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Vitalija Bogutaite 
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NESAKYK 
<^r- f v i ; 

Ada Korsakaitė 
- i ->» 

Paukščiai (litografija) 

SIMFONINIS KONCERTAS KULTŪROS KONGRESE 
Pokalbis su Kongreso Muzikos sekcijos vadovu prof. Vladu Jakubenu 

Nesakyk, kad raū>u džiaugsmas 
BaJj,rsLs su šia vasara, 
Kad mūsŲ kūnai, 
Pavirtę pelenais, 
Pasauly poilsio neras . 

Nesakyk, nes begalinis 
•Skausmas, 
Pavirtęs lietumi, 
Drėkina mano kojas. 
I r poilsio nei sau, nei žemei nerandu. 

LIŪDESYS 
Pažvelk į save. 
Į laiko išvagotą veidą. 
į tamsias, pavargusias akis. 
Ir pamatysi. 
Kaip ilsisi tavy 
Seniai suakmenėjęs angelas, 
Be laiko, 
Dvasios ir be 
Žodžių. 

MEDIS 
Tau niekas nepasakė, 
Tau niekas ateities neišbūrė, 
Todėl nežinojai, 
Kad vieną dieną 
Grubi ranka tavin jrėš 
Mano gyvojo Dievo veidą. 

ATGAILA 
Priglauski dykumų paukštį. 
Pagirdyk dykumų paukštį. 
Pridenk nuo kaitros. 
Dykumų paukštis 
Nusilenkė Saulei. 

MeAtčnt PaAOČfo 
DAUGIAU DĖMESIO KŪRYBINGAM JAUNIMUI 

Pastarosiose mūsų politinio logija, kada jaunam talentin-
ir visuomeninio gyvenimo dis- gam jaunimui iškilti buvo vie-
kusijose ryškėja pribrendusi nintelis kelias atakuote užata-
ir palaiminga tendencija kuoti (ir tai visai natūralu) 
Įtraukti šion veiklon naujų, lietuviškojo kultūrinio gyve-
dažnais atvejais jaunesnių nimo barus. Čia sąlygos pasi
žmoniu. Tačiau šitas susirūpi- keitė. Mūsų kūrybingasis jau
nimas pravartus mūsuose- ne r.imas gali j dar platesnį kū-
vien tik politiniam ir visuome- rybinį gyvenimą iškilti ir ša-
niniam sektoriui. Lygiai tiek lia lietuviškosios visuomenės, 
pat, o gal būt net dar daugiau, Įsijungdamas į amerikietiško-
reikėtų kalbėti apie mūsų kul- jo kultūrinio gyvenimo pulsą, 
tūrinio gyvenimo atšviežinimą, Yra tad didelio pavojaus tų 
apie jaunosios mūsų kultūri- talentingųjų mums netekti, 
ninku bei kūrėjų kartos rim- jeigu ir toliau dažnais atvejais 
tesnį vertinimą, atsakingesnės jaunajai kartai įvairiomis kui-

I
naštos patikėjimą jų pečiams tūrinėmis progomis parodysi-

ir jų angažavimą kiekvienai me, kad galime apsieiti ir be 
^ iškilesnei mūsų kultūros šven- jų. 

tei. Kol kas padėtis dar nėra 
Tuo tarpu neretais atvejais tragiškai prasta. Visa eilė kū-

mūsų kultūrinės veiklos vado- rybingų jaunų žmonių, atkrei-
vai ir planuotojai į trisdešimt pusių į save ir kitataučių dė-
ar keturiasdešimt metų netu- mesį. nėra atitrūkę ir nuo mū-
rinčius linkę žiūrėti kaip į sų lietuviškojo gyvenimo, 
dar nesubrendusius jauniklius. Ypač mus džiugina puikūs 
Tada reikėtų tik prisiminti, pastarieji dailininko K. Zap-kaus ir skulptoriaus Antano 

Braždžio laimėjimai. Muzikoje 
džiugina Dariaus Lapinsko, 
Jono Švedo ir kitų kūrybingu-

jog didžia dalimi šitokio am
žiaus žmonės sėkmingai vaira
vo politinį ir valstybinį prisi
keliančios, nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimą. Juo labiau mas. Ir į kurias tik kultūri-
toks amžius neperjaunas kul- nio gyvenimo sritis nepažvelg-
tūros ir kūrybos baruose. Juk sime, visur matysime apsčiai 
kiek nemirštamų literatūros, gabaus, talentingo jaunimo ir 
muzikos ir meno šedevrų mū- į pusamžį artėjančių žmonių, 
suose ir plačiame pasaulyje su- vis dar laikomų tik jaunuo-
kurta jaunuose trumpo gyve
nimo metuose. Dažnais atve-

iiais. Laikas būtų visus juos 
pamatyti, susirasti ir įtraukti 

Vienas reikšmingųjų šiemeti
nio Lietuvių Kultūros Kongreso 
Chicagoje užmojų y ra simfoni
nis muzikos koncertas. Nujaus
dami koncerto organizatorių rū 
pėsčius, pasiimto darbo sunku-
mą; bet taipgi ir lietuviškosios 
visuomenės didelį domėjimąsi bū 
simuoju simfoniniu koncertu, 
progai pasitaikius, užkalbino
me prof. Vladą Jakubėną, ku
riam dabar visi šie reikalai yra 
arčiausia prie širdies. 

— Sakykite, Profesoriau, 
kaip kilo idėja ruošti Kultūros 
Kongrese simfoninį koncertą? 

— Buvo noras pateikti muzi
kinėje Kongreso daly ką nors 
naujo, nenudėvėto i r stambes
nio. Pradžioje buvo siūlomas 
jungtinių chorų koncertas. Ta
čiau šitai atpuolė dėl šių prie
žasčių: po Dainos Šventės ir 
Vargonininkų Sąjungos seimo 
sunku būtų vėl surinkti mūsų 
chorus stambesnei pastangai. 
Simfoninis koncertas, atrodė, 
esanti geriausia išeitis, norint 
parodyti ką nors imponuojančio. 

— Įdomu, ar jau galutinai nu
s ta ty ta koncerto programa? 
Kas koncertą diriguos ir kokie 
bus Jame solistai? 

— Koncerto programos pa
grindą sudarys lietuviška sim-' 
foninė muzika. Jį diriguos kom
pozitorius - dirigentas Jeroni
mas Kačinskas, Lietuvoje bu
vęs Vilniaus Filharmonijos ir Vii 
niaus operos dirigentas, o šiuo 
metu diriguojąs Bostono prie
miesčio Melrose pusiau profe
sinį, bet rimto lygio orkestrą. 
Šiose pareigose jis jau yra im
ponuojančiai užsirekomendavęs, 
pastatęs visą eilę įdomių pro
gramų ir sulaukęs gražių ame
rikiečių spaudos atsiliepimų. 
Bus tai pirmas J. Kačinsko, 
kaip dirigento, pasirodymas Chi 
cagoje. Kaip kompozitorius. J. 
Kačinskas atstovauja gan nau
jovišką kryptį. Jo kūriniai pa-
s ;žymi gilia nuotaika, įdomia 
faktūra ir logiška mintim. Šia
me koncerte jis atliks du savo 
simfoninius paveikslus. Taipgi 
J . Gaidelio išgirsime du lietu

viškus šokius. Iš mano pat ies bręstančiu pači-j jauniausiu mū-
kūrybos bus pirmą kartą atl ik- SŲ kompozitorių kūriniu? 
tas "Intermezzo rustico" s ty 
gų orkestrui. J. Vaznelis a t l iks 
dvi tam tikslui suorkestruotas 
dainas, jau jo dainuotas su for
tepijono** pritarimu, bet dar ne
žinomas mūsų platesnei publi
kai; be to, dirigento nuožiūra, 
bus paimta keletas ištraukų iš 
siuitos "Miško šventė", ku r i 
1954 m. buvo atlikta Grant P a r 
ko orkestro, diriguojant N. Mal
ko. 

— Kokie motyvai nulėmė 
programos pasirinkimą? 

— Programos pasirinkimą lė
mė du svarbūs veiksniai: reika-

— Yra žinomas faktas, kad 
dabartinėje Lietuvoje yra su
kurta nemažai simfoninių vei
kalų, kurių tarpe y ra tikrai 
vertingų, lietuviško pobūdžio ir 
neturinčio jokio apčiuopiamo 
ryšio su tenykšte dabartine san
tvarka. Jų atlikimas tačiau čio
nykščiame Kultūros Kongrese 
galėtų įgauti tam tikro politi
nio pobūdž :o. Dėl šių pašalinių, 
ne meniškų priežasčių nuo to 
tenka atsisakyti . Mums būtų la
bai tinkami ta ip pat kai kurie 
orkestrui lengvai įkandami se
nesnės mūsų kompozitorių kar
tos kūriniai, pvz. J. Naujalio 

ias apsiriboti viena, kad ir ilges- "Ruduo". Bet ir jų nėra šioje 
ne repeticija dėl stambių išlai- geležinės uždangos pusėje. Bū
dų orkestrui; antra - dirigento ** l a b a i malonu atlikti kai ką 
J. Kačinsko kruopštumas ir są- i r i š J A V gyvenančių mūsų 
žiningumas darbe, dėka kurių kompozitorių prieauglio, pvz. 
jis pasiekdavo net su menkes- chieagiškio V. Jancio. Ceveian-
niais orkestrais tikrai akade
miško lygio. Galutinas progra
mos nustatymas priklauso diri
gentui, kuris yra atsakingas už 
koncerto menišką lygį. Rengė
jai gali pareikšti tik savo pa
geidavimų. Išeidamas iš minė
tų sąlygų, dirigentas J . Kačins
kas turėjo atsisakyti nuo dau
gelio pasiūlymų, kaipo neįvyk
domų viena repeticija. Apkro
vus visą programą sunkiai iš
pildomais ir orkestrui nežino
mais veikalais, yra sunku su 
viena repeticija pasiekti sklan
dumo. Tad tam tikra progra
mos dalis privalo būti lengves
nė, greičiau įkandama. Nesant 
šioje geležinės uždangos pusė
je panašių lietuviškų veikalų, 
numatoma įtraukti programon 
"Lietuvišką rapsodiją" lenkų 
kompozitoriaus M. Karlovičiaus. 
tragiškai žuvusio Tatrų kalnuo
se prieš pat pirmą Pasaulinį ka
rą. Šis veikalas plačiai remiasi 
lietuviškų dainų melodijomis. 
Jo autorius, augęs Švenčionių 
krašte, turėjo gilių simpatijų 
lietuvių tautai . 

— Ar nebuvo pagundos pro
gramon įtraukti dabar Lietuvo
je ryškėjančiu ir čia tremtyje 

de gyvenančio J. Švedo ir šiuo 
metu Europoje gyvenančio D. 
Lapinsko. Tačiau, turint ribo
tus galimumus, nuo daugelio 
gražių planų tenka atsisakyti. 

(Nukelta į 7 psl.) 
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Kęstutis Zapkus amerikiečių dėmesio centre 

Jauno lietuvio dailininko Kęs
tučio Zapkaus w m o j i individu
ali paroda Čiurlionio Galerijoj 
Chicagoje susilaukė ne tik di
delio dėmesio lietuvių visuome
nėje (parodoj nupirkta 10 dar
bų), bet atkreipė ir atidžiau 
žiūrinčias amerikiečių meno pa
saulio akis. 

Chicagos dienraščio "Daily 
News" meno krit ikas Franz 
Schulze to laikraščio birželio 30 
dienos numefyje atspausdino 
plačią ir išsamią minėtos pa
rodos recenziją, aptardamas 
Kęstutį Zapkų. kaip vieną iš 
pirmaujančių jaunųjų dailinin
kų Amerikoje (first-rate youn-
ger painters in America). Dien
raščio meno kritikas. įvardijęs 
recenziją "Talentas pietinėje 
Chicagoje — jaunas dailininkas 
rodo didžiulį sugebėjimą", apie 
parodą rašo. kaip apie netikėtą 
staigmeną šioje miesto dalyje, 
kuri, aplamai, nėra rinktinių 
šio miesto men^ galerijų terito
rija. Recenzentui taipgi atrodo 

jais jaunų žmonių kūryba J mūsų kultūrinio gyvenimo 
kaip tik yra kupina naujo po
lėkio, daugeliu atžvilgių gal 

sriautą. O ir tas mūsų kultū-
"inis gyvenimas, kad jauni 

būt revoliucinė, judinanti nu- žmonės jame jaustųsi ne tik 
sistovėjusius vandenis, bet tuo savuos namuos, bet ir savam 
pačiu atidengianti naują aki- laike, turi būti ne vien ro-
ratį ir kurianti tai, ko da r ne- mantiškas, gražus tvenkinys, 
buvo. O šitai gi ir y ra pats bet ir tekanti, gaivinanti sro-
ryškiausias kiekvienos, laiko v ė . dažnu atveju net avangar-
tėkmėje išliekančios, kūrybos dinė, kosminė raketa. 
eruozas. Netolimoje ateityje laukia-

Tačiau netvirtiname, kad m<2 dviejų reikšmingų mūsų 
vyresnio amžiaus kultūrinin- kultūrinio gyvenimo įvykių: 
^as - kūrėjas kūrybine pras- Antrojo Lietuvių Kultūros 
me iay yr,» bpreždįį^s. Tik- Kongreso šių roeįų pabaigoje 
kūrybinis intensyvumas vyrės- Chi: agoje ir Lietuvių R. - Ka-
niame amžiuje labiau reiškiasi t a lkų Religinio Kongreso 
jau surasto auksakališku apšli- 1^64 m. New Yorke. Būtų 
favimu. o ne fegerverkišku džiugu, kad jau šiuose kon-
naujų kelių nušvietimu. gresuose šalia vyresniųjų ly-

Skaitytojas. gal būt, šioj vie g i a i savuos namuos jaustųsi 
toj linkęs paKiausti ir suabe 

Kęstutis Zapkus 

joti. Negi kas mūsų kūrybin
gajam jaunimui čia kelią už
kerta "i" Tr'gu tik jis pats ver
žiasi į mūsų kultūrinį gyve
nimą ir išsikovoja sau respek-
tą bei pripažinimą. Manytume 
tačiau, kad toks galvojimas 
mūsų sąlygose netinkamas. 
Tai tik nepriklausomos Lietu
vos kultūrinio gyvenimo ana-

ir jaunoji karta. Kongresų 
rengėjų yra tad viena reikš
mingųjų pareigų, kad šiose 
mūsų kultūros šventėse į me
no parodas. į paskaitas ir į 
muzikos koncertus būtų įneš
ta ir jaunosios kartos dalis, 
tuo užtikrinant laisvojo pasau
lio lietuvių kultūriniam gyveni
mui bei kūrybai tęstinumą a-
teitin. K. Br. 

K ė s t M Z.: Ra t - keturkampyje 

neįprasta tokia puiki paroda 
tuo laikotarpiu, kada meno ga
lerijų judrumas aptingsta va
saros kaitrose. 

Franz Schulze, lygindamas 
Kęstutį Zapkų su kitais prasi
kišančiais čionykščio meno pa
saulio vardais, jį aptaria, kaip 
naują abstraktislą — stilistą, 
laisvai operuojantį natiurmor
tais, interjero ir peizažo detalė
mis. Pabrėžiamas jo kūrybos ly
riškumas ir spalvingumas, at
metant vien tik kubistines abs-
trakčiojo meno tradicijas. 

Ta pačia proga meno kritikas 
pasidžiaugia ir Chicagos Meno 
Institutu, kuriame gali subręs
ti tokie kūrybingi dailininkai. 
Mat. Kęstutis Zapkus prieš ke
lerius metus yra baigęs šią aukš 
tąją dailės instituciją. Suminima 
keletas jau dabar gana ryškių 
jos auklėtinių, tarp kurių įra
šomas ir šiemet studijas baigęs 
lietuvis skulptorius Antanas 
Braždys. 

Šia proga pati naujausia 
žinia. Pasibaigus parodai Jėzui
tų Namuos. Grės Galerija. 49 E. 
Oak St. Chicagoje, iš namų nu
pirko dar 16 Kęstučio Zapkaus 
darbų. Ši galerija dabar tariasi 
su dailininku dėl naujos jo pa
rodos rudenį. B. 

• Nauji Lietuviškos Knygos . \ 7
a i k š n o r O k ū r i n y s 

Klubo leidiniai, šiomis dieno
mis išeina Juozo švaisto romą- ButleriO muziejuje 
nas"Žiobriai plaukia". Romane 
vaizduojamas spalvingas ir he- Įžymiojo Clevelando dailinin-
rojiškas spaudos draudimo lai- ko. mums jau gerai pažįstamo 
kotarpis. Romano pirmajame mūsų tautiečio Antano Vaikš-
plane iškyla monumentali kun. noro didžiulis 4 x 6 pėdų forma-
Sideravičiaus figūra. Skoningas to aliejinis kūrinys "Mano sie-
leidinio viršelis, pieštas Pau- los langas" regimas Youngs-
liaus Jurkaus. tovvno. Chio, Butlerio vardo 

Dailės Muziejaus Nacionalinė
je Dailės Parodoje, kuri ten 
atidaryta liepos ir rugpiūčio 

Aktualioji Popiežiaus Jono 
XXIII enciklika socialiniais 
klausimais "Mater et Magistrą" mėnesiais. Dailininkas šiuo metu 
taipgi šiuo m^tu išleidžiama !ie- y r a pasinešęs daugiausia į di-
tuvių kalba. Enciklikos leidimą delio masto aliejinę tapybą. To-
fmansavo pro]. Ig. Albavičius. lygiai domisi ir jo mėgiama ak-
Tekstą lietuvių kalbon išvertė vare'ine kūryba. Antanas Vaikš-
prof. kun. P. Dambrauskas. noras, sutelkęs didesnį kiekį 

\ savo dailės darbų, juos numato 
• Prof. Vaclovo Rir/iškas parodyti New Yorko ir Chica-

"Alek-andr>no" antrasis lomas ? o s dkilės meno mėgėjams šių 
jau renkamas M. Morkūno m e t ų g a i e a r D a sekančių metų 
•spaustuvėje Chicagoje. Tomas d ž i o j c > A n t a n a s Vaikšnoras, 
žada pasirodvti dar šiemet. Ja-i . . , „ . . . . 

, , ,, , _ , : nuoširdžiai cendrauciamas su 
me bus pasKelbta ypač daug- . 
naujos ir išsamios medžiagos. ^ U S U * u l t ū r i mnka i s , savo dai-
liečiančios Donelaitį, Pošką. k s kūr>'bą norėtų parodyti at-
?trazdelį ir kitus senosios mūsų >«irai taipgi Chicagos lietu-

, literatūros kūrėjus. viams. 
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LITERATŪRA

KŪRYBOS KLAUSUČIAIS KALBANT
Santrauka minčių, pasakytų šių metų Studentų Ateitininkų trikampio studijų dienose 

KĘSTUTIS SKRUPSKELIS
r

Pradžioje reikėtų pastebėti, 
kad čia tėra mėgėjiškas bandy
mas raškiau suvokti kelis as
pektus to, ką vadiname kūry
ba, norint susidaryti keletą ver
tinimo kategorijų. Daug ką ga
lima vadinti kūrybos vardu, bet 
čia kalbėsiu daugumoje apie 
prozinę literatūrą ir nesu tik
ras, ar mano pastabos yra pri
taikomos kitose srityse. Kai 
kur gal ir visai ne, kai kur gal 
daugiau.

i

»

Fragmentas Šv. Petro - ir Povilo bažnyčioje, Vilniuje.

BIRŽELIUI PRAĖJUS
Birželinius įvykius paminė

ję, jaučiamės lyg ir atlikę tuo 
reikalu pareigą bent iki sekan
čio birželio. Nors tie minėji
mai reikalingi ir naudingi mū
sų skriaudai pasauliui primin
ti, tačiau yra aišku, kad jų 
nepakanka. Šalia jų reikėtų 
amžinojo, pastovaus pamink
lo, kuris liudytų ^pasauliui mū
sų didžiojo kaimyno, tos, anot 
komunistų, “nesavanaudiškos 
broliškos tautos” nežmonišką 
savanaudiškumą ir žiaurumą 
savo mažų, jai visai nepavojin
gų, kaimyninių tautų atžvilgiu.

Kaip rusai laužė sutartis, 
kaip jie okupavo Lietuvą ir 
kitas šalis, apie tai jau nema
ža prirašyta lietuvių bei kito
mis kalbomis. Bet kaip vykdy
tos deportacijos, be smulkes
nių aprašymų spaudoj beveik 
nieko platesnio neturime. O 
reikėtų turėti ir štai kodėl.

Deportacijos buvo baisesnis, 
žiauresnis dalykas, negu pati 
okupacija, nes ši pastaroji 
kaip tokia nereiškia dar oku
puotos tautos naikinimo. Tuo 
tarpu birželinės deportacijos 
reiškia masinio tautos žudymo 
pradžią. Dėl to pati okupaci
ja taip nesukrėtė lietuvių tau
tos, kaip birželiniai trėmimai, 
ypač kad jie buvo vykdomi 
tikrai azijatišku, barbariškiau
siu būdu. Su šių masinių trė
mimų žiaurumu galima paly
ginti nebent nacių masinius 
žydų naikinimus. Todėl tokio 
tragiškai baisaus mūsų tau
tai įvykio paminėjimu metinės 
sukakties proga tenkintis ne- 
^lime.

Man rodos, reikėtų tai visų 
pirma plačiai-, vispusiškai ap

rašyti, kas šiuo metu yra ga
lima, kai dar turime daug šių 
įvykių liudininkų. Kanados 
“Tėviškės Žiburių” birželio 
mėn. keliuose numeriuose bu
vo spausdinami J. Matulionio 
tų trėmimų dienoraščiai. To
kių dienoraščių, atsiminimų 
turi daug kas. Reikėtų juos 
surinkti, sutvarkyti ir išleisti 
savo, o paskui gal ir anglų 
kalba. Tai padaryti reikia dėl 
to, kad tie trėmimai buvo tra
giški ne tik tremiamiesiems, 
bet ir visai tautai. Antra ver
tus, tada matėme ir daug he
roizmo bei pasiaukojimo dar
bų, kai vieni šeimos nariai 
aukojosi dėl kitų ir vyko kar
tu tremtin ar net pražūtin.

Antra, tos deportacijos, 
man rodos, būtų labai dėkin
ga tema mūsų rašytojams. 
Čia, žinoma, ne vieta aiškinti, 
kokia forma tie įvykiai turė
tų būti užfiksuoti literatūriš
kai, tik neabejotinai aišku, 
kad tai turėtų būti padaryta. 
Juk neužtenka faktus surašy
ti chronologiškai ar statistiš
kai. Tokie faktai dar nepasa
ko, kas dėjosi žmonių širdy
se. O pergyventa tada tiek, 
kaip niekad, ir tai aprašyti 
galėtų tik talentingas rašyto
jas. Mūsų rašytojų jau pakan
kamai prirašyta knygų apie 
tai, kaip mes patys bėgom į 
vakarus. Laikas, jau laikas 
būtų aprašyti, kaip mūsų bro
lius trėmė į rytus... O pagal 
tai mūsų kompozitoriai sukurs 
gal būt ir atitinkamos muzi
kos. Ir tai būtų daug vertin
giau, negu eiliniai minėjimai.

A. Rimvydas

visuma. Tokiu būdu, prieš tap
damas kūrėju, autorius dar tu
ri tapti žmogumi. Šiuo atveju 
“žmogus” nėra vien tik biolo
ginė sąvoka ir priklausymas tai 
“inter-breeding' population” nė
ra žmogiškumo kriterijum, šis 
teigimas neprieštarauja anksty- 
vesniajam, kad veikalui supras
ti nereikia autoriaus, nes vei
kalai visada lieka asmens iš
raiška, ir tokiu būdu turi būti 
asmuo, kuris yra išreiškiamas. 
Reikia pastebėti, kad šiuo tei
gimu nenoriu reikalauti, kad 
kiekvienas autorius būtų doras 
žmogus. Taip pat jam nereikia 
galėti savo išgyvenimus suvesti 
į abstrakčias kategorijas. Ir 
dar toliau, literatūrinis veikalas 
nėra autobiografija ir nereikia 
autoriui pačiam viską būti iš
gyvenusiam, t. y. ir gyvi žmo
nės gali rašyti apie mirtį. Bet 
kūrinio veikėjų problemos turi 
stovėti autoriaus gyvenimo 
centre ir būti autoriaus pasau
lio dalimi.

I

ra. Veikalą vertiname santyky
je su kitais veikalais, ir čia iš
kyla abstraktūs dėsniai, kurie 
įgalina tokius palyginimus.

Kiekvieną kūrinį galime va-' 
dinti dvasios objektyvacija, t. į 
y. — asmeniško pasaulio perve
dimu į objektyvią plotmę. Kol 
kūrinys tėra tik kūrėjo sąmo
nėje, tol jis yra neapspręstas ir 
gali būti vienoks ar kitoks, bet 
pabaigtas jis gauna savo būtį 
ir gali būti traktuojamas kaip 
daiktas, nepriklausąs nuo kūrėjo 
asmens, nors tą asmenį jis Ir 
išreiškia. Pats autoriaus asmuo 
pasidaro nesvarbus — veikalą

į

Meno teorija ir meno kūrinys
Paminėjau vertinimo katego

rijas, norėdamas pabrėžti, kad 
neturiu jokio noro duoti for
mulę, pagal kurią būtų galima 
kurti, nesgi meno teorija — ir 
šias pastabas galima laikyti to
kios teorijos metmenimis — pa
čiam kūrėjui nėra reikalinga. 
Lygiai kaip mokslo metodikos 
dėsnius tegalima suformuluoti 
pačiam mokslui jau išsivysčius, 
lygiai taip pat — manyčiau — 
meno teorija tėra galima jau 
esant meno kūriniui. Nes kitu 
atveju nėra objekto, apie kurį 
galima kalbėti. Meno vertinimo 
dėsniai vystosi su įiačiu menu 
ir negali eiti pirma meno. Pats 
kūrėjas — aišku — gali žino
ti, ko jis kuriamu veikalu sie
kia, bet tai dar nėra abstrakti 
meno teorija.

