- 

okupantų

— Ar iš gausios šeimos esa
te kilęs?

— Giminės medis buvo dide-.

Okupantų pataikūnas A. 
Venclova parašė savo atsimi
nimus apie a. a. rašytoją A. 
Vienuolį. Atsiminimai išspaus
dinti naujame (4) 
“Pergalės” žurnale, 
gi yra leidžiamas 
kontrolėje Vilniuje.

Šalia įvairių sapaliojimų, 
įdomus yra Venclovos pasipa- buvo teisingos, ir rašytojas, at 
sakojimas, kaip komunistai cen
zūravo Vienuolio raštus. Venclo
va, kalbėdamas apie Vienuolio 
“Puodžiūnkiemį”, rašo: “Atro
do, kurdamas šį romaną ra
šytojas (Vienuolis) dirbo dau-

Stasys Santvaras Vytauto Maželio nuotrauka

sap-Vaikystės sapną baigiau 
nuoti Vilniuje, tame nuostabiai 
gražiame Vid. Europos mieste, 
kur ne tik pradėjau mokytis, 
bet ir geriau save pažinti.

— Kada pradėjote rašyti?
— Tikiuosi, jog klausiat, ka- 

pradėjau eiles rašyti? Pir- 
jų pluoštą paruošiau 1916 
lankydamas Ryto draugi- 
gimnaziją Vilniuje. Mano

da
mą
m., 
jos
globėjas buvo dail. Ant. Žmui
dzinavičius, o pirmieji netiesio
giniai poezijos meno mokyto
jai Maironis ir Faustas Kirša. 
Žinoma, jau tada skaičiau Ad. 
Mickevičių, Puškiną, Lermonto
vą, bet poezijos žodis lietuvių 
kalba tada mane ir daugiau 
jaudino ir labiau veikė.

— Koks svarbiausias jūsų 
gyvenimo įvykis?

— Mano gyvenime, kiek aš 
jį aprėpiu, buvo visa eilė svar
bių ir jaudinančių įvykių. Ma
lonių, širdį glostančių, bet ir 
tokių, kurie lyg nepagydoma

šešėlio. Kuris jų svarbiausias 
— nelengva atrinkti. Gal visi 
jie svarbūs ir... veik nė vieno 
svarbiausio...

— Ką iš savo kūrybos la
biausiai vertinate?

— Rašytojo santykis su savo 
darbu yra atskira ir paini prob
lema. Atsakymų į tą klausimą 

| gali būti įvairių, nes, be kita

ko, rašytojo santykį su savo 
kūriniu nemažai lemia ir žmo
gaus būdas. Mano asmeniniai 
išgyvenimai dažniausiai būna 
tokie: keletą dienų naujai pa
rašytu dalyku būnu patenkin
tas, vėliau “susižavėjimas” 
mąžta, prasideda priekabių ieš
kojimas.

Kai dabar atsigrįžtu atgal, 
-regiu, kad nemokėjau nei pi
nigų, nei laiko taupyti. Dirbau 
nemažai tokių darbų, kurie ir 
be manęs galėjo būti gerai at
likti. Jei laiko turėčiau, bandy
čiau atsisėsti ir daug ką iš nau
jo rašyti. Tokį rimtą pasiryži
mą jau eilė metų nešioju 
auginu, lyg kokį medį, 
laiko niekas neduoda.
. Ką daugiausia mėgstu,
gal ir vertinu, tai draminę kū- 

’ rybą. Deja, paskutinis scenos 
veikalas, kurį parašiau 1943 
m. yra Moterų santarvė, 3 
veiksmų komedinio pobūdžio 
pjesė. Moderniųjų laikų bar-1

savy, 
bet...

taigi

barai atėmė iš manęs teatrą, 
tai neliko kam ir scenos veika
lų rašyti. Aštuoniolika metų, 
išbarstytų svečiose šalyse, yra 
asmeninis rašytojo apiplėšimas. 
Galvoju, kad tą savęs ir tėvy
nės praradimą ne kitaip jaučia 
ir kiti lietuviai rašytojai.

— Ar dabar ką nors rašote, 
ar ką nors artimoj ateity ža
date išleisti?

— gavusiam įžadus, neleng
va jų išsižadėti. Rašiau viso
kiose sąlygose ir aplinkybėse, 
rašiau glostomas, plakamas ir 
prie gėdos stulpo rišamas, sten
giuosi ir dabar rašyti, nes gi 
vienišam žmogui reikia pačiam 
pasirūpinti, kad šio gyvenimo 
kely įsibrėžtų nors šiokie tokie 
jo buvimo pėdsakai.

Gali kiek keistokai nuskam
bėtų pasisakymas, kad šiuo me
tu žaviuosi tematika, kurios 
daug metų nemėgau ir net ven
giau. Jau baigiu sudaryti stam-
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KAIP KOMUNISTAI CENZŪRAVO VIENUOLĮ
giau negu kada nors anksčiau. 
Jis atsižvelgė į draugų rašyto
jų pastabas, vėliau tobulino ro
maną, padedamas kai kurių 
redaktorių. Knyga įgijo tikslius 
meninius ir visuomeninius ak
centus, darėsi sodresnė, kom
paktiškesnė, įtikinamesnė. Deja, 
ne visos redaktorių pastabos

simenu, skundėsi:
— Supranti, tamsta, man re

daktorius patarė išmesti gėles 
iš įsimylėjusių jaunuolių ran
ku — girdi, — jos mums, tary
biniams žmonėms, nereikalin-

į gos. Ir kai kuriuos gamtos vaiz. redaktoriai — tai partijos pa
dus patarė išbraukti — irgi, 
sako, nereikia jų mūsų litera
tūrai. Eet kaipgi taip galima, 
tamsta ? Juk tai neteisinga, be 
to nebus meno, tamsta.

Tai buvo asmenybės kulto 
laikai, kai kurie mūsų redakto- 
toriai iš tikrųjų kartais kibda
vo prie rašytojų su keistomis 
pretenzijomis, kažkodėl įsivaiz
davę, kad viską supranta tik 
jie, o rašytojai — nieko”.

Šitaip rašo Venclova. Aišku, 
' kad tie Venclovos vadinamieji

statyti cenzoriai. Per jų ran
kas pereina kūriniai net tiek 
aukštą vardą turinčių rašyto
jų kaip Vienuolio, ir partijos 
liniją pravesdami, jie net prie 
tokių smulkių dalykų kimba. 
Venclova rašo, kad tai buvo 
“asmenybės kulto laikais”, at
seit, Stalino metu. Stalino, tie
sa, nėra, bet vieton asmenybės 
kulto dabar 
kultas, ir tam 
kas aukojama.

yra kompartijos 
stabui vėl vis-

J. Daugailis

—NAUJAUSIEJI —

Stasio Santvaro eilėraščiai
MALONES PILNOJI

O nepaliaujamos pagalbos Motin,
Malonės ir gėrio pilna,
Verkiu aš savo kraujo nuostabiausio žiedo, 
Krūtinėj klaiki dargana...

Aptemo akys ir giedri padangė,
Mįslingi man Dievo ženklai--------
Ir skeldi akmenys, vilties ugny daiginti,
Ir dūžta, kaip žaislo stiklai...

Nejaugi mane maldos vėtrom skrenda, ,
Nejaugi malonės nėra? —
Meldžiu Tave, kad nepalaužtų laivo stiebo 
Išlėkus Į dangų audra...

O nepaliaujamos pagalbos Motin, 
Malonės ir gėrio pilna,
Tikiu, jei Viešpats laimintų tik vienu žvilgsniu 
Pradingtų širdy dargana...

MANO MYLIMAS MEDIS

Vėjuotoj ir nuogoj pagairėj mano medis stovi, 
Su vėtromis praskrieja metai jo šakom, — 
Bet jo paunksmė — tai atbėgančių pavasarių šventovė, 
Svajonių žvaigždės krenta jo glėbin naktim ilgom...

Kaip kregždės, per padangę mano medžio lapai skrenda, 
Velėnos daugelį prislėgė atžalų-------
Tarytum amžinas keleivis, jis per juodą purvą brenda, 
Ar gali kas nutildyt giesmę girių ir šilų?..

Negąsdink mūsų, tartum šmėkla, šaltas laike kirvi, 
Nemėtyk pykčio, keršto ir mirties žaibų! — 
Lyg pasaką, mes prnshne būties dienų auksinę virvę, 
Nepulsim niekuomet po kojomis tironų ir stabų...

Ir tu, kvapioji metūge, išbėgusi į rytą, 
Šaknim, kaip rankom, kibki žemėn mylimom — — 
Žiedam ir vaisiam saulės klėtis bus atidaryta* 
Panirsi spinduliuos, kaip sidabrinės upės gilumon...

Vėjuotoj ir nuogoj pagairėj mano medis stovi, 
Su vėtromis praskrieja metai jo šakekn, — 
Bet jo paunksmė — tai atbėgančių pavasarių šventovė, 
Mirtis neapkabins jo rankom žudančiom, piktom.

ŽUVĖJAS

Nors verda, trankos vandenys įtūžę,
Nuo verksmo ir kančių kalnai ir girios ūžia — 
Pakilk auksiniam apsiauste, o saulės spinduly, 
Išplauk į vandenis toli!

Seniai, seniai išniekinom Žuvėją,
Prakeiksmo kupina širdis kasdien klaikėja, — 
Nors dulkėmis apsidengė žmogaus akių stiklai — 
Ten y ra į gelmes tinklai!

Stebuklo laukia visos žemės tautos,
Stebuklo laukia gentys alkanos, apgautos — 
Tu audrą, tartum žvėrį, suvaldai ir prablaivė!, 
Te uostam renkasi laivai!

Kaip tulpės diegui leidi prasikalti,
Kaip saulės ugnimi sušildai tundrų šaltį — 
Prabilki pro erdves: Nutilk, niekšybe išdidi, 
Te meilė šūkauja širdy!...

Tu vėliava baltoji žemės bokštų,
Be Tavo šilimos visi žiedai užtrokštų, —
Tu burė, toly plazdanti, palaimos ir vilties, 
žvaigždžių giesmė juodos nakties...

PAVASARIO SNIEGAS

Snaigės lekia pro kaminus ir stogus, 
Byra, kaip didelio sodo žiedai, — 
Bet neišskrenda rūpesčiai slogūs,
Sieloj kraunas, kaip gėla, liūdni vaizdai...

Seno medžio viršūnė jau nulinko,
Ledo neprakala jo atžala, —
Tyli kankliai miškų giesmininko, 
Ir latakais nėbteka beržų sula...

Saulė vėl džiugina ąžuolą ir škirpstą, 
Upės pakrantė bus džiaugsmo pilna, — 
Tik širdy šaltos snaigės netirpsta. 
Žydrą dangų dengia speigo ūkana...

CREDO

Nors drasko sodo žiedus šėlstanti kruša, 
Nors kančios lenkia širdį nusiminti, 
Nors avilm negrįžta bitinai plušą — 
Tikiu aš Visagalio Dievo mintį.

žvaigždynai, tartum didžio mieste žiburiai. 
Laukų žiedai — tie neskaityti raštai, 
Padangių ramuma ir upių sūkuriai — 
Pilni giedros, lyg nuotakos sugrąžtai.

Gyvybės alpulio ir troškio vedama.
Per pievų šaltą rasą brenda sraigė--------
Lakštingala dainuoja meilę alpdama. 
Ir akla mėlynų erdvių pakraigė.

Padangių gervės, marių žuvys ir žmogus — 
Gyvybė žemėj pažerta be saiko-------
Ir gausiai duotas žemės grožis prabangus, 
Ir nesuvokiama platybė laiko.

Nors krinta pelkėti erdvių paukštė pašauta, 
Nors paslaptį būties sunku įminti,
Nors verkia siela, lyg belaisvė prislėgta — 
Tikiu aš Visagalio Dievo mintį.
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PROF. DR. JONAS PUZINAS — 

APIE KULTŪROS TARYBOS VEIKLA IR PIANUS 
Laisvojo pasaulio lietuvių vi- rinę veiklą? Kas tiktu labiau 

suomenę, o ypač jos kultūrinin- atlikti vienai ir kitai? 
kus, labai pradžiugino Pašau- _ p r į V a t i iniciatyva jau daug 
lio Lietuvių Bendruomenės Kul- kur y ra gražiai pasireiškusi, 
tūros Tarybos sudarymas. To- Ryškiu pavyzdžiu yra Lietuvių 
kio centrinio organo kai kuriais Enciklopedijos leidimas. Tad, 
atvejais tekdavo labai pasiges- j e į įr įg Kultūros Tarybos su-
ti. Nors ir neginčijamas fak- planuotų darbų ką nors imtųsi 
tas , kad reikšmingiausieji mū- įgyvendinti paskiri asmenys, at-
sų kultūrinės veiklos darbai bu- skiros institucijos ar organiza
vo inspiruoti ir atlikti privačios cijos, tą gražią iniciatyvą svei-
iniciatyvos a r siauresnių, ne kinsime. Svarbu, kad darbas 
bendrinių organizacijų, vis dėl- būtų gerai atliktas. 
to kai kuriais atvejais entuzias
tų energija būdavo eikvojama 
ne pirmaeilės reikšmės užmo
jams, gi neretai ir didingiausi 
sumanymai subliukšdavo. ne
jaučiant visos visuomenės bent 
moralinės paramos. Šitokie kul
tūr inės veiklos "pasimetimai" 
dabar, Kultūros Tarybai egzis
tuojant, tikimės, išsilygins. 
Tad ir linkėtina jai ieškoti to 
vaisingiausio kultūrinės veik
los kelio, kuriame kiekviena 
privati a r organizuota energija 
reikštųsi ten, kur ji labiausiai 
yra reikalinga ir kur jos dar
bo vaisiai būtų našiausi. 

Norėdami ryškiau ir konkre
čiau sužinoti pradėjusios savo 
veiklą Kultūros Tarybos kom
petencijas, planus, sumanymus 
ir ateities viltis, užkalbinome 
eile klausimų Kultūros Tarybos 
pirmininką prof. dr. Joną Pu-
ziną. 

— Toliau nuo centriniu mūsų 
organizacijų valdybų stovinčiam 
lietuviui ir eiliniam kultūrinin

kam' 
Prof. Jonas Puzinas 

— Kokia forma ir kokiais 
atvejais bus bendradarbiau
jama su kitomis, į kultūros dar
bą pasinešusiomis institucijomis 
ir privačiais, kultūrinę iniciaty
vą rodančiais asmenimis? Pvz. 
su Lietuvių Fondu — ar Kul
tūros Taryba turės ten reikš
mingos įtakos ir autoriteto, 
skirstant paramą kultūrinei ir 

kni, neįsigilinus j organizacijų k ū r v W n e i ] i etuvių v e i k ] a i ? 

s ta tu tus , gali būti neaišku, ko
kia y r a suformuotos Kultūros — Kultūros Taryba, būdama 
Tarybos kompentencija ir koks patariamuoju PLB Valdybos 
yra pagrindinis jos veiklos tiks- organu, nesinaudos kokia nors 
las? Būtn malonu, kad gerb. "įsakomąja'" galia, bet bendra-
Profesorius čia trumpai ir aiš- darUiaus su kultūrinį darbą 
kiai suformuhiotumėt Tarybai dirbančiomis institucijomis bei 
numatytą veiklos dirvą mūsų privačią iniciatyvą rodančiais 
laisvojo pasaulio lietuvių kul- asmenimis. Ji džiugsis, galėda-
tūriniame gyvenime. j m a padėti patarimo prašan-

— PLB Kultūros Tarybos t i c r r 's> k a d tik visa tai prisidė-
kompentencija ir pagrindiniai t u P r įe lieutvių kultūrinio gy-
jos veiklos tikslai yra nusakyti venimo lygio kėlimo. Ir tolimes-
š. m. kovo 17 d. priimtame sta- n i s Lietuvių Fondo darbas, 
tute. Pirmuose trijuose punk- skirstant paramą kultūrinei ir 
tuose visa šiaip apibūdinama: kūrybinei veiklai, bus reikalin-
" 1 . Lietuvių kultūros bei kul- S a s S e r a i apgalvoto plano. Kai 
tūrinio veikimo perspektyvai Lietuvių Fondo veikla lies Kul-
ryskinti , planuoti ir lietuvių t ū r o s Tarybos sritį, ji pagei-
išeivijos švietimo, mokslo ir >daus- k a d i r J o s nuomonė bū-
meno kėlimu rūpintis sudaroma " i i š r ausy t a . 
Pasaulio Lietuvių Bendruome- — I ką Kultūros Tarybos 
nės Kultūros Taryba; 2. PLB veiklos pradžioje nutarta ypač 
Kultūros Taryba yra P L B Vai- kreipti dėmesys ir kokie arti-
dybos patariamasis organas: miansi darhjii ir rūturčiai yni 
3. Kultūros Taryba planuoja prieš akis? 
stambesnius lietuvių kultūros 

švietimo srityje atkreiptinas 
ypatingas dėmesys lituanistinių 
mokyklų išplėtimui, nes dar di
delis tėvų skaičius kažin kodėl 
neleidžia savo vaikų j jas. Taip 
pat turėtų būti pagyvintas s to
vyklavimą-, studijų dienų, li
tuanistinių kursų ruošimas. Bū
tų naudinga suvienodinti dės
tomųjų dalykų programas, 
vengti paralelizmo vadovėlių 
ruošime bei leidime. Kalbos 
srityje — turi būti rūpinamasi 
kalbos grynumo išlaikymu, ko
vojama su besibraunančiomis 
svetimybėmis spaudon ir kas -
dieninėn kalbon. Tam reikalui 
dar labiau sustiprintina ir pla
čiau paskleistina Gimtoji Kal
ba. Mokyklos darbui ir šiaip 
gyvenimo praktikai labai svar
bu, kad būtų laikomasi vienos 
rašybos. Kultūros Taryba ma
no, kad būtų geriausia laikytis 
dar ir dabar Lietuvoje tebevar
tojamos jablonskinės rašybos, 
kuri niekad oficialiai ir nebu
vo pakeista. Literatūros, dailės, 
muzikos ir kitose meno srityse 
visuomenė skatinama daugiau 
domėtis ir remti mūsų kūrėjų 
pastangas. Labai vertinamas 
visuomenės duosnumas premi
joms, bet pageidaujama, kad 
jos nebūtų skiriamos vieno 
žanro literatūrai, bet taip na t 
ir kitoms literatūros, meno ir 
mokslo sritims. Būtina, kad 
mūsų lietuviai dailininkai suei
tų krūvon ir suruoštų kilnoja
mas apžvalgines meno parodas. 
Teatrinėje veikloje — remtinos 
ir stiprintinos atskiros trupės, 
kad jos su spektakliais galėtų 
aplankyti ir kitas, teatro netu
rinčias kolonijas. Suaktyvinti 
Lituanistinio Instituto veiklą, 
ypač skatinti ir remti lituanis-

i 

tinių mokslo veikalų leidimą. 
Siekiant išlaikyti ateičiai mūsų 
išeivijoje sukurtas kultūrines 
vertybes, būtina skubiai rinkti 
ir telkti vienon vieton atrink
tus svarbesnius kultūrinio gy
venimo dokumentus, periodikos 
komplektus, mūsų rašytojų, žy
mesniųjų kultūrininkų ir veikė-
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Henrikas Šalkauskas Nakties muzika 

Aloyzas Baronas 

KASDIENIN IA I DAIKTAI 

DAIGAS 

Siūruoja tavo šilko drabužėliai. 
I r ka'Į) žmogus veržiesi i erdves, 
O rytmečiais, kai šalnos širdj Rele, 
Besapnavai toli žaliuojančias girias. 

Ir mažas tu ir virpi kovo vejuos. 
Tikį. kad saule tavo kraują žaliąjį užkais, 
Ir miršti lyg žmogus, kuris taip pat negrįžtamai 

nuskriejo, 
Drauce su tavo sėklas nešančiais pūkais. 

DAINA 
Per radiją girdėt mergaite' mini. 
Meilės dainoj žalias salas Bermudų, 
O aš regiu kaip debesys šilkiniai 
Virš lygumą užlietu saulės juda 

į vakarus tolyn, kur baigias mūsų kelia^ 
I r kur visi užmigs, kas kartą tik nubudo. 
Kur visa nuskambės kaip ta dainele 
Apie jo meile ir salas Bermudų. 

LIETUS 
Lietus, lietus, kaip Scmerset Maagham novelėj. 
Toks nesustabdomas, graudinantis ir piktas. 
Ir Įkyriai ligi pat kaulų gelia. 
Kaip ir mintis, kad vieną kart palikti 

Reikės kas buvo ir ko da r neturėjai 
Padėt ir lengvą ir sunkiausią naštą, 
Ir gaila bus saulėlydžiu, ir vėju. 
Ir to lietaus, taip įkyraus be kramto. 

GENERACIJA 
Kasvakar miestas paberia šviesu gausybe že.mėn. 
Ir rakiės rėkiančios lippsrroja akyse. 
Ar tu tiki. kad mes peeiais aukštais padangei ramiam. 
Kad mes pasiutusi, nekrintanti ir neužtęsiant i 

dvasia. 

Nukopia dienos nesulaikomos kalnais ir brenda 
mariom, 

O mes kaip ta berėkianti reklamose ugnis 
v a r g u tuos kalnus perkeliauti galim 
Fr t a s mar ias siūbuojančias nnbrist. 

ir švietimo darbus, svarsto 
PLB Valdybos ar atskirų kraš
tų LB pateiktus svarstyt i tos 
srities klausimus". Taigi, kaip 
matome, PLB Valdyba y r a pa
vedusi Kultūros Tarybai ne
lengvą ir atsakingą darbą. Kad 
to darbo planavimas būtų sėk
mingesnis, tarybos nariai pasi
dalino savo tarpe atskiromis 
darbo sritimis: vieni rūpinsis 
švietimo reikalais, kiti literatū
ros, dailės, muzikos, dar kiti 
kalbos, istorijos ir kitomis litu
anistinėmis sritimis bei spau
da. Prireikus, Kultūros Taryba 
kooptuos ir daugiau narių bd 
kviesis talkininkų. 

palaiKyti savo 
— Kain manote derinti pri- ninką Leonar 

vačią ir bendruomenine kultu- K ; ' ; . : - T . 

— Rūpesčių kultūrinio dar
be srityje yra labai daug. Juos 
ypačiai kelia nepakankamas 
lietuvių visuomenės domėjima
sis kultūrinio darbo apraiško
mis ir menku mūsų k'"m-" : '; pa
stangų rėmimu. Paskutiniu--^ 
Kultūros Tarybos posėdžiuose 
jau apsvarstyta visa eilė atlik
tinų darbų. Čia apsiribosiu tik 
kai kurių svarbesnių k'ausuT'; 
iškėlimu, švietimo srityje visuo
se kraštuose yra daug pa lary-
ta ir tebedaroma, tą darbą dar 
labiau pagyvins JAV LB įsteig
ta švietimo Taryba, su karia 
Kultūros Taryba artimai bend
radarbiaus, paskirdama rys: : : 

Kwįmi POAA$& 
AR SUS RAŠTINGA JAUNOJI KARTA? 

Chicagos Aukštesniosios Li
tuanistikos Mokyklos metraš
čio "Tėvynės pašvaistė" išė
jimo proga verta pamąstyti 
apie tai, kas po mūsų prirašys 
lietuviškus laikraščius, kas 
pratęs tremties literatūros 
tradicijas naujoje kartoje ir 
plės lituanistinio mokslo aki
račius. 

Ne kartą tenka išgirsti la
bai jau pesimistiškų balsų, 
girdi, viskas blėsta, energija 
mąžta, jaunieji lietuviškos ei
lutės juodu ant balto nesurai-
to, pagaliau, girdi, jie ir ne
gali būti kitokie amerikietiš
kų mokyklų malūne, o kai ap
lamai lietuviška sąmonė blės
ta, argi ne iliuzija tokioj ap
linkoj tikėtis naujų Maironių 
ir naujų Donelaičių? Ir šito
kius argumentus pasiklojus, 
ramia sąžine nuleidžiamos 
rankos, belaukiant tik paties 
blogiausio. Užsimirštama, kad 
ir Maironis lietuviškųjų mo
kyklų nelankė, tačiau šitai ne
kliudė jam tapti lietuvių li-
t^atūros klasiku. 

Bet, gal būt , sakysite — be
pigu buvo Maironiui, kai jo 
jaunystėje visoj aplinkoj pra
sidėjo lietuviškosios sąmonės 
budimas, viskas kilo aukštyn, 
ir poetas savaime buvo nešte 
nešamas tautinio atgimimo 
sriauto. Kas kita dabar, čio
nykštėje situacijoje, kai vis
kas šiaip ar taip linkę riedėti 
£.. j . . . 

Tačiau, jeigu kam nepakan
ka Maironio pavyzdžio, tebū
na primenamas dar ir Done
laitis. Jo laikų Mažojoje Lie
tuvoje tikrai nebuvo jokio, 
maironiškai suprasto, tautinio 
atgimimo ir lietuvybės poten
cija bei visa aplinka buvo ga
na panašios j čionykštę lietu
vybės situaciją. 0 vis dėlto ir 
tokiose sąlygose ir tokioje ap
linkoj subrendo ir kūrė vienas 
iš didžiausių mūsų rašytojų. 

Skeptikai čia dar galėtų 
griebtis vieno argumento, sa
kydami, kad Donelaitis turė
jo galimybės mokslintis anais 
laikais daug dėmesio lietuvių 
kalbai skyrusiam Karaliau
čiaus universitete, lankydamas 
jame Lietuviškąjį seminarą. 
Tačiau skeptikus pertrauksim, 
užklausdami. o kasgi draudžia 
ar kiiudo čionykštei mūsų aka
deminei kartai lankyti Aukš
tesniąsias Lituanistikos mo
kyklas. Lituanistikos Pedago
ginį Institutą, net universite
tus, kuriuose lituanistika yra 
dėstoma: Pensilvanijos univer
sitete, Philelphijoj ir Fordha-
mo universitete, New Yorke. 

Muencheno universitete, Vo
kietijoje, Berno ir Ziuricho 
universitetuos, Šveicarijoje ir 
kitur. 