Šiuo atveju galime paimti 
vieną pavyzdį, kuris kaip tik 
ir yra kritikuotinas už tai, kad 
jis yra bandymas įgyvendinti 
iš anksto nustatytą teoriją. Iš 
vienos pusės turime Lawrence 

- Durrell, vieno iš šių laikų ra
šytojų, “Alexandria Quartet”. 
Įvade "antrajai serijos knygai, 
“Balthazar”, Durrell sako, kad 
tai yra eksperimentas, ieškant 
formos, kuri atitiktų “mūsų lai
kams”. Pagrindą sudaro fizika 
su erdvės laiko sąvoka. Tuo 
būdu trys knygos — lyg tai 
erdvės dimensijos — vysto tuos 
pačius įvykius, išeinant iš tri
jų skirtingų veikėjų taško, o 
ketvirtoji — lyg tai laikas — 
yra visų trijų ankstyvesniųjų 
tęsinys. Skaitydamas jauti, kad 
autorius gana gabiai vykdo sa
vo teoretinį uždavinį ir parodo 
didelio meistriškumo, bet kaip 
tik todėl autorius negali nieko 
prasmingesnio pasakyti, ir vei
kalas pasilieka tiktai eksperi
mentu. Už tai jį gal ir prisimin
sime, bet niekad jo negalėsime 
lyginti su Camus ar Malraux 
darbais.

Kęstutis Skrupskelis
i 
galime suprasti, nieko apie 
torių nežinodami — ir kuo 
rinys tobulesnis, tuo autoriaus 
svarba mažėja. Tobulo kūrinio 
nereikia užbaigti žiniomis apie 
autorių, rfes jis jau yra užbaig
tas.

Kalbėdami apie dvasios ob- 
jektivaciją, tuo pačiu jau išski
riame tai, ką, vartodami tradi
cinius terminus, galime vadinti 
turiniu ir forma. Pačiame vei
kale tai tikriausiai nėra išski
riama, bet analizavimo reikalui 
tai yra galima. Apie antrąjį 
momentą nekalbėsiu, sustoda
mas daugumoje ties turiniu.

au- 
kū-

Į

i
Išgyvento pasaulio visuma
Asmeniška dvasia yra asmens 

pasaulis, jeigu norite, autoriaus 
suvokto ir išgyvento pasaulio

Veikalo originalumas

Meno teorija ir kūrėjas
Bet jeigu meno teorija kū

rėjui nereikalinga, kodėl iš vi
so apie tai yra kalbama. Ga
lima paimti kūrinį kaip objektą, 
jame paskęsti ir tuo reikalas 
baigtas, bet, tur būt, niekas 
tuo nepasitenkina ir visada yra 
klausiama, ką autorius parašė 
ir kaip tai turėtų būti verti
nama. Ir norima žinoti daugiau, 
negu vien tik veikale minimus 
įvykius. Čia prasideda meno te
orija. kurios vienas iš tikslų ir 
yra duoti pagrindines kategori
jas. pagal kurias veikalas gali 
būti analizuojamas ir vertina
mas. Bet pati literatūra nėra 
sau sąmoninga, romanas nėra 
vertinamas kitu romanu ir li
teratūros kritika nėra literatu-

1

Cecilia Meireles

ŠVELNUMO POEMA

Kalbėdami apie asmens iš
raišką, negalime nepaminėti ori
ginalumo, nes gi dažnai sako
ma, kad kūrinys turi būti ori
ginalus. Bet čia susitinkam su . 
klausimu, jeigu originalumą 
suprantam naujumo prasmę, ar 
gali kas nors nauja būti ver
tinga? Reikalaudami naujumo, 
taip pat turėtumėm reikalauti, 
kad ir autoriaus pasaulis būtų 
naujas, bet ar tai yra įmano
ma? Nes gi tiktai šizofreniko 
pasaulis tegaJėtų būti tikrai 
naujas. Žmogiškai prasmingos 
temos yra universalios ir apie 
jas visas jau tūkstančius me
tų žmonės rašo ir galvoja. Čia 
nėra kalbama apie veikalo fa
bulą arba vartotas priemones, 
bet pačias problemas, su kuriom 
autorius susiduria. Ir tai nega
li būti nauja. Bet iš kitos pu
sės, tai gali būti asmeniška, 
nes kiekvienas tai išgyvena sa
vaip. Niekas kitas negali gal
voti apie mano mirtį taip, kaip 
aš, ir niekas savo mirties nesu-

(Nukelta į 2 psl.)

Jeigu 
mano 
gyventų, ausdamos 
glamones ir šilkus, 
ii* tave aprengtų stebuklingais 
rūbais legendos...
Jeigu Tu būtum žmoniškas, 
mano akys žibėtų 
dieną ir naktį, 
ir taip į tave įsmigtų, 
kad žėrėtum visas, 
kaip saule vainikuotas...
Jeigu Tu būtum žmoniškas, 
mane lūpos būtų 
vaisius tavo troškuliui, 
meilės muzika tavo miegui, 
paguodos puota 
tavo liūdesiui...
Jeigu tu būtum žmoniškas 
aš būčiau tavo vaikišku 
žaislu, 
tavo karžygio 
ginklais, 
dūdele, kuria taVo senatvė 
garbintų besiartinančias 
mirties apeigas...
Jeigu tu būtum žmoniškas 
O Išrinktasis, 
tavo gyvenime aš būčiau viskas... 
Bet aš esu niekas. 
Aš esu niekas daugiau_
kaip šis negalimas nerimas.

Tu būtum žmoniškas, 
rankos

. t

O, pagalvojus, kad jeigu tu būtum žmoniškas, 
mano rankos 
gyventų ausdamos 
glamones ir šilkus, 
kad tave aprengtų stebuklingais 
legendos rūbais...

Iš portugalu kalbos išvertė P. Gaučys
Meireles, brazilų poetė, pasireiškia kaip pirmaujanti moteris 

i poetė ne tik brazilų, bet visoje portugalų literatūroje. Jos lyrikai bū
dingas žavėjimasis pasaulio grožiu ir žinojimas, kad gyvenimas yra 
nenutrūkstantis sravėjimas, o laikas viską graužia. Konfliktas tarp 
bėgančios tikrovės ir sielos, siekiančios ją sulaikyti, įtaigoja poetę 
išsisakyti paguodžiančio išsižadėjimo lyrika. P. G.

C.

I

NETEKOME KRUOPŠTAUS ISTORIKO

ūkinei istorijai, nes rodo Lietu
vos diduomenės iš jų dvarų 
vykdytą vidaus kolonizaciją ir 
baudžiavos plėtimą bei gilinimą

Daktarui Jonui Matusui mirus
J. JAKŠTAS

Su staigia ir netikėta dr. J 
Matuso mirtimi netekome vėl 
vieno iš nedaugelio mūsų pra- 

1 eities tyrinėtojų. Velionis nuo

A. Kezio nuotraukaVėsi banga kaitroje

Dr. Jonas Matusas
■ j
Velionio rašiniai tikrai galėjo 
stebinti ne vieną mūsų praeities 
mylėtoją. Tiek juose sukapta 
medžiagos, išlesinėtos iš di
džiausių šaltinių leidinių! Jis 
kreipė dėmesį į labai specialius ■ 
Lietuvos praeities dalykus, ku
rių niekas lig šiol nėra paisęs. 
Tebūna čia paminėtos vos ke
lios velionio studijų antraštės, 
liudijančios jų originalumą:

Lietuvoj iki XVI a. pabaigos” 
(Aidai, 3, 4. 1959); “Kaip seni 
lietuviški kryžiai ir koplytstul
piai” (Aidai, 10.1959); Kamė- 
zas ir Lietuvos Statutas” (Aidai, 
9. 1960); “Dzūkijos Kapčia
miestis ir jos pramonės istori
nėje perspektyvoje” (Aidai, 10. 
1060);
Birutė”

i
pat pirmo savo stambesnio 
darbo “Lietuvių rusinimas per 
pradžios mokyklas” užsireko
mendavo nuodugnių istorinių 
šaltinių tyrinėtoju. Tokiu jis 
paliko visą savo gyvenimą, 
kaupdamas medžiagą iš įvairių “Odų įr kailių gamyba senovės 

i Lietuvos istorijos aktų, kroni
kų ir kitokių leidinių. Antras 
jo stambus tyrinėjimų vaisius 
•buvo monografija apie Švitri
gailą, atvėrusi jam akademinės 
karjeros duris. Tapęs mūsų 
Alma Mater privatdocentu, ve
lionis atsidėjo Lietuvos, kaip 
jis nusakė, materialinės kultū
ros šaltinių rinkimui ir pagal 
juos^kaitė paskaitas studen
tams. Dalį savo tyrinėjimų 
skelbė spaudoj atskirais raši
niais. Bet didžiausią dalį su
kauptos medžiagos laikė rank
raščiuose. Jo pastangos pa
skelbti veikalą apie materialinę 
Lietuvos kultūrą paliko be pa
sėkų ir šiame žemyne.

Atkreinė dėmesį j tai,
I

ko niekas nebuvo paisęs
Atsidūręs šiame krašte, kad 

ir įgyvendamas nelengvose są
lygose, dr. Matusas nesilio
vė prausęsis po mūsų praeities 
šaltinių foliantus ir savo atra- 

įdimais dalijosi su skaitytojais.

Sritinė Lietuvos istorija
Paskutinis velionio pradėtas 

darbas “Lietuvos lokalinės is
torijos Lietuvių enciklopedijoje 
papildymas” (Tautos Pr., T. I, 
3. 1961) yra didžiai vertingas 
iš šaltinių surinktomis žiniomis 
apie įvairias vietoves. Tai bran
gi medžiaga Lietuvos sritinei 
istorijai. Deja, autoriui nebuvo 
lemta išvysti viso šio išspaus
dinto darbo. Labai galimas 
daiktas, kad jis jį tęsė, ir to
dėl reikia itin susirūpinti jo 
rankraščio likimu. Aplamai, ve
lionio rankraštinė istorinė me
džiaga turi parūpti mūsų Isto
rijos Draugijai, ir derėtų imtis 
tos medžiagos apsaugos bei jos 
tyrinėjimo.

Istorikas - analitikas
Visą dr. J. Matuso istorišką 

kūrybą galima apibūdinti trum
pai analitinės istorijos vardu. 
Autorius buvo nenuilstamas ty
rinėtojas, su rieškučiomis sė- 
męs šaltiniuose užtinkamus duo
menis. Jo visos studijos, neiš
skiriant nė veikalų, k. a. Lietu
vos rusinimo ar Švitrigailos, 
yra daugiau šaltinių aiškinimas 
ir jų kombinacija. Autorius ne- 

“Palanga, Kretinga ir rikiavo * nurinktų duo-
(Aidai, 10. 1960). menų pagal kokias nors veda- 

mąsias idėjas, kaip daro isto- 
žvilgsnis į Užnemunę , rikai sintetikai. Jis nelinko sek- 
minėtina studija: “Že-

Naujas
Ypač 

maitija iki Šešupės ir Virbalio' 
(Aidai, 2, 3. 1960). Joje auto
rius vaizduoja savų, betarpiš
kai pažintų apylinkių koloniza
ciją nuo žemaitiškų Nemuno 
pakraščių. Itin įdomu buvo 
sekti toj studijoj autoriaus 
sugebėjimus žiesti dabartinę 
būklę su praeitimi, kaip 
ji aiškėja iš jo gausingai tei
kiamų šaltinių. Vadinamos Už
nemunės kolonizacijos istorijai 
darbas yra pagrindinės reikš
mės. Jis yra taip pat brangus 
įnašas ir mūsų socialinei bei

ti šiais istorikais ir kartą net 
viešai prisipažino tevertinąs ne 
monografijas, atseit, veikalus, 
bet šaltinius. Todėl mūsų ve
lionis, nesimokęs iš monografi
jų bei gerų istorijos veikalų, 
paliko vien dideliu šaltinių nag- 
rinėtoju Šiuo atveju jis susi
kūrė sau nedylantį paminklą 
ir parodė pavyzdį, kaip pradi
nis istorijos mokslo darbas tu
ri būti dirbamas, šiuo pavyz
džiu jis švies Lietuvos kultū
ros tyrinėtojams ir pelnys sau 
garbingą vietą mūsų negausių 
istoriografų galerijoj.

Split by PDF Splitter



DRAUGAS 
ANTROJI DALIS • 1962 - MAIRONIO - METAI, LIEPOS 21 D. • JLLY 21, 1962 • PART TYVO 

MOKSLAS • MENAS 
LITERATŪRA 

KRAUJU PARAŠYTOS LAISVES KOVi DAINOS 
Partizanines temos vienos knygos nro^a 

KAZYS BRADŪNAS 
Apie herojišką, tragišką, tie

siog pilėnišką pokario metų lie 
tuvių partizanų kovą prieš mil-
žinišką Raudonąją imperiją jau 
nemaža y ra prirašyta. Jaudi- zaninė tema lig šiol kūrybin-
nančių faktų, dokumentinė giausiai užgriebta dramose. An 
Daumanto knyga "Partizanai tanas Škėma ją naudojo savo 
už geležinės uždangos" buvo "Živilės" trečiame veiksme, o 
pati pirmoji. Netrukus žada pa- vėliau šiai temai paskyrė ir 
sirodyti šios knygos antroji, žmogiškąją egzistenciją sukre-
papildyta laida. Gaila, kad lai- čiantį, premijuotąjį "Pabudi-
ku nesuskubta visa tai išleisti mą". Jono Griniaus "Žiurkių 
anglų kalba. O gal ir dabar kamera" ir Algirdo Landsber-
dar būtų nevėlu? Gerai bent gio "Penki stulpai turgaus 
tiek, kad anglų kalba K. V. aikštėje" vėlgi partizaninę te-
Tauro parašyta ir Voyages mą ryškino naujais bruožais ir 
Press leidyklos šiemet išleista naujomis varsomis. Ypač pa-
"Guerilla YVarfare on the Am- brėžtina Landsbergio drama. 
ber Coast", kur panaudota ne- sukėlusi net mūsų spaudoje gy-
maža medžiagos ir iš Dauman- va nuomonių (kad ir nelitera-
to knygos. Sitoki leidiniai ang- tūrinių) pasikeitimą ir nukelia- i 
lų kalba ne tik informuoja an- vusi net į amerikiečių teatrų re- < 
losaksus apie tai, kas vyko. pa- pertuarus. 
šauliui nematant ir negirdint, Rommai; n(KelėS; eūėraščiai 

Romanų, ištisai šiai temai Nemuno pakrantėse, bet laimi 
taipgi nuoširdžių bei įtakingų 4 ^ ^ t a T t e K tik" Alanto" 
draugų mūsų laisvės kovoj. Taip , T a r p d v i e j ų ^ ^ ^ ^ i r 
atsitiko_ ir leidžiant Guerilla, A l ė R ū t o g p a r t i z a n i n e t e m a ^ 
kai šiai knygai įvadą parašė b a į . . B r o i m s » P a r t i z a n i n i u 
Amerikos Tyrimo Instituto Di
rektorius Leo Charne. Bet tai 

vis grynai dokumentinio, infor 
macinio ir politinio pobūdžio 
leidiniai. 

Šiapus ir anapus Geležinės 
uždangos 

. novelių pasitaiko .Barono, Ma-
zalaitės, Jankaus ir Landsber
gio knygose. 

Partizaninės temos eilėraš
čių prirašyta daug, bet poemos 
ar viso šiai temai skirto rinki
nio neturime. Poetui čia yra 
sunkiausia. Poezija y ra visada 

Tačiau partizaninė tema ir tiesioginis autoriaus išsisaky-
grožinėie mūsų lur-ratūroie iau mas- kylaa.Jš asmeniškos patir-
tur i savo istoriją, jau ne vieno ties bei pergyvenimo. Tad ir 
rašytojo šiapus ir anapus Ge- rašyti apie partizanus, kai nė 
ležinės uždangos imta vienos vienas čionykščių mūsų poetų 
ar kitos knygos pagrindan. Tik, partizano dalios tiesiogiai nėra 
žinoma, pavergtos Lietuvos ra- patyręs, kartais yra net ir ne-
šytojui, rašančiam apie parti- patogu. O be tiesioginės pa-
zanus, privalomas jų pravar- t irt ies ir parašytieji eilėraščiai 
džiavimas banditais. Tačiau ir dažnai tampa regimai dirbti-
pro toki "objektyvumą" ten iš- niai, nenuoširdūs. 
leistose knvgose aiškiai galima Autentiškas vaiirties tikrumas 

Dabar Jono Aisčio sureda
guotos ir gražiai Lietuvos Ne

įžiūrėti vykusios kovos žūtbū-
tiniškumą. 

Kūrybine — literatūrine pras 
me partizaninės temos rinki
masis šiuo metu abiejose pu
sėse yra savotiškai nedėkingas. 
Norinčiam šia tema rašyti tė
vynėje, jau iš anksto suriša
mos rankos, ir nė sapnuoti ne
galima apie bent kokią kūry
binę laisvę. Šiapus Geležinės 
uždangos gyvenančiam rašyto
jui, sava akim partizaninės ko
vos nemačiusiam ir negalinčiam 
tiesiogiai prieiti prie betarpiš
kų medžiagos šaltinių, partiza
ninė tema taipgi yra savotiška 
rizika, t ik, žinoma, ne savo 
galva, kaip būtų okupuotame 
krašte, o tik savojo talento in
tuicija. 

Visa ta i turint prieš akis, ga 
linga partizaninė epopėja da
barties situacijoje vargu ar 
yra galima. Tai. gal būt, dau
giau ateities viltis, kada ryš
kesnė laiko perspektyva ir pa
sikeitę politinės sąlygos bus 
taipgi partizaninės temos gro
žinėje literatūroje didieji talki
ninkai. 

Dėkinga tema dramai 
Tačiau, nežiūrint viso to, 

šiandien jau galima kalbėti 
apie partizaninę temą laisvojo 
pasaulio lietuvių literatūroje. 
Jau parašyta ir išleista įvairių 
žanrų knygų, įformintų kaip 
tik šios temos rėmuose. Kele
tą metų vykusi gigantiška ir 
neįsivaizduojamos įtampos lais 
vės kova visa savo apimtimi bu
vo begaliniai tragiška, prilygs
tanti graikiškojo antikinio pa
saulio centrinei literatūros te
mai _ akistatai su likimu. Tad 
nėra visai atsitiktinis dalykas, 
kad ir mūsų literatūroje parti- Ramojus Mozo 

priklausomybės Fondo išleistos 
"Laisvės kovų dainos" yra poe 
zijos forma t a r t a s žodis j au 
tų žmonių, kurie a rba patys 
buvo partizanais arba bent gy
veno partizaninės realybės aki
vaizdoj. Tad ir jų žodis, ne
svarbu ar dainuojamas ar de
klamuojamas, visur jaučiamai 
skamba tiesioginio j ausmo ir 
tiesioginės pat i r t ies t ik rumu. 

Partizaninė daina ir partiza
ninė poezija, sur inkta vienoje 
knygoje, yra mūsuose labai 
reikšmingas įvykis istoriniu, o 
taipgi ir l i teratūriniu atžvilgiu. 
Kada nors istorikui š i knyga 
bus labai paranki , nor in t su
prasti anų metų k raš to nuotai
kas, žmonių lūkesčius, net a t 
skirų kovų epizodus bei ryš
kiųjų partizanų siluetus. 

Pasigendame tikros liaudinės 
dainos 

Grynai l i teratūriniu atžvil
giu dainų ir eilėraščių vertė 
nevienoda. Šiaip a r ta ip , didelė 
jų dalis suposmuota papras tų 
bernužėlių a r mergužėlių, be 
platesnio literatūrinio išsilavi
nimo, daugeliu atvejų sekant 
kuriais nors ankstesniais rašy
tinės l i teratūros įforminimo pa 
vyzdžiais. Gi kiekvienas seki
mas, o dar labiau realizuojamas 
dažnai atsit iktinai ir neįgudu-
siojo. didele l i teratūr ine verty
be ir negali būti. Tikros dai
nuojančios liaudies sielos, ko
kia ji reiškėsi savu balsu ir be 
jokių įtakų senosiose mūsų 
dainose, šioje knygoje beveik 
neužčiuopiame. * 

Talentų pėdsakai ir paslaptys 
Tačiau leidinyje yra pluoštas 

dainų (gal geriau eilėraščių), 
liudijančių ta i vienur t a i ki tur 
tikrai nemenko, aiškiai litera
tūriniai išprususio ta lento pėd-

(Nukelta į 2 psl.) 

A. Rodin (prancūzas, 1840-1917) Miręs jaunuolis (detale, bronza; 

PARTIZANŲ POEZIJA 
0 MANO ŽEME MYLINTI 

O mano žeme mylinti, 
O tėviške žalia, 
Šiandieną įsigilinti 
Į tave nevalia. 

Kur einame, kur žengiame. 
Neklausiu atkakliai, 
Kas šnabžda ten, palangėje — 
Alyvc', ar sekliai? 
Sukrinta daug j prarają. 
Daug lydoma ugny, 
Mes, juodą liepsną perėję, 
Kaip sielvartas, gryni. 
Mes einame ir krintame, 
Mes alkstame tavęs. 
O kad akim apimtume 
Žmogaus sielos gelmes. 
Gal net nereiktu aiškinti. 
Suprastum ir mane. 
Kodėl žiedai sutraiškyti 
Sutrūkusiam delne. 
O mano žeme mylinti. 
Tu meilę man atimk. 
Perdaug, perdaug apsvilinti 
Jos gęstančia ugn'rm. 

KAIP GALI TYLĖTI, KADA ŽEMĖ ŠAUKTA 
Kaip gali tylėti, kada žemė šaukia,— 
Akmenys vaitoja tėviškės miške?... 
Kaip gali šypsotis, užsidėjęs kaukę. 
Kada brolių rankos tiesias j tave... 
Blaškos juodos mintys, lyg laukinis vėjas. 
Sudrumstoj vaizduotėj kruvini vaizdai... 
Ir matai, kad žūsta visa, ką mylėjai, 
Ir jauti, kad žūsti sutemoj patsai'.. 

xNESUĖS, NESUGMUŠ TAVO DALIOS 
Nesuės, nesugrauš tavo dalios 
Raudonieji rytų kirminai. 
Su melsvais ežerais ir upeliais 
Tu mums būsi graži amžinai. 

šaltos rasos negels tavo kojų. 
Žiburėliai akių neišblės. 
Tavo meilę ir laisvę nešiojam. 
Kaip švenčiausią liepsnelę širdies. 
Neužplaks priešų žvilgsniai laukiniai 
Tavo plasdančios laisve ugnies. 
Ant dangaus ilgesingos mėlynės 
Visos skaidrios žvaigždutės žibės. 
Tegul raižos ir trankos griaustiniai. 
Tegu maišos dangus su žeme... 
Mes išnešim ant rankų, tėvyne, 
Kaip rasos krikštoliuką, tave. 

Nesuės, nesugrauš tavo dalią 
Raudonieji rytų kirminai. 
Su .melsvais ežerais ir upeliais 
Tu mums būsi graži amžinai. 

Iš knygos "Lai-ves kovų dainos" 

Kentėt PCVVM£&> 
POEZIJA YRA BAIGMĖ UŽ BAIGMĖS 

Modernusis menas žodine 
prasme reiškia ne daugiau, 
kaip mūsų dienų, mūsų gyve
namo laikotarpio menines ap
raiškas. Tačiau žvelgiant gi-
iiau į paskutinių meno apraiš
kų esmę, galėtume jas apibū
dinti kaip tendenciją nusikra
tyti klasicizmu ir leisti emo
cijoms reikštis laisvai. Klasi
niam stiliuje meno kūrinys 
yra paremtas taip pat nema
žiau emociniu išgyvenimu, 
kaip ir moderniam mene. Ta
čiau klasinis kūrinys emocines 
apraiškas įglaudina į griežtas 
taisykles, iš kalno nus ta ty tas 
pagal kūrinio tipą atit inkan
čius dėsnius. Tie dėsniai ne
buvo sukurti pirma kūrinių. 
Jie susidarė tradicijos būdu 
iš faktiškai sukurtų kūrinių, 
kaipo pavyzdžių, šiuo tarpu 
ribokimės poezijos apraiško
mis. 

Klasinėje poezijoje žodžių 
skiemens turėjo rikiuotis pa
gal pasirinktą metrą ir pėdų 
rūšis. Taipgi minimoji poezi
ja turėjo paisyti eilėraščių iš
viršinio sukirpimo: trieilio, ke
tureilio, šešiaeilio, aštuoneilio 
ir pan. Eilėraščių sukirpimas 
turėjo derintis taip pa t prie 
pasirinktojo tipo išviršinės 
formos: įrašo, dedikacijos, 
odės, baladės, poemos ir t. t. 
Tie išviršiniai varžtai apsun
kina poetą ir varžo jo lais
vę emocijas išreikšti. 

Modernioji poezija nutrau
kia ryšius su klasikine poezi
ja. Ji nepaiso iš kalno nusta
tytos griežtos ir pastovios 
metro formos. Ji kvė
puoja laisvu ritmu. Laisvas 
ritmas tai nėra chaosas. Jis 
paiso emocijų bangavimo. 
Emocijos kyla iš žmogaus sie
los gelmių. Jos yra ne kas ki
ta, kaip žmogaus pasąmonėje 
vykstantis jausminis bangavi
mas, kuri Jsu-,oues Maritain 
vadina emociniu pulsavimu. 
Šis pulsavimas savyje imtas 
sudaro poetinio meno esmę. 
Poetas, nežinodamas, kas sie
los gelmėse dedasi, pajunta 
vidinę jėgą, verčiančią jį iš
sireikšti. Emocijos, lyg ver
dantis vanduo, kunkuliuoja 
sielos gelmėse ir veržiasi pa
viršiun, tai yra žmogaus są-
monėn. pasiūlos pavidalu. Po
etas kreipia atidumą, pažįsta, 
kas jame vvksta, ir ieško prie-
moniu ir būdų išsireikšti, iš
sisakyti. Tos priemonės yra 
gyvas žodis, konkretūs daik
tai, vaizdai, palyginimai. Po
etas, atskleisdamas savo vidų, 
naudoja labai įvairias priemo-
mones. kurias mes vadiname 
stilistinėmis priemonėmis ir 
renka tas, kurios tinkamiau
siai nusako jo emocinį pulsa
vime Poeto didžiausias rūpes
tis y r a neišvirsti į loginį — 
ati trauktą galvojimą, nepra
bilti į publiką mokslinėmis są
vokomis, bet išlaikyti artimą 
ryšį su emociniu pulsavimu. 

perduoti ar perteikti klausy
tojams - skaitytojams tai, ką 
jis gyvai jaučia. Dėl to jis 
griebiasi įvairiausių išsireiški
mo būdų. kad tik liktų natū
ralus, atviras, konkretus, gy
vas, skambus. Tą jo išsireiš
kimo būdą vadiname poetine 
fraze. Ši poetinė frazė nėra 
paprastas nusipasakojimas, 
bet gyvas alsavimas. Toks al
savimas, kokį jis junta savo 
sielos gelmėse emocijų pulsa
vimu. Tos emocijų pulsavimo 
bandos, išreikštos gyvo alsa
vimo būdu, virsta savotišku 
ritmu. Dėl to ir modernioji po
ezija yra ritminė, nors ir ne-
įpiastinio ritmo būdu. Ji y ra 
ritminė, atitinkanti emocinio 
bangavimo vilnis. Dėl to mo
derniosios poezijos ritmas yra 
ne metrinis, bet natūralus rit
mas. Jis tik atrodo labai lais
vas. Bet iš tikrųjų jis yra su
rištas su emociniu bangavimu 
atitinkamais ryšiais. 

Kadangi poetinio meno pra
džia yra pagrįsta emociniu 
bangavimu (kas sudaro poezi
jos esmę), todėl išviršinis po
ezijos apiforminimas yra ant
rinės reikšmės. Modernus po
etas dėl to nenori savęs varžy 
ti išviršinėmis griežtai nusta
tytomis formomis. J o poetinis 
vienetas (eilėraštis) nesiriša 
nė su viena tradicinių eiliavi
mų formų. J is nesutinka savo 
emocijas rėminti iš kalno api
brėžtu skaičiumi eilučių, a r 
tam tikro tipo pavidalu. J is 
tiesiai atveria savo širdį i r lei
džia lietis emociniam pulsavi
mui, susimetusiam į tam tik
ras gyvas, muzikales frazes. 
Tuo jis skaito save meniškai 
išsisakiusiu. Jam svetimas da
lykas yra iš kalno nusistatyti 
sukirpti eilėraštį pagal kažko
kią ten tradicinę terciną, odę, 
baladę, poemą ir t. t. 

Šiame modernios poezijos 
apsireiškimo būde J. Maritain 
įsižiūri poetinio meno panašu
mą muzikai. Anot jo, moder
ni poezija yra grynojo meno 
apraiška. Modernus poetas ne
turi nusistatęs sukurti t am 
tikro iš kalno numatyto kūri
nio, kaip atlikto darbo. Jis no
ri tik atsiskleisti ir išsisakyti. 
Tiek tapyba, tiek skulptūra, 
architektūra ir kitos meno rū
šys siekia tam tikro meno kū
rinio, kaip objekto. Pastarieji 
turi prieš akis tam tikrą sie
kiamą baigmę (galą). O mo
dernus poetas nesiekia atlikti 
jokio objekto. Jam nėra nu
statytos baigmes. J is išgriau
na baigmės ribas ir eina u i jos 
toliau visai laisvai, kol išsisa
kys. Jo tikslas nėra kitas, kaip 
grynas savo emocinio banga
vimo atsiskleidimas. Tą fak
tą J. Maritain vadina baigme 
už baigmės. Tik poezija y r a 
baigmė už baigmės, nes poezi
ja sutampa su grožiu. (Crea
tive Intuition in Ar t and Po-
etry, 131 psl.) K. P. C. 

JURY KOMISIJA JAU SUDARYTA 
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D R A U G O P O E Z I J O S 
K O N K U R S A S 

Partizai 

"Draugo' 
t on f. Komisijo 
t i s, rašyto',' 
dr. A n. t a 
rius Amerika: 
reiškiąs lietu 
atstovas. Kiti 
sis mūsų tau 
dr. J o n a i 
teratūros krit 
r i ū n a s. i 
darbis. 

Taigi šia 
konkursui jttr 
fiiif. Belieka > 
kūryba konto* 

poezijos vertinimo kornifija sudaryta Washing-
* pirmininkas — Antanas V a, f ė i u l a ?'-
S ir literatūros kritikas. Komi.fijos sekretorius — 
1 a s> Sužiedėlis, psichologijos profeso-
Katalikų Universitete Washingtone, plačiai besi-
škoje spaudoje, jau ėin išsimokslinusios k-artos 
komisijos nariai: dr. Jonas B a l y s, žymu-
'Sakininkas, daugelio studijų ir knygų mitorrus: 

A i s t i s, menas ryškiausių milsų poetų, li
rų bei publicistų, ir Leonardas D a m b-
dbistinkas. aktyrus*lietunškosi(jS sjiaudos frndra-

jubilirjiniayn Maironio metų 'Uraug//' fO&!tįOQ 
komisija sudaryta iš didžiai kompetentingų žmo-

?bar tik rašytojams gyvni atsiliepti ir su sannu 
ae dalyvauti. 

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

2. Poezijos konkursui t inka 
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 a r jų dalis 
jau spausdinti periodikoje, 
konkurse dalyvaujama t ikru 
vardu arba ir slapyvardžiu. 

4. Rankraščiai tur i būti iš
siųsti ne vėliau kaip 1962 m. 
gruodžio 1 d. Draugo adresu: 
Draugo Poezijos Konkursui 
— 4545 West 63 St., Chica-
go 29, 111. 

5 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. 

http://Komi.fi
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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 

G\AYBES AR MIRTIES GRANDINE? 

PASKALIS IR S!!J DIENU ŽMOGUS 
300 METŲ .NUO JO MIRTIES MININT 

VACYS KAVALIŪNAS 

B . P a s k a l i s ( P a s c a l ) 

Nevisada mirusieji y ra mi
rę. Karta is jie yra gyvesni už 
gyvuosius. Praeina dešimtme
čiai ir šimtmečiai, tačiau jie, 
lyg aukštos šviesos kolonos, 
neišnyksta iš žmonijos gyve
nimo horizonto. Dar daugiau 
— dažnai tik laiko tolumose 
išryškėja jų dvasinio veido si
luetas i r atsiskleidžia jų idėjų 
gelmės. 

Praėjo 300 m. nuo B. Paska 
lio (Pascal) mirties, tačiau jau
čiam, kad jis tebėra gyvas. Gy
vas ir ypač artimas mūsų laikų 
žmogui, jaučiančiam gilų vidini 
nerimą ir nukreipusiam susirū
pinusį savo žvilgsnį ir sukaup
tą mintį į dvasines ir kosmines 
gelmes. 

Paskalio erdvių kontemplia
cija ir jo laikysena jų begaly
bės atžvilgiu — "amžina tyla 
begalinių erdvių mane gąsdi
na", — jo žmogaus egzistenci
jos problema ir nerimas yra 
problema ir nerimas šių dienų 
žmogaus. Žmogaus, su nuosta
ba ir baime besistengiančio pra
siveržti pro uždangą, skirian
čią mūsų planetą nuo begalinių 
ir vis tebetylinčių erdvių, ir, iš 
kitos pusės, besiveržiantį su 
gelmių psichologija į žmogaus 
dvasios da r nežinomus plotus 
ir ieškantį atsakymo į likimi-
nius savo gyvenimo klausimus. 

2. 

Paskalis, dar tebebūdamas 
jaunuolis, pasižymi fizikoje ir 
matematikoje ir labai anksti 
sulaukia genialaus mokslininko 
vardo. Tačiau nei mokslininko 
garbė, nei juo labiau linksmas 
draugų pasaulis jo nepatenkina. 
Jo giliai religinga dvasia ver
žiasi k i tur — į metafizines 
sritis ir į esminių žmogaus gy
venimo problemų svarstymus. 

1654 m. lapkričio 23 naktis 
Paskalio gyvenimo kelio kryp
čiai turi sprendžiamosios reikš
mės. Tą naktį įvyksta intymus 
ir nuoširdus jo sielos dialogas 
su Kūrėju. Patys svarbieji šio 
dialogo momentai atsispindi jo 
užrašuose "Memorial". Nors čia 
tėra tik žmogaus atsakymai, 
bet taip pat yra giliai jaučia
mas ir Dievo esimas. 

Po kelerių metų (1656-1657) 
Paskalis parašo 18 laiškų — 
"Provinciales". Čia j is gyvu sti 
liumi ir talentingai išdėsto 
jansenistų pažiūras ir poziciją 
nelengvai suprantamos ir, be 
kitų, šv. Augustino ir šv. To
mo svarstytos Dievo malonės 
ir predestinacijos problemas at
žvilgiu. "Provinciales" šiandien 
teturi tik istorinės reikšmės, 
tačiau jau ir čia yra iškelta 
amžina žmogau egzistencijos ir 
jo likimo problema. 

Kiek vėliau (1656-1662) Pas
kalis ryžtasi parašyti didelį vei
kalą — "Krikščioniu religijos 
apologiją". Deja, liga ir anks
tyva mirtis šį darbą nutraukia. 
Po autoriaus mirties šio kūri
nio fragmentai buvo surinkti, 
sugrupuoti ir išleisti "Minčių" 
antrašte. Jų pagrindinė tema 
ir esmė — žmogaus, jo egzis
tencijos ir pozicijos pasaulyje 
problema. 

3. 

Erdvės elementas Paskalio 
pasaulio vizijoje padeda jam Gerhard Marcks 
žmogaus pozicijos klausimą 
vaizdžiai ir plastiškai iškelti. 
'Kas pagaliau yra žmogus 

mūsų dienų minties ir meno 
kūryboje, pagrindinė priežas
tis . 

Šis žmogaus nerimas, rūpes
t i s ir baimė yra metafizinės 

žvilgiu ir visa nebūties atžvil- kilmės. Todėl ir jo aidas nusi-
giu, vidurys tarp nieko ir vis- tęsia į tolimiausius žmonijos 
ko," — klausia Paskalis. istorijos horizontus. Sfinksiška 

Atsakymą į šiuos esminius - žmogaus gyvenimo prasmė ir 
likiminius žmogaus gyvenimo J° likimo problema dominuoja 
klausimus Paskalis randa dvie- J a u i r antikinėje filosofijoje i r 
jose krikščionių tikėjimo — literatūroje, ypač dramaturgi-
gimtosios nuodėmės ir a tpirki- J°Je- Tačiau Paskalis , lokalizuo 
mo — dogmose. Jose, šiose dog damas žmogų ta rp begalybės i r 
mose, yra žmogaus problemos n į e k o ir spręsdamas jo proble-
sprendimas. Jos išaiškina ir m§ krikščioniškų dogmų plot-
pagrindinius žmogaus prigim- m ė J e , atskleidžia moderniojo 

žmogaus nerimą, kylantį iš jo 
vienatvės skausmo ir giliai sie
loje esančio metafizinio ilgesio. 

Žmogaus likimo problema, \ 
problema jo laisvės, jo gyveni
mo prasmės ir moralinės atsa
komybės, yra ne t ik egzisten
cialistinės filosofijos objektas, 
bet ir labai gyva literatūros i r ! 

aplamai meno tema, traktuojan 
t i žmogų, ieškantį i r kenčiantį. 
Šis egzistencinis ner imas yra ir 
tikinčiojo ir netikinčiojo žmo
gaus dvasios bruožas. Tik 
šventieji, teigia Gabrielis Mar
celis, kurie y ra visiškoje har
monijoje su Kūrėju, nekenčia 
baimės ir neišgyveno egzisten
cinio nerimo. Kiti visi nėra pa
laimintoje ramybės būsenoje, 

ties prieštaravimus, kylančius Tikinčiojo nerimas kyla iš 
iš jo pirmykštės padėties, jo jo nežinojimo galutinio savo 
nuodėmės ir begalinės distan- likimo. Jei Kristus, gyvenda-
cijos nuo Kūrėjo ir pagaliau rnas mūsų tarpe, a t rodo, labai 
atpirkimo, kurio reikšmę iške- lengvai atleisdavo nuodėmes di
lia į begalines aukštumas mūsų diesiems Evangelijos nusidėjė-
gilusis Milašius savo filosofi- liams — Marijai Magdalenai, 
joje. nusikaltėliui ant kryžiaus —..., 

4. ta i kitur, ypač teorinėje plot-
Paskalio "Minčių" minties — mėje. buvo gana griežtas. Evan 

"Aš matau šias Dauginančias gelijos dialogas pakeliui į Je-
mane supančio pasaulio erdves ruzalę apie ankštas duris sako, 
ir esu pririštas vienoje jos vie- kad amžinai laimei pasiekti ne-
toje, nežinodamas kodėl..." esmė užtenka tik noro. 
yra žmogaus vidinio nerimo ir Palaiminti būtų netikintieji, 
baimės, plačiai išsiskleidusios (Nukelta į 2 psl.) 

"y%- \ 

V i k t o r a s Petravičius Go lgo ta (l ino raižinys) 

Prieš d u tūks t anč ius metu 
J I S 
apie t ikrąją mei lę mums kalbėjo. . . 
Bet, kadangi J i s skelbė meile, 
žmonės Jį p r ika lė pr ie k ryž iaus . 
J o mokytiniai t a t a i kar to jo — 
anie i r juos nužudė . 
Tačiau persekiotoja i turė jo nusi le is t i , 
i r ba l sas 
MYLĖKITE V I E N A S K I T A ! 
skamba šiandien lygiai ta ip , 
kaip i r prieš d u t ūks t anč iu s metu . 

Mylėki te v i enas kitą, 
k a i p aš j u s mylė jau : 
i š t o visi paž ins , 
k a d jūs e s a t e mane m o k y t i n i a i ! 

Šventas is J o n a s , meilės a p a š t a l a s , p r i d e d a : 
J e i kas s a k y t u : Aš myliu Dievą — 
i r nekęs tu s avo brolio, t a s — m e i a g i s ! 

Panaš ia i ir Š v e n t a s i s Pau l ius s a k o : 
J e i aš ka lbėč i au žmonių i r a n g e l u kalbomis , 
b e t ne tu rėč i au m e i l ė s 
a š būčiau k a i p žvangan t i s va r i s 
ir s k a m b a n t i s kimbolas . 
J e i turėč iau p r a n a š y s t ė s dovaną , 
žinočiau v isas pas lapt i s ir visą mokslą , 
je i turėčiau visą tikėjimą, 
t a i p , kad sa lėčiau ka lnus pe rke l t i , 
o ne tu rėč iau meilės, a š esu n i e k a s . 

š v e n t a s i s A u g u s t i n a s a i šk ina : 
Meilė, t ik meilė, 
a t s k i r i a Dievo sūnus nuo velnio va iku . 
Visi gali i e g n t t i s , a t s a k y t i : A m e n ; 
Vis i gali g iedot i : Aleliuja, 
ga l i ir pas ik r ikš ty t i , eiti į bažnyčią , 
n e t ir baz i l ikas s ta ty t i . . . 
Tačiau Dievo i r velnio s ū n u s 
ga l ime a t s k i r t i tik iš mei lės ! 
K a s gyvena meilėje, t a s y r a iš Dievo. 
J e i g u tu ir viską t u r ė t u m , 
o t i k meilės t r ū k t u . 
t a u viskas nieko nepadė tu 
be t , jei t a u t r ū k s t a visko, 
t a č i au t u r i meilės — 
tu esi t obu la s į s t a t y m o v y k d y t o j a s ! ! 

Ruysbroekas , mi s t ikos mokyto jas , r a š o : 
J e i g u tu esi ekstazėje , 
o t a v o broliui reikia s t ik l inės v a n d e n s , 
pa l ik ten eks t azę 
ir a p t a r n a u k savo broli — 
Dievas, k u r i tu a t ras i , 
y r a daug t ik resn i s 
už tą, kur į palieki! 

KRIKŠČIONYBE tai tik 
H I L C S R E V O L I U C I J A ! 

Tuomet, ga l n a u j o s rūšies k ryž i aus k a r a s ? 
O kodėl n e ? 

/čen&nė Pajuostį; 
IŠLEISKIME MAIRONIO ALBUMĄ 

V r a žmonių, kur ie mane išgelbėti pasaulį 
minis ter iu p r a k a l b o m i s 
ir posėdžiu ba l sav ima i s . 
Be t mūsų žmonės nepasit iki nieku, 
nes j ie b u v o i šmokyt i viską a tmes t i ; 
j ie j a u n ieko ne lauk ia , 
nes j i ems v i skas buvo pažadėta . 
Dabarg i , no rėdami pasaulį išgelbėti, 
t u r ime i šmokt i ir i šmokyt i 
gyven iman žvelgti 
iš džiugios ir pas laug ios brolystės pusės 

Reikia žmogui p a s a k y t i , 
kad j i s t i k r a i tu r i 
t ik ta i t Ji, ką k i t am a t iduoda ; 
kad visoki sk r i audė j a i 
y r a nela imingiausi žmonės . 
kad vien t ik ego i s t a s y r a vienui vienas. 

Meilė — 
mūsų gyven imo šviesa. 

Meilė, 
ne i š m a l d a ! 
P in igas viską su t e r šė , 
net ir t y r o s Meilės sąvoką. 

Meilė n ė r a "p in iga i " ! 
Meilė, tai ve iksmas , 
pa t i e s s a v ę s paauko j imas , 
ku r s pakel ia , 
k u r s pa t i e s savęs išsižadėjimą ir pas tangas 
a p m o k a giliu pas i tenkin imu ir džiaugsmu. 

Meilė — 
dž iaugsmo ša l t in i s ! 
Meilė nepaž į s t a 
nei klasių, nei kas tu , nei rasiu. 
Meilė juokias i iš vals tybių ribų. 
Meilė nepr ipaž į s ta k a r u . 
Meilė y r a s t ip resnė už mirtį. 

Meilė, Dievo t v a r k o s i š ra iška . 
J o amžinybės a t s p i n d y s . 

Aš sapnavau . . . 
Vienas žmogus s tovė jo Dievo teisme. 
— Žiūrėk , mano Dieve, — j is kalbėjo, — 
a š užla ik iau v i sus Tavo Į sakymus : 
nieko nenuskr iaudž iau , nesuteršiau, 
nedora i nepasielgiau. . . 
Viešpa t ie , šva r io s yra m a n o rankos! 
— Ta ip , neabejo ju , a t s a k ė jam Visagal is , — 
t avo r a n k o s — švar ios , tačiau tušč ios ! 

G a n a nesąmoningo pas i t enk in imo ir la imes , 
nea t s i žve lg ian t į brol iu ne la imes ir kanč ias ! 
Kol ne i šmoks ime s u p r a s t i nelaimingųjų, 
nebūs ime ž m o n ė m i s ! 

Aišku , mes nepake i s ime visko — 
žemė pas i l iks žeme... 
Pa la ido tą ją la imę j a u nebeprikelsim, 
ir už m i r u s i u s me l s t i s tegalėsim.. . 
Mes nenuve iks ime v i sko — 
bet šį tą i r m e s nuve ik t i ga lės im! 

Jei k iekv ienas ir visi , 
vieningai ir be a t idėl ioj imo, 
da rys ime , k a s y r a mūsų galioje, 
sakyč iau , n e t daug iau negu manome galį — 
vieną, du b ro l ius d a u g i a u išgelbesim. 
Kit i , m ū s pavyzdžio p a t r a u k t i , 
p a d a r y s , ką da rom m e s , ir daugiau. 
J ie bus d a r kitu pasekt i , ir d a r kitu, 
gi t ie d a r y s , ka ip an ie daro , ir d a r ger iau! 
Tuomet milžiniška mei lės g rand inė 
ap juos pasau l i , visą, iš t isa i ! 

Gyvybės a r mir t ies g r a n d i n ė ? 
reikia pas i r ink t i 
kuo greičiausiai ir a n t v isados! 

Tuomet k r y ž i a u s k a r a s ? 
Taip, k r y ž i a u s k a r a s ! 
Kodėl n e " 
Kol a n t žemės k a s be ka l t ė s badaus , 
kol kęs šaltį , bus pe r sek io jamas i r paliktas be n a m ų , 
kol pasauly je bus pe r tek l ius ir žmonės iš bado m i r s , 
kol gyvuos sau valiai kalėj imai 
ir išti-sos t a u t o s b u s pave r s tos vergu gaujomis, 
Kr i s t aus Žodis d a r nebus išsipildęs, 
Krikščioni j a negalės s a v o kelyje sustoti, 
ir nei tau , nei man n e b u s leista 
susnūs t i ir nu t i l t i ! 

Gyvosios meilės a r m i r t i e s g randinė? 
Žūtbūt inė k o v a j au pras idė jo . 
Tik mūsų pe rga lė y r a t i k r a : 
K K I K s t T O N I š K O J I M E I L E IŠGELBĖS Ž M O N I J A ! 

Iš p r ancūzų ka lbos v e r t ė kun. P . M. U r b a i t i s 

F i l o so fa s ( b r o n z a ) 

(G. M a r c k s . šių laikų vokiečių s k u l p t o r i u s ir g r a f i k a s , saro kū-
, ryho j j u n g i ą s a rcha in ių g r a i k ų ir v i d u r a m ž i ų m e n o b r u o ž u s . Pa-

" K a s p a g a . i a u y r a ž m o g u s p r a s to se ir sus t ingus iose jo s k u l p t ū r o s e s u k a u p t a d a u g vidinio 
g a m t o j e ? N e b ū t i s b e g a l y b ė s a t išgyvenimo, l y r i š k u m o , v ie tomis n e t i r h u m o r o ) 

Buvo rašyta ir Kultūrinio 
Draugo "Kertinėje paraštėje", 
kad šiais maironiniais metais 
reikėtų išleisti pilną Maironio 
raštų rinkini. Žinoma, vargu 
šitai įmanoma padaryti tokiu 
trumpu laiku, dar maironiniais 
matais. Betgi gal dar ir šiemet 
galima būtų susilaukti kito moi 
roninio leidinio, būtent, Mairo
nio gyvenimo ir kūrybos albu
mo. 

Toks leidinys visų pirma tu
rėtų būti iliustruotas įvairių 
metų Maironio atvaizdais: nuo
traukomis, mūsų dailininkų 
portretais, bareljefais, bius

tais; taip pat ir įvairiomis bū
dingesnėmis grupinėmis nuot
raukomis, vaizduojančiomis 
Maironį su artimaisiais gimi
nėmis, draugais ar bendradar
biais. Labai tiktų tokiam albu
mui įvairių su Maironio gyve
nimu artimai susijusių vietų 
vaizdai: Maironio tėviškė, Kau
no kun. seminarijos rūmai, 
Maironio namai, Kauno bazili
ka su sienoje išmūrytu Mairo
nio antkapiu ir tt . Gražiai pa
puoštų albumą ir įvairių Mai
ronio apdainuotų Lietuvos upių. 
ežerų, kalnų, miestų reginiai su 
atitinkamomis Maironio poezi

jos ištraukomis: Nemunas, Du
bysa, Nevėžis. Minija, Drūkšių 
ežeras, Baltijos jūra ("Išsisupus 
plačiai vakarų vilnimis"), Šat
rija, Punios kalnas, Vilnius 
("Antai pažvelki: Tai Vilnius 
rūmais dunkso..."), Trakų pilis 
ir t t . Galėtų prisidėti ir vienas 
kitas svetimų kraštų vaizdas: 
Alpės, Keturių Kantonų ežeras. 
Neapolio užtaka. Marienburgas 
("Daug kryžiuočių nuo Malbur-
go rengias mus ter iot i") . 

Maironio kūrybą albumą tu
rėtų pailiustruoti jo knygų 
("Pavasario baisų" įvairių lei
dimų ir kt.) titulinių lapų fak
similės. Reiktų įdėti paties pir
mojo Maironio spausdinto eilė
raščio "Miszkas ūžia", paskelb
to 1885 m. "Aušroje" Zvalionio 
slapyvardžiu, faksimilę. Gali
mai daugiau reiktų duoti Mai
ronio poezijos rankraščių faksi
milių; jų tarpe eilėraščio 

• • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • H H B 

"Skausmo skundas" su paties 
Maironio ranka pridėta pasta
ba: "Spausdinti tik po mano 
mirties:" Paryškintų Maironio 
kūrybą ir mūsų dailininkų kū
riniai, ypač apie Jūratę ir Kas
tyti, nes tas padavimas, nors 
jau ir anksčiau žinotas, buvo 
kaip tik Maironio labiausiai iš
populiarintas mūsuose. Jei susi 
rastų, reiktų įdėti ir įvairių 
Maironio dokumentų bei laiškų 
faksimilių. 

Žinoma, dabartinėse sąlygose 
nekartą stigtų vienos a r kitos 
norimos nuotraukos ar iliustra 
cijos. Betgi atrodo, kad tokiam 
Maironio albumui susirastų ne
maža medžiagos įvairiuose lei
diniuose ar net ir privačiose 
rankose. Antai neperseniai 
"Drauge" buvo išspausdintos 
iš vieno skaitytojo gautų Mai
ronio poezijos rankraščių fak-

(Nukelta į 2 psl.) 
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LITERATŪRA

GAUSĖJA LITUANIKA ANGLIŠKAI
Rašo Jonas Aistis

Ir vėl lietuviškosios kūrybos 
knygos pasirodė anglų kalba: 
Vinco Kudirkos: Memoirs of a 
Lithuanian Bridge ir Lithua
nian Quartet. Paskutiniojoje 
sudėta trys trumpi Aloyzo Ba
rono dalykėliai ir po vieną Ma
riaus Katiliškio, Algirdo Lands
bergio ir Igno Šeiniaus.

Abi knygos Stepo Zobarsko 
redaguotos ir išleistos Manyland 
Books leidyklos New Yorke, ku 
rios adresas yra toks: Many
land Books, P. O. Box 266, Wall 
Street Station, New York 5, 
New York.

Tai didelis ir gražus darbas, 
kuris netaip lengva tinkamai 
įvertinti. Populiarinimas lietu
vių literatūros amerikiečių tar
pe Įgyja kultūrinės kovos, arba 
kultūrinės rezistencijos atspal
vį. Nereikia nei sakyti, kad tai 
yra gal net reikšmingesnė, pa- 
sėkmingesnė ir patvaresnė ko
va negu politinė nūdienos veik
la, nors tuo pasakymu visai ne
noriu politinės kovos nuvertin
ti ar ginčyti jos reikalą, tik 
man rodos, kad visos mūsų jė- vajus 
gos turėtų orientuotis vieninga 
kryptimi: viena kitą paremti,;. . 
viena kitą papildyti, viena kitą 
paskatinti. Turime būti realūs 
ir bent patys sau atviri, nes 
mūsų jėgos yra ne vien tiktai 
ribotos, bet ir ne itin galingos. 
Kultūra yra tokia sritis, kur 
vertybė, ne drąsa, ne bravūra 
nulemia...

Tolesnės mano pastabos gal 
bus kiek per kritiškos, bet rei
kalavimai, kurie buvo statomi 
pirmam bandymui, mano many
mu, negali būti tie patys penk
tai ar šeštai knygai.