Šitas rūpestis keliamas to
dėl, kad mes permaža kreipia
me dėmesio j šiuos aukštojo 
mokslo lituanistikos židinius, 
kad juose, pvz. Europos uni
versitetuos, lituanistiką studi
juoja ne lietuviai, bet vieni 
tik svetimtaučiai. Tad ir ne
norime būti šimtaprocentiniai 
optimistai ir viską regėti tik 
pro ružavus akinius. O šešė
liuotų faktų y ra daug ir gana 
nelinksmų. Sakysim, verta pri
siminti, kad ir tokia analogi
ja. Nepriklausomoj Lietuvoj 
aukštesniųjų gimnazijos kla
sių moksleiviai patys savo raš
tais užpildydavo jaunimo laik
raščius bei žurnalus. Dar gim
nazijos suole esant, ne vieno 
jų raštai jau buvo spausdina
mi rinktiniuos literatūros žur
naluos. Gimnazijose maždaug 
kas penkmetis išaugdavo vi
sai nauja plunksnos darbinin
kų karta. Prieš keliolika me
tų stovyklinės mūsų gimnazi
jos Voiketijoje dar irgi savą
ją duoklę kūrybiniam tautos 
gyvastingumui atidavė, įskie-
pydamos pačias jauniausias, 
dabar jau gerokai subrendu
sias mūsų kūrybinio žodžio 
atžalas. 

Bet po to? Kasgi naujo ir 
kasgi gero talentų ugdyme 
po to. kai pasklidome visuose 
pasviečiuos? Va, čia ir nega
lime linksmai atsakyti. Ne tik 
čia Amerikoje, bet ir Euro
poje, kur didžia dalimi savais 
pinigais išlaikome net dvi lie
tuviškas gimnazijas, lig šiol 
vilčių nepateisinusias kūrybi
ne prasme, nesulaukėme nė 
vieno, rimtesnio dėmesio ver
to literatūrinio talento. Taip
gi, berods, nebuvo girdėti, kad 
iš Europos lietuvių gimnazijos 
abiturientų kas nors būtų 
ėmęs studijuoti ten pat pašo
nėje esančiuos universitetuos 
lituanistiką. 

Tai liūdnoji šiandieninio 
mūsų rašto pusė. Tačiau situ
acija nėra tokia, kad j au nie
ko nebūtų galima tikėtis. O 
kad ir šitose sąlygose, kurios 
(dar kartą kartojam) nėra 
blogesnes negu Donelaičio lai
kais, galima laukti šviežios 
kūrybinės pamainos, rodo ir 
naujasis jaunimo metraštis 
"Tėvynės pašvaistė"'. Norėtųsi 
linkėti, kad "Tėvynės pašvais
tė" ir toliau negestų, kad jos 
šviesoje bręstų jaunų žmonių 
talka mūsų spaudai ir naujas 
žodis mūsų literatūrai. 

K. Br. 

Maine, laukia vasaros -.-:.: r, 
aukšču. ; re n 

Lietuviškos dainos švente 

Chicagoje 
Vargu ar buvo begalima A. L. R K. Vargonininkų Sąjun

gos 50 metų sukaktį prasmingiau paminėti, kaip rytoj (sekma
dienį) 5 vai. po pietų Marijos Aukštesniosios Mokyklos audito
rijoje įvykstančiu visų Chicagos lietuvių chorų bendru koncer
tu. Tai ne eilinis koncertas, tai tikra dainų šventė širdžiai atsi
gaivinti ir muzikinėms savo jėgoms išbandyti. Džiaugėmės šiemet 
savuoju choru operoje. Tikimės, kad visos dainuojančios Chica
gos pasirodymas bus dar balsingesnis. O ir pati daina šį kartą 
bus tikrai sava, daugumoj savų kompozitorių ir savos tautos. 
Dainuojančios masės puokštėn įpinti ir mūsų solistų balsai įspū
dį dar labiau sustiprins, šventės svorį jau iš anksto didina ir 
eilė žinomų mūsų dirigentų - kompozitorių, kuriems turės pa
klusti chorais perpildyta scena. Dainų šventės organizatoriai, 
chorai ir solistai šitam neeiliniam įvykiui ilgai ir stropiai ruošėsi. 
Belieka tik visai lietuviškajai Chicagai nepraleisti progos šioje 
mūsų dainos šventėje dalyvauti. K. 
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JUBILIEJINIO KONCERTO PASIKLAUSIUS
JUOZAS STROLIA, Chicago, DL

Šventė ir koncertas
Lietuviškai organizacijai su

laukti svetimam krašte auksi
nio jubiliejaus — nedažnas įvy
kis. Praeitą sekmadienį, birže
lio 3 d., dalis Chicagos lietuviš
kos visuomenės buvome liudi
ninkai ALRK Varg. S-gos to
kio 50 metų jubiliejaus ir jam 
atžymėti surengto įvairiaspal
vio koncerto, kuris iš anksto 
spaudoje buvo kartais skelbia- 
mas kaip Mažoji dainų šventė, 
o kartais kaip koncertas, nes 
koncerte dalyvavo Operos vyrų 
choras, Dainavos ansamblis, 
Moterų, Lietuvos Vyčių cho
rai, Al. Stephens ansamblis ir 
Chicagos parapijų chorai su 
apie 300 dainininkų ir kviesti
niai solistai su viso koncerto 
akompaniatorium J. Byansku.

Šiaip ir anaip
Šį įvykį vertinant, susiduria

ma su kai kuriais sunkumais. 
Pvz., jei vertinti jį kaip Mažą
ją dainų šventę, tai visas šis 
darbas, kaip labai nevienodo 
lygio chorų masės daininė de
monstracija, būtų gal labai “sa
vo vietoje”, o jei vertinti kaip 
vokalinį koncertą, tuomet pasi
rodo nepaslepiamų trūkumų.

dainų — pamestinukių, nes ži
no ir dainos tėvus, t. y. poezi
jos ir muzikos autorių ir jų dai
nuojamos dainos vardą. Tačiau 
tai jau etikos klausimas.

vienas žodis, bet ne du. Todėl, 
jį dainuojant, 
guliuotinas ir

atitinkamai re- 
atsikvėpimas.

Stinri pabaiga

Pirmosios dalies vainikas

Br. Budriūno “Ant ma- 
diriguojant pačiam auto- 
Šis, vienų rankų vadovy- 
išauklėtas vos keliasde- 
vyrų choras dainavo ne-

Pirmąją programos dalį ap
vainikavo Chicagos Liet. Ope
ros vyrų choras, diriguojamas 
Alf. Gečo, o vieną dainą, bū
tent, 
rių”, 
riui. 
bėję 
šimt
sulyginamai impozantiškiau, ne
gu visas jungtinis 300 daininin
kų choras. Dainavo paprastu
tes, nesunkias dainas (Štarkos
— Jojau dieną, Dambrausko — 
Jau žirgelis pabalnotas, Bud
riūno — Ant marių ir Karoso
— Augo kieme klevelis), ku
rios kartais kitų chorų dainuo
jamos atneša nostalgiją ir mie
go antplūdį. Šis nedidutis vy-

I rų choras dainavo jas su to- f 
kia ekspresija ir dinaminių 

į kontrastų įvairumu, kad klau- 
< sytojus kėlė nuo kėdžių į dau
sas. Publika vis reikalavo kar
toti.

Baigiant koncerto programą, 
jungtinis mišrus choras, vado
vaujamas dr. L. Šimučio, pa
dainavo keturias dainas, kurių 
viena, būtent, VI. Jakubėno 
“Tremtinių ir išvežtųjų gies
mė”, yra gana sudėtingas ir 
nelengvas kūrinys. Tačiau tas 
pats choras Šimučio vadovybė
je prieš galą skambėjo galin
gai, visai darniai ir jautėsi vie
ningas pulsavimas. Koncertas 
baigtas St. Šimkaus “Lietuviais 
esame mes gimę”.

Pagarba vargonininkams

I
Vienur blankiau, kitur darniau

Darniai nuskambėjus ’ Al. J. 
Aleksio pravestai “Maldai už 
Tėvynę”, A. Dambrausko, ir 
tautų himnams ir S-gos pirmi
ninko Ant. Giedraičio trumpam 
ir šiltam žodžiui į klausytojus, 
tolimesnė koncerto eiga, atrodė, 
įklimpo. K. V. Banaičio “Po 
aukštus kalnus” ir Šimkaus 
“Vėjo dukra”, dainuojamos 
jungtinio mišraus choro, pra
ėjo blankiai ir protarpiais be 
jokio darnumo. Dirigavo Br. 
Budriūnas. Ir ką gi jis galėjo 
iš choro išspausti, jei į uolių 
dainininkų tarpą buvo įsimaišiu
sių “turistų” arba stovėtojų, 
kurie nerado reikalo praverti 
burnų. Kiti — šaukė ir už sto
vėjusius ir skyrėsi iš visos ma
sės. Paties Budriūno lengva 
liaudies dainelė “Praded auš
relė aušti” skambėjo jau nesu
lyginamai darniau.

Moterys reiškiasi

Antroje koncerto daly 
listė Gen. Giedraitienė padai
navo Tallat - Kelpšos, Čerie- 
nės, Kačanausko ir Gounod kū
rinių. Vidutiniame registre dai
nos skambėjo sodriai, ko ne
būtų galima pasakyti 
aukštutines gaidas.

Darniai ir niuansuotai skam
bėjo Al. Stephens diriguojamo 
moterų choro dainos (Br. Mar- 
kaičio, S.J., — Eglės rauda, A. 
Vanagaičio — Rods, parpul- 
čiau ir Br. Budriūno — Tėviš
kėlė. Tačiau gaila, kad ir šios 
darbščios idealistės — muzikės 
darbe atsiranda (ne nuo jos 
pareinančių) nesklandumų. Pvz., 
beveik per visą jos dainų pro
gramą viena choristė, norėda
ma išsiskirti, šaukė garsiau. 
Salėje klausantis, buvo galima 
atpažinti balsą.

so-

Žiūrint į šį koncertą kaip į 
kultūrinį įvykį laiko perspekty
voje ir auksinio jubiliejaus pro
ga, tenka jį jau ir kitaip paver- 
tinti. Šis koncertas yra kultū
rinis faktas. Sveikintina, kad 
pastaruoju laiku vis dažniau 
pasigirsta balsų, skatinančių 
palaikyti ir kurti savąją lietu
višką kultūrą. O kad lietuviš
kos dainos meną šiame krašte 
ugdė ir dar tebeugdo daugumo
je lietuviškųjų parapijų vargo
nininkai — to niekas negalėtų 
nuneigti. Tokio kultūrinio jų 
nuveikto darbo ilgą barą mums 
čia ir priminė minėtasis kon
certas.

Palinkėkime ALRK Varg. S- 
gai ir toliau neapleisti šio lie
tuviškos dvasinės kultūros ba-

fro.

MAIRONIO RANKRAŠČIAI

KŪRĖJŲ ATMINIMA GERBIANT

kai praeities atminimas 
paskatų kurti dabartį ir 
vertas nepamiršti būsi- 
kartoms.

Kiekviena kultūringa ir są- dieninėje Lietuvoje visa tai nė- 
moninga tauta gerbia savo is- j ra pamiršta ir ne viskas iki 
torijos ir savo kultūros kūrėjų pamatų išdraskyta. Žinoma, 
atminimą. Istorijos ir kultūros priešo noras — pradėti mūsų 
muziejai, o taipgi kiekvieno, j 
savo tautai dar nemirusio žmo
gaus širdis yra vietos, kur tas 
šventas atminimas saugojamas 
ir perduodamas iš kartos į kar
tą. Tik kaip visur, taip ir čia 
reikalingas protingas saikas. 
Negerai, kai praeities egzaltaci
ja virsta liga, padaranti žmo
gų aklu dabarčiai ir ateičiai. 
Gerai, 
virsta 
ateitį, 
moms

tautos ir mūsų kultūros istori
ją su okupacijos metais, nu
braukiant arba suniekinant vi
sa, kas buvo prieš tai. Tačiau, 
kaip regis, nėra toks lengvas, 
kad ir niekšingas, darbas iš lie
tuviškos žemės ir iš lietuviškos 
širdies išplėšti tai, kas ten 
šimtmečiais yra prigiję.

Moterų trio Reikėjo apsieiti ir be mergelių

Nedarniai praėjo ir du pir
mieji moterų balsų trio (iš Kar- 
navičiaus op. “Radvila Perku-; 
nas” ir Belazaro operetės “Auk 
sinės marios”. Tik trečiasis, G. j 
Gudauskienės “Graži diena”, 
parašytas lenkų 18—19 šimt
mečio miesčioniškojo romantiz
mo įtakoje, dainininkėms sekė
si geriau ir dainininkės šią dai
ną turėjo net kartoti.

Chorų pauzoje dainininkas 
Alg. Brazis padainavo L. Ši
mučio, VI. Jakubėno ir Al. Ka
čanausko kūrinių. Tik kodėl po 
stipresnių kūrinių bisui buvo 
pasirinkta Kačanausko “Tų

i mergelių dainavimas”? Prie ki. 
j tų trijų ji visai netiko, o be to, 
j lietuvių kalba “broleliai” yra

Koncerto lygis kyla, bet ir.. 
daina pamestinukė

Pasibaigus trio, solistė Prud. 
Bičkienė kultūringai ir su įsi
jautimu padainavo Kavecko 
“Na, tai kas?”, Dvariono “Vil
nius” ir VI. Jakubėno “Gėlės 
iš šieno”. Tai buvo ženklas, kad 
koncerto lygis kyla aukštyn. 
Tik labai gaila, kad mūsų ger
biamoji
bisui neįterpusi dainos — pa
mestinukės, kurios nežinomi tė
vai ir nežinia, ar ji krikštyta. 
Nesinorėtų girdėti, kad tai yra 
“mūsiška - lietuviška”. Kitų 
tautų solistai iš viso neturi

dainininkė neapsiėjo

KNYGA, LIUDIJANTI GYVYBE
Vienos apysakos Lietuvoje proga

rašyto jas Uja saugo generalinę partijos lini- šalia tikro kompartijos įrankio
apie nuo- 

, _ —__t džiaugsmą,
yra betgi gabių ir poetų ir be- 
letristų. Iš tokių vardų prozo
je galima paminėti Mikelinską, 
jLukinską, Markevičių, o poezi- 

*9 
Baltakį ir dar vieną kitą, dau- 

! giau prasiveržiantį paskirais 
bandymais.

Visi jie, barami ar giriami, 
siekia prasišokti, nori išlipti iš

Sovietinis__ _______________ o__________. __ w -___
Erenburgas ne kartą pareiškė, ją, daugelis rašytojų stengiasi | Avyžiaus, rašančio 
kad prie Stalino siautė nuola- parodyti savo tikrąjį kūrybiš-, stabų kolchozinį 
tinis teroras ir rašytojas visą kurną, 
laiką turėjo bijoti. Toks pat 
teroras, tokia pat baimė nu
klysti nuo komunistų linijos te
beegzistuoja ir dabar, tik suge
bėjęs prasmukti pro Stalino 
pistoletą Erenburgas to nemi
ni, tačiau tai gerai matyti iš komunistinio politruko bizūno 
eilės kūrėjų mušimosi į krūti
nę, kad vienas ar kitas nesu
prato didžiojo komunizmo už
davinių. Nepaisant, kad užpa- vergtoj Lietuvoj, šalia komu- laisvo vakarietiško oro. Ir vie-j 
kaly rašytojo stovi enkavedis- nistinio eiliuotojo Mieželaičio, nam ar kitam iš jų daugiau ar i 
tas su rūkstančiu pistoletu ir rašančio, kad galva yra apvali, (Nukelta į 2 psl.)

Prasiveržimo bandymai ir
sėkmė

Rašytojai nebūtų kūrėjai tik- Į j°Je Degutytę, Marcinkevičiūtę, 
rąja ta žodžio prasme, jeigu 
jie nebandytų prasiveržti iš

orbitos. Tokių atvejų yra ne 
tik sovietinėj, bet ir visų pa- i 
vergtų tautų literatūroj. Pa- komunistinės duobės ir įtraukti1 priglaudusio

Pagaliau tautos istorija ir 
tautos kultūra nevienu atveju 
kuriama ne tik savame krašte 
ir savoje valstybėje. Lenkų 
tauta praeityje ir didžia dali- 

< mi lietuvių tauta dabartyje ga- 
Į Ii būti ryškūs šio teigimo pa- 
I vyzdžiai. Jau ir šiame krašte 
( mes turime vardų ir vietų, ku
rios brangios kiekvieno lietu
vio širdžiai ir savigarbai. Seno
siose lietuvių kolonijose, dažnai 
privačiose rankose, nereta už
tikti brangenybių, kurių vieta 
muziejuose ir bibliotekose. Bū
tų pats laikas sudvigubinti dė
mesį tos medžiagos 

1 bendruomenines ir
telkimui į 
saugesnes

Daugelis iš mūsų per kelioli
ka pastarųjų metų turėjom pro
gos perbėgti visą eilę kraštų, 
pasižvalgyti jų kultūros cent
ruos, lankytis jų vienokios ar 
kitokios rūšies muziejuos. Tiek 
Vakarų Europoje, tiek Naujo
jo Pasaulio šalyse buvome ma
loniai nustebinti teikiama pa
garba iškiliausių jų kultūros 
reprezentantų atminimui. Mums 
buvo tiesiog neįprasta regėti, 
kaip vokiečiai beveik su religi
niu pietizmu lanko Goethes ar Į vietas. 
Šillerio buveines ar Beethoveno šiemet minime 
gimtąjį namą. Nemažiau takai metus nuo Maironio w 
išminti ir Šekspyro gimtinėje Tad ir verta atkreipti ypatingą 

j ar vietovėse, surištose su Ser- dėmesį į tai, kas bent kuo pri- 
jvanteso vardu. Jauna šio, mus

- ’ į krašto kultūra
taipgi gerbia ir saugo viską, 
kas primena jos raidos didžiuo
sius ramsčius: bibliotekose ir 
muziejuose saugomi W. Whit- 
mano, Ed. Allan Poe, E. Dickin- 
son laiškai ir rankraščiai, turis
tinėmis atrakcijomis paversti

šimtuosius 
gimimo.

mena mūsų didįjį dainių. O, pa
sirodo, ir šiame krašte galima 
užtikti Maironio rankraščių, 
laiškų ir pan. Būtų gera, kad 
visa šitai, kol dar neturime Li
teratūros muziejaus, būtų su
rinkta ir saugoma Pasaulio 
Lietuvių Archyve, ir kad šios 
rūšies turimą medžiagą priva-

namai ir vietos, kur gyventa j įqs asmenys ten ir pasiųstų — 
amerikiečių mokslininkų, rašy- į pasaulio Lietuvių Archyvas, 
tojų, valstybininkų, karių. 2655 W. 69 St., Chicago 29, III.

šį kartą čia skelbiame Kultū
riniam Draugui atsiųstų Mai
ronio rankraščių pluoštelį. Da
lykai ne nauji. Žinomi iš “Pa
vasario balsų”. Tačiau lyginda
mi, matysime, kad tekstas vie- 

i tomis šiek tiek skiriasi. Atvir
laišky regimas vaizdas yra Mo
nako pajūris. Matyt, laiškas 
Maironio yra siųstas kur nors 
iš pietinės Europos, iš Vidur-

(Nukelta į 5 psl.)

Meluotume sakydami, kad 
lietuviams domėjimasis savos 
tautos pasididžiavimo vartais 

• vardais ir daiktais būtų sveti- 
. mas jausmas. Turėjome ir Lie- 
įtuvoje ir karo, ir kultūros, ir 
meno bei etnografijos muzie
jus. Turėjome ir literatūros mu
ziejų Maironio namuose. Su pa

Jungtinis choras jubiliejiniame Vargonininkų Sąjungos koncerte. Pirmoje eilėje iš kairės: akompaniatorius pianistas J. Byanskas, koncerto garbės dirigen-. garba lankydavome mūsų ra
tas kompozitorius A. J. Aleksis, moterų choro dirigentė A. Stephens, dirigentas kompozitorius dr. L. šimutis, solistė P. Bičkienė, vyrų choro dirigentas A. Rytojų gimtines laisvės kovų 
Gečas, solistė G. Giedraitienė, solistas A. Brazis, dirigentas kompozitorius B. Budriūnas ir ALRK Vargonininkų Sąjungos pirmininkas A. Giedraitis. I _ . 4

Ben. Lungio nuotr. 1 vietas. Reikia tikėtis, kad ir nū-
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MOKSLAS • MENAS

GROŽIO MATAS ŠIANDIENINĖJE PAINIAVOJE
Ar galimas matematiškas sprendimas mene?

DR. PETRAS CELIEŠIUS

Keista, kai tūlas kritikos pa
tarėjas nurodo bendrą taisyklę, 
jog, vertinant žmonių kūrinius 
ir darbus, reikią juos sverti pa
gal tiesą,

Kuo

gėrį ir grožį, 

apspręsti grožį?
kad tiesa, gėris ir 

lygiai sveriami.
Atrodo, 

grožis būtų 
Tiesą įžvelgia protinė galia. Gė
rį nusako moralinės normos. 
Su pirmais dviem reikalavimais 
būtų lengviau susitarti ir su
tikti, nors daug įvairavimo yra 
tiek tiesos tiek gėrio proble
mose. Bet kuo remtis grožio 
klausime? Norėdamas apspręs
ti grožio buvimą ir jo laipsnį, 
negali juk paimti konkretaus 
mastelio ir išmatuoti, ar objek
tas yra gražus ir kiek jis yra 
gražus. Taip nėra. Grožis nėra 
nei skrajojantis paukštis, kurį 
galima būtų pasigauti ir konk
rečiai turėti, nei koks daiktas, 
kurį būtų galima krautuvėje 
nusipirkti ar įsigyti. Jo nėra 
gamtoje paskiro masto pavida
le. Grožis yra arba Dievo su
kurtoje gamtoje — medžiuose, 
gėlėse, paukščiuose, gyvuliuo
se, miškuose, upėse, ežeruose, 
vaizduose, žvaigždėse arba 
žmogaus kūriniuose. Minėto 
grožio apraiškas žmogaus dva
sia suvokia ir pergyvena. Žmo
gaus dvasia kažkaip betarpiš
kai atsiskleidžia grožiui ir jį be
tarpiškai pajunta. Tą betarpiš
kumą mes vadiname grožio pa
jutimu intuiciniu būdu. O pa
tį grožio išgyvenimą sieloje 
vadiname estetine emocija. Tai
gi estetika yra ne kas kita, 
kaip jausminis žmogaus dva
sioje aplinkos išgyvenimas. O 
menas tada bus to estetinio iš
gyvenimo išreiškimas matomais 
pavidalais.

kryptys ir individualūs pasi
reiškimai. Estetinio isšireiškimo 
tam tikra priemone ir tam tik
ru būdu rezultate kyla meno 
kūrinys.

Aplinka ir vidus
Menininkas, kurdamas kūri

nį, jame užfiksuoja dalinai ap
linkos ir dalinai savo vidaus 
išgyvenimo faktorius. Vieni 
menininkai stengiasi daugiau 
užfiksuoti aplinkos įtaką ir tuo 
būdu kūrinyje daugiau akcen
tuoja aplinką, kaipo vaizdines 
priemones savo emociniam iš- 

I gyvenimui įkūnyti. Jo kūrinys 
bus ’ vaizdus, publikai daugiau 
atpažįstamas ir suparntamas. 
Kitas, priešingai, nori daugiau 
pabrėžti savo emocinį išgyve
nimą ir dėlto mažai tesiskaito 
su aplinkos realybe, kaipo vaiz-

Į 
vyzdžiui muzikos ritmas ir har- Į 
monija, simbolikoj vaizdinės 
priemonės atitikmuo, realistinėj 
meno kryptyje perspektyva ir 
proporcingumas, plastikoj tvar- 

' ka, tapyboje koloritas ir
Individualumo būtinybė 

sutarimo sunkumai

pan.
ir

rei-

I

Kęstutis Zapkus/Tapyba (aliejus)

(

Į atostogų laisvę! A. Kezio, S. J. nuotrauka

Blas de Otero
PSALME ŠIŲ DIENŲ ŽMOGUI

atjaučia 
žiūrovas 
estetinio 
tam kū-

I

žiūrovas išgyventų lygiai 
pat stipriai, kaip ir kūrė- 
bet šioks toks atitikmuo 
abiejų turi būti. Kitaip

Gelbėk, Viešpatie, žmogų šią baisią, 
tragiškos lemties valandą.
Jis nežino, kur einąs, iš kur atėjo 
tiek skausmo, kad prie nulūžusio gluosnio verkia.
Viešpatie, pastatyk jį ant kojų, įbesk 
savo aušrą į jo šoną, kad žinotų 
esąs dieviškas grobis, pakelės dulkė, 
ir kad tik Tavo šviesa įamžina jį ir nušviečia.
Žiūrėk, Viešpatie, tiek ašarų 
bangų keteromis rieda pasroviui 
ir grasina mus nublokšti Nebfitin.
Viešpatie, pastatyk mus virš mirties! 
Išplėsk, paremk mūsų žvilgsnį, 
kad nuo dabar jis išmoktų matyti Tave!

/

Kertei PaAMfa
TENEBŪNA ATOSTOGOS

dine priemone. Jo kūrinys yra 
mažiau vaizdus ir plačiai pub
likai mažiau tesuprantamas. 
Jo kūriniai yra daugiau ati
traukti nuo konkrečios aplin
kos ir artėja prie abstrakty
bės. Tuo atveju, kada meninin
kas išreiškia grynai vidaus iš
gyvenimus, jis gali nevartoti 
visai vaizdinių priemonių ir lik
ti abstraktistu, arba parinkti 

ir nurodyti. tam tįkras daugiau mažiau ati-

Objektyvinės normos ir 
emocijos

Kokios objektyvinės normos 
sudaro gamtoje - aplinkoje sly
pinčio grožio pagrindą, sunku 
tiksliai nusakyti i 
Tradiciniam estetikos moksle■ 
daugumos nurodoma į euritmi- 
ją: simetriją, harmoniją, pro
porciją, ritmiką, pusiausvyrą, 
tvarką ir spalvingumą. Tiek 
euritmija tiek spalvingumas •. P^atus įvairus, 
glūdi už mūsų esančioje aplin- skirtingai išgyventa 
koje, konkrečioje realybėje. O 
estetinis išgyvenimas yra mu
myse emocijų pavidalu. Rei
kia pastebėti, kad žmogaus 
emocijas gali sužadinti ne tik 
tai aplinka, bet taip pat ir mū
sų viduje vykstančios apraiš
kos, kaip va: sugalvotos idė
jos, ar mokslo tiesos sukeltas 
džiaugsmas, atlikto sunkaus 
darbo pasitenkinimas, religinė 
nuotaika, liga, sveikata ir pan.