Vincui Kudirkai anglų kalba 
beveik nieko netektų prikišti, 
tik galima nuogąstauti, 
jo gali kilti pirmas lietuvių li
teratūros “tarptautinis skanda
las”. Mat, knygoje Vincui Ku
dirkai priskirtas dalykėlis Ro- 
žiukė ir Martynukas yra ne ori
ginalus kūrinys, o tiktai V. Ku
dirkos išverstas ar sulietuvin
tas. Linkėkime, kad tai neiškil
tų aikštėn ir liktų tik mūsų 
tarpe, bet tebūnie tai redakto
riui įspėjimas, kad būtų ap
dairesnis ir atsargesnis.

Lithuanian Quartet reikalai 
daug geresni. Tačiau, antologi
jas sudarant, ypač reikėtų 
orientuotis į anglosaksiškąjį 
skaitytoją: į jo kultūrinį lygį, 
į jo skonį bei reikalavimus.

Drauge norėčiau pastebėti, 
kad šios mano pastabos jokiu 
būdu nepretenduoja į pačių ori 
ginalių tekstų kritiką ar ver
tinimą, bet tiktai jų parinkimą 
angliškam skaitytojui, tam ir 
tiktai tam reikalui aptariamas 
parinktųjų tekstų pobūdis. Au
toriai turi teisę ir gal net prie
volę rašyti taip, kaip jiems ge
riau atrodo. Antologijos suda
rytojas vėl yra laisvas pasirink 
ti, kas jam geriau patinka. Ta
čiau vienos normos yra taiko
mos vidaus prekei, kitos — 
eksportui. Ypač (kuklumas te
būnie dorybė!) eidami iš že
mesnės kultūros į aukštesniąją, 
kur patys literatūros standar
tai yra aukštesni.

Grynai tvarkos reikalu, su
darant antologiją, reikėtų dide
lį dėmesį kreipti į pirmą ir pas 
kutinį dedamą dalyką, nes yra 
nemaža skaitytojų, kurie anto
logijas pradeda skaityti ne nuo 
pradžios.

Lithuanian Quartet pradeda
mas neįmanomai naiviu ir ga
na silpnoku Aloyzo Barono vaiz

dėlių. Man atrodo, kad to pa
ties autoriaus abu kitu dalykė
liu būtų daug geriau pradžiai 
tikusiu. Paskutinis dalykėlis, 
mano galva, daug geriau pa
rinktas, nors “velnio paktų su 
žmogum” siužetu išmarginta 
mūsų ir nemūsų tautosaka, o 
ir pasaulinėje literatūroje ta 
tema ne su Daktaru Faustu 
prasideda ir ne su juo baigia
si. .. Tačiau literatūriniu atžvil 
giu įdėtas dalykas yra be prie
kaištų

Algirdo Landsbergio parink
tas dailus ir meniškas dalykė
lis, bet tai daugiau eksperimen 
tinis groteskas... Tevertina jį 
anglosaksas kaip gali ir išma
no. . .Būčiau linkęs vertinti tei
giamai.

Mariaus Katiliškio apysaka 
(stambiausias dalykas visame 
rinkinyje) būtų gal ir visos an
tologijos skliauto raktas, bet 
labai abejoju josios tinkamumu 
svetimiesiems skiriamai antolo
gijai. Literatūroje tautybių 
klausimas labai opus ir labai 
------ Ypač pavojinga tautą 

K. Žoromskis Gėles

I

traktuoti pagal savo ar kitų 
kaimyninių tautų vaizduotėje 
susidariusius trafaretus ar net 
anekdotus. Man susidarė įspū
dis, kad apysakoje autorius vo
kiečius matė per priežodžio “vo 
kietis popiet kvailas” prizmę 
(lietuvis būtinai ir kur kas pra
našesnis!). Deja, kvailumas ne
turi etninių ribų ir klajoja po 
visą pasaulį mūsų pačių tautos 
neaplenkdamas: visur jo pilna, 
visur jo gana, ir ne vien tik po-

Antakalnio vaizdas nuo Gedimino kalno Vilniuje
I

1

piet, bet apskritus metus ir iš
tisus amžius. Pastačius tautą 
prieš tautą, ne žmogų prieš žmo 
gų, tautybės traktavimas būti
nai pereina į tendencingą pobū
dį. Reikia sutikti, kad tai labai 
sunkus siužeto traktavimas, 
kuriame suklupo net tokie ge
nijai, kaip Balzac, Dostojevskij, 
Anton Čechov, dėlto regėtume 
beveik stebuklą, jei Marius Ka
tiliškis būtų čia padaręs lai
mingą išimtį. Mano galva, Ho
meras dėlto įgijo universalinės 
ir daugiatūkstantmetės garbės, 
kad jis savo poemose vienodai 
traktavo savo tautiečius grai
kus ir jųjų priešus trojiečius. 
Ir tada nenuostabu, kad, saky
sime, vaidinant Aischilio Per
sus, žiūrovai balsu raudojo, už
jausdami persus, nors toje ko
voje su persais autorius pats 
dalyvavo ir jo tikram broliui 
persas kirviu nukirto ranką... 
Šiandien, deja, mes savo pačių 
kitaip galvojančiam tautiečiui 
literatūroje nesame linkę pri
pažinti žmogiškų savybių... o 
per tautybę jau visur šios die
nos rašytojai žmogaus nemato.

Nauja mokslo literatūra Lietuvoj
PROF. S. KOLUPAILA, Notre Dame

Kiekviena nauja knyga, kuri 
pasiekia mus “iš anapus”, yra 
įdomi įvairiais atžvilgiais. Iš 
vienos pusės, mus džiugina mū
sų tautiečių gyvybės ženklai ir 

pažanga mūsų Tėvynė
je, iš kitos, galime pajusti sun
kią okupanto ir jo pakalikų le
teną.

Geografinis Metraštis 3
Ilgai lauktas III Geografinis 

Metraštis, pažymėtas 1960 me
tais, išėjo tik šių metų pradžio
je. Kaip du pirmieji, šis tomas 
yra puikiai išleistas ir 443 pus
lapiuose duoda 19 straipsnių 
Lietuvos Geografinės Draugi
jos narių, skaitytų jos susirin
kimuose. Visi darbai yra rimti 
ir įdomūs, be įprastos kvailos 
propagandos prieš kapitalistus 
ir buržuazinius nacionalistus. 
Išsami didelio tomo apžvalga 
pareikalautų daug vietos, tad

Ernst Barlach Išgąstis (medis)

E. Barlach (1870-1938) — vokiečių grafikas, skulptorius, taipgi 
rašytojas ekspresionistas. Paprastų žmonių ir paprasto gyveni
mo temose, ypač medžio skulptūrose, pasiekęs didelės vidinės 
raiškos ir monumentalumo.

Dėlto man atrodo, kad antolo
gijos sudarytojas galėjo rasti 
lygiai stiprų neutralesnį to pa
ties autoriaus kūrinį, kuris ga
lėjo geriau tikti svetimam skai
tytojui.

Žinoma, galima būtų šis tas 
pasakyti ir apie kvarteto rašy
tojų parinkimą. Galėjo būti ir 
kitokia kombinacija. Tik čia ar šiame krašte.

duodu tik straipsnių pavadini
mus:

K. Bieliukas. A. Garankštis, 
V. Chomskis, Dėl ežerų gene
zės klasifikacijos.

A. Basalykas, Lietuvos teri
torijos kompleksinio fizinio - 
geografinio rajonavimo klausi
mu.

V. Gudelis, žodžio ir vieto
vardžio “gala(s)” etimologijos 
ir priešistorinės geografijos 
klausimu.

K. Kaušyla, Lietuvos klima
tiniai metų laikai.

E. Vodzinskas, Vilniaus mies
to Gedimino kalno geologiniai 
ir geomorfologiniai bruožai.

S. Tarvydas ir M. Gudonytė, 
Šiaurinės Vidurio Lietuvos 
lies miestai.

da-

D. Galvydytė, Pirminių 
antropogeninių facijų eilės 

ir
Že-

nebūtų jau pastanga kėsintis į 
spalvą ir skonį, tai yra daly
kas, dėl kurių, anot senovės ro
mėnų nesiginčijama (de gusti- 
bus non disputandum ėst).

Šios mano pastabos daugiau 
taikomos ateičiai, o abi knygos 
yra puikios ir tai tikrai naujas 
lietuvių literatūros laimėjimas 

maičių aukštumos moreniniam. 
kalvotame landšafte.

M. Beconis, Lietuvos upių 
šalpų išplitimas ir tipai.

V. Dvareckas, Apie senvagių 
morfogenezę dabartinėmis fi
zinėmis - geografinėmis sąly
gomis.

V. Chomskis, Pagrindinės 
ežero vandens masių dinaminės 
sąlygos ir jo dubens forma.

E. Cervinskas, Vandens 
gio svyravimai Sūduvos 
ruošė (1948—1958 m.).

A. Garankštis, Keletas 
stabų apie Lietuvos ežerų 
bens formų pavadinimus.

A. Garankštis, Lietuvos 
rų hidrografiniai ryšiai.

A. Stanaitis, Ignalinos 
ryno terasės ir jų kilmė.

J. Tamošaitis, Pelkių dubenų 
morfologiniai ir morfometriniai 
bruožai paskutiniojo apledėji
mo nepaliestoje srityje.

A. Seibutis ir F. Sudnikavi- 
čienė, Apie holocėninių pelkių 
susidarymo pradžią Lietuvos 
teritorijoje.

V. Mikaila, Lietuvos Pietry
čių molynų klausimu.

A. Ignatavičius, Pagrindiniai 
Lietuvos gruntinių vandenų 
cheminės sudėties 
bruožai.

A. Ignatavičius, 
Lietuvos gruntinių 
žimo tipai.

Kronikoje aprašyti Geografi
nės Draugijos darbai, suvažia
vimai ir t. t.

Sveikindami Lietuvos Geo
grafinę Draugiją su sėkminga 
veikla, lauksime kitų metraš
čio tomų.

iy-
eže-

pa- 
du-

eže-

eže-

formavimosi

Pagrindiniai 
vandenų re-

K. Breliuko Ežerotyra

Geografijos profesorius ir L. 
Mokslų Akademijos sekretorius 
K. Bieliukas paruošė ir Geolo
gijos ir Geografijos Institutas 
išleido stamboką (358 psl.) va-

(Nukelta į 2 psl.)

EPITAFIJA ANT MOŠŲ KAPO

— Kraujas saldesnis už medų, — 
Taip rašė Škėma.
Taip rašė išdžiūvusi jo siela 
Po sunkvežimio ratais.

Ne šios žemės žmogui suprasti 
Tragišką ratų dainą.
Tragiškai amžinybės šaukiantiems.

Jei kančia ne iš šio pasaulio, 
Duok mums. Viešpatie, amžinybę, 
O jeigu kančia tiktai kirminas, 
Palik mus žemės grumste...

Jei prikelsi, perplėštą rūbą
Susiūk. Sulaužytom rankom 
Uždegsim žvakes.
Bus džiaugsminga mūsų procesija 
Į Tave.

KĄ TU MRTEI

Ką tu matei paskutinę 
Savo gyvenimo valandą, 
Mane* vienišas tėve, 
Ką girdėjai?

Ar neklusniųjų vaikų 
Pirmąjį šauksmą,
Ar kregždutės skridimą, 
Balandžio burkavimą?...

Ar galėjai ištiesti
Savo stingstančią ranką 
Dievo veidan,
Kai ištroškus tamsa 
Kaitrų vasaros vakarą 
Užgulė tavo krūtinę?..

s

NEBIJOKIME PLATUMŲ IR SROVES

Ne kartą ir ne du girdėta 
mintis: kodėl mūsų lietuviški 
laikraščiai tokie ambicingi? Ko 
dėl jie nepasitenkina vien tik 
lietuviškojo gyvenimo žinio
mis? Juk apie pasaulinius įvy 
kius apsčiai galime informuo- 
tis angliškoje spaudoje. Ko
dėl kultūriniam priede turime 
skaityti apie brazilų poetus, 
anglų skulptorius, prancūzų 
dailininkus? Ar neužtenka 
mums lietuviškųjų knygų re
cenzijų ? Apie angliškas juk 
angliškuose žurnaluose gali
me pasiskaityti.

Šios mintys — tai gundy
mai lietuviškajai spaudai. Jų 
nuotaika panaši mieliems pa- 
siūylmams, kuriuos katalikų 
spauda girdėjo nuo savo jau
nystės : kam stengtis būti 
veidrodžiu visam bendruome
nės gyvenimui — juk svar
biausia tai, kas dedasi para
pijoj, diecezijoj. Apie kitus 
įvykius juk galime bendrojoj 
spaudoj pasiskaityti!

Abiems gundymams bend
ras bruožas: jie kviečia žiū
rėti į mūsų bendruomenės 
(lietuviškos ar katalikiškos) 
gyvenimą kaip savyje atbaig
tą, uždarą, nuo plačiojo pa
saulio įvykių nepriklausomą. 
Mes — tai sala plačioje upė
je, kurios srovė daužosi ir 
putoja salos uolose. Mums sa
koma: domėkimės derlingo
sios mūsų salos gyvenimu, ne 
svajokime ant vėjuoto salos 
kanto — kritę į srovę, mes 
žūsime.

Srovė tačiau ne tik ardo, 
bet ir gaivina. Tik kūdrose 
teauga maurai. Uždaryto kam 
bario oras darosi sunkus.

Tegalime tik džiaugtis, kad 
mūsų spauda užsidarymo pa
gundai atsispiria. Dorybė ta
čiau nėra vien tik pagundos 
atmetimas. Neužtenka vengti 
uždarumo — reikia siekti at
virumo. Nepasilikime tik gy
venimo stebi*-tojai — būkime 
jo kūrėjai. Dažnai kalbame 
apie lietuvių įnašą į pasaulio 
kultūrą — kaip šitai įvyks, 
jei gyvensime užuolaidas už- 
sklcidę, langines užsidarę?

Galima duoti tik iš pertek
liaus. Darykime lietuvišką gy 

venimą kuo pilnesnį, kuo pras 
mingesnį — negalime lietu
viais būti tik savaitgaliais.

Spausdinto žodžio kultūra 
ne savaitgalinė — mūsų laik
raščiai ir žurnalai pina tarp 
mūsų ryšius, kurie nebijo lai
ko ir nuotolių; Mūsų spauda 
turi būti laidu į pilnesnį gy
venimą: ji turi mums parody
ti, kurie mūsų lietuviškojo gy
venimo rūpesčiai yra reikšmin
gi ir pasaulio arenoj, ji turi 
duoti mintis, kuriomis mes gy
vensime. Mes negalime visa kuo 
rūpintis: tegu mūsų spauda 
padeda atskirti tai, kas reikš
minga, nuo to, kuo neverta 
rūpintis. Jei mes įstengsime 
pažvelgti į savo gyvenimą iš 
pasaulinės perspektyvos, gal 
surasime, kad mūsų rūpesčiai 
nėra vien tik mūsų nuosavybė, 
kad mūsų patirtis ir kitiems 
naudinga.

Nesibijokime platumų, nesi
bijokime srovės! Gėda lietuviš 
kai tik apie duoną kalbėti — 
ir geriausias įrankis nenaudoja 
mas pradeda rūdyti. Mums ne
gali būti nieko svetimo. Lietu
viškas gyvenimas negali būti 
nuolatinė rauda ar pasiruoši
mas mirčiai. Dar per daug 
dainų nesudainuotų, minčių 
nesumąstytų, svajų nesilsvajo- 
tų. O svajokime ne vieni — to, 
ko mes trokštame, visas pa
saulis trokšta. Žemė kasmet 
mažėja, tautos vis labiau vie
na nuo kitos priklausomos 
tampa. Nežiūrėkime į tai kaip 
pavojų, nestatykime vis aukš
tesnių sienų. Priešingai — at
verkime savo namo duris, at- 
plėškime langines, atskleiski
me užuolaidas: į mūsų namus 
siūbtels gaivinantis vėjas, vi
durvasario saulės šviesoje iš
tirps šmėklos, kurios dulkėse 
ir tamsoje gyvena.

A. L.
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KELIONIŲ APRAŠYMAI
ALGIMANTAS RUZGAS

Dvasinės pažangos simboliai
Kiekviename žmonijos isto

rijos etape kelionių aprašymai 
būdavo laukiami, nes nepasoti
namas smalsumas nuolat žmo
gų stūmė pažinti tai, kas jam 
dar yra svetima ir neįprasta.

Neseniai vienas Melvillio ro
mano “Moby Diek” amerikiečių 
kritikas rašė: “Kodėl tiek pa
saulinės literatūros šedevrų 
yra kelionių studijos, kaip pvz. 
Odisėja, Eneida, Don Kichotas, 
Pilgrims Progress, Gulivero ke
lionės, Tomas Jonės ir Huckle- 
berry Finnas?” Ir kitas kriti
kas į tą klausimą atsako, tvir
tindamas, kad kelionė esąs dva
sinės pažangos simbolis, nes 
kaip fizinė būtybė ieško naujų 
vizijų keistose vietose, taip ir 
mūsų dvasia savo augimo pro
cese pasisuka į gyvenimo oke
aną, nelyginant Melvillio laivas 
“Pequod”. Dažnai į jį keliauja
ma vaizduote.

Utopijos ir paprasto gyvenimo
troškimas

didelį naujų minčių, svajonių 
ir tiesos lobį.

Tuo būdu kultūros istorijoje 
pastebim dvigubą reiškinį: iš 
vienos pusės — idėjos ir žmo
nių nerimas paskatina keliauti 
(tikrai ar įsivaizduojamai), ir 
kaip paskata atnaujinti idėjas, 
svajoti ir kurti socialines bei 
politines 
Metalinių 
mainas.

teorijas, vedančias į 
bendruomenių per-

Piligrimai ir pirkliai
Kitokio pobūdžio keliautojas 

pasirodo Viduriniais amžiais. 
Tada iškyla krikščionis piligri
mas, vykstą aplankyti šv. Jo- 
būbo karsto Ispanijos Kom- 
posteloje ar kaip kryžiaus ka
rų dalyvis į šv. Žemę. Be abe
jo, tiek piligrimas, tiek kryži- 
ninkas yra tikri keliautojai, bet 

' jie nežiūri į kelionę kaip tikslą 
savyje. Viduramžių piligrimas 
kelionėje temato priemonę siek, 
ti religinio tikslo. Kai kryžiaus 
karų dalyvis aprašo savo žy
gius, jis teisina savo ryžtą ir 
savo
amžių pabaiga Marco Polo as
menyje iškyla apsišvietęs ir di
daktinis keliautojas, kuris ta
čiau slepia norą užvaldyti pre
kybos kelius Rytuose.

tikėjimą. Su Vidurinių

i

I

Max Beckmann (1884-1950) Iškeliavimas

(Vokiečių dailininkas ir grafikas. Ekspresionistiškai realistiniuos 
darbuos reiškė dabarties dvasinį rūpestį. Po n pas. karo persi
kėlė į JAV ir dėstė St. Louis universitete)

APIE TUOS, KURIE ATEINA
Naujai ateinančioji, jaunoji 

mūsų intelektualų karta mums 
visiems atneša daug džiaugs
mo ir pasididžiavimo. Jeigu 
seniau lietuviai ateiviai užpil
dydavo kasyklas, skerdyklas, 
raštinių valytojų kadrus, tai 
dabar mūsų jaunimas jau pel
nytai ir užtikrintai spraudžia
si į universitetų katedras. Mū
siškių veržimasis į mokslą tie
siog pasigėrėtinas. Greitu lai
ku beveik visose didžiosiose 
šio krašto įstaigose turėsime 
savo aukštai išsilavinusius, 
pasiruošusius ginti ir Lietuvos 
reikalą atstovus. Tai mūsų 
lyg savotiškieji kultūros ata- 
che prie aukštųjų šio krašto 
įstaigų. Ir jie savo pareigą at
lieka, jais galima pasitikėti.

Tą patį galime konstatuoti, 
ne tik švietimo įstaigose. Kiek 
gražių prasiveržimų mene pa
daro mūsiškiai, pasiekdami pa
čias pirmaujančias pozicijas 
ir tapyboje, ir scenoje, ir net 
filme, muzikoje bei kito
se srityse. Specialineje spau
doje, tarptautinėse ir JAV 
mokslo konferencijose mūsiš
kių vardas taipgi kaskart daž
niau linksniuojamas, ir tai jau 
nebe kaip dalyvių, o kaip spe
cialistų paskaitininkų, kurie 
jau turi mokslo laimėjimų, ku
riais gali dalintis su kitais tų 
kultūros šakų pirmūnais. Rei
kia laukti, kad tas veržlumas 
į kultūros viršūnes bus palai
komas nuolat ir net augs.

Šalia to, galime džiaugtis, 
kad mūsų priauganti intelek
tualų karta domisi ir lietuvių 
kalba, lankydama lituanistines 
mokyklas, persiima lietuvių 
dvasia, parodydami net tokius 
heroizmo pavyzdžius, kaip lei
dimas ir redagavimas puikaus 
žurnalo “Lituanus”.

*

Tačiau būtume laibai viena
šališki ir net pačiam savajam 
mokslo jaunimui pakenktume, 
jeigu mokėtume tik džiaugtis 
ir girti, užmerkdami akis prieš 
šešėlius, kuriuos šalinant jie 
dar labiau sušvytėtų. Šių ei
lučių autoriui neseniai teko 
kalbėtis su vienu universiteto 
profesoriumi, kuris buvo pa
kviestas į mūsų jaunų studio- 

zų pobūvį. Profesorius prasi-

tarė: “Ėjau su tokiu entuziaz
mu ir išėjau su tokiu galvos 
skausmu... Pasikalbėjimuose 
išryškėjo tiek daug įsigalėju
sių materialistinių idėjų”.

Manytume, kad to profeso
riaus įspūdis atsitiktinis ir ne
pilnas. Mūsų studiozai parodo 
daug idealizmo, savo veikime, 
telkdamiesi į idealistines kor
poracijas, parodydami daug 
pasišventimo kad ir tiems pa
tiems lietuviškiems reikalams. 
Tačiau iš kitos pusės — nega
lima paneigti, kad nei kiek ra
cijos neturėjo anas- profeso
rius, vėliau prasitaręs, jog ei
lės šio krašto valdinių aukš
tųjų mokyklų dvasia daro sa
vo įtaką.

*

Mums didžiai svarbu, kad 
mūsų naujoji intelektualų 
karta ne tik brangintų gim
tąją kalbą, bet ir mūsų tautos 
dvasią, kuri yra giliai idealis
tinė, paremta krikščioniško
mis tradicijomis, aukštai ver
tinanti moralę. Ištautėjimas 
yra ne tik atsisakymas savo 
kalbos, bet ir atsiskyrimas 
nuo lietuviškos dvasios, nuo 
savo tautos tradicijų ir idea
lų. Šios rūšies ištautėjimas 
gal net blogesnis, nes jis esmi
nis, kai tuo tarpu atkritimas 
nuo savo kalbos būtų daugiau 
formalinis ištautėjimas, žino
ma, taip pat smerktinas.

Mūsų tautos charakteriui ir 
tradicijoms yra artimesnės 
tos aukštosios mokyklos, ku
rios vadovaujasi tais pačiais 
krikščionybės principais, taigi 
— privačios, katalikiškos. Šios 
rūšies aukštųjų mokyklų šia
me krašte turime, daugelis 
mūsų jaunųjų intelektualų jas 
lanko ir pasiekia gražių laimė
jimų. Mokslo metų pradžiai 
artėjant, tai svarbu prisimin
ti. Pasakytume dar daugiau — 
mums svarbus tos rūšies tra
dicinis auklėjimas nuo pat 
jaunatvės, už tat tėvams pri
simintina, kad mums artimiau
sia yra savo parapinė pradžios 
mokykla. Daugumoje jų jau 
ir lituanistikos pamokos yra 
įvestos į normalią pamokų len
telę, ir pats lituanistinis švie
timas beveik išimtinai tik apie 
jas ir besigrupuoja. J. Pr.

"enieji

Niekas negalės nuginčyti, kad 
žmogus iš prigimties yra ke
liautojas, kad - nuo seniausių 
laikų pažangos akstinas įtaigo
jo žmogaus kilnojimąsi, beieš
kant derlingesnių žemių ar ka
ru jas pasigrobiant, ištremiant 

1 nukariautus gyventojus, o vė
liau keliaujant asmeniniais su
metimais — literatūrinio ar 
mokslinio smalsumo paskatoje. 
Ir Švento Rašto Mozės knygos 
dalinai sudaro visos tautos pa- 

.sakojimą, beieškant derlingos 
ir pažadėtos žemės. Individua
lūs keliautojai buvo Homeras 
ir Herodotas. Šiame pastara
jame matome aprašomas pa
stangas, truputį legendų pa
gražintas. Homero Odisėjaus 
kelionėse legenda pagražina ir 
žaviai iškreipia tikrovę, visad 
apsuptą sparnuotos fantazijos 
ir įsivaizduotų mitologinių nuo
tykių. Graikai tuos kelionių pa
gražinimus labai mėgo.

Romėnų pasakojimai, prie
šingai, yra labiau objektyvūs 
ir tikroviški. Strabonas ir Pau- 
zanijas, Julius Cezaris ir Taci
tas, ir netgi Plinijas jaunesny
sis, stengiasi atsikratyti fan
tastinių elementų ir duoti kelio
nėje matytų daiktų, kitų kraš
tų žmonių ir nežinomų gam
tos sričių tikrovišką įspūdį. Ta
čiau Cezario karų aprašymas 
arba Tacito Germanijos apra
šymas ar Plinijaus Laiškai ne
sistengia atpasakoti kelionės 
kaipo tokios, priešingai, jie ro
do kelionei svetimą intenciją, 
tariant politinę ar dorovinę 
idėją.

ir antikiniai amžiai

Konkvistadoriai ir misionieriai

i

Senovėje žmogus tikėjo į bu
vusį aukso amžių, kur visa vy
ko puikiausiai, kur visos gyve
nimo problemos buvo gražiau
siai išspręstos. Viduriniais am
žiais buvo įsivyravęs tikėjimas 
į žemiškąjį rojų, kaip beveik 
apčiuopiamą tikrovę, kurią Ko
lumbas, subtilus svajotojas, jau 
norėjo atrasti savo kelionių pa
baigoje Orenoko upės žiotyse.

Naujųjų laikų pradžioje Ame
rikos užkariautojai ir tyrinėto
jai karštligiškai ieškojo Eldora
do, kai tuo tarpu Europoje be- 
sėdį rašytojai, pasiremdami 
Naujojo Pasaulio užkariavimų 
pasakojimais, rašė savo fantas
tines utopijas, skirtas pasotin
ti sujaudintai vaizduotei žmo
nių, kuriems kelionė tebebuvo 
brangiai kainuojanti laiko, pi
nigo ir gyvenimo rizikos pras
me. Su filosofinėm utopijom 
dažniausiai rungėsi keliaujančių 
riterių nuotykių romanai, įsi
vaizduojamų kelionių ir tikrų 
kelionių pasakojimai. Jie įtai
gojo žmones trokšti paprasto 
ir nepriklausomo gyvenimo, ne
apsunkinto augančios ir sudė
tingos civilizacijos.

Naujųjų laikų pradžioje ke
lionės nepaprastai išsiplečia ir 
įgyja ligi tol negirdėtą drąsą. I 
Atradimas naujų kelių ir ūkiš
kai išnaudojamų žemių sudaro 
keliautojo tikslą. XV ir XVI 
šimt. atradėjai ir užkariautojai 
kelionėse temato priemonę pa
vergti naujus pasaulius, ku
riuose galėtų būti įkūnyta gims
tančių Europos galybių ūkinė 
ekspansija. Netgi poetai prita
ria tam idealui. Kamoensas pa
rašo didį portugalų žygdarbių 
Indijoje epą. Portugalai, ispa
nai, olandai ir anglai siekia to 
idealo su -nepaprastu ryžtu. Ir. 
aprašo savo užkariavimų ir ko
lonizavimo žygius. Dabar kelio
nių tikslas — atrasti naujas 
žemes ar prisigrobti turto. Ta
čiau iš tos taisyklės išsiskiria 
Rytų ir Amerikos misionieriai, 
kurie naujai išgyveno Viduram
žių piligrimų mistinį tikslą, neš
dami tų sričių 
loms dvasios ir 
nas.

gyventojų sie- 
tikėjimo dova-

i
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KELIONĖ

Mokslininkai ir rašytojai
ir Kuku iškyla 

keliautojas:

Kelionių įtaka istorijos ir 
kultūros raidai

XVIII šimt. mąstytojai, kaip 
sako Lanson, nesukūrė a priori 
abstrakčios filosofijos, suderin
tos su naujom idėjom apie žmo
gų, apie laisvę, lygybę ir teisin
gumą be atramos tikrovėje ar 
be patyrimo. Bet kaip tik tų 
idėjų visuma atsirėmė išgyven
ta patirtim pasauliečių ir vie
nuolių keliautojų pasakojimais 
ankstybe3niais amžiais. Misio
nieriai tyrinėtojai ir piratai, 
vaizduodami Amerikos gyveni
mą primityvų, paprastą ir lais
vą, padarė gilios įtakos, prade
dant jau XVI šimtmečiu, hu
manistams, kaip Erazmui, ir 
mąstytojams, kaip Montesųuieu 
ir kt. Visa tai pasireiškė milži
niška įtaka, kokią turėjo 
Europos idėjoms ir kultūrai 
Naujų Pasaulių atradimai XV 
ir XVI šmt. eigoje, kartu su 
aukso liūtimi, kuri užtvindė Se
nąjį Pasaulį ir naujom pažiū
rom į gyvenimą, kurios sudarė

i

Su Magellanu 
naujo pobūdžio 
mokslinis keliautojas, pradedąs 
kelionėje matyti 
nes ji suteikia 
naudos mokslui, 
nauji keliautojai,
damine ir Frezier, o kiek vė-
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tikslą savyje, 
apčiuopiamos 
Netrukus tie 
kaip La Con-

Gyvenimas — tai kaip graži kelionė: 
Išsirengi, keliauji ir grįžti atgal.
Vis priešais mus nežinoma vilionė, 
Klaikus ir kerintis, tartum sirenos gal?
Akyse gi, tartum kaleidoskope,
Vaizdi? vaizdai, bet efemeriški, trumpi... 
Kelionėj veriasi ir gyja sopės — 
Eini ir eidamas imi ir suklumpi.

Vieni laivais — bures ištempęs vėjas — 
Kiti gi pėsti eis per miestus ir šalis.
Ir nors sakais, kad tu ne Odisėjas, 
Bet nežinai, kiek tu papasakot gali...

Tai kas, kad tavo laivas nesudužo,
Tai kas, kad tu namuosna sveikas sugrįžai, 
Tai kas, kad likusiu viltis nelūžo
Ir kad pati sutikt išėjo su mažais...

O jei grįžai, praūžęs ir praleidęs
Tėvų turtus, lėbaudamas viešuos namuos, 
Tave sutiks, ir džiaugsmas jųjų veide
Viską gražiai atleis, viską ranka numos...
Jei mylima, kur andai laukt žadėjo, 
Laiminga ir linksma nuėjo su kitu — 
Tau širdį spaus, ir jai atneš, lyg vėjas 
Žiedų kvapus, nutolstant jūra nuo krantų...
Jei tėviškę, tarytum Marco Polo, 
Nežinomas ir vargšas andai palikai — 
Galėsi sekt, kaip ji graži iš tolo, 
Kaip keitė veidų jos ir priešai ir laikai.
Kelionė?... Taip, jinai graži, kaip reta — 
Kiek nuotykių, kiek įspūdžių ir kiek vaizdų.
Ir niekas taip giliai nežeis, kaip metai — 
Negydys niekas taip įsenusių žaizdų.

Vis priešais mus nežinoma vilionė, 
Klaikus ir kerintis, tartum sirenos gal? 
Gyvenimas — tai kaip graži kelionė: 
Išsirengi, keliauji ir grįžti atgal...

t

m.

MalūnasPovilas Pu žinąs

• Dail. Povilas Puzmas rug
pjūčio 3 d. sulaukė 55 m. am
žiaus metų. Jo kūrybinis talen
tas yra pačioje aukštumoje ir 
lietuvių visuomenė gali dar 
daug iš jo tikėtis. Yra gimęs 
Rygoje 1907 m. rugp. 3 d., ku
piškėnų šeimoje. Meno studijas 
ėjo Rygos Meno akademijoje. 
Jau studentaudamas priklausė 
Latvių - Lietuvių Vienybės 
draugijai. Karinę tarnybą atli
kęs Lietuvoje, 1937—1939 m. 
buvo Panevėžio berniukų gim
nazijos piešimo mokytojas, o 
1940—1940 m. Taikomosios 
Dailės instituto dėstytojas Kau
ne. Už pasipriešinimą naciams 
buvo vokiečių kalintas. Į JAV 
atvykęs 1947 m., yra dėstęs Cat-

ton Rose Meno mokykloje New 
Yorke, o nuo 1957 m. pakvies
tas dėstyti Long Island Meno 
Lygos ir Jackson Hights Meno * 
klubo meno mokyklose.

Yra išdekoravęs Panevėžio 
katedrą, yra gavęs visą eilę 
premijų Lietuvos ir užsienio pa
rodose ir savo kūrinių gilia 
mintimi bei išbaigta savita tech
nika įsigijęs aukštą vardą lie
tuvių visuomenėje.

Nusivylimas (švinas. 1960) 
Dalia Verbickaitė

• Rimvydas šliažas, besiruo
šiąs germanistikos doktoratui, 
dėsto vokiečių kalbą Indianos 
universitete South Bend, Ind.

• Irena Valaitytė - Polikai- 
tienė pakviesta dėstyti prancū
zų kalbą Thornton Apskr.

leidykloje. Knygoje aptariamas 
Lietuvos kraštas ir žmonės, 
duodama suglausta Lietuvos is
torija, supažindinama su lietu
vių kalba, duodama žinių apie 
lietuvius, išblaškytus po laisvą
jį pasaulį, informuojama apie 
pirmąją Sovietų ir nacių oku
paciją, aprašomas lietuvių 1941 
m. sukilimas, lietuvių rezisten
cija prieš nacius ir bolševikus, 
Sovietų genocidas Lietuvoje, 
apibūdinamas dabartinis lietu
vių pasipriešinimas Kremliaus 
okupantams. Priede — įvairūs 
dokumentai, liečią Lietuvos ne
priklausomybę ar okupaciją. 
Taipgi nurodoma gausi biblio
grafija rinktinių veikalų apie 
Lietuvą. Pagaliau duodama net 
96 puslapiai iliustracijų, pada
rant tą dalį panašią į albumą.

v

Veikalas gerai dokumentuo
tas. Kalbama faktais bei ištrau
komis iš sutarčių, dokumentų, 
pareiškimų ir t. t Panaudoti 

.JAV atstovų rūmų komiteto, 
Į tyrinėjusio raudonųjų agresiją, 
surinktieji daviniai, plačiai ap
rašomos partizanų kovos. Vei
kalas bus labai naudingas su
pažindinti kitataučius su Lie
tuva, jos kančiomis okupacijo
je ir jos laisvės siekimais. Rei
kia tik stebėtis L. Valiūno kū- 

įrybine energija, kad jis, nežiū
rint savo šakotos viusomeninės

aukšt. mokykloje. Ji neseniai 
gavo magistro laipsnį Kalifor- 
universitete.

• Jonas Boguta per trejus 
metus pabaigė John Hopkins 
universitetą Baltimorėje ir at
vyko į Urbaną ruoštis doktora
tui fizikoje. Kaip pasižymėjęs 
gabumais, priimtas į Phi Beta 
Kappa garbės korporaciją. J. 
Boguta buvo ateitininkų drau- 

, govės pirmininkas Baltimorėje. I
• I^onardo Valiuko veikalas

“Lithuania, Land of Heroes” veiklos, rado laiko šiam leidi- 
jau surinktas “Lietuvių Dienų” niui paruošti.
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MOKSLAS
LITERATŪRA

KELIONIŲ APRAŠYMAI
ALGIMANTAS RUZGAS

Dvasinės pažangos simboliai
Kiekviename žmonijos isto

rijos etape kelionių aprašymai 
būdavo laukiami, nes nepasoti
namas smalsumas nuolat žmo
gų stūmė pažinti tai, kas jam 
dar yra svetima ir neįprasta.

Neseniai vienas Melvillio ro
mano “Moby Diek” amerikiečių 
kritikas rašė: “Kodėl tiek pa
saulinės literatūros šedevrų 
yra kelionių studijos, kaip pvz. 
Odisėja, Eneida, Don Kichotas, 
Pilgrims Progress, Gulivero ke
lionės, Tomas Jonės ir Huckle- 
berry Finrias?” Ir kitas kriti
kas į tą klausimą atsako, tvir
tindamas, kad kelionė esąs dva
sinės pažangos simbolis, nes 
kaip fizinė būtybė ieško naujų 
vizijų keistose vietose, taip ir 
mūsų dvasia savo augimo pro
cese pasisuka į gyvenimo oke
aną, nelyginant Melvillio laivas 
“Peąuod”. Dažnai į jį keliauja
ma vaizduote.

didelį naujų minčių, svajonių 
ir tiesos lobį.

Tuo būdu kultūros istorijoje 
pastebim dvigubą reiškinį: iš 
vienos pusės — idėjos ir žmo
nių nerimas paskatina keliauti 
(tikrai ar įsivaizduojamai), ir 
kaip paskata atnaujinti idėjas, 
svajoti ir kurti socialines bei 
politines
Mx.ialinių 
mainas.

teorijas, vedančias į 
bendruomenių per-

"enieji ir antikiniai amžiai

negalės nuginčyti, kad

Piligrimai ir pirkliai

Kįtokio pobūdžio keliautojas 
pasirodo Viduriniais amžiais. I 
Tada iškyla krikščionis piligri- 1 
mas, vykstą aplankyti šv. Jo- 
būbo karsto Ispanijos Kom-1 
posteloje ar kaip kryžiaus ka
rų dalyvis į šv. Žemę. Be abe- 
jo, tiek piligrimas, tiek kryži-1 
ninkas yra tikri keliautojai, bet j 
jie nežiūri į kelionę kaip tikslą 
savyje. Viduramžių piligrimas 
kelionėje temato priemonę siek
ti religinio tikslo. Kai kryžiaus I 
karų dalyvis aprašo savo žy
gius, jis teisina savo ryžtą ir 
savo tikėjimą. Su Vidurinių 
amžių pabaiga Marco Polo as
menyje iškyla apsišvietęs ir di
daktinis keliautojas, kuris ta
čiau slepia norą užvaldyti pre
kybos kelius Rytuose.

Utopijos ir paprasto gyvenimo 
troškimas

Konkvistadoriai ir misionieriai

Naujųjų laikų pradžioje ke
lionės nepaprastai išsiplečia ir 
įgyja ligi tol negirdėtą drąsą. 
Atradimas naujų kelių ir ūkiš
kai išnaudojamų žemių sudaro 
keliautojo tikslą. XV ir XVI 
šimt. atradėjai ir užkariautojai 
kelionėse temato priemonę pa
vergti naujus pasaulius, ku
riuose galėtų būti įkūnyta gims-

Max Beckmann (1884-1950) Iškeliavimas
(Vokiečių dailininkas ir grafikas. Ekspresionistiškai realištiniuos 
darbuos reiškė dabarties dvasinį rūpestį. Po H pas. karo persi
kėlė į JAV ir dėstė St. Louis universitete)
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Jonas Aistis

APIE TUOS, KURIE ATEINA

Senovėje žmogus tikėjo į bu
vusį aukso amžių, kur visa vy
ko puikiausiai, kur visos gyve
nimo problemos buvo gražiau
siai išspręstos. Viduriniais am
žiais buvo įsivyravęs tikėjimas 
į žemiškąjį rojų, kaip beveik 
apčiuopiamą tikrovę, kurią Ko
lumbas, subtilus svajotojas, jau 
norėjo atrasti savo kelionių pa
baigoje Orenoko upės žiotyse.

Naujųjų laikų pradžioje Ame
rikos užkariautojai ir tyrinėto
jai karštligiškai ieškojo Eldora
do, kai tuo tarpu Europoje be
gėdį rašytojai, pasiremdami 
Naujojo Pasaulio užkariavimų 
pasakojimais, rašė savo fantas
tines utopijas, skirtas pasotin
ti sujaudintai vaizduotei žmo
nių, kuriems kelionė tebebuvo 
brangiai kainuojanti laiko, pi
nigo ir gyvenimo rizikos pras
me. Su filosofinėm utopijom 
dažniausiai rungėsi keliaujančių 
riterių nuotykių romanai, Įsi
vaizduojamų kelionių ' ir tikrų 
kelionių pasakojimai. Jie įtai
gojo žmones trokšti paprasto 
ir nepriklausomo gyvenimo, ne
apsunkinto augančios ir sudė
tingos civilizacijos.

Niekas 
žmogus iš prigimties yra ke
liautojas, kad - nuo seniausių 
laikų pažangos akstinas įtaigo
jo žmogaus kilnojimąsi, beieš
kant derlingesnių žemių ar ka
ru jas pasigrobiant, ištremiant 
nukariautus gyventojus, o vė
liau keliaujant asmeniniais su
metimais — literatūrinio ar 
mokslinio smalsumo paskatoje. 
Ir Švento Rašto Mozės knygos 
dalinai sudaro visos tautos pa- 

. sakoj imą, beieškant derlingos 
ir pažadėtos žemės. Individua
lūs keliautojai buvo Homeras tančių Europos galybių ūkinė 
ir Herodotas. Šiame pastara- ekspansija. Netgi poetai prita- 
jame matome aprašomas pa- ria tam idealui. Kamoensas pa
stangas, truputį legendų pa- rašo didį portugalų žygdarbių 
gražintas. Homero Odisėjaus Indijoje epą. Portugalai, ispa- 
kelionėse legenda pagrąžina ir 
žaviai iškreipia tikrovę, visad 
apsuptą sparnuotos fantazijos 
ir įsivaizduotų mitologinių nuo
tykių. Graikai tuos kelionių pa
gražinimus labai mėgo.

Romėnų pasakojimai, prie
šingai, yra labiau objektyvūs 
ir tikroviški. Strabonas ir Pau- 
zanijas, Julius Cezaris ir Taci
tas, ir netgi Pilnijas jaunesny
sis, stengiasi atsikratyti 
tastinių elementų ir duoti 
nėję matytų daiktų, kitų 
tų žmonių ir nežinomų
tos sričių tikrovišką įspūdį. Ta
čiau Cezario karų aprašymas 
arba Tacito Germanijos apra
šymas ar Plinijaus Laiškai ne
sistengia atpasakoti kelionės 
kaipo tokios, .priešingai, jie ro
do kelionei svetimą intenciją, 
tariant politinę ar dorovinę 
idėją.

fan- 
kelio- 
kraš- 
gam-

KELIONĖ

Kelionių įtaka istorijos 
kultūros raidai

ir

XVIII šimt. mąstytojai, kaip 
sako Lanson, nesukūrė a priori 
abstrakčios filosofijos, suderin
tos su naujom idėjom apie žmo
gų, apie laisvę, lygybę ir teisin
gumą be atramos tikrovėje ar 
be patyrimo. Bet kaip tik tų 
idėjų visuma atsirėmė išgyven
ta patirtim pasauliečių ir vie
nuolių keliautojų pasakojimais 
ankstybesniais amžiais, 
nieriai tyrinėtojai ir 
vaizduodami Amerikos 
mą primityvų, paprastą
vą, padarė gilios įtakos, prade
dant jau XVI šimtmečiu, hu
manistams, kaip Erazmui, ir 
mąstytojams, kaip Montesųuieu 
ir kt. Visa tai pasireiškė milži
niška įtaka, kokią turėjo 
Europos idėjoms ir kultūrai 
Naujų Pasaulių atradimai XV 
ir XVI šmt. eigoje, kartu su 
aukso liūtimi, kuri užtvindė Se
nąjį Pasaulį ir naujom pažiū
rom į gyvenimą, kurios sudarė

Misio- 
piratai, 
gyveni- 
ir lais-

nai, olandai ir anglai siekia to 
idealo su -nepaprastu ryžtu. Ir, 
aprašo savo užkariavimų ir ko
lonizavimo žygius. Dabar kelio
nių tikslas — atrasti naujas 
žemes ar prisigrobti turto. Ta
čiau iš tos taisyklės išsiskiria 
Rytų ir Amerikos misionieriai, 
kurie naujai išgyveno Viduram
žių piligrimų mistinį tikslą, neš
dami tų sričių 
loms dvasios ir 
nas.

gyventojų šie-, 
tikėjimo dova-

Mokslininkai ir

ir 
pobūdžio

rašytojai

Kuku iškyla 
keliautojas:

Su Magellanu 
naujo 
mokslinis keliautojas, pradedąs 
kelionėje matyti 
nes ji suteikia 
naudos mokslui, 
nauji keliautojai,
damine ir Frezier, o kiek vė-
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tikslą savyje, 
apčiuopiamos 
Netrukus tie 
kaip La Con-

P o vilas Pužinąs Malūnas

Gyvenimas — tai kaip graži kelionė: 
Išsirengi, keliauji ir grįžti atgal.
Vis priešais mus nežinoma vilionė, 
Klaikus ir kerintis, tartum sirenos gal?
Akyse gi, tartum kaleidoskope,
Vaizdų vaizdai, bet efemeriški, trumpi... 
Kelionėj veriasi ir gyja sopės
Eini ir eidamas imi ir suklumpi.

Vieni laivais — bures ištempęs vėjas — 
Kiti gi pėsti eis per miestus ir šalis.
Ir nors sakais, kad tu ne Odisėjas,
Bet nežinai, kiek tu papasakot gali.. •

Tai kas, kad tavo laivas nesudužo,
Tai kas, kad tu namuosna sveikas sugrįžai, 
Tai kas, kad likusių viltis nelūžo
Ir kad pati sutikt išėjo su mažais.. ♦

O jei grįžai, praūžęs ir praleidęs
Tėvų turtus, lėbaudamas viešuos namuos, 
Tave sutiks, ir džiaugsmas jųjų veide
Viską, gražiai atleis,, viską ranka numos.. .
Jei mylima, kur andai laukt žadėjo, 
Laiminga ir linksma nuėjo su kitu 
Tau širdį spaus, ir jai atneš, lyg vėjas 
Žiedų kvapus, nutolstant jūra nuo krantų...
Jei tėviškę, tarytum Marco Polo, 
Nežinomas ir vargšas andai palikai — 
Galėsi sekt, kaip ji graži iš tolo, 
Kaip keitė veidą jos ir priešai ir laikai.
Kelionė?... Taip, jinai graži, kaip reta — 
Kiek nuotykių, kiek įspūdžių ir kiek vaizdų.
Ir niekas taip giliai nežeis, kaip metai — 
Negydys niekas taip įsenusių žaizdų.
Vis priešais mus nežinoma vilionė, 
Klaikus ir kerintis, tartum sirenos gal?
Gyvenimas — tai kaip graži kelionė: 
Išsirengi, keliauji ir grįžti atgal...

Naujai ateinančioji, jaunoji 
mūsų intelektualų karta mums 
visiems atneša daug džiaugs
mo ir pasididžiavimo. Jeigu 
seniau lietuviai ateiviai užpil
dydavo kasyklas, skerdyklas, 
raštinių valytojų kadrus, tai 
dabar mūsų jaunimas jau pel
nytai ir užtikrintai spraudžia
si į universitetų katedras. Mū
siškių veržimasis į mokslą tie
siog pasigėrėtinas. Greitu lai
ku beveik visose didžiosiose 
šio krašto .įstaigose turėsime 
savo aukštai išsilavinusius, 
pasiruošusius ginti ir Lietuvos 
reikalą atstovus. Tai mūsų 
lyg savotiškieji kultūros ata- 
che prie aukštųjų šio krašto 
įstaigų. Ir jie savo pareigą at
lieka, jais galima pasitikėti.

Tą patį galime konstatuoti, 
ne tik švietimo įstaigose. Kiek 
gražių prasiveržimų mene pa
daro mūsiškiai, pasiekdami pa
čias pirmaujančias pozicijas 
ir tapyboje, ir scenoje, ir net 
filme, muzikoje bei kito
se srityse. Specialinėje spau
doje, tarptautinėse ir JAV 
mokslo konferencijose mūsiš
kių vardas taipgi kaskart daž
niau linksniuojamas, ir tai jau 
nebe kaip dalyvių, o kaip spe
cialistų paskaitininkų, kurie 
jau turi mokslo laimėjimų, ku
riais gali dalintis su kitais tų 
kultūros šakų pirmūnais. Rei
kia laukti, kad tas veržlumas 
į kultūros viršūnes bus palai
komas nuolat ir net augs.

Šalia to, galime džiaugtis, 
kad mūsų priauganti intelek
tualų karta domisi ir lietuvių 
kalba, lankydama lituanistines 
mokyklas, persiima lietuvių 
dvasia, parodydami net tokius 
heroizmo pavyzdžius, kaip lei
dimas ir redagavimas puikaus 
žurnalo “Lituanus”.

*

Tačiau būtume laibai viena
šališki ir net pačiam savajam 
mokslo jaunimui pakenktume, 
jeigu mokėtume tik džiaugtis 
ir girti, užmerkdami akis prieš 
šešėlius, kuriuos šalinant jie 
dar labiau 'sušvytėtų. Šių ei
lučių autoriui neseniai teko 
kalbėtis su vienu universiteto 
profesoriumi, kuris buvo pa
kviestas į mūsų jaunų studio- 

zų pobūvį. Profesorius -prasi

tarė: “Ėjau su tokiu entuziaz
mu ir išėjau su tokiu galvos 
skausmu... , Pasikalbėjimuose 
išryškėjo tiek daug įsigalėju
sių materialistinių idėjų”.

Manytume, kad to profeso
riaus įspūdis atsitiktinis ir ne
pilnas. Mūsų studiozai parodo 
daug idealizmo, savo veikime, 
telkdamiesi į idealistines kor
poracijas, parodydami daug 
pasišventimo kad ir tiems pa
tiems lietuviškiems reikalams. 
Tačiau iš kitos pusės — nega
lima paneigti, kad nei kiek ra
cijos neturėjo anas* profeso
rius, vėliau prasitaręs, jog ei
lės šio krašto valdinių aukš
tųjų mokyklų dvasia daro sa
vo įtaką.

*

Mums didžiai svarbu, kad 
mūsų naujoji intelektualų 
karta ne tik brangintų gim
tąją kalbą, bet ir mūsų tautos 
dvašią, kuri yra giliai idealis
tinė, paremta krikščioniško
mis tradicijomis, aukštai ver
tinanti moralę. Ištautėjimas 
yra ne tik atsisakymas savo 
kalbos, bet ir atsiskyrimas 
nuo lietuviškos dvasios, nuo 
savo tautos tradicijų ir idea
lų. Šios rūšies ištautėjimas 
gal net blogesnis, nes jis esmi
nis, kai tuo tarpu atkritimas 
nuo savo kalbos būtų daugiau 
formalinis ištautėjimas, žino
ma, taip pat smerktinas.

Mūsų tautos charakteriui ir 
tradicijoms yra artimesnės 
tos aukštosios mokyklos, ku
rios vadovaujasi tais pačiais 
krikščionybės principais, taigi 
— privačios, katalikiškos. Šios 
rūšies aukštųjų mokyklų šia
me krašte turime, daugelis 
mūsų jaunųjų intelektualų jas 
lanko ir pasiekia gražių laimė
jimų. Mokslo metų pradžiai 
artėjant, tai svarbu prisimin
ti. Pasakytume dar daugiau — 
mums svarbus tos rūšies tra
dicinis auklėjimas nuo pat 
jaunatvės, už tat tėvams pri
simintina, kad mums artimiau
sia yra savo parapinė pradžios 
mokykla. Daugumoje jų jau 
ir lituanistikos pamokos yra 
įvestos į normalią pamokų len
telę, ir pats lituanistinis švie
timas beveik išimtinai tik apie 
jas ir besigrupuoja. J. Pr.

Nusivylimas (švinas, 1960) 
Dalia Verbickaitė

• Dali. Povilas Puzinas rug
pjūčio 3 d. sulaukė 55 m. am
žiaus metų. Jo kūrybinis talen
tas yra pačioje aukštumoje ir 
lietuvių visuomenė gali dar 

I daug iš jo tikėtis. Yra gimęs 
| Rygoje 1907 m. rugp. 3. d., ku- 
Ipiškėnų šeimoje. Meno studijas 
ėjo Rygos Meno akademijoje. 

| Jau studentaudamas priklausė 
i Latvių - Lietuvių Vienybės 
I draugijai. Karinę tarnybą atli
kęs Lietuvoje, 1937—1939 m. 