Vertinant meno kūrinį, 
kia paisyti ne tiktai skirtingų 
meno šakų savitumų, bendrų 
meno normų, bet ir kūrinių in
dividualumo, tai yra emocinio 
išgyvenimo skirtingumo. Lai
mė, jeigu tiek kūrėjas, tiek ver
tintojas turi panašias emocijas, 
tada jie vienas kitą 
ir supranta. Bet jeigu 
neturi atitinkamo 
jausmo, tada jis lieka
riniui aklas. Jam trūksta bend
ro laidininko suvokti meninę 
mintį. Gal būt nėra reikalinga, 
kad 
taip 
jas, 
tarp
vienas antro nesupras. Todėl 
matome gyvenimo praktikpje, 
kaip labai įvairuoja ne tik žiū
rovų, bet ir menininkų pažiū
ros į meno kūrinius. Tiesiog 
neįmanoma yra pravesti bend
rų. normų. Kas vienam estetiš
kai gražų, kitam menkavertiš
ka. To nesusikalbėjimo pagrin
du yra daugiausia emocinio iš
gyvenimo skirtingumas. Vieną 
žiūrovą meno kūrinys estetiškai 
veikia, kitą ne. Vienas tiesiog 
kūriniu žavisi, kitas biaurisi. i 
Lengviau yra orientuotis rea-1 
listiniam ir simbolistiniam me-| 
no reiškime, nes ten daug ką į 
pasako vaizdinis turinys, pagel- • 
bedamas atskleisti emocinę 
mintį. Bet daug sunkiau yra 
abstraktiniame mene, kur emo
cijos reiškiamos dažnai 
koloritu ir kompozicija.

vien

AMŽINA

Pasaulis — kaip medis be šaknų.
Karta — iš žemės išrauta.
Žmonės — neturj kitokios paskirties 
kaip paliudyti griuvėsius.

Putoja vilnys 
jūroje. Kaip milžinišką lapą, 
medžiai supa žalią tylą, 
žvaigždės spragsi — aš jas girdžiu.
Vien tik žmogus yra vienišas. Nes jis jaučiasi 
gyvas ir marus. Nes jis nusimano bėgąs 
— kaip laiko upė — mirties link,
Nes jis nori išlikti. Pasilikti, 
kilti,nepaisant mirties, į amžinybę.

-■ Jam baisu žiūrėti. Jis užmerkia akis, 
kad miegotų gyvųjų miegu.
Bet mirtis iš vidaus mato.
Bet mirtis iš vidaus budi.
Bet mirtis iš vidaus, žudo.

... Jūra — marios — kaip milžiniškas lapas. 
Medžiai judina žalią orą.
Liepsnoja sniegas nuo nerimstančios šviesos...

Išvertė P. Gaučys

Blas de Otero, ispanų poetas, neseniai laimėjęs Ispanų Akademi
jos premiją...Jo poezija yra pasiekusi šių dienų ispanų poezijos aukš-

Stilių ir krypčių šaknys
Sielos vidaus išgyvenimas, 

arba estetinėms emocijoms iš
reikšti yra tam tikra speciali 
kalba, išreiškiama spalvos, li
nijos, garso ir judesio ženklais 
pagal tai, kokioje meno srityje 
reiškiama. Tam estetinių jaus
mų išreiškimui naudojamos 
įvairios priemonės, kurios suda
ro meninio kūrinio vaizdinį tu
rinį ir įvairūs būdai, pagal ku
riuos kyla įvairios meno mo
kyklos, stiliai, tipai, žanrai,

tinkamas vaizdines priemones 
ir tuo būdu tapti simbolistu.
Trys pagrindiniai reikalavimai

Emocinis pasaulis yra labai 
Kiekviena 

emocija 
turi ir skirtingą savo prasmę 
Kada menininkas kuria kūrinį, 
jis nori tam tikros emocijos 
prasmę atverti viešai, publikai 
skaityti ir estetiškai gėrėtis. 
Emocinės skirtybės pagrindu 
yra pagrįstas kūrinių individu
alus skirtingumas. Tačiau, ne
paisant tos begalinės kūrinių 
daugybės ir individualios skir
tybės, vis dėlto visiems kūri
niams yra tam tikrų meno bend 
rybių, taip vadinamų pagrindi
nių kūrybos normų. Jas galima 
suvesti į tris pagrindinius reika 
lavimus: kiekvienas meno kūri
nys turi būti įkaitintas emoci
niu pergyvenimu, kuris sudaro 
to kūrinio esmę arba formą, 
kiekvienas kūrinys turi išreikšti 
tam tikrą idėją arba meninę 
mintį ir pagaliau kiekvienas kū 
rinys turi savo kompoziciją, ku 
ri padeda atjausti kūrinio for
mą ir įskaityti meninę jo min
tį. Kiekviena meno šaka turi 
dar savo reikalavimus, kaip pa-

L radicm inkai ir naujovininkai tumas, yra išveista i daugelį kalbų ir apie ją parašyta nemaža studi-
— , . . . . jų. B. de Otero gyvena, svajoja ir kenčia nenumaldomą Dievo troš-
Uar daugiau nesutarimo įne- ,kulį. Visa labai originali jo kūryba yra skausmingas Dievo ieškojimas 

ša meno interpretacijoj vien žmogaus vienatvėje, yra taipgi iššūkis Dievui, kad jis šiam vieniša- 
1 euritminės meno sampratos J3-™ apsireikštų.. Jam Dievo problema, šalia mirties, yra tokia svarbi 
tradieininkai: nėra simetrijos, nuošMžiai išgyventa- jo
nėra perspektyvos, nėra pašto-, 
vaus ritmo — nėra ir meno. To-i 
ki tradieininkai meną apspren
džia pagal logines, arba net tie
siog matematines sąvokas, kai

. tuo tarpu naujovininkai verti
na pagal emocinio išgyvenimo 
reiškimus. Pirmieji prie meno 
kūrinio eina svarstymo keliu, 
antrieji intuicijos. Pas pirmuo
sius menas turi būti suprastas, 
pas antruosius — atjaustas. 
Kaip menas nėra loginė kūry
ba, bet emocinė, taip ir jo in
terpretavimas neturi būti vien 
loginis svarstymas, bet intuici- į 
nis atsivėrimas.

jų. B. de Otero gyvena, svajoja ir kenčia nenumaldomą Dievo troš-

P. G.

Atostogos! Kas gi jų nelau
kia, kas apie jas nesvajoja! 
Laukia jų jaunimas mokyklų 
suoluose, laukia darbo žmogus 
dirbtuvėse, įstaigų tarnauto
jai, mokslo, kultūros bei raš
to bičiuliai ir vergai. Laukimo 
įtampą dar labiau didina, ypač 
šiame krašte, reklaminis — 
komercinis atostogų sąvokos 
pūtimas. Plakatai ir specia
lūs laikraščių skyriai siūlo 
šiam rojiškam laikui pasakiš
kus malonumus, glėbius svei
katos, už tai, žinoma, pasiim
dami iš atostogautojų ir glė
bius pinigo. Susidaro kažko
kia atostoginė psichozė, pana
ši į prieškalėdinę dovanų pir
kimo maniją. Atrodo, jeigu 
nevažiuosi į kitą kraštą Ame
rikos, neišnuomosi nors ke
lioms dienoms pastogės prie 
didelių vandenų, ir nebūsi ten, 
kur tavo kaimynas dar nėra 
buvęs, tai atsitiksi nuo visos 
modernios civilizacijos raidos 
ir laiko dvasios.

Šituo nenorime pasakyti, 
kad atostogos žmogui būtų vi
sai nereikalingos, arba kad 
jas praleistume vien tik nuo
savose gonkelėse ir nuosavoje 
virtuvėje. Reikia būtinai bent 
vienai antrai savaitei atsiplėš
ti nuo per metus įgrisusios 
rutinos, reikia pasižvalgyti ir 
už savo kiemo, ir už savo 
miesto ribų, gal net ir už savo 
įprastinių - rutininių interesų 
ribų, norint atsišviežinti ne 
tik kūnu, bet ir dvasia. Tad 
ir kyla atostoginėmis spalvo
mis nudažyti klausimai: kur, 
kaip ir ką?

Jeigu šiame krašte yra vir
tęs kone tautiniu šūkiu posa
kis “Laikas yra pinigai”, tai 
jį parafrazuodami, norėtume 
pasakyti, kad atostoginis lai
kas taipgi nėra tuštuma. Tai 
nėra laikas, kurį turėtume 
kaip nulį visai išbraukti iš 
savo žmogiškosios buities, 
vien tik aligatoriškai šildyda- 
miesi prieš saulutę arba, kaip 
uodų spiečiai, šen ir ten besi
blaškydami ir bepuldinėdami. 
Per trumpas yra žmogaus gy
venimas, kad ir tas pora ar 
daugiau atostoginių savaičių 
galėtume lengva širdimi iš 
savo dvasios išbraukti, -nu- 
grimzdami betikslėje nirvano
je. Atvirkščiai, atostogos tu
rėtų būti mūsų dvasios atgai
va, jos apkrovimas nauja ener
gija ir naujų kūrybinių įspū
džių refleksais.

Tad ir norėtųsi matyti mū
sų jaunimą ne tuščiai nuoty- 
kiaujantį, bet, jeigu tik sąly

gos leidžia, bent dalį savo va
sarinio laiko skiriantį vienai 
ar kitai jaunimo stovyklai, 
studijų dienoms ir progoms 
pabūti lietuviškajai jaunystei 
drauge.

Tad ir linkėtume mėgstan
tiems pakeliauti užsukti ne 
tik į pakelės motelius, bet ir 
į kultūrinius šio krašto lietu
vių centrus ir į pasaulinio 
garso pasiekusius Naujojo Pa
saulio meno ir lęultūros mu- 
ziejus, į kuriuos net europi
niai turistai jau noriai atva
žiuoja. Pavyzdžiui, keliaujant 
rytiniu pakraščiu ir lankant 
pažįstamus, būtų didelis nuos
tolis pravažiuoti neužsukus į 
Bostono, New Yorko, Phila»- 
delphijos, Baltimorės ir Wa- 
shingtono meno, kultūros, 
gamtos ar istorijos lobynus, 
bibliotekas ar net ir istorines 
senosios Amerikos vietas.

O sėslesniems atostogauto
jams, kurie nelinkę net ir va
saros proga toliau už savo 
miesto pajudėti, siūlytume 
susiieškoti dvasingesnių valan
dų mieloje savo kaimynystė
je. Sakysim, ir vasaros mėne
siais šio krašto didesniuos kul
tūros centruos, tiek salėse, 
tiek po atviru dangum, vyksta 
puikių muzikos koncertų, te
atro spektakli^ muziejuose 
atitinkamų filmų demonstravi
mų ir pan. Kodėl tad visu 
šiuo kultūriniu lobiu nepasi
naudoti, kad atostoginis ir va
sarinis poilsis nebūtų tuščia
viduris.

O ir pabėgimas iš miesto, 
o ir gulėjimas prie vandenų 
ar pavėsyje tenebūna be kny
gos, labiausiai — be lietuviš
kos knygos. Graudu žiūrėti, 
kai, šeimai ruošiantis išvažiuo
ti į užmiesčio gamtą, rūpestin
giausiai susikraunami šaldy
tuvai - šaldytuvėliai, įmant
riausi kepimo ir virimo įtaisai, 
bet lietuviškai knygai automo
bilyje vietos neberandama, lyg 
ir teisinantis, kaip čia dabar 
tokį daiktą, kurį knygnešiai 
nešė paprasčiausiuos maišuos, 
dėsi į naują mašiną...

Vasaros laikas yra dinamiš
kos jėgos ir vaisingo brendi
mo laikas gamtoje. Būtų tie
siog nenatūralu, jeigu sava
jai dvasiai padarytume jį ne
vaisingu, tuščiaviduriu. Nepra
raskime tad kultūrinio inte
reso ir vasarinių atostogų lai
kotarpyje, o išnaudokime vi
sas progas kultūriniam inte
resui pagilinti ir praplėsti.

K. Br

Mirė kalbininkas 
Eino Nieminenas

mi-Helsinkyje gegužės 24 d. 
rė įžymus suomių kalbininkas 
Eino Nieminenas, žinomas ly
ginamosios kalbotyros specia
listas, pasireiškęs ir baltistiko
je.

Iš studentavimo metų E. Nie
minenas buvo gerai pažįstamas 
ir su mūsų K. Būga, kurį lai
ką buvojo Lietuvoje, kur mo
kėsi lietuvių kalbos.

E. Niemineno darbai, pa
skelbti iš baltistikos srities, nu
pelnė autoriui stambaus lygina
mosios kalbotyros specialisto 
vardą. Nuo 1944 m. E. Niemi
nenas atsidėjo tik lyginamajai 
kalbotyrai, atkreipdamas dėme
sį į slavų ir baltų kalbinius ry-

Neieškokime matematiško 
sprendimo

Taigi visi, kurie mano meno 
kūrinį apspręsti pagal iš kalno 
nustatytus dėsnius ir visiems 
galiojančias normas, galės ap
spręsti tik dalinai, nurodydami 
jo idėją, kompoziciją ir eurit-
miką. Pilnam kūrinio apspren- ‘ šius su Pabaltijo suomiais, 
dimui reikia ir daugiau apdai
rumo ir emocinio išgyvenimo 
atitikmens. Estetinis grožis nė
ra nei daiktas, nei mastas, kur 
galėtum viską matematiškai užrašymai, padaryti Lietuvoje i 
apspręsti. dar XIX a. pabaigoje.