I buvo Panevėžio berniukų gim
nazijos piešimo mokytojas, o 

11940—1940 m. Taikomosios
Dailės instituto dėstytojas Kau
ne.' Už pasipriešinimą naciams 
buvo vokiečių kalintas. Į JAV 

| atvykęs 1947 m., yra dėstęs Cat-

ton Rose Meno mokykloje New 
Yorke, o nuo 1957 m. pakvies
tas dėstyti Long Island Meno 
Lygos ir Jackson Hights Meno 
klubo meno mokyklose.

Yra išdekoravęs Panevėžio 
katedrą, yra gavęs visą eilę 
premijų Lietuvos ir užsienio pa
rodose ir savo kūrinių gilia 
mintimi bei išbaigta savita tech
nika įsigijęs aukštą vardą lie
tuvių visuomenėje.

leidykloje. Knygoje aptariamas 
Lietuvos kraštas ir žmonės, 
duodama suglausta Lietuvos is
torija, supažindinama su lietu
vių kalba, duodama žinių apie 
lietuvius, išblaškytus po laisvą
jį pasaulį, informuojama apie 
pirmąją Sovietų ir nacių oku
paciją, aprašomas lietuvių 1941 
m. sukilimas, lietuvių rezisten
cija prieš nacius ir bolševikus, 
Sovietų genocidas Lietuvoje, 
apibūdinamas dabartinis lietu
vių pasipriešinimas Kremliaus 
okupantams. Priede — įvairūs 
dokumentai, liečią Lietuvos ne
priklausomybę ar okupaciją. 
Taipgi nurodoma gausi biblio
grafija rinktinių veikalų apie 
Lietuvą. Pagaliau duodama net 
96 puslapiai iliustracijų, pada
rant tą dalį panašią į albumą.

aukšt. mokykloje. Ji heseniai 
gavo magistro laipsnį Kalifor- 
universitete.

• Rimvydas Šliažas, besiruo
šiąs germanistikos doktoratui, 
dėsto vokiečių kalbą Indianos 
universitete South Bend, Ind.

• Jonas Boguta per trejus 
metus pabaigė John Hopkins 
universitetą Baltimorėje ir at
vyko į Urbaną ruoštis doktora
tui fizikoje. Kaip pasižymėjęs 
gabumais, priimtas į Phi Beta 
Kappa garbės korporaciją. J. 
Boguta buvo ateitininkų drau
govės pirmininkas Baltimorėje. 

I

Veikalas gerai dokumentuo
tas. Kalbama faktais bei ištrau
komis iš sutarčių, dokumentų, 
pareiškimų ir t. t. Panaudoti 

,JAV atstovų rūmų komiteto, 
| tyrinėjusio raudonųjų agresiją, 
surinktieji daviniai, plačiai ap
rašomos partizanų kovos. Vei
kalas bus labai naudingas su
pažindinti kitataučius su Lie
tuva, jos kančiomis okupacijo
je ir jos laisvės siekimais. Rei
kia tik stebėtis L. Valiūno kū
rybine energija, kad jis, nežiū-

• Irena Valaitytė - Polikai- 
tienė pakviesta dėstyti prancū
zų kalbą Thornton Apskr.

i
L• Leonardo Valiuko veikalas sav0 šakotos viusomeninės 

“Lithuania, Land of Heroes’ 
jau surinktas “Lietuvių Dienų” niui paruošti.

<” veiklos, rado laiko šiam leidi-
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KŪRYBOS SĄVOKA
DR. ARŪNAS LIULEVIČIUS

Kiekvienas dešimtmetis turi’ būs ir vertingi, kaip pagrindi- tis, tarp nieko ir būties nėra
savo žodį, kuris dažnai karto- piai mazgai; kiti — lyg siūlų1 proporcijos. Šv. Tomo Akvinie-
jamas iki nusibodimo. Tokie sunarpliojimai. Ką mes mato- čio aštrūs žodžiai: “Į pasaulio J
anstyvųjų šio amžiaus dešimt- me iš šių dviejų pavyzdžių? sukūrimas nėra pakeitimas; tai
mečių žodžiai buvo: tautų tei- Mes buvome pamiršę dar vieną
sė, progresas, demokratija. Šių kūrinio savybę — jo reikšmę 
dienų šūkis yra Kūryba. Kai- ir vertę. Jūs neseniai laikraš- 
bama apie kūrybingą politiką, čiuose pastebėjot keletą eilė- 
ieškoma kūrybingų žmonių raščių, kuriuos parašė elektri- 
verslo administracijai, šnekama nė skaičiavimo mašina. Skamba ryba yra tik medžiagų sudėsty. 
apie kūrybingą lietuvybę, ski- įdomiai, tačiau neturi minties, mas — tai nėra naujos būties 
riama tūkstančiai dolerių kury- kuri juos rištų; jie nieko nepa- įkvėpimas. Nepaprastai įdomios 
bos konkursams. Šį raštą irgi sako — jie tiek poema, kaip mintys apie Dievo kuriamąją 
skirsim pašnekesiui apie kury- ;r žodynas. jėgą yra dominikono A.-D. Ser-
^4- Kūrinio vertė glūdi čia: jis tillanges knygoje [4J.

Mūsų Pokalbio uždavinys — yra ryšys — kiekvienas ver- Atsisakydami pretenzijų į 
bandyti išsiaiškinti, kas yra kū- tingas kūrinys rodo toliau už žmogiškos kūrybos dieviškumą, 
ryba. Bandysime atsakymo ieš- savęs. Graži statula primena jokiu būdu jos nenuvertiname, 
koti šitokiu keliu: stengsimės kažkur matytas formų harmo- priešingai, ji pasilieka nuosta- 
tyrinėti, ką reiškia kurti, o kad nijas; paveikslo spalvų žaismas 
kūrybos sąvoką geriau supras- suskamba neregėtais saulėlei- 
tume, turėsim pažvelgti į kuri- džiais. Kūrinys riša mus su ne- 
mo procesą. mirtingu grožiu ir tiesa — ta

Prie temos einu su mėgėjo prasme jis riša ir mus, nes žymių. Žemos rūšies kūryba — 
entuziazmu ir, gaila, mėgėjo nai- apeliuoja į nemirtingumo pradą problemų sprendimas — yra 
vumu. Jaučiuosi tik tuo teisus, mumyse. Kūrinys nėra grožis, bendras visai gyvūnijai: vove- 
kad studijų dienos ir laikraščiai jis tik grožio atspindys, kuri- rės riešutų atsargos, paukščių 
tam ir yra, kad dalykus išsi- nys yra ne tiesa, bet tiesos še- iįzdų statymas, bebrų užtvan- 
aiškintume. Keliamas mintis tad sėlis. Kurio graiko čia mintys kos žuvėdra ir moluskas Tik sutikite kritiškai, reikalaukite, kalba, junta nereikia daug spš- taoguTil mu^ “mtl “ 

kad jos pasiaiškintų. lioti- vių įstengia atsiplėšti nuo sa-
L Ką reiškia kurti? vo ir savo kūryba

TT , . . ■ . tiesos ir grožio ieškoti.Kokia yra pati ryškiausia kū
rinio žymė: ar tai meno veika
lo, mokslinės teorijos, politinės 
sistemos? Ar tik tai nebūtų 
naujumas, šviežumas ? Kurti, 
reiškia įnešti į pasaulį ką nors 
naujo. Kūrybą mes rišame su 
žvilgsniu į ateitį, su nauju po
sūkiu. Mes sakome, kad kūri
nys turi būti originalus — tai 
yra, jis yra pirmas, pradžia 
naujo laikotarpio. Sutinkame 
todėl, kad kurti reiškia duoti 
gyvenimui ką nors naujo.

Tačiau vien naujumą neišse- A- Liulevičius laiko paskaitą — nuolat svajojame būti tuo,

yra pati kūrinio priklausomybė 
savo Kūrėjui” (Contra Gentes, 
II. c. 18). Žmogiškas kūrėjas to
kio ryšio tarp kūrinio ir savęs 
negali pasiekti: žmogiška kū-'

bi ir dar labiau žmogui reikš
minga. Iš tikrųjų, mes dabar 
galime paimti kūrybą kaip vie
ną iš pagrindinių žmogiškųjų

Tačiau ar ne kaip tik šioj 
mintyj ir glūdi mūsų šimtme
čių tragiką: mes sakom su nuo
staba, kad žmogus įstengia pa
kilti virš savo kasdieninio gy
venimo. Mūsų dienos stebisi, 
kad žmogus siekia grožio ir 
tiesos — mes labai tvirtai kar
tojame, kad žmogus tik duona 
yra gyvas. Čia ir kyla ta tra
giką: kasdienybė ir kūryba da
rosi kontrastais, kūryba laiko
ma tik menininkų nuosavybe

mia kūrinio sąvokos. Pavyz
džiui, vien tik spalvų derinių 
ant drobės yra neišpasakoma 
daugybė. Neužtenka tačiau tik

kuo nesame, nes savyje jau- 
Kokias bendras išvadas gali- čiame (dažnai apgaulingai) kū

me daryti iš mūsų svarstymų rybos šaltinius, kurie mūsų kas- 
— ką reiškia kurti? Bandėme dieniniam darbe negali išsilieti, 
jus įtaigoti, kad kurti tai reiš- Paziūrėkime todėl ir įpamozoti su pirštu ant drobės, , • ... . H nauio

kad turėtum kūrinį. Mes iš kū- k ? 1 pasauU nau3į_sava giskosios kūrybos procesą,
rinio laukiame savarankiškumo: ra"klsko’ rei snnng0’ unmo idant patikrintume, kiek joje
mes jaučiam, kad kiekvienas J Z™ į0.^8^ 8U nenau“' yra ekstazės ir kiek kasdieni-
kūrinys yra lyg mažas savyje

'ringais pradais — grožiu ir tie
sa.

nio nusivylimo. Pažinę kūrybos
atbaigtas pasaulis. Paveiksle eigą, galėsime ramiau pažvelg-
laukiame pusiausvyros spalvų, ffla kyla PaSunda matyti ti ir į savo darbo metodus ir
formų ir iausmo darnos. Lite- kūryb’ kaiP ką nors__________________

dieviško. Norisi taip argumen- ■ ' ...-...... .
tuoti — jei tikime, kad žmogusratūros veikale ieškome nuotai

kos vientisumo, žodžių ir jaus-
mo suderinimo. Mokslinėj teo- sukurtas Die™ atvaizdu, tai ar 
rijoj ieškome elegancijos, cent- "e‘“™tume taip pat tikėti, kad
rinės įžvalgos, kuri suderintų žn,°?aus galia kurti ir yra 
anksčiau turėtus chaotiškus kaip Diev° vaik°’ svarbiausio, 
duomenis. Kūrinys yra taip at- ji žym4 “ argi žm°Sišk')3i ka‘ 
baigtas, kad nuo kūrėjo h žiū- ryba n|ra Diev0 karybos at‘ 
rovo yra visai nepriklausomas. sP’ndys"

Gaila, graži tai teorija, bet
, .. sunkiai palaikoma, nes tarpnaujo, savarankiško. Kūrėjo ry- . . , . ,J ...... __ Devo ir žmogaus kūrybos ne-

Kurti reiškia įnešti į pasaulį

šys su kūriniu yra kaip tėvo 
su vaikais: vaikas turi savo gy
venimą gyventi.

gali būti analogijos. Žmogaus 
kūryba remiasi turimos medžia
gos sutvarkymu: marmuras nu-

Ar jau esame atradę, ką reiš- lyginamas j statulą, drobė už-
kia kurti? Skulptorius Henry liejama dažų pigmentais. Nie-
Moore pasakoja, kad jis mėgsta 
vaikščioti pajūry ir žiūrėti į

kas, ką žmogus sukuria, nėra 
amžina — jo kūryba tik rodo te

vandens nutrintų akmenukų į tą. kas yra amžina (šioj vie- &
formas. Kodėl mes neskaitom toj galima pastebėti, kad kalba, 1
akmenukų meno kūriniais? Juk jog žmogus kuria amžinas ver- Ii
jų formos dažnai originalios, tybes, yra tik graži hiperbolė).
atbaigtos — neretas akmenėlis Pažiūrėkime į Dievo kūrybą: W
labai grakštus. Paimkim kitą sakome, kad Jis pasaulį suku-
pavyzdį. Matematikos teorijos rė iš nieko. Vargas mum3, kad
yra ryšiai tarp matematinių taip kalbėdami save patys ap- M
faktų. Tačiau kūryba matema gauname: čia pasaulio susikuri- 1
tikoj yra ne formulių rašyme mas atrodo panašus paveikslo K
(daugybos lentelę ir mašina ga sukūrimui — mes “nieką” ima- ■
li surašyti), ne bet kokių ryšių 
atradime. Vieni ryšiai yra svar-

me kaip kokią medžiagą. Tik | 
pagalvokime: niekas yra nebū- Valtis prie kranto

Nežemiškas ilgėjimas tarytumei angis piktoji
mace apglėbęs laiko
ir širdį, tartum rūdys geležį kiečiausią
tulžimi karčiąją gula
ir smaugia taip negailestingai
ir kankina:
įsismelkę ik siekti gilmenų giliausių
ik kaulų smegenų —
tai ilgesys bekraštis laimės —
sielvartas naktų manųjų ir dienų,
su juo lyg girtas aš į tolumą einu.
Aš negaliu jo nubaidyti;
neį nužudyt jam neturiu aš ginklo,
o čiulpia jis manos gyvybės sultis, gleimžia mano 

nvegą,
palydi kiekviename žingsny'.

Lyg gladiatorius, užmetęs tinklą ant savos aukos, 
jis džiūgauja iškėlęs galvą ir išpuikęs, 
nejusdamas man gailesčio.
Jis atslenka patykiai,
ir skaidrųjį vasaros rytą,
ir rudens taku geltonu,
ir per baltą sniegą —
pėdų nepalikdamas, nei ženklo.

O, kas nubaidys, kas išvaduos
mane iš svečio nebylio aplankymų,
iš ilgesio beribio ir gilaus,
kuris nuėjęs vėl sugrįžta,
lyg patėvis piktas
prie posūnio savo.

PAVASARIO KREGŽDE

Žalia kregžde tu įskridai 
į niaurų vargo kiemą — 
mane nuliūdusį radai, 
pakėlus žiemą.

• Benediktas Rutkūnas, poe- nėra atsiuntęs savo rinkinio.
tas, šiuo metu esąs Philadelphi- 
jos ligoninėje, švenčia 40 metų 
literatūrinio darbo sukaktį. Pir
mą eilėraštį “Žiema” išspausdi
no 1922 m. “Pavasaryje”, bū
damas Panevėžio gimnazijos V 
klasės mokinys, pasirašęs Ado-

Būtų gražu, kad prisimintų sa
vo kolegą, keistai ir atsitiktinai 
atskirtą nuo draugų ir taip 
skaudžiai vienišaujantį.

(B. Bu)
• Algio Budrio stambią apy

saką “Each Man Kilis” netru-
mo Anūku slapyvardžiu. Gimęs kus išleis Regency Books lei- 
19C7 m., baigęs Panevėžio gim-dykla. Joje vaizduojamas kali- 
naziją ir Lietuvos un-to huma-; nių maištas, drauge duodama 
nitarinių mokslų fakultetą, ke- ir teroro studija. Ta pati lei- 
lerius metus buvo gimnazijos Į dykla neseniai išleido jo apy- 
mokytoju, porą metų Lietuvių saką “Some Will Not Die”. Al- 
Rašytojų Dr-jos reikalų vedė
jas Kaune, Vokietijoje taip pat

Benys Rutkūnas

Sukrykštus treliais po langais, 
lakiojai paplastom — 
užbūrei juoko apžavais 
ir nulėkei slaptom.

Mane pakėlei ant sparnų, 
gyvenimą žadėjai — 
per žemę linksmas vėl einu 
į darganas ir vėjus.

II. Kūrybos kelias

gis Budrys yra* gen. 
Jono Budrio sūnus.

konsulo

• Australijos metraštis jau 
baigiamas spausdinti; turės 
292 pusi.

• Danielius C. Romeika, kili- 
limu iš Shenandoah, Pa, paskir
tas Walter Reed Medicinos 
Centro Washingtone histologi
jos skyriaus techniškojo perso
nalo viršininku. Jis yra baigęs 
Šv. Marijos kolegiją Emmits- 
burge, Md., lankęs jėzuitų ve
damą Georgetowno universite
tą ir dirbęs prie vėžio tyrimų 
JAV Sveikatos institute Bethes- 
doje, Md.

• Prof. Mykolui Biržiškai, di
džiam mūsų kultūrininkui, ne
priklausomybės akto signata
rui, vakar suėjo 80 m. amžiaus. 
Garbingas sukaktuvininkas yra

mokytojavo. B. Rutkūno išleis
ta novelių knyga Nuodėmės ir 
keturi eilėraščių rinkiniai: Ei- 

s lėraščiai marėse, Versmės, Gy- 
j venimo tvanas, Sparnus man 
meta paukštės (pirmoji to pa
ties rinkinio redakcija išspaus
dinta Pulsas plaka antrašte).

} Būdamas ligoninėje, parašė 
apie 70 eilėraščių, iš kurių su- 

cfia» I darė rinkinį žirgeliai žvengia.
Neseniai šis rankraštis, deja,

pagalvoti, kaip ir mes savo kū-* Poincare kūrybos procesą djngO kazkurjo kleptomano pa- 
rybinį įnašą galime atiduoti. matematikoj taip suskirsto. c;enĮO rankose. Poetas norėtų 

pradedama sąmoningai domėtis m£dytį išleistą parinktų savo 
kokiu nors klausimu, sukaupia- eįiėraščių rinktinę: tai būtų di- 

Kokiu keliu kūryba keliauja, mas dėmesys, panaudojama tu- delė paguoda autOriui ir poeto
galime sužinoti iš didelių žmo- rimą technika jam išspręsti, bet priminimas mūsų skaitytojams, 
nių pasisakymų. Paimkime gar- ateina laikas, kada. darbas at- kas nors imtųsi leidinio
saus prancūzų matematiko ir sisako pajudėti iš vietos. Dar- prašoma susisiekti su autoriu- 
filosofo Henri Poincare pergy- bas pertraukiamas, rūpinamasi mi šiuo adregu. Benediktas Rut- 
venimą. Jis taip rašo: Penkio- kuo kitu, ar ilsimasi. Staiga kdnas, Philadelphia State Hos- gimęs 1882 m. rugp. 24 d. Viekš 
lika dienų aš stengiausi įrodyti, ateina įkvėpimas, pamatoma, pįtal, E-2, Philadelphia 14, Pa. niuose. Minėdami didžio lietu- 
kad negali būti tokių funkcijų, kaip apeiti kliūtis. Paskutinė ęa|įma taip pat kreiptis į Ben. vio sukaktį, išspausdinsime pla- 
kurias aš po to esu pavadinęs darbo stadija yra patikrinti ir Barauską per “Draugą”. B, tesnį straipsnį, kurį pažadėjo 
Fucbs funkcijom. Aš tuo me- aprašyti rezultatą. Rutkūnas pasiilgęs lietuviškų parašyti dr. Jonas Aistis. Ti
tu buvau labai negudrus (igno- ši Poincare schema matema- knygų, ypač poezijos. Skundžia- kimės straipsnį galėsią įdėti jau 
rant); kasdien aš sėsdavau tinei kūrybai rasta tinkama ir kąd poetas jam sekančiame kultūros priede.
prie savo darbo stalo, pabūda- kitų sričių kūrybiniam darbui ............
vau vieną ar dvi valandas, ban- aprašyti. Helmholtz, garsus pe-
dydavau didelį skaičių kombi- reito šimtmečio fizikas, savo 
nacijų ir negaudavau jokių re- senatvėj pasakojo, kokiu būdu 
zultatų. Vieną vakarą, priešin- jo svarbiausios mintys atėjo, 
gai mano papročiui, aš išgėriau Jis pirmiausia tyrinėdavo prob- 
juodos kavos ir negalėjau mie- lemą iš visų pusių ir tada padė- 
goti. Mintys kilo miniomis; aš davo ją į šalį. Kai jis buvo už
jaučiau jas susiduriant, kol po- siėmęs kitais reikalais, svarbios 
ros susvakino — susidarė pas- mintys atėjo staiga, be jokių 
tovi kombinacija. Iki sekančio pastangų, kaip įkvėpimas. Pa
ryto aš jau turėjau vieną klasę gal jį, naudingos mintys nie- 
Fuehs funkcijų, tų, kurios ky- kuomet jam nekrisdavo į gai
la iš hypergeometrinių serijų; vą, kai jis buvo pavargęs ar 
aš tik turėjau išrašyti rezulta- prie savo darbo- stalo. Po mie
tus, kas truko keletą valandų” go, ar lipdamas miško taku į 

- (fl],p. 25.). (Nukelta į 7 psl.)

KULTŪROS KONGRESO 
BELAUKIANT

Atrodo neginčytinas daly
kas. kad šį rudenį įvykstąs II 
Kultūros kongresas bus neei
linis įvykis mūsų išeivijos gy
venime. Pirmą kartą jos isto
rijoje tokiu plačiu mastu bus 
mėginama apžvelgti, kas mūsų 
per pastaruosius penkiolika 
metų nuveikta literatūros, dai
lės, muzikos, architektūros, li
tuanistinių mokslų, istorijos, 
spaudos, lituanistinio švietimo 
srityse, o taip pat išnagrinėta 
dabartinė lietuvišku parapijų 
būklė, aptarta, kas konkrečiai 
darytina, kad teigiamas Baž
nyčios vaidmuo tautybės išlai
kyme būtų pilniau panaudotas, 
norint, kad lietuviškos parapi
jos nebūtų tokiomis tik iš var
do. Jame nebus užmiršti ir 
mūsų jaunimo reikalai, nes pa
ties jaunimo atstovai išnagri
nės jo uždavinius ir pareigas 
lietuviškos kultūros ugdyme 
ir jų pritaikymą gyvenime.

Pirmą kartą Kultūros kon
grese dienotvarkėje figūruos 
ir fizinio lavinimosi reikalai, 
kurie jaunimo gyvenime, ypač 
Amerikoje, vaidina svarbų 
vaidmenį.

Salia to, II Kultūros kon
gresas mėgins nustatyti aiš
kias mūsų kultūrinės veiklos 
gaires ir jos vykdymo būdus 
ištisam penkmečiui, nurodyti, 
kas ir kaip vykdys tą sudėtin
gą kultūrinės veiklos planą.

A Kezio nuotrauka
Čia reikia pažymėti, kad šį 

kartą Kultūros kongreso at

skirų sekcijų veikla bus sude
rinta su jo pagrindinėmis te
momis, o mūsų atsiekti laimė
jimai, kiek sąlygos leis, bus 
pavaizduoti pirmą kartą išei
vijoje ruošiamu lietuviškos 
simfoninės muzikos koncertu, 
mūsų žymesniųjų dailininkų 
darbų paroda, literatūros va
karu, spaudos paroda ir archi
tektūros paroda.

Tai labai dideli uždaviniai 
ir jų vykdymu turėtų rūpintis 
ne tik kultūrininkai, bet ir vi
sa mūsų visuomenė. Didelius 
darbus tegalima nudirbti visų 
sutelktinėm jėgom, todėl ne
reikėtų skaldytis, lengva ran
ka ką įtarinėti, kaltinti ar net
gi šaipytis. Bergždi ginčai čia 
nieko nepadės. Žinia, į kiekvie
ną darbą galima turėti savo 
pažiūrą, jį taip, ar kitaip ver
tinti, bet kiekviena gera valia 
reiškiama kritika yra naudin
ga. Konkretūs siūlymai ir pla
nai Kongreso rengėjų itin ver
tinami ir sū visu atidumu 
svarstomi.

Dėkime pastangas, kad Kul
tūros kongreso darbai ir nu
tarimai paskatintų dar labiau 
išplėsti kultūrinės kūrybos 
darbą, sudarytų reikiamas są

lygas jai ugdyti, plėsti ir ja 
naudotis. Nuo mūsų pačių pri
klauso, ar išlaikysime savo 
tautišką kultūrą, ar, ją prara
dę. išnyksime didelės tautos 
jūroje. P. O.
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NAPOLEONAS LIETUVOJE 
150 metų nuo Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos atstatymo 

J. DAEVAUSKAS 

Šiemet s u k a n k a 150 metų, 
kai P rancūz i jos imperatorius 
Napoleonas, žygiuodamas su 
savo pusmili jonine kariuomene 
prieš Maskvos carą, buvo atke
liavęs ir į Lietuvą. 1812 m. bir
želio 23 d. persikėlę-, ties Kau
nu per Nemuną , j i s po kelerių 
dienų n u v y k o į Vilnių, padary
damas m ū s ų sostinę ir savo 
garsiojo žygio sostine. Ten jis 
tuojau paske lbė Didžiosios Lie
tuvos Kuniga ikš tys tės atstaty
mą ir p a s k y r ė Laikinosios Lie
tuvos Vyr i ausybės Komisiją, j 
kurią įėjo dvar ininkai Jelskis, 
Potockis, P rozonas , Sapiega bei 
Sierakauskis i r Vilniaus Uni
versiteto Rek to r ius , garsus mū
sų a s t r o n o m a s Jonas Sniadec
kis. Fak t i ška i , ypač miestuose, 
Lietuvoje buvo prancūzų kari
nė valdžia i r viskas priklausė 
nuo karinių gubernatorių, nors 
dar iš nepr iklausomybės laikų 
užsilikę savivaldos likučiai, vei
kusieji rusų va ldymo metu, ga
liojo ir tol iau. Todėl formaliai, 
visos Lie tuvos žemės, suskirsty
tos į ke tu r i a s provincijas - de
par tamentus (Vilniaus, Balsto
gės, Gard ino i r Minsko), pri
klausė t a i m ū s ų Laikinosios Vy
riausybės Komisi jai . Kiekvienas 
tos Komisijos n a r y s sudarė sa
vo a tskirus komi te tus , it minis
terijas. Švie t imo raikalus buvo 
perėmęs t v a r k y t i prof. Sniadec
kis, o v idaus t v a r k o s ir kariuo
menės organizavimo reikalus — 
kunigaikštis Sapiega. 

La i svės vil tys 

Siekdamas savaip pertvarkyti 
Europą, Napoleonas visur ban
dė sudaryt i t au t i ne s valstybes. 
Tuo principu vadovaudamasis, 
jis ir paskelbė Lietuvos valsty
bės a tkūr imą. Savaime supran
tama, jog Napoleonas tuo visų 
pirma norėjo kuo daugiau su
mobilizuoti Lie tuvos žmonių Ru
sijos puolimui. Neabejotina ta
čiau, jog p a s t a r a s i s jo žygis lie
tuviams kėlė viltį būti laisviems 
ir nusimesti Maskvos jungą. 
Vienok tuola ikiniame Vilniuje 
maža buvo g r y n a i valstybiškai 
galvojančių žmonių. Mūsų kai
mas buvo d a r st ipriai baudžia
vos sukaus ty t a s , gi mūsų švie
suomenė — bajor i ja jau per 
giliai buvo pers i sunkus lenkiš
kosios dvasios, tikinčios Lietu
vos - Lenkijos "bendrumu", uni
j a ir lenkiškos kul tūros taria
mu p ranašumu. Tiesa, ir mū
sų, nors ir sulenkėjusių, kilmin
gųjų tarpe buvo gana daug to
kių, kurie siekė laisvos Lietu
vos, nepr iklausomos nuo lenkų 
valstybės. Deja , išorinės sąly
gos tokioms, a n o t lenkų teigi
mo, separa t inėms tendencijoms 
buvo nepalankios . J u k tai bu
vo karas, k u r i a m e grūmėsi du 
anų laikų gal iūnai . Gi tame ka
re ir Lietuva i r Lenkija turė
jo vieną bendrą priešą — mas
kolius. Tad v i su r p i rma reikėjo 
paisyti k a r o reikalų. 

Netinkami ir neveiklūs vadai 

Lietuvos Vyr iausybės Laiki
nosios Komisijos nar ius Napo
leonas paskyrė savo nuožiūra, 
paisydamas vien savo interesų. 
Deja. L f c f fOi V a b t y b a karo 
sūkuryje n tku r l i tie Komisijos 

nariai buvo per silpni, daugu
moje ne tik neturintieji paty
rimo valstybiniame darbe, bet 
ir šiaip silpnabūdžiai. Kunigaiks 
tis Sapiega, kuris toje Komisi
joje turėjo gal svarbiausias pa
reigas, aiškiai buvo per silpnas 
jam atitekusiam darbui. Jis ne
vykusiai, bet ir labai lėtai ėmė
si Lietuvos kariuomenės orga
nizavimo, daug laiko gaišdamas 
pramogoms bei smulkioms int
rigoms. Jis buvo apsisupęs sa
ve dar silpnesniais bendradar
biais, kurie neturėjo jokio su
pratimo apie savąsias pareigas. 

Vytis vėl pakyla 

Mūsų kariuomenę Sapiega 
pradėjo organizuoti, naudoda
mas rusų įvestą rekrūtų gau
dymą, tuo labai suerzindamas 
Lietuvos žmones. Pulkų vadai, 
veik visi sulenkėję dvarininkai, 
patys turėjo rūpintis savo dali
nių apranga bei išlaikymu. Gi 
krašte nebuvo nei dirbtuvių, 
nei pakankamos reikmenų at
sargos. Buvo pradėta organi
zuoti 5 pulkai pėstininkų ir 4 
pulkai kavalerijos, siekiant su
rinkti iki 10,000 pėstininkų i r 
apie 4,500 raitelių. Taip pa t bu
vo organizuojami ir keli priva
tūs dvarininkų daliniai. Mūsų 
kariuomenė turėjo Vyties ženk
lą prie uniforminės kepurės. 
Pulkų vėliavos irgi buvo numa
tytos su Vyties ženklu. 

Mūsų kariuomenės organiza
vimas kiek pasistūmėjo pirmyn, 
kai 1812 m. rugpiūčio 24 d. 
Vyriausybės Komisijai pirmi
ninkauti Napoleonas paskyrė 
savo generolą van Hogendorp'ą. 
Tada vieton Sapiegos mūsų ka
riuomenės organizavimo reika
lus perėmė Tizenhauzenas. Ho-
gendorpas sudarė atskirą ka
riuomenės organizavimo štabą, 
paskyrė kariuomenės ginklų 
inspektorius, gavo iš Napoleono 
500.000 aukso frankų mūsų ka
riuomenės aprangai parūpinti. 
Lietuvos kariuomenės organi
zavimą Hogendorpas buvo nu
matęs užbaigti iki tų pat metų 

gruodžio 31 d. Tačiau k a r o įvy
kių eiga jau j a m neleido šito 
padaryti . Organizaciniu atžvil
giu Sapiega sugaišo mažiausiai 
du mėnesius, ir Lietuva nesuspė
jo platesnio masto g rumytnems 
paruošti savo ginkluotąją pajė
gą, todėl ir nebuvo Lietuvos 
kariuomenės formalaus dalyva
vimo kovose prieš carą Alek
sandrą I-jį. 

Socialiniai, politiniai i r 
tautiniai veiksniai 

Visam Komisijos darbui la
bai neigiamos į takos padarė so
cialiniai ir politiniai veiksniai. 
Organizuojant kariuomenę, iš
kilo net baudžiavos panaikini
mo klausimas. Gi t am buvo 
priešingi Lietuvos ir Lenkijos 
dvarininkai. Dar didesnę nei
giamą reikšmę 1812 metų Vil
niuje (kaip ir daug kartų kitais 
laikais) suvaidino lenkų pas tan
gos neprileisti prie bet kokio, 
nors ir '"šešėlinio" Lietuvos 
valstybės savarankumo. J u k es
mėje ir Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštijos a t s ta tymą Napole
onas paskelbė prieš lenkų no
rą. Gi lenkai savo "bendradar
biavimą" su lietuviais, '"kaip 
lygūs su lygiais" pradėjo nuo 
to, kad pirmiausia išspaudė iš 
Laikinosios Vyriausybės Komi
sijos "unijos" atnaujinimą, pa
skelbdami tuojau pa t Vilniuje 
ir kitose Lietuvos vietose (ypač 
ten, kur buvo daugiau sulen
kėjusių) t r iukšmingus nu ta r i 
mus - pasižadėjimus "neats i 
skirt i" niekad nuo lenkų bei 
Lenkijos, nes, esą, lenkas ir 
lietuvis tai du broliai, kas prak
tikoje reiškė, kad "ponui" len
kui "mužikas" lietuvis turįs am-

Antoine Gros 
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žiams tarnaut i . Tos lenkų pa
stangos pykino net ir dalį mūsų' 
sulenkėjusių kilmingųjų, o šitai 
j au ardė visą bendrąjį darbą. 

Savaime suprantama, jog ne
galima anai Laikinosios Vyriau
sybės Komisijai taikinti šių die
nų sąvokų, ypač kai liečiama 
tautinė veikla, tuo labiau, kad 
ir šiandien kalba nėra lemia
mas veiksnys, kai reikalas lie
čia tarnavimą savosios Tėvynės 
reikalams. Todėl ir aiškinti 
vien sulenkėjimu tos Komisi
jos darbų nepasisekimą nėra 
teisinga. Tikra yra tik tai, jog 
t rūko geros ir centrinės orga
nizacijos, nors patys lietuviai, 
net ir Žemaitijos gilumoje, or
ganizavosi į vienetus kovai prieš 
rusus. Tačiau tai buvo nekoor
dinuotas, partizaninis veikimas, 
beveik be jokios įtakos iš pa
čios Komisijos. 

Visuomenė be viduriniojo 
luomo 

Gal daugiausia mums tada ' 
kenkė neturėjimas savo miestie
čių, amatininkų, pirklių. Persi
sunkę iš kilmingųjų lenkų per
imta klaidinga pažiūra, nieki
nančia amatus bei prekybą, ne
retai ir mūsų kilmingieji ne tik 
nesirūpino, bet dar trukdė aug
ti miestams. Tuo labiausiai pa
sinaudojo mūsų kaimynai. 

Čia gal ypatingą išimtį suda
rė Antanas Tizenhauzenas, Lie
tuvos (Valdovo) dvarų paiždi-
ninkis, kuris XVIII šimt. ant
roje pusėje bandė sukurti pra
monę ir Lietuvoje. Asmeniška 
neapykanta, pavydas, ypač iš 
lenkų pusės, visą jo keliolikos 
metų darbą sužlugdė. Visą Ti-
zenhauzeno darbą, tikrąja to 
žodžio prasme, sunaikino len
kų didikas Rževuskis, didžiau
sias anų laikų Lenkijos kapita
listas, neabejotinai ir tuo tiks
lu, kad Lietuva nebūtų ekono
miškai stipresnė už ją šimtme
čiais išnaudojusią "broliškąją" 
Lenkiją. Napoleono laikais mū
sų krašte pramonės įmonių bu
vo labai mažai. Miestai ir juose 
gyvenantieji amatininkai, pirk
liai buvo beveik vien nelietuviai, 
kuriems nepriklausomos Lietu
vos idėja, dėl kurios jie kovotų, 
nebuvo sava. 

< 
Blėstanti viltis 

Savaime suprantama, jog Na
poleono nesėkmė kare jau tų 
pat metų rudenį pasidarė dide
liu stabdžiu dėtis lietuviams 
prie prancūzų, kurių sauvalia
vimas ir plėšikavimas Lietuvo
je rudeniop labai padidėjo. 
Greit prasidėjo prancūzų bėgi
mas, kuris jau galutinai su
žlugdė tada lietuvių viltis at
gauti Lietuvai laisvę. 

MAŽA DIDŽIOS KULTŪROS TAUTA 

1812 metų lietuvis ulonas 

Trumpai apie 
tapyboje, 

Suomija — aukš tos kul tūros-
tauta, pirmaeilė daugelyje sri
čių. Sportas yra viena iš jų, 
kur suomiai yra nurungę aps
čiai už juos stambesnių k raš 
tų. Kas nėra girdėjęs Nurmio 
pavardės? Dabar š i tas , j a u 65 
m. amž., savo metu (1920—" 
1928) labai išgarsėjęs sport i
ninkas verčiasi prekyba, tač iau 
bėgančio sportininko Paavo 
Nurmi s ta tula stovi ties Hel
sinkio stadionu. J i kiekvienam 
primena, kad suomiai — viena 
pirmaujančių tau tų spor te . 
Trumpai tepaminėkime, kad 
sporto olimpiadose, 1906—1960 
metais, suomiai yra laimėję 98 
aukso. 88 — sidabro ir 106 
bronzas medalius. Puspenkto 
milijono tauta i t ikrai yra kuo 
pasididžiuoti. 

Keturi universitetai — 
23,000 studentu 

Tačiau ne tik sporte suomiai 
verti dėmesio, bet ir visame kul
tūros gyvenime. Štai kad ir 
švietimo srityje. Suomija tur i 
keturis universitetus. Pa t s di
džiausias y ra sostinėje Helsin
kyje su apie 12.000 studentų. 
Dar yra universitetai Oulu ir 
Turku miestuose, švediškai kal-

suomiu laimėjimus moksle, literatūroje, 
skulptūroje, muzikoje, architektūroje 

V. ALSEIKA, Vokietija mijos šviesuoliai surinko liau
dies ilgai puoselėtą poeziją, le-
gendas, pasakas, priežodžius ir 
kt. Šioje liaudies literatūros su-

bantiems skiriama Abo akade- kaupimo srityje daugiausia yra 
mija. Helsinky veikia ir tech- nusipelnęs Eiias Loennrot, 1835 
nologijos insti tutas su 2,000 m. paskelbęs suomių tautos liau-
studentų. Seniausioji aukštoji dies epą Kalevala. Kalevalą lie-
mokykla y ra Helsinkio univer- tuvių kalbon ypač gerai yra iš-
sitetas, įkurtas 1640 m. ir 1879 vertęs kan. Sabaliauskas - Žalia 
m. įsteigtas technologijos insti- Rūta. 
tūtas . Visos kitos aukštosios Tautosakai suomiai skyrė ne 
mokyklos, kurių iš viso yra ke- paprastai daug dėmesio — pvz. 
turiolika, įkurtos 1917—1918 SUOmių literatūros d-jos Be*. 
m. (kada Suomija pasiskelbė sinkyje archyvai šiuo metu y l a 
nepriklausoma) ir vėliau, o pats didžiausi pasaulyje — apie 1,-
naujausias universitetas Oalu 400,000 kataloginių vienetų, 
mieste, su keturiais fakultetais J o k s kį t a s kraštas ' pasaulyje 
įsteigtas tik 1959 m. nesugebėjo šito padaryti. Suo

miai 1908—1950 m. laikotarpy
je įstengė išleisti 38 tomus vei
kalo "Senoji suomių tautos po-

Šią vasarą teko man, bent ezija". Lankantis Helsinkio bib-
prabėgomis, apžiūrėti tautos liotekoje, teko matyli visus tuos 
muziejų Helsinkyje ir susidary- leidinius. Dar maloniau — jų 
ti vaizdą apie suomių liaudies kaimynystėje bibliotekoje išri-
meno turtingumą bei originalu- niuoti ir Bostone išleisti Lirt. 
mą. Suomių ūkininkai, niekada Enciklopedijos tomai. 

! nebuvę baudžiauninkais ir lais-
, , . . . . . . Suomiu įnašas i mokslą 

vai valdę savo ūkius, galėjo 
: didžiuotis' ir erdviais gyv. na- Tautos muziejuje teko stebėti 
jmais, originaliais kilimais (vad. ir suomių liaudies instrumentus 
: ryijyj ir savo darbo mediniais (kantele) ir tautinius rūbus. 
baldais. 19 amž. pradžioje Suo- (Nukelta į 2 psl.) 

Kalevala ir 38 senosios poezijos 
tomai 

Kerftc»& PaAturfo 
PAGARBA IR MEILE 

PRAEIČIAI 
Lietuvos okupantas, pasišo

vęs sunaikinti visa, kas lietu
viška, sunaikinti lieutvių tau
tos pastangas, siekiant laisvo 
ir nepriklausomo gyvenimo ne 
tik dabar, h** ir praeityje, ne
gailestingai žaloja praeities 
faktus, iškraipo istorinę tik
rovę. Jo siekimai tie patys, 
kaip ir ano meto caristinio 
okupanto, kuris prarijęs Lie
tuvą, bandė įrodinėti, kad Lie
tuva yra "nuo amžių rusiš
kas kraštas". Šiandien bolše
vikinis okupantas stengiasi 
parodyti lietuviams ir visam 
pasauliui, kad Lietuva nuo 
amžių savo kultūrą sėmėsi iš 
"didžiojo brolio" — Maskvos. 
Tikslas tas pats — Lietuva 
visuomet buvusi priklausoma 
nuo Rytų, nuo slavų, tikriau 
— rusų. 

Iš kitos pusės nuolatiniai 
Lietuvos "globėjai ir krikšty
tojai" — lenkai savaip kraipė 
Lietuvos istorinius faktus, 
siekdami parodyti, kad visa, 
ką lietuviai turėjo gero. buvo 
"iš lenkų malonės". Pačių lie
tuvių atsiektieji laimėjimai 
turėjo paskęsti lenkiškoje jū
roje. Nesidrovėta suniekinti 
ir sumažinti lietuvių tautos 
savarankias pastangas, ku
riant savitą gyvenimą, savo 
lietuvišką kultūrą. Dar ir 
šiandien, pvz. Žalgirio mūšio 
550 metų sukakties proga, len
kai išleido keletą storų studi
jų apie Žalgirio mūšį. Jose, 
tačiau,, Ifetuvių ir Vytauto 
rolė yra aptemdyta, tikrovė 
iškreipta. Rusams Žalgirio mū
šį nulėmę gudai, o lenkams 
— tiktai lenkai. Lietuviai ten 
buvę tik nereikšmingas prie
das. Vytautas joks s trategas, 
jo rolė tenai lygi nuliui. 

Ar ne keista, kad ilgus am
žius Lietuvos istoriją rašė 
mums svetimi: lenkai ir ru
sai. O mūsų nesenos praeities 
istorikai, naudodamiesi lenkų 
ir rusų šaltiniais bei darbais, 
nevisada pajėgė atsipalaiduoti 
nuo svetimųjų tendencingos 
įtakos. Taip ilgus metus mūsų 
tautos ir valstybės istorija liko 
priklausoma nuo svetimųjų įta
kos. O ir Lietuvos atgimimo 
ir tautinio atbudimo laikotar
pyje, atsigręžus į garbingą 
Lietuvos praeitį, tenkintasi 
daugiau romantišku nusiteiki
mu, literatūrinėmis temomis 
ir gražiomis praeitį vaizduo
jančiomis legendomis, o ne 
rimtais istoriniais faktais bei 
šaltiniais. Tik paskutiniais ne
priklausomojo gyvenimo me
tais jaunieji istorikai bandė 
pasirinkti savitą kelią ir pa
žvelgti į Lietuvos praeitį iš ki
to kampo. 

Šiandien, vedant žūtbūtinę 
kovą už Lietuvos ir lietuvių 
tautos likimą, tenka susirūpin
ti ir istoriniais ginklais, ypa
čiai, kad juos naudoja ir mū
sų priešai. Reikia ne tik at
remti svetimųjų daromą isto
rinių faktų žalojimą, bet ir 
susirūpinti lietuvių tautos is
torijos faktų surinkimu bei 
teisingu ir tikru jų nušvieti
mu. Deja, mūsų jaunimui pa-
sinešus į tiksliuosius ir prak
tiškus mokslus, nematyti to
kių, kurie atsidėtų istorijos 
mokslams, kurie rimtai pasi
ruošę imtųsi istoriniais gink
lais kovoti už lietuvių tautos 

išlikimą. Praktiškojo lietuvio 
mokslininko galvosenoje isto
rija atrodo nereikalinga lieka
na, paliktina mėgėjams, kurie, 
neturėdami ko nors geresnio 
nusigriebti, imasi istoriko dar
bo. 

Todėl yra sveikintinas kele
to susibaudėlių Romoje gyve
nančių istorikų užsimojimas 
tyrinėti Vakarų Europos, o 
ypačiai Romos ir Italijos, ar
chyvus, kur yra gausūs mū
sų praeities šaltiniai, rodą, 
kad Lietuva po krikšto tamp
riai buvo susirišusi su Vaka
rais. Ano meto valdantysis 
sluoksnis — bajorai ir didikai 
— sėmėsi mokslo Vakarų Eu
ropos universitetuose ir, įsi-
čiulpę Vakarų krikščionie ko-
sios kultūros syvų, jais maiti
no Lietuvos gyvenimą. Todėl 
suprantama, kodėl Lietuva, at
sispyrusi slaviškai pravoslavi-
jai, neišvengė XVI a. reforma
cijos sąjūdžio, kuris, nors ir 
laikinai, buvo smarkiai palietęs 
ir Lietuvą. Vilniaus Akademi
jos mokslai. Lietuvos architek
tūra, religinis ir kultūrinis 
gyvenimas buvo Vakarų Eu
ropos pavyzdžiu sukurtas. 
Nuolatiniai Lietuvos didikų 
ryšiai su Vakarų pasauliu ypa
čiai atsispindi įvairiuose, da
bar atidengiamuose archyvuo
se ir šaltiniuose. Šią ilgų am
žių Vakarų įtaką Lietuvai su
pranta ir šių dienų okupantas, 
stengdamasis Lietuvą izoliuoti 
nuo Vakarų ir prievarta už
mesti jai slavišką skraistę. 

Užsiminus anuos negausius 
Europoje gyvenančius istori
kus, kurie užsimojo, atrodo, 
jėgas viršijantį darbą — ne 
tik tyrinėti ir rankioti Lietu
vos praeities šaltinius, bet ir 
juos išleisti, mes, kasdienybė
je paskendę, nepastebime, kad 
tai turi būti ne pavienių asme
nų dar ias . Jie yra reikalingi 
platesnės visuomenės dėmesio 
ir paramos. Jie nereikalauja 
atlyginimo už savo atliktąjį 
darbą, kurį aukoja tėvynės 
Lietuvos naudai, tačiau be vi
suomenės paramos jie nepajė
gia savo darbų išleisti, kad 
jais pasinaudotų ne tik lietu
viai, bet ir kitataučiai. Turime 
įvairių fondų, kurie skiria lė
šas mažiau vertingiems dar
bams spausdinti. Kodėl tad už
mesti ir neįvertinti didesnės, 
ne nūdieniškos, svarbos rei
kalą? Jei kitose srityse nusi
skundžiama, kad neatsiranda 
žmonių, kurie tą ar kitą rei
kalingą knygą parašytų, tai 
jau istorijos srityje esame lai
mingesni : y ra tyliai ir kruopš
čiai paruoštų spaudai darbų, 
tačiau nėra leidėjų. 

Teko išgirsti iš kitataučių, 
susipažinusių su Lietuvių En
ciklopedija, pasakymų, kad 
tai esąs lietuvių tautos gaju
mo ir mokslinio veržlumo ženk
las Panašiai atrodytume kita
taučiams, jei pajėgtume išleis
ti keletą tomų Lietuvos šalti
nių, ar rimtų studijų. Parody
tume Vakarams, kad Lietuva 
yra gyva jos vaikų darbuose, 
kad ji yra Vakarų pasaulio 
dalis ne tik dabartyje, bet ir 
praeityje, kad jos likimas su
rištas su Vakarų krikščioniš
ka kultūra, o ne su Rytų ir 
Azijos barbarija. 

Dr. J . Sav. 

Rūmai Vilkaviškyje, kuriuose 1812 metais buvo apsistojęs Napo
leonas. Nepriklausomos Lietuvos laikais čia buvo Vilkaviškio vys
kupų rezidencija. 
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REALIZMO IR ABSTRAKTIZMO SANTYKIS

Dar vienas vasario šešiolik-1 
tosios akto signataras pasitrau
kė iš gyvųjų tarpo. Liko, be
rods, penki, bet ir tie neamži
ni... Vadinasi, apleidžia mus vi
sa epocha. Išeina žmonės visai 
nepanašūs į mus: ne verslo, bet 
pašaukimo ir pasišventimo žmo 
nės. Ar nepastebite, kad šian
dieną kunigas jau tiktai dvasiš
kis, daktaras tiktai gydytojas, 
profesorius tiktai dėstytojas. 
Žinoma ,taip lengviau, taip ge
riau, bet užtat vis mažiau ir ma 
žiau idealizmo, mažiau ir ma
žiau pasišventimo, be kurių ben 
druomenė nusigyvena ir nyks
ta, Velionis Mykolas Biržiška 
ruošėsi advokatūrai, o pasišven 
tė lietuviškai visuomeninei veik 
lai ir ypač lietuvių literatūros 
studijoms, ir tą darbą bedirbda
mas užgeso.

Velionio kruopštumas, moks
linis atsargumas būdavo labai 
dažnai net pajuokiami, bet jis 
su savo broliu Vaclovu sulesto
jo iš visų pakampių žineles, fak 
telius, detales ir sudarė, jei taip 
galima pasakyti, lietuvių litera
tūros istorijos skeletą. Gali kas 
tam milžiniškam darbui gal pri
kišti sausumą, bet jų atliktas 
darbas yra rimtas ir didelis, ir 
jam niekas iki šiol dar neprily
go.

Kitas jojo gyvenimo triūsas 
buvo jojo kova dėl Vilniaus. 
Dėl to miesto jis buvo kalina
mas ir tremiamas. Jam jis ati
davė didelę savo energijos ir lai 
ko dalį. Aktyvią partinę politi
ką jis buvo apleidęs, pasitrauk
damas iš socialdemokratų eilių, 
ir visą nepriklausomybės ir 
tremties laiką, berods, bus likęs 
nepartinis lietuvis patriotas. 
Manau, kad jis bus turėjęs ga
na aiškias politines pažiūras, 
bet anksti bus pastebėjęs, kad 
tam reikalui gaila energiją ir 
laiką eikvoti...

Nesileisiu į smulkmenas, ne
skaičiuosiu velionio darbų ir 
nuopelnų, o jei kam tai rūpi, 
tai gali rasti Lietuvių enciklope 
dijoje jo darbus ir pareigas bir
žišku kruopštumu surašytus. 
Manau, be to, kad apie Mykolą 
Biržišką bus daug dabar rašo
ma jo artimesnių bičiulių ir 
bendradarbių, kurie galės tiks
liau ir konkrečiau jojo darbus 
aptarti. Dėl to man daugiau čia 
rūpi ta proga pakalbėti apie tą 
spragą ir tuštumą, kurią jis pa
sitraukdamas paliko.

Dažnas šiandien apie anuos 
laikus pagalvoja ir atsiliepia 
taip, lyg visa: laisvė ir nepri
klausomybė, būtų tautai, be var 
go, rūpesčio ir pastangų, lyg 
tam pasakos tinginiui kepti ba
landžiai, iš dangaus nukritę. Ir 
visa tai, ką jis iš anų laikų ga
vo, jau yra jo vieno nuosavy
bė. Ir tai nėra kokia nors išim
tis, koks nors eilinis biologinės 
kilmės savanaudiškumas, o vi
suotinė bendruomeninio solida
rumo jausmo atrofija. Tai tau
tos kamieno sausa šaka, kuri 
ant kelmo supus ir be vėjo bei 
garso nukris...

Mane visada stebino suomiai. 
Jų meilė ir pasiaukojimas kultu 
rai. Jie reiškė tokią pagarbą sa 
vo didžiąjam kompozitoriui 
Jean Sibeliui, kokios gal jokia 
kita tauta naujesniais laikais 
nėra parodžiusi savo meninin
kui. Ir jeigu suomiai dar iki

JONAS AISTIS

ir

Prof. M. Biržiška 
darbingiausiuose metuose

šiol neprarado nepriklausomy
bės, tai reiškia, kad juose ben
druomeninis solidarumas yra di 
delis ir tautos valia yra gyva. 
Kai kas mano, kad suomius iš
gelbėjo jųjų gamta. Bet gamta 
dar iki šiol nieko, kas pats ne
sigynė, nėra apgynusi... Dideli 
žmonės atsiranda tiktai tenai, 
kur jie yra laukiami. Pažvelgę 
apie, save perdaug džiaugtis ne
galime. Man rodos, kad jau abe 
jingumo stadiją pergyvenome, 
ir kad jau prasideda riedėjimas 
pakalnėn. Kai savęs bijome nu- 
siskriausti dėl bendruomenės, 
tai jau reiškia, kad mes nesame 
jos dalis. Ko pats neturi, to

kitam negali duoti, dėlto mes 
jau savo vaikams idealizmo ne
pajėgiame įkvėpti...