1949 m. E. Nieminenas išlei
do lietuvių liaudies dainų rinki
nį, kurį sudarė įžymaus suomių 
mokslininko prof. J. Mikolos

Stovyklautojos prie ežero. Nauja vieta mergaičių stovyklai Putname. B. Kerbelienės nuotrauka
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A l O K S L A S • M E N A S 
L I T E R A T Ū R A 

LIETUVA - KARALYSTĖ 
P. V. RAl LINAITIS, Los Angeles Calif 

1. Klausimo kėlinio nrasmė 

1 iy /. . v? 

Ados Korsakaitės p u š i m s 

Lietuvių tautos valstybinės 
organizacijos praeities raida nė
ra vienodai aiškinama. Neturi
ma Lietuvos istorikų ir publi
cistų vientisai vienodos visiems 
priimtinos išvados Lietuvos is
torijos eigoje turėtos valstybės 
formos klausimu. Tam nemaža 
kliūtis, kad lietuvių tautos ir 
valstybės istorikai šiuo klau
simu nesilaiko ar neturi vieno
dos nuomonės; jie yra skirtin
gų pažiūrų net j vėlesnės isto
rijos faktus. Jeigu nesutariama 
dėl Lietuvos valdovų vardo, is
torijos eigoje turėto, tai ką be- Karalius Mindaugas 
kalbėti apie senesnius laikus. 
kur, krikščionybės įvedimą Lie-

tovumą ir Įgauna, aplinkybėms 
leidžiant, valstybes formą. Iš KdZys B r a d ū n a s 
pirmiau egzsistuoiančių bend
ruomenių, apjungiančių vienos 
tautos a r teritorijos asmenis 
ir gyventojus, kyla organizuo
ta, į valstybės formą įvilkta 
tauta . Tautinė bendruomenė 
atsiranda iš šeimų, iš kraujo 
bendrumo, iš tų pačių bio-rasi
nių savybių, kalbos ir kultūros. 
Valstybės formas, jos vystymo
si turinį parenka valstybės or
ganizatoriai, vadai, kunigaikš
čiai, karaliai, diktatoriai arba 
demokratiniu būdu susiorgani
zavusi t a u t a per savo atstovus. 

Vyt. Kašubos skulptūra nus ta tydama krašto valdymo 
pagrindus, priimdama valsty-

3. Tautos nepriklausomybė ir 
suverenumas 

tuvoje svarstant, neretai nu- Jc i r •*e*os bendruomenėje. Jis bės konstituciją. 
einama prie mūsų kaimynams >' r a t 0 3 t a u t o s narys, kuriai 
norimo sprendimo, kad,. girdi, Paklauso kalbamoji bendruo-
Lietuvoje krikščionybė yra įves- ****** T i k atsitiktinai, patekęs 
t a dėka politinių vedybų Jad- i k i t ^ t a u t i n § bendruomenę, jis Kultūriniai iškilusi ir politi-
vygos, Lenkijos karalienės, su & a l i s u Ja sutapti ir jaust is jos niai priaugusi tauta siekia bū-
Jogaila, Lietuvos valdovu. ' organiniu nariu, būdamas tų ti pati savęs valdove ir savo 

Šis pastarasis teigimas yra l ; a t r a s i n i a i - biologinių kūnų likimo sprendėja. Jeigu j i buvo 
perdaug nepagrįstas, kad prie sa-vybių ir odos spalvos. anksčiau kieno nors kito val-
jo ilgiau sustotume, reikia vien T o s P a c i °s rasės asmens nor- | džioje, ta i siekia iš tos valdžios 
priminti, jog Lietuvos karalius m a I i a i J a u £ a ! vietinės bend- išsilaisvinti, o jei neturėjo ja. 
Mindaugas įvedė krikščionvbę r u omenės aplinkumą, nekalbant kios ki tos svetimos valdžios, 
Lietuvoje, ir jo prašomas po- a P i e m u s l 2 laikais pasireiškian- tai nori susiorganizuoti, kad 
piežius Inocentas I ? priėmė ^'4 dvasiniai - ideologinių kraš - ; būtų pat i savo ateities iėmėja 
Lietuvą į krikščioniškųjų vals. t u t i n ^ principų pasisavinimo, ir visos tautos interesų saugo-
tybių tarptautinę bendruomenę k a d a asmuo išsiskiria iš savos toja. Tau tų istorijoje mes ma-
Milane priėmęs karaliaus dėle- tautinės bendruomenės ir nuei- . tome besireiškusius šiuos no-
gaciją ir pasirašęs 1251 metais n a svetimiesiems net prieš sa- 1 rus ir siekimus. Asmens ir tau-
liepos mėn. 17 dieną atitinka- v o t a u t o s siekimus ir idealus. : tos teisės iškilmingai buvo 1776 
mą dekretą. Ta proga buvo pa- š i a i P J a u tos pačios rasės as- ! metais liepos mėn. 4 dieną pa
vesta Kulmo vyskupui H e n r i - . m e n s įauga į vietinę bendruo-Į (Nukelta į 3 psl.) 
kui Mindaugą vainikuoti Lietu- m e n ? - N m e s pastebime visose 
vos karaliumi ir įsteigti Lietu- imigrantus priimančiose tauto-
vos bažnytinę provinciją.") ; s e ' k u r • • M ' J ateiviai genera-

Buvusios Lietuvos valstybės c i -^ e i S° i e t irpsta vietos bend-
formos istorijos eigoje klausi- ruomenėje. 
mas turi ne tik istorinės, bet Tauta yra tokia bendruome-
ir teisinės prasmės, o kartu pa- n ė - k u r 5 t u r i «**•»> nu0 k i tU 
stato Lietuvą tinkamoje aukš- t a u t l ^ skirtingus elementus, tu-
tumoje su kitomis ios kai- ** bendrą kilmę, surišta bend- vykstant i Kęstučio Zapkaus me-
mynėmis . karalystėmis. Palikti r o s kultūros ryšiais, paprastai no paroda mūsuose yra viena 
Lietuvai Didžiosios Kunisaikš- t u r i v i e n a - i r ta- Pa č ią kalbą, iš tų retųjų, kur matomos vien 
tijos vardą istorijoje yra nedo- Valstybė gali būti suorganizuo- ; abstrakčių formų ir linjių kom-
vanotina teisinė klaida kuria t a **•<* tautos gyvenamoje : pozicijos. Tai yra paroda jau-
neatitaisius, Lietuva paliekama teritorijoje, gali apimti keletą no lietuvio dailininko, baigusio 

tautų arba skirtingų tautų da- mokslus Amerikos universite. 
lis (Šveicarija). tuose, ateinančio pas mus be 

VORUTA 

Aš ieškau mano protėvių pilies, 
Karališkos Vorutos. 
Totoriai pralėkė kaip debesys 
Krikši-knys lyg perkūnija praėjo... 
Kurni dabar mano tėvu tvirtovės 
Vorutos pamatai?.. 

Aš ieškau mano protėvių maldos — 
Širdies atsidūsėjimo. 
Šventoji ugnis užgesinta, 
Išniekintos katedros... 
Kur<;i dabar mano tėvu ekstazė — 
JŲ džiaugsmo ašaros?. . 

Aš ieškau mano protėviu dausų — 
Balto vėliu suolelio. 
Dangus ir žemė praeina, 
Kaip trumpas Viešpaties sapnas... 
Ieškau amžino palš io — 
Arliu suolelis užsėstas. 

PRAVERT! SAVAI KULTŪRA! 
DURIS 

SUKILIMAS 

Pradėjo važiuoti bajorai 
Juodais, žvengiančiais žirgais, 
JiKHlom karietom. 
Juodais rūbais... 
Lekia net žeme dreba!.. 

O baudžiauninkai 
Su dalgiais ir su kirviais 
Išėjo ant kelio 
Ir iškratė juodųjų kišenes. 

Bet vietoj aukse ir sidabro — 
Puodų šukelės, 
O vietoj popierinių — 
Beržo tošis, 

Kad sukilėlių laiškas 
Būtų rašytas 
Krauju ant beržo tošies. 

Abstraktus pasaulis realistinėse formose 
Svarstymai Kęstučio Zapkaus parodoje 

Čiurlionio Galerijoje dabar 

pažeminta, nes kunigaikštijos 
nebuvo ir nėra vienodos teisi
nės vertės organizacijos ir no-
litiniai suponuoja žemesne na-
dėtį. 

2. Tautos organizuotumo 
augimas 

_ ,. . . . . .pabrėžtino tautinio sentimento 
Tauta vra dinamiškas zmo- * 

mą junginys, ji auga ir pro
gresuoja, kadangi tautos kul
tūra yra nuolatinis tapimas. 
Šis tanimas tautos bendruome-

Asmuo normaliai auga seimo- nėję natūraliai veržiasi į savis-

ir anaip suprasto patriotizmo. 
Tačiau Kęstutis Zapkus yra 
taip sąžiningai išmokęs savąjį 
amatą, kaip ir Michelangelo 
buvo j j išmokęs. Tegu jis ir 
neturi akivaizdžios tautybės eti
ketės, nes ir jo tapybinė kalba K- Zapkus 
y ra tik apie gamtą ir gamtoje 

kią akį yra "Kompozicija su 
dviem pusračiais"'. Taip pat 
rudo . raudono tono "Ratas ke
turkampyje", kuris tur i ir Man-
tegnos formų griežtumą, jų kie
tumą ir aiškų plotmių išdėsty
mą. Ir kituose darbuos visur 
randi mažesnius peisažus, ku

rie sudaro tapinio visumą. Nie 

Kultūra yra dvasinė kūry
ba, išreiškianti kūrėjo vidinį 
nusiteikimą išoriniu būdu. Me
nas, muzika, mokslas, litera
tūra, reiiginiai išgyvenimai 
atspindi žmogaus sielą, ją ap
reiškia kitiems suprantamais 
pavidalais. Kultūrinės apraiš
kos, visa dvasinė kūryba kil-
nina žmogų, suteikia jam gi
laus vidinio pasitenkinimo, su-
Jvasina jo nusiteikimus, su
jungia savito ryšiu kūrėją su 
jo kūrinio prasmę išgyvenan
čiu žmogumi. Tai yra tam 
tik*as tarpusavis vidinis bend
ravimas, kurio negalima nusi
pirkti, negalima pasisavinti a r 
kuriuo kitu materialiu būdu 
įsigyti. 

Tautinė kultūra visai tai 
dvasinės kūrybos apraiškai 
duoda savitą charakterį. Idė
jos gali būti bendros, visai 
žmonijos priimtinos, bet kū
rinio pasireiškimas išorėje tu
ri tautinį pavidalą, kurio ne
turi kitos tautos kūrėjo vi
daus išgyvenimų poreiškiai. 
Dėlto ir lietuviškoji kultūra, 
kuri giliausia savo prasme yra 
dalis žmonijos kultūros, turi 
tokių savitumų, kokių neturi, 
sakysim, amerikiečių, vokiečių 
a r prancūzų sukurti kūriniai. 
Puoselėti, ugdyti ir kelti savo 
tautos kultūrinius turtus reiš
kia ne tik juos kurti, bet ir 
perduoti kitiems, kad lietuvis 
kūrėjas galėtų įeiti savo kū
ryba į svetimųjų kultūros klė
tis ir tuo pačiu parodyti mūsų 
tautos gelmėse glūdinčią kū
rybinę galią. 

Savo kultūrinius laimėjimus 
mes lengvai galime sugadinti 
svetimomis priemaišomis. Taip 
yra gadinama lietuviškoji kul
tūra pavergtoje Lietuvoje, 
kur visa kūryba yra palenkia 
partijos tiksiu tarnybai, kur 
kūrėjas yra prievartaujamas 
užpiidyti materializmo sudary
tą tuštumą dirbtiniu kūrybi
niu darbu. Todėl tokių kultū
rinių apraiškų mes negalime 
vadinti tikrąja tautine kultū
ra, nors jos kūrėjai yra lie
tuviai, nors literatūros veika
lai rašomi lietuvių kalba, nors 
dailei, skulptūrai ar architek
tūrai naudojamos lietuviškos 
temos. Kūryba, kuri nėra lais
va, kuri negali išreikšti nuo
širdaus, nemeluoto sielos iš
gyvenimo, kuri negali pilnai 
apreikšti kūrėjo vidaus nusi
teikimo, nėra tikra kūryba, o 
tik eilinis gaminys. 

Panašioj savo tautinės kū
rybos charakterio praradimo 
pavojaus plotmėje stovi ir tos 
rr.ūsu kultūrinės apraiškos, 
kuries pačios a t i laro duris 

mos kultūros priemai
šoms, žalojančioms ne idėją, 
bet pa v dalą, nusiteikimo išo
rinį pasireiškimą. Amerikietiš
kos pragmatizmas, kur net 
kultūra turi tarnauti naudos 
pradui, nėra palankus mūsų 
savitai kūrybai. Jis nejučio
mis ją palenkia pinigui, kūry
biniam išsipardavimui ir kultū
riniam bergždumui. Tų pikt
žolių, pradedančių užgožti mū
sų lietuviškos kultūros darže
lį, galima pastebėti ir mūsuo
se, kai kūrybos akstinas yra 
jau nebe polėkis, bet nauda. 

Lietuviškos kultūros, nuo 
amžių semiančios savo jėgą iš 
tautos gelmių, aruodas yra 
toks gilus, kad į jį gali sutilp
ti visi mūsų kultūriniai laimė
jimai ir iš jo visi pilnomis 
rieškučiomis gali semtis kul
tūrinio pasitenkinimo. Tačiau 
yra būtina labiau sujungti mū
sų kūrėją su jo kūrinį pri-
imančiuoju. Kūrybiniai saitai, 
jungia kūrėją ir jo kūrybos 
priėmėjus, turi būti taip tamp
rūs, kad vieni į kitus sugebė
tų kalbėti tokia kalba, kuri 
ir vienai ir antrai pusei būtų 
pilnai suprantama. Tas dia
logas negali būti pradėtas, 
jei kūrėjas kalbės kalba, ku
rios visuomenė nesupranta, 
arba visuomenė bus kurčia 
tam balsui, kuris skamba gi
liausiu tautos aidu. Visuome
nės ir kūrėjo tarpusavis po
kalbis turi >juti savas, arsimas 
ir aiškus, kad mūsų kultūrinių 
lobių aruodai netuštėtų, kad 
juose kultūros grūdas netrū
nytų, bet nuoiat būtų naudo
jamas tą aruodą papildant ir 
iš jo semiant. 

Dėlto reikėtų mėginti labiau 
sukultūrinti mūsų visokias 
pramogas, šventes, minėjimus, 
net visuomeninio pobūdžio su
buvimus, kad mūsų lietuviškos 
kultūros klėtys dažniau būtų 
vėdinamos, kad lietuviškas žo
dis, susitelkęs poezijoje, belet
ristikoje, nuolat skambėtų, lie
tuviškoji muzika savo garsais 
pasiektų kiekvieno ausis, lie
tuviškas menas žavėtų žiūro
vą. Mūsų kultūra turėtų būti 
tas centras, apie kurį suktųsi 
visas mūsų gyvenimas, kad 
mes labiau įaugtume savoje 
kultūroje, o sava kultūra tarp-
tų mumyse. Pr. Gr. 

kur nepaste-Dima dviprasmišku- ž a I s v u i r g e I s v u f o m ų k r i n t a 

mo. Beveik kiekvienas tapinys s a u ] ė s s p i n d u l i a i . šitai vra at-
(ypac iš didžiųjų) y ra šia prs- vaizduoįama šešėliais ir faktū-
me tobulas. "Kai t ra" (Nr. 5) r o s kaitaliojimais, 
su besikartojančiomis spalvų 
vaivorykštėmis (primenanti EI Nauja ir ta pati žemė 
Greco "Grafo Orgaz laidoji. K. Zapkus yra dailininkas, 

Lyrine kompozicija m ą » ) s a v o forrnų proporcija ir kuris, išstudijavęs istoriją, at-
jų ritmingumu išsipila baroki- rado žemę — žemę naują, nors 

gimusį žmogų plačiausiąja pras-
me 

Be krypties tendencijų 

Atradimų sensacija 

niais judesiais pro rėmus. Kaip ir tą pačią, pilną šviesos, bet 
ir daugelis jo paveikslų, taip taipgi ir puną dirbtinumo. Jis 

K. Zapkaus tapyba neturi jo- ir šitas yra tarsi puošnus se- pasirenka iš begalybės galimu-
kios krypties tendencijų. Joje novinis tapetas a r brokada. mų išsireikšti tai, kas yra jo 

Įėjus Į gaienjos patalpas, n c g a l i r a s t i D a n įymų sumoder- Gal būt technikos virtuozišku- akimis tiesa, reikalaujanti re-
ninti siužetą ir jį išspręsti pa. mas bus aiškiausiai pastebimas prezentacijos. Vartodamas pa
gal taisykles, kurios atstovau- paveiksle "Per pusrat į" (Nr. pras tas kompozicijos priemo-

9), kuriame ant abstrakčių nes, plotmių, linijų pasikartoji-

tuojau pajunti spalvų ir formų 
miražą. Asimetrinis sienų su
s ta tymas ir paveikslų pakabini
mas mus veda nuo vieno vaiz
do prie kito su vis pasikarto
jančia atradimo sensacija. Esi 
ta r tum oranžerejoj. tarp dar 
n'ekad nematytų augalų. Visi 
jo tapiniai ir eskizai yra pei
zažai ar natiurmortai. Beveik 
kiekviename jauti ryšį bei gi
minia vimąs i su praeitimi ne 
"ormų. kompozicijos ar spalvų 

ja daugumai. Kiekvienas tapi
nys turi ryškią vidinę tvarką, 
perduotą su tikslumu bei idė
jos precizija. K. Zapkus atku
ria realistinėmis f oi mumis abst
raktų pasaulį, kuris yra iš tik
rųjų dabartis, šios dienos žmo
gaus egzistencija Tai yra įma
noma tik su nepaprastai inten
syviu dabarties temperamento 
pajutimu, kuris yra išorės įvy
kių įtaka bend:' menės ir in-

K. Žaroms!: Mindaugo pasiuntiniai pas popiežių Inocente 

panašumu, bet jų metamorfo 
ze Pavoks iąs "Kompozicija su d i v , d o 

dviem pusračiais" prašosi dėta- , a r p i o t.Bn'r.iata-:- - - • 
lauš stebėjimo — tiek ten daug m*;s 

formų ir spalvų. Jis iššaukia 
tą patį pasigėrėjimą ir nuosta
bą, kaip ir Siksto Koplyčios lu
bos su panašių plotmių frag- Iš rodomų darbų patys sėk 
mentaeija. I mingiausi ir labiausiai patrau- Kęstutis Zapkus 

"societai" pareikalavi 

Kltmas ir <>norci,ja 

Tapyba (aliejus) 

mus, jų kryžiavimąsi. horizonta
lių ir vertikalių linijų įtampas 
ar formų tarpusavius sąryšius 
ir konfliktus ("Ratas keturkam-
py"), K. Zapkus duoda spalvai 
būtinumą, kad visumoje tapi
nys iš savęs ir iš išorės būtų 
gyvas įr tą gyvybę vaizduotų 
grožiu. 

Išorinis ir vidujinis pasaulis 
K. Zapkaus tapybos darbai 

yra. kaip ir kiekvieno talentin
go menininko kūryba, dovana 
žmogui. K. Zapkus yra vienas 
iš tų retenybių, kuriam yra 
leista suprasti išorinio pasaulio 
giminiavimasis su vidujiniu. 
Tiktai iš šio paslaptingo jun
ginio gimsta grožis. Toks gro
žis, kokį regėjome Čiurlionio 
kūryboje ir kokį šiandien ma
tome Kęstučio Zapkaus dar
buose. 

B. Prapuolenis 

— Esame stumdomi ir panb 
kinti. Toks žmogus neturi pra
rasti pusiausvyros, toks žmo
gus turi kovoti. Esame kanki
nių tauta, todėl turime mokėti 
ir kovoti. Niekas tiek kraujo ir 
aukų nesudėjo, kaip Lietuva. 
Reika'aukime už tai užmokes
čio ir branginkime tą auką. ne-

| sibarstykime. —K. Pakštas 
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PRINCIPŲ ŠAUKSMAS DABARTYJE
Ateitininkų Federacijos naujos valdybos atsišaukimas

Maironio metai mums prime
na didžiojo mūsų poeto žodžius 
pasakytus vienos ateitininkų 
šventės metu: “Ateitininkai tu
ri būti ne vien ateities, bet ir 
dabarties žmonėmis — eiti j 
gyvenimą ir jam vadovauti”. 
Šiais žodžiais Maironis kreipė 
dėmesį dabarčiai tokiu metu, 
kai visa lietuvių tauta minėjo 
Vytauto Didžiojo politinės ga
lybės laikus, o ateitininkai ra
gino daugiau susirūpinti Lietu
vos ateitimi — jos dvasine ga
lybe. Mūsų dainius ėjo su gy
venamu laiku.

Maironio pavyzdžiu Ateitinin
kų Federacijos naujoji valdyba 
taip pat nori visų ateitininkų 
dėmesį kreipti dabarčiai. Da
bartis yra žymiai pasikeitusi, 
ir dėl to dar labiau reikalinga 
mūsų aštraus žvilgio ir ryžtin
go veiksmo. Pro mūsų akis ir 
rankas neturi praslysti darbai, 
nuo kurių priklauso rytojaus 
diena. Ateitį laimi tas, kas už
valdo dabartį.

Ateitininkai — ateities žmo
nės — esame savo principais. 
Jie yra atremti į amžinas, ne
kintamas tiesas. Kas yra am
žina, visą laiką susiję su ateiti
mi, nors ir kažin kiek laiko pra
tekėtų. Tačiau laikas kaitalioja 
priemones ir būdus principam 
vykdyti. Tuo būdu iškyla vis 
nauji uždaviniai, kuriuos teisin
ga vadinti principų šauksmu 
dabartyje. Tam balsui reikia 
atsiliepti visa savo būtimi ir 
veiksena — eiti į gyvenimą ir 
jam vadovauti.

*

DABARTIS mus stato prieš 
dvi degančias problemas. Vie
na yra komunistinio šėlsmo, 
antroji — lietuvių tautos eg
zistencijos. Abi jos susimezga: 
ateistinis komunizmas yra 
drauge ir mūsų tautos žudyto
jas. Šiandien kova su ateizmu 
yra mums ne tiktai kova už 
krikščioniškus gyvenimo prin
cipus, bet ir kova už savo tau
tos gyvybę.

Dabarties ateizmas nebėra 
tik ideologija. Yra taip pat fi
zinė jėga. Jos ramsčiu ir varik
liu pasidaręs rusiškasis bolše
vizmas grūmoja pasauliui di
delės valstybės galia. Pastan
gos jai atsispirti yra taip pat 
atremtos daugiau į politinę ir 
karinę jėgą, negu į krikščio
nišką pasaulėžiūrą. Abejose pu
sėse, nors jas ir dalo geležinė 
kovos siena, yra bendrų susi
lietimo taškų. Mūsų ideologas 
St. Šalkauskis tai apibūdino, 
kaip “dechristianizacijos link
mę, paimtą tiek buržuazinio, 
tiek ir proletarinio pasaulio”. 
Apibūdinimai buvo taikyti da
bar mūsų vadinamiems laisva
jam ir prievartiniam pasau
liams.

Bolševikiniame pasaulyje Die 
vas rėkliai puolamas, laisvaja
me — tyliai ignoruojamas. 
Abiem atvejais tikėjimas stu
miamas iš gyvenimo. Stumia
mas net ir tada, kai laikomas 
grynai asmenišku reikalu. Jei 
tai asmeniškas, tai nuo žmo
giškojo gyvenimo neatsiejamas. 
Žmogus visur reiškiasi kaip 
asmuo — privačiam ir viešam 
gyvenime: visuomenėje, tauto
je, valstybėje. Viešąjį gyveni-

mą nureliginant, žmonės nuas- sios. Ir ne tiktai savam krašte, 
""................ bet ir išbarstyta po viso pa

saulio pakraščius. Kas iš lietu
vių galėtų būti toks nejautrus, 
toks bedvasis, kad ligi sielos 
gelmių nedegtų didžiu susirū
pinimu? Susirūpinimu, kaip pa
dėti savo tautai išsilaikyti ir 
pačiam išlikti jai ištikimu.

i
Lietuvių tautos kovoje už 

savo gyvybę ir laisvę ateitinin
kai nėra dar pasidavę jokiam 
gundymui: nei kolaboravimo, 
nei koegzistencijos, nei viena
šalio kultūrinio bendravimo. Sa
vo tautos neišduoti jokiom ap
linkybėm mums šventu testa
mentu yra Nepriklausomybės 
kovų aukos, Sibiro tundrų ir 
kacetų kankiniai, Lietuvos miš
kų partizanai. Negalima per jų 
kapus žengti į susitaikymą su 
“neišvengiama” padėtimi. Ar 
tai yra neišvengiama? “Iš is
torijos išmokau vieno dalyko, 
— rašo amerikietis žurnalistas 
apie dabartinę Lietuvos nelai
mę: — drąsa negali mažos tau- 

! tos išgelbėti nuo stipresnės, bet 
laisvę atgauna tik tos paverg. j 
tos tautos, kurios kovoja net! 
beviltiškai ir miršta laisvę gin
damos” (E. A. Mowrer).

Kai tauta kovoja su mirti
nu pavojumi, ji pasidaro pir- 

1 muoju mūsų rūpesčju. Jubilie- i 
jinis ateitininkų kongresas 
(1960) yra mus įpareigojęs 

; “telkti visas savo jėgas ginti 
lietuvių tautos laisvę ir gyvy
bę, remti kiekvieną Lietuvos 
laisvinimo darbą, dėtis į kovą 
su visomis lietuviškomis orga
nizacijomis, kurios dabartinės 
priespaudos nepripažįsta”. Oku- 

! pacijos pripažinimas yra savo 
■ tautos išdavimas.

Taigi, kas ir kaip besuoktų

ZiLIlUIlCo lludb"

meninami. Tai ateistinės gyve-
ninio sampratos pasekmė. Tai 
didžioji mūsų laikų nelaimė” 

(Pijus XII).
Tokiu metu kilnusis mūsų 

tikslas — visa atnaujinti Kris
tuje, — kaip rašė St. Šalkaus
kis, — yra gelbėjimo šūkis”. 
Gelbėjimas gyvenimo pagrindo 
ir prasmės. Gelbėjimas žmo
gaus ir jo tautos. Dabar reikia 
dar labiau pabrėžti šį gelbėji
mosi šūkį, kuriuo šv. Pijus X 
šaukėsi pasaulio dėmesio, kai 

, pirmąjį kartą pasigirdo bolše
viko vardas (1903). Ateitinin
kai tada buvo tarp pirmųjų re
zistentų ir kovotojų su bolše
vizmu. Ir “šiandien pasaulis 
neturi labiau pašaukto žmogaus 

komunizmo, kaip 
(V. Bagdanavi-

-u

turi visus ska

rasti išeitį iš 
ateitininką” 
čius, MIC).