Ciceronis (Tusculanes, I, 4) 
sako: “Garbė yra menų penas; 
viena garbė įkvepia studijų ais
trą, ir visur pastebima, kad tai, 
ko nevertinama, visur ir visuo
met yra apleista”. Man rodos, 
kad, užuot auklėję vaikus, turė
tume pradėti auklėti patys sa
ve. Tai pastovi problema, kuri 
buvo gyva ir nepriklausomybė
je. Idealizmas reikia padaryti 
garbingu ir siektinu, kūryba 
(darbas, jei kam tai geriau pa
tinkama ar suprantama) reikia 
padaryti būtina kiekvieno žmo
gaus sąlyga arba buvimo patei
sinimas.

Velionis mūsų emigraciniame 
gyvenime buvo viena prasme nosios lietuvių išeivijos kartos

Viktoras Petravičius Kompozicija (aliejus)

gy-laiminga išimtis. Jis dalinai 
veno visuomenės šelpiamas. Te- 
nesišypso niekas iš to, nes mes 
gyvename neorganizuotoje ben
druomenėje, o tiktai didelė ir 
gerai organizuota bendruomenė 
gali žmogų pastoviai ir pakan
kamai ilgesnius metus šelpti. 
Turint galvoje, kad visas mūsų 
gyvenimas laikosi “našlės ska
tiku”, nes jau tokia taisyklė, 
kas daug turi, tam dar daugiau 
reikia. Tenesirūstina šiais žo
džiais išimtys, kurios yra kiek
vienoje gramatikoje, bet jos ne
gali būti bendrosios taisyklės, 
išimtys gali būti efektyvios tik 
pasišventime ,tik kūryboje, ne 
labdarybėje...

Mums reikia truk plyšk dide
lių idealistų, didelių pasišventė
lių, didelių žmonių. Su fachma- 
nais, specialistais galima vers
tis normaliame valstybės gyve
nime, kovojančiai tautai to per 
maža. Ypač pasitraukusių gre
tos turi būti papildytos.

Iki šiol tokių netrūko, 
niekad jų perdaug nebuvo. Bet 
mes nenorėkime, kad kiekvie
nas idealistas turėtų būti Ku
dirka. Kudirka buvo tautos kan 
kinys... Tai būtų perdaug žiau
ru.

Mykolas Biržiška buvo kito

nors

DAIL. M. ŠILEIKIS PAVASARIO ŽIEDUOSE
Apie dailininką jo parodos proga

pats dail.Finansininkas J. Mackevičius dailininko Miko Šileikio kuri-, žiemą man pasakojo 
Sr., Standard bendrovės pirmi
ninkas, savo ankstyvąją jau
nystę praleido Plungėje, Ogins 
kių rūmuose, kur prabangiškoj 
aplinkoj jis matė ir daug ver
tingų meno turtų. Dabar Mac
kevičiaus rūmai ir turtai toli 
lenkia į istoriją grimstančius 
Oginskius, ir štai Mackevičius 
panoro, kad ir jo moderniškuo
se Standard Federal bendrovės 
mūruose Chicagoje sau vietą 
rastų ir išeivijos lietuvių daili
ninkų kūriniai.

Antai praėjusį pavasarį 
Standard bendrovės patalpose 
vyko dail. Br. Murino paroda, 
o visą rugpiūčio mėnesį ten be
silankanti publika gėrėjosi se-

Prof. Mykolas Biržiška paskutiniaisiais metais
Daumanto Cibo nuotrauka

tipo žmogus. Jose Ortega y, Aš visada didžiuosiuos savo 
Gasset pastebi, kad Remlbran- į mokytoju. Saugau ir branginu 
tas savo paveiksluose kasdieny- tris su jojo parašu dokumen- 
nės apyvokos banalius rakan- tus: brandos atestatą, valstybi- 
dus apgobia tokia spindinčia nės literatūros premijos aktą ir 

vizitinę kortelę — rekomendaci
ją, kuri mane kadaise atestavo, 
kaip sumanų ir dorą vaikiną 
(ta rekomendacija nesu pasi
naudojęs, bet branginu).

Tebūnie jam lengva ši laisvių 
krašto žemė, tebūnie lengva iki 
grįš į tą, kurią jis labiausiai 
mylėjo, dėl kurios kovojo ir ku 
riai iki paskutinio atodūsio dir
bo...

šviesa, kaip kiti dailininkai el
giasi tiktai su šventųjų smilki
niais. Man rodos, kad tasai rem 
brantiškasis bruožas galima bū
tų įžvelgti ir Mykolo Biržiškos 
raštuose: pastebėt net smulk
meną, rast jai vietą ir nušviest. 
Ta taisyklė tinka ir jojo “Mūsų 
raštų istorijai”, ir atsimini
mams, ir viekšniškių žmonių pa 
veikslėliuose, ir paskaitose...

niais. M. Šileikis.
Kalbant apie dail. M. Šileikį| jo mejjė Lietuvai, 

norisi pacituoti ištrauką iš taip, jį išmokslino, nei į 
jo mėgiamos dr. J. C'~ ! 
knygos “Tauta ir tautinė išti
kimybė: “Juo kas bus sekles-
nės dvasios, juo savaimingiau Čiurlionio Galerijos direktorius, 
jį pavergs aplinka, nes juo leng §jos pareigos, žinant M. Šilei- 
viau savo asmeninę menkystę I kio būdą> ne garbės> het 
jis pergyvens tautine menkys- aukos pareigos. — ' "
te...”

Rašančiam šiuos žodžius du 
metus su dail. M. Šileikiu teko 
dirbti vienoje darbovietėje ir 
diena iš dienos stebėti jį. Bu
vau nustebintas jo erudicija, 
dvasine kultūra, jo giliu lietu
viškų pareigų supratimu. Tikiu, 
kad tik dvasinė kultūra jį iš
laikė neeiliniu lietuviu patrio
tu.

jaunystėje iš caro 
Lietuvos atvykęs į 

M. Šileikis savomis 
niekieno negloboja

Pačioje 
okupuotos 
Ameriką, 
jėgomis,
mas, kibo į mokslus. Baigė gim 
naziją ir meno institutą. Stu
dijos meno institutu nepasibai
gė: jis lanko kiekvieną meno 
parodą, kur jį bebūtų, jis nie
kuomet nepraleidžia paskaitų 
meno ar filosofijos temomis, ar 
jos būtų skaitomos Chicagos 
meno institute ar kur kitur. 
Visur šileikio pilna, visur jis 
su pieštuku ir užrašų knygute 
rankose. Jo visas gyvenimas 
— tai studijos, ieškojimas nau
jos šviesos, naujų kelių, kuriais 
veda modernieji laikai.

Šileikis po ilgo 
laisvą Lietuvą, 
prie Karo mu
kai matė visur

1938 m. M. 
laiko aplankė 
Kai jis sėdėjo 
ziejaus Kaune, 
lietuviškus užrašus, kai aplink 
girdėjo skambant tik lietuvių 
kaltą, jo skruostais riedėjo 
džiaugsmo ašaros. Tą įvykį su 
dideliu išgyvenimu praėjusią

Girniaus išleido, pasireiškė

kuri nei 
gyvenimą 

ne vien žo
džiais ar ašaromis. Jau keli 
metai iš eilės M. Šileikis yra

Kiek jis va
landų praleidžia galerijoje, be
sirūpindamas visokiais admi
nistraciniais reikalais, parodo
mis. Ne kartą mačiau, kaip 
žiemos šaltyje jiedu su dail. 
Z. Kolba tampė paveikslus, juos 
rikiavo, kalė ant sienų. Kruvi
nais pirštais, sugrubusiais na
gais. Taip gali dirbti tik žmo
nės, kurių meilė Lietuvai ir lie- 

■ tuviškajai kultūrai ne paradi
nė, bet nuoširdi.

Dail. M. šileikio parodoje, 
įvykusioje Standard bendr. rū
muose, kuone kiekvienam kūri
nyje žydėjo sodai, žaliavo par
kai, mėlynavo pajūriai. Visur 
matei veržlią gamtą, gyvą ir 
nemarią jos jėgą, kaip gyvi ir 
visada gaivūs dail. M. šileikio 
kūrybiniai polėkiai, įrėminti 
savame, ilgų metų praktikoje 
sukurtame, stiliuje. O lankyto
jai ėjo, su dėmesiu žiūrėjo pa
veikslus, jais gėrėjosi.

Dail. M. Šileikis jau daugelį 
metų redaguoja “Meno žinias”. 
Jis ten, beveik niekuomet nesi
gailėdamas gero žodžio, aptaria 
kiekvieno lietuvio dailininko 
parodas, jų kūrinius. Tikiu, 
kad jo kolegos dailininkai ir 
apie jo parodą parašys išsa-: 
mius straipsnius. Šis reporta
žas, trumpai supažindinęs skai
tytojus su dailininku, tebūna 
paskatinimu kitiems.

VI. Rmjs.

Meno mėgėjai ir aplamai 
menu besidominti publika mū
sų gyvenamam laikotarpyje 
yra suskilusi į dvi pagrindines 
kryptis. Vieni menu pripažįs
ta tiktai realistinį meną, kiti 
akcentuoja abstraktinio meno 
pirmybę prieš realistinį. Ki
taip tariant, kyla klausimas: 
kuri meno kryptis yra vertes
nė ir kuri menkesnė?

Griežtai pasisakyti už vie
ną ir paneigti antrąją kryptį 
būtų labai nenuoseklu. Pirma, 
jeigu mes vadiname tiek re
alizmą, tiek abstraktizmą me
no kryptimis, tai tuo pačiu 
teigiame, kad abidvi yra me
nas, tai yra abidvi priklauso 
menui. Todėl metodiškai taip 
kelti klausimo negalima, nes 
vieną teigiant, kitą neigiant, 
tuo pačiu kartu meną vadina
me menu ir ne menu. Patys 
sau prieštaraujame. Abi kryp
tys priklauso menui. Galėtų 
būti keliamas klausimas, kuri 
kryptis meno požiūriu būtų 
vertingesnė ir mažiau vertin
ga. Tačiau, giliau pažvelgus, 
suvokiame, kad ir pastarasis 
klausimas yra nelogiškas, nes 
remiasi klaidinga prielaida. 
Meno vertė glūdi ne mokykli
nėj kryptyje, bet kūrinio stip
rume.

Menininkas, kurdamas kūri
nį, jame įkūnija savo genijų. 
Menininko genialumas yra ne
šamas jo dvasios išgyventa 
emocija. Jei kūrėjas yra įkai
tintas stipraus emocinio ban
gavimo ir jį pajėgia išreikšti 
pasirinktomis vaizdinėmis prie
monėmis, tai jo sukurtas da
lykas yra stiprus meninis kū
rinys. Ir priešingai, jei kūrė
jas savo dvasioje silpnai išgy
vena kuriamojo objekto įspū
dį ir naudojasi vien loginiu 
būdu sudėstytomis vaizduoja
momis priemonėmis, jo kūri
nys yra meniškai silpnas. Jei
gu jis tos kūrybinės ugnies 
visai nejaučia, o naudoja tik 
techniškai įmantrias priemo
nes, tai jo kūrinys visai ne- 
meniškas ir priklauso ne kū
riniui, bet gaminiui. Yra ga
bių ir stipriavalių žmonių, ku
rie gali prisiversti bet kurį 
darbą atlikti. Jie gali prisi
versti “kurti” eilėraščius vien 
mechaniškai, rinkdami žodžius 
ir juos derindami pagal pasi
rinktą metriką ir juos atitin
kamai rimuodami. Tokios ei
lės vadinasi nukaltu eilėraščiu. 
Panašiai galima iš įvairių spal
vų sukompiliuoti ir paveiks
lą, dedant spalvas pagal nu
rodytus numeriuotus spalvų 
tonus. Gautasis paveikslas bus 
gaminys, o ne kūrinys. Tikram 
meno kūriniui reikia dvasinio 
išgyvenimo, kurį mes vadina
me emociniu pulsavimu ir rei
kia to emocinio pulsavimo su
vokimo, kurį vadiname kūry
binės intuicijos apsireiškimu. 
Be emocinio išgyvenimo ir be 
kūrybinės intuicijos apsireiš
kimo negali gimti joks meni

M. Šileikis Sodas

nis kūrinys. Tai yra visokios 
rūšies ir visokių krypčių - sti
lių pagrindinis meno reikala
vimas. Jis sudaro kūrinio on
tologinį pagrindą. Nesant šio 
pagrindo, savaime nėra nei 
meninio kūrinio. Be kūrybinės 
intuicijos gali būti tik konst
ruktyviniai darbai, arba gami
niai.

Grįždami prie mūsų pradžio
je pasirinkto klausimo, kuri 
meninė kryptis yra meniškes- 
nė ir kuri silpnesnė, atsako
me nei viena, nei antra, jeigu 
jas matuosime vien mokykliniu 
vardu. Gali būti labai meniš
kų realistinės mokyklos kūri
nių ir gali būti labai silpnų, 
tiesiog gamybiškos vertės, jei
gu jie kurti be emocinio pa
grindo. Ir priešingai, gali bū
ti labai silpnų ir labai meniniu 
požiūriu stiprių abstraktinio 
stiliaus darbų, - jeigu atitinka
mai juose įkūnyta silpniau, ar 
stipriau emocinis išgyvenimas. 
Taigi, ne mokyklinė kryptis 
ir ne pasirinktasis stilius nu
lemia kūrinio vertę, bet me
nininko kūrybinės intuicijos 
stiprumo laipsnis.

Realistinė ir abstraktinė kū
ryba turi savo pagrinde ne 
meninio stiprumo skirtumą, 
bet meninio pilnumo skirtumą. 
Abstraktinis menas prasideda 
ten pat, kur ir realistinis: žmo
gaus dvasios gelmėse. Tiek 
vienas, tiek antras paremti 
emocinio pulsavimo stiprumu, 
kaipo meninės vertės pagrin
du. Jie išsiskiria tiktai kūry
binės intuicijos išreiškimo bū
du. Abstraktinis menas sten
giasi suvoktą emocinį pulsavi
mą išreikšti pasirinkta prie
mone (spalva, garsu, žodžiu, 
linija), nesiderindamas prie 
gamtoje esamų formų, nei prie 
daiktų, nei prie vaizdų. Abst- 
raktistas reiškia savo emoci
jas atitrauktu nuo aplinkos 
panašamumo būdu. Tuo tar
pu realistas stengiasi emocinį 
išgyvenimą išreikšti aplinkoje 
esančiu panašumu. Pirmasis 
savo vidų atskleidžia publikai 
nauju, publikai neįprastu bū
du, antrasis — kalba į publi
ką suprantama kalba, pažįsta
mais daiktais ir vaizdais. Pir
masis nesiskaito su laiko ir 
erdvės faktiškumu, antrasis 
saistosi su laiko ir erdvės rei
kalavimais: euritmika, istoriš
kumu. Pirmasis lieka publikai 
nesuprastas. Jis gali būti tik 
įsijaustas. Tuo tarpu antra
sis byloja į mus suprantamo
mis sąvokomis. Pirmasis su
stojo pakelėje ir nutraukė ry
šius su aplinka, antrasis emo
cinį karštį išreiškė žinomais 
aplinkos pavidalais, ir dėl to 
jo kūrinys tapo pilnesnis. 
Trumpai sakant, abstraktistai 
liekasi prie sielos išgyvenimo, 
atsiriboję nuo aplinkos, o re
alistai sielos išgyvenimą įkū
nija į aplinkos frazes.

K. P. C.
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Prof. V. K. Jonynas apie tai, 

K4 MES PATYS PAJĖGIAME IR GALIME ATLIKTI 
Pokalbis artėjančio Kultūros Kongreso proga 

Antrojo Lietuvių Kultūros 
Kongreso rėmuose šį rudenį 
Chicagoje yra organizuojama 
laisvojo pasaulio lietuvių dai
lės paroda. Tai turėtų būti vie
nas iš įspūdingiausių mūsų dai
lininke pasireiškimų tremties 
dešimtmečiuos. Parodos orga
nizavimo ir jos pasisekimo rū
pesčiai labiausiai gula Kultūros 
Kongreso meno sekcijos vado
vo prof. V. K. Jonyno pečius. 
Turėdami minty rengiamą pa
rodą ir, aplamai, lietuviškuosius 
meno reikalus, vienu antru 
klausimu užkalbiname visu tuo 
gyvai susirūpinusį prof. V. K. 
Jonyną. 

— Kaip sekasi apjungti mū
šy dailininkus Kultūros Kong
reso proga ruošiamai parodai? 

— Meno parodos organizavi
mo reikalu Kultūros Kongreso 
metu Chicagoje dailininkuose 
radau labai gyvo supratimo ir 
pritarimo. Jau nustatyta kvies
tinų į parodą dailininkų sąra
šas, kurių skaičius prašoka 60 
asmenų. Parodoje galės daly
vauti visi lietuviai-ės dailinin
kai, gyveną laisvame pasauly
je. Vieni iš jų bus kviečiami, ir 
jiems nebus privalu ju ry ko
misija. Antrieji s u savo kūri
niais galės į parodą patekti, tik 
ju ry k-jai jų darbus a t r inkus 
ir priėmus. 

Kiek dailininkų ir su kokiu 
skaičiumi kūrinių parodoje da
lyvaus, sunku iš anksto numaty
ti. Parodai numatytose patal
pose galės sutilpti apie 120 
įvairaus formato kūrinių. Grei
t u laiku bus sudaryta ir pa
skelbta parodos organizacinis 
k-tas ir kitos smulkmenos, lie
čiančios šios parodos organiza- ' 
vimo nuostatus. 

— Kaip vertinate pačios jau
niausios mūsų dailininkų ir 
skulptorių kūrybines pastangas, 
pastaruoju metu atkreipusias 
į save net šio kraš to meno pa
saulio akis? 

— Ne vienam j au sukako 15 
metų, kai jis y ra atvykęs į 
kraštus, kur pastoviai pradėjo 
įsikurti. Per tokį laiką priaugo 
ir jaunoji karta, kuri ryžosi 
studijuoti čionykštėse meno 
institucijose. Pastarieji lengviau 
pasisavino kalbą, papročius ir 
kraštų menines tendencijas. 
Mūsuose niekados netrūko ta
lentų įvairioms mokslo ir me
no šakoms. Patekę į geras mo
kyklas ir rimtai baigę savo stu
dijas, jie atkreipia savo moky
tojų dėmesį, susilaukia jų pa
skatinimo ir paramos, žengiant 
pirmuosius meno žingsnius. To
ki jaunųjų lietuvių dailininkų 
pasirodymai ir jų pasisekimai 
manęs nei kiek nestebina, o 
priešingai — vaizdžiai patvirti
na faktą apie lietuvio lygiaver
tiškumą ir net pranašumą prieš 
kitus. Suprantu, kad mes jų 
laimėjimais džiaugiamės ir di
džiuojamės, linkėdami geros 
sėkmės kūryboje ir darnaus 
įsijungimo į lietuvių dailininkų 
šeimą. Turime vilties šiuos nau
jus talentus pamatyti šioje pa
rodoje. Juos sutiksime išskės
tomis rankomis. 

— Be ab;.\jo, sekate meno 
raidą ir pavergtoje tėvynėje. 
Kas atžymėtino ten pasiekta? 

— Tėvynėje likęs lietuvis, ne
laukė geresnių kūrybinių sąly
gų, bet reiškėsi gyvenamo me
to sąlygose visose meno šakose. 

Kūryba pilnumoje išsisklei
džia, kuomet turinys, kaip idė
ja, kūrėjo laisvai pasirenkamas. 
Tekios pat laisvės kūrėjui rei
kalinga, pasirenkant medžiagą 
ir formines bei stilistines prie
mones. 

Meno istorija pilna faktų, kad 
pašaliečių arba užsakytojų tu
rinio parinkimas kūrėjų kūrybi-

Prof. V. K. Jonynas 
V. Maželio nuotrauka 

nio genijaus nesužlugdė. Už
mesti kūrėjui formines ir sti
listines savybes praeityje nie
kas nepraktikavo. Šis kūrėjų 
laisvės suvaržymas išbujojo t ik 
diktatūrinėje sistemoje. 

Žvelgiant į okupuotos Lietu
vos dailininkų ir architektų kū
rinius, juose be galo daug ri
botumo siužeto pasirinkime ir 
jo forminiame bei stilistiniame 
išpildyme. Ši tendencija jų kū
rybą nužmogina ir suskurdina. 
Normaliose kūrybinėse sąlygo
se tokiam anormalumui nebūtų 
Įmanoma reikštis. 

Kas, kam ir kodėl tokias są
lygas s ta to . į ta i geriausia ga
lėtų a t sakyt i tik pats okupuo
tos Lietuvos kūrėjas. 

Suprantama, šias išvadas mes 
pasidarome iš spaudoje ir lei-" 
diniuose bei parodų kataloguo
se matomų reprodukcijų. Jei 
šie kūriniai reprodukuojami 
kaip geri , meno, turinio ir ki
tais atžvilgiais, tai toks mūsų 
sprendimas būtų teisingas. 

Galiu prileisti, kad ne vienas 
lietuvis kūrėjas turi savo stu
dijose ir kūrybingesnių darbų. 
Jei ta i būtų tiesa, tai kodėl to
kių darbų neparodyti parodose 
ir leidiniuose? Jei jie nerodomi, 
tam t u r i būti pirežastys. Tokių 
"nežinomų" priežasčių buvimas 
yra ne kas kita, kai™ baimė ar
ba nenormalūs ir mums nesu
p ran tami kūrybinių laisvių var
žymai. Tokių varžymų buvimas 
rodo valdomųjų sluoksnių ne
pasitikėjimą savimi, kuriam pa
teisinti sukuriama ištisa baimės 
filosofija. 

Nežiūrint šių mano nuošir
džių pastacų, turime pripažinti, 
kad lietuvis kūrėjas tam tikro
se šakose ir jų kryptyse yra 
daug laimėjęs. 

Pi rmiausia iš peisažo tapybo
je ir por t re to skulptūroje dau
giau persimeta į figūrines kom
pozicijas. Šiose kompozicijose 
pasikeitė formatas, o su juom 
ir ki tos kūrybinės problemos. 
Šios rūšies darbuose buvo pa
rodyta pastangos suprasti 
sprendžiamus klausimus ir juos 
gerai išbaigti. Nors šios rūšies 
ftiilJHilli ir alsuoja teatraiišku-
mu ir paviršutiniu efektu, ta
čiau juose yra nemaža laimė
ta techniškame jų apipavidali
nime. 

Daug skulptūros darbų, ne
žiūrint jų suižeto, kaip skulp
tūros kūriniai, neabejotinai pa
pildo lietuvių skulptorių skulp
tūrinį įnašą. Jie ir savo galvų 
nelenkė iki žemės, kad už re
alizmą išduotų skulptūrinę ir 
meninę tikrovę. Jie daugumoje 

V. K. Jonvnas Nuėmimas nuo kryžiaus (medžio raižinys) 

paliko su savo individualiniu 
charakteriu ir tikriausiai liau
džiai davė daug daugiau nei 
bedvasiai pataikūnai. 

Apie tapybą spręsti iš repro
dukcijų būtų per Jaug neatsa
kinga. Tapytojai yra. kaip ir 
kiti kūrėjai, įrėminti į stipriai 
sukirptus rėmus, todėl nesuda
ro didesnės išimties bendriems, 
čia suminėtiems apibūdinimams. 

Grafikoje, kur daug jaunų 
iliustratorių ėmėsi knygų iliust
ravimo meno. mes randame gy
vesnių, individualesnių ir natū
ralesnių stilistinių sprendimų. 
Čia lengviau atskirsi, kuris sti
lius kuriam kūrėjui priklauso. 
Gal šios rūšies darbai dailinin
kų buvo pasirinkti savanoriš
kai ir todėl kūrybinis alsavimas 
padvelkia individualiu žmogu
mi. Eilė vaiki] knygelių pa
iliustruota aiškioje lietuvių liau
dies meno Įtakoje, tačiau be 
ypatingo pamėgždžiojimo ir to 
meno kopijavimo. Daugelis 
iliustracijų yra visiškai savai
mingi ir puikus meno kūriniai. 

Naujieji pastatai ir architek
tūriniai sprendimai nėra išra
dingi. Daug didelių pastatų yra 
pasta ty ta apgailėtino, pseudo-
klasinio sti iaus imitacijoje. 

Ten gal pasireiškė mūrininkas 
aroa cemento maišytojas, bet 
architekto kaip kūrėjo mes ne
įžiūrime. Darbininkų butų kolo
nijų pastatai maža kuo skiria
si nuo 1920 m. Vokietijoje sta
tytų šios paskirties namų. Tu
rint galvoje tautines savybes 
ir klimato sąlygos, sunku su
prasti, kaip tokia įtaka atsira
do ir dar taip pavėluotai? 

Iš kitos pusės, sių dienų len
kų kūrybinės tendencijos yra 
nepaprastai skirtingos nuo oku
puotos Lietuvos. Lenkų daili
ninkai, kaip Kantor. Kobzdes. 
Lebestein, Maryan, Ziemski ir 
kiti, berods, kaimynai ir ranka 
pasiekiami mūsų kolegoms, bet 
problemose ir jų sprendime jie 
neįtikėtinai tolimi. Šis skirtu
mas primena mums spaudos 
draudimo laikus. Anuomet len
kai laisvai naudojosi sava spau
da, o dabar, atrodo, kūrybine 
meno laisve. 

NELIŪDĖKIM KULTŪRINIAM 
UŽDARUME 

Vytautą- K. Jonvnas Žydinčiame " iifc> (akvarolr) 

"Menas prasideda, kur baigia
si gamtos pamėgdžiojimas ar 
kopijavimas" yra pasakęs J. 
W. Goethe. Šiais savo žodžiais 
Goethe patvirtinęs nediskutuo
tiną tiesą, kad be naujų atiden
gimų ir ieškojimų kūryba dings
ta, užleisdama vietą amatui. 

Su šia meno samprata aš 
žvegiau į savo draugus ir ko
legas, gyvenančius skirtingu 
gyvenimu, bet besisielojančius 
ta pačia visų kūrėjų palaiminga 
sielvartą. 

— Ko tįkiįės ir ko nesitikit 
;š renkamo Kultūros Kongreso? 
Kokie Jūs:j linkėjimai jam bū
tu? 

— Ai tikiu Antrojo Kultūros 
Kongreso pasisekimu, nes jau 
turime patirties. Būtų neišmin
tinga nepasimokyti iš Pirmojo 
Kongreso klaidų. 

1) Ruošdamiesi nepapras
tiems darbams, pirma išmokime 
gerai atlikti paprastus. 