Ateitininkai
tinti dar uoliau jungtis kovai 
su bolševikine sistema ir ateis
tine jos ideologija. Viena nuo 
antros yra neatskiriamos. Lais- j 
vam gi pasaulyje bolševikinė' 
ideologija kai kieno išskiriama: 
palaikoma ir net pasekama, 
prisidengdama tolerancija, per
šama koegzistencija. Negali 
būti tolerancijos melui, negali 
būti jokios koegzistencijos su 
piktu. “Kas ne su manimi, tas 
prieš mane” (Mat. 12,30).

Ateitininkui ne vistiek, “ar 
pasaulyje bus įsteigta Kristaus 
karalystė ar Antikristo... Savo 
mokslu ir menu, savo darbu ir 
gyvenimu, savo raštu ir žodžiu 
jis skelbia ir rodo Dievą visur I 
ir visiems” (A. Maceina). Atei
tininkai yra Kristaus karalys
tės skleidėjai savo tautoje.

*

LIETUVIŲ TAUTA dabar apie beviltiškumą kovos, pri- 
yra išstatyta žūtbūtinei kovai mestos lietuvių tautai prieš jos 
dėl savo egzistencijos ir dva- (Nukelta į 2 psl.)

___  v .
L. Vilimas Rūpintojėlis (aliejus)

(Čiurlionio Galerijos nuosavybė)

Liepos Ketvirtoji Vytauto Maželio nuotrauka

Liūne Sutema

PERGALE

Devynios vilyčios senoj dainoj — 
tu esi dešimta, 
vidudienio saulę pervėrus 
jauniausio sūnaus akyse, 
ir atskleidus erškėtrožės žiedą — 
devynios vilyčios senoj dainoj 
užlūžo dievų ąžuole — 
tu esi dešimta, 
taikli ir tamsi.

Devynios upės senoj raudoj — 
tu esi dešimta,
paskutinj sūnų paėmusi, 
su žaizda, lyg erškėtrožės žiedu 
šviesiuose plaukuose — 
devynios upės senoj raudoj 
teka ramiai plačia vaga, 
tu esi dešimta — 
srauni ir gilt

KARKLAI ŽUVAUJA

Plaukia mėnuo auksiniais pelekais upe, 
pro švendrių aštrias briaunas — 
ant kranto jauni karklai,

> sumerkę šmaikščias šakas,
s laukia, palinkę laukia —

plaukia mėnuo auksiniais pelekais į jas.
Tik keli gelsvi vandens žiedai 
skiria juos, 
tik keli tamsaus vandens ratilai, 
ir — skęsta švendrių perplautas mėnuo, 
nudažydamas upę rausvai —

ir visais nubudusiais paukščiais 
saulėteky šaukia karklai —

(Iš knygos “Nebėra nieko svetimo”)

NEBERA NIEKO SVETIMO
Antroji Liūnės Sutemos knyga

KAZYS BRADCNAS

Banga po bangos

Jau nuo Maironio laikų bu
vome įpratę į natūralią mūsų 
poezijos raidą, kada kas penk
metis ar dešimtmetis įvykdavo 
naujas lietuviškosios poezijos 
lūžis, ateidavo nauji žmonės, pa- 
silteisdavo, kurį laiką buvęs I 
įprastiniu, mūsų poezijos vei-; 
das. Šitie vaisingieji lietuviško- I 
sios poezijos lūžiai kaip tik ir 
buvo akivaizdus jos gyvastin
gumo bruožas. Po klasiškai tie
sioginio Maironio žodžio buvo 
didelis naujumas ir atgaiva Pu
tino, Sruogos ir Kiršos posmai, 
po jų atėjo taipgi reikalingi 
Binkio ir kitų keturvėjininkų 
eksperimentai, kuriuos pakei
tė intymi, liaudiška, moteriška 
ir pranašiška Aisčio, Miškinio, 
Nėries ir Brazdžionio karta. 
Tame pačiame laiko ritme pasi
girdo egzistencijos rūpesčiu, 
kančia ir mistika jau tremty
je suskambėjęs Niliūno, Nagio 
ir kitų bendraamžių balsas. 
Kiekviena ši, savam laike nau
ja, mūsų poezijos banga vis at
nešdavo tai, ko anksčiau mū
suose nebuvo arba bent nebū-

tokiu 
akcentu.

Kyla klausimas
Noroms nenoroms tad ir ky

la klausimas: o kokia laisvojo 
pasaulio lietuvių poezijos situ
acija dabar? Nuo Niliūno, Na
gio ir Šlaito kartos įsipilietini- 
mo lietuviškame parnase jau 
eina antras dešimtmetis. Se
kant analoginę pomaironinės 
mūsų poezijos raidą, jau tu
rėtų skambėti ir visai naujas 
poniliūninis, ponaginis ir pošlai- 
tinis žodis. Ar jis jau skamba?

Ieškodamas ir laukdamas tei
giamo atsakymo, su dideliu 
smalsumu griebi kiekvieną pa
čios jauniausios kartos, bent 
kiek jaunesnių ar aplamai po
ezijos debiutantų naują knygą. 
Su šitokiu šviežio balso troš
kuliu yra vartoma ir nauja Uti
nės Sutemos poezijos knyga 
“Nebėra nieko svetimo”.

Naujų žemių neatrasta

Pirmas ir bendras įspūdis — 
naujų amerikų neatrasta. Liū- 
nė Sutema neatsiplėšė nuo 
įprasto paskutinių dviejų de-

ryškiu ir kūrybingu

DARBAS IR KŪRYBA
Amato galima išmokti, ta

čiau kūrėju tegalima tapti tik 
turint vienokią ar kitokią Die
vo dovaną. Amato specialis
tas turi daug dirbti, ligi jis to
kiu tampa bet kūrėjas šalia 
savo įgimtų gabumų turi pa
dėti taipgi daug darbo. Nepai
sant to, kad kūrėjui uždaviniai 
r įpareigojimai daug didesni, 

istorijos tėkmėje kūrėjai, pro
porcingai imant, visada labiau 
skurdo, negu amatininkai. 
Visa tai liudija žmonijos dau
giau materialistinį nei idealis
tinį pradą.

Šekspyro veikale “Makbete” 
ponia Macduff skundžiasi, kad 
gyvenanti pasaulyje, kur pik
tybė dažnai išgiriama, o ge
ras kartais paskaitoma kvai
lumu. Tokį teigimą Šekspyras 
Macduff lūpomis pasakė dau
giau, kaip prieš tris šimtme
čius. Tačiau panašiai tebe
vyksta ligi šių dienų ir gal net 
didesniu mastu, jeigu imsime 
dėmesin daugiau politiką ar
ba ne vienoj vietoj ir kultū
rą. Būti amatininku, dirbti 
masėm visais laikais yra daug 
lengviau ir pelningiau, negu 
būti tikru kūrėju, išsakančiu 
savo kūrybinį aš.

Didžiųjų Amerikos švenčių 
metu dažnai akcentuojama, 
kad šį Naująjį Pasaulį, šią 
puikią šalį sukūrė pirmųjų 
imigrantų - pionierių nepalau
žiamas užsispyrimas ir dar
bas. Tačiau tai tik dalinė tie
sa. Šį kontinentą lygiai kūrė 
ir intelektualas ir kūrėjas, ši 
gerovė pasiekta, ir krašto var
das iškeltas bendru darbu. 
Amerikos kultūrininkas įnešė 
taipgi ne mažesnį įnašą į šio 
krašto gerovę. Ir nors čia la
bai gerai apmokamas juodas 
darbas, tačiau gerbiamas ir 
kūrėjas. Amerika, būdama 
jauna šalis, yra šiek tiek at
silikusi dvasinės kultūros pras 
me nuo senų Europos šalių, 
tačiau neperdaug. Knygų lei
dime ji proporcingai užima 
apie šeštą vietą pasaulyje, o 
juk dar Amerika nebuvo at
rasta, kai Europa knygas 
spausdino. Dar anksčiau Ame
rikos vieta buvo daug žemiau. 
O dabar šis jaunas kraštas 
kultūroje baigia aplenkti dau
gelį senų valstybių, ir jos me
nininkai jau stebina pasaulį 

k ir apdovanojami Nobelio pre

mijom. Toks sunkus ir kietas 
pirmųjų imigrantų darbas bu
vo įvertintas ir nenuostabu, 
kad šiandien tas juodas dar
bas (nors jo kasdien, automa
tizacijai plečiantis, mažėja) 
tebėra gerai atlyginamas.

Daug mažiau suprantama 
lietuvių geresnis požiūris į 
amatininkišką negu į kūrybi
nį darbą, nors jau mūsų pačių 
išskirtinė padėtis turėtų kaip 
tik nuteikti priešingai. Šauk
dami kokiam nors reikalui 
amatininką, mes be jokios abe
jonės jam atlyginame. Tačiau 
jeigu kūrėjui ką nors užsako
me, mes manome, kad. jokio 
atlyginimo nereikia. Daugeliui 
mūsų atrodo, kad kūryba nė
ra juodas darbas, ir kaip toks 
neatlyginamas. Ne vienas at
mena, kad šienpiūtės metu 
per sodžių Lietuvoj pereiti su 
ranka knygoj beveik nusikal
timas, nes sodietis tokį atve
ją laiko tinginiavimu. Šis po
žiūris neretai atsiliepia ir kitų 
lietuvių pasąmonėse.

Ne paslaptis, kad pasamdo- 
ma salės plovėjai, bet su me
nininkais deramasi, kadangi 
pobūvio ruošėjai nori padary
ti pelno, bent jau menininko 
sąskaiton. Be abejo, visuome
nininkai irgi nemažai dirba, 
tačiau jie ne visada būna val
dybose, ar gaišta laiką paren
gimo metu. Gi menininkas 
gaišta jau ir prieš tai, pasi
rengdamas vakarui. Daugelis 
organizacijų skelbia, kiek jos 
suaukojo pinigų šalpai. Tačiau 
kiek suaukojo tai šalpai me
nininkai, neimdami už įvairius 
šalpai ruoštus parengimus, 
nė cento, vargu ar kas su
skaitė.

Gerbiamas darbas, bet ne
reikia užmiršti, kad rašytojas, 
ar solistas, smuikininkas, ar 
pianistas, ar scenos darbuo
tojas nėra vaikai, kurie gali 
pasirodyti scenoj vien iš pasi
rodymo džiaugsmo, nes jiems 
duoną duoda tėvai.

Reikia gerbti darbas, tačiau 
nereikia užmiršti ir kūrėjų, 
kurių auka šiandieniniam lie
tuvių gyvenime svarbesnė už 
eilinį amatininkišką pasitarna- 
vimą. Niekas nereikalauja kaž
kokios išskirtinės padėties. 
Tik, gerbdami amatininką, 
neužmirškim ir kūrėjo.

L. Galinis

šimtmečių mūsų naujosios po
ezijos kamieno ir radikaliai 
naujų žemių neatidengė. Jos 
poezija tad ir vertintina Niliū
no, Nagio ir Šlaito orbitoje. O 
šitokių poetų bendruomenėje 
vargu ar galėtume Liūnei Su
temai skirti pirmaujančią vie
tą. Šiaip ar taip — jos abidvi 

l knygos nepadarė to naujo ir 
šviežio įspūdžio, kaip, sakysim, 
Jono Meko “Semeniškių idilės” 
arba kad ir paskutinieji Algi
manto Mackaus eilėraščiai, nau
ja konstrukcija ir sugestyviai 
magiška ekspresija gana ryš

gą 
ant

Liūne Sutema skaito savo kūrybą
P. Petručio nuotrauka

kiai atsiriboję nuo vyresniųjų 
poezijos bendrininkų.
Ryški bendro portreto detalė
Tačiau klystume, sakydami, 

kad Liūne Sutema naujojoj kny 
goj savojo veido neturi. Jis vie
tomis net ir labai raiškus, bet 
tik kaip detalė bendro pastaro
sios kartos mūsų poezijos port
reto. Ir šitai nėra kaltinimas 
ar poetės nuvertinimas, o tik 
noras, tiesiog badu virstąs no
ras, regėti mūsų poezijoje vėl 
kažką nelaukta, neregėta ir ne
tikėta, su kuo būtų galima at
žymėti naują mūsų poezijos 
penkmečio ar dešimtmečio pra
džią.
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Apstu atžymėtinų
“Nebėra nieko svetimo” kny- 

skaitant, dėmesys krinta 
visos eilės daugeliu atžvil- 
gerų eilėraščių. “Pergalė” 
psl.) — priešistorinės mis

tikos kvapu dvelkiąs dviposmis, 
gražiai ataidintis dainų ir pasa
kų simboliką, tampriai sujung
tą su likimine žmogaus būtimi. 
“Vienas mūsų ruduo buvo skur
dus” (15 psl.) — pilnas lietu
viško liūdnumo, meniškas ru
denio užgautos sielos išsisaky
mas, tačiau nekalbant tiesiogiai 
apie save, o apie blėstančią 
gamtos gyvybę, užsibaigiančią 

duonos dalinimu. Ši
taip atžymėtinų randame aps- 

i čiai.
(Nukelta į 3 psl.)
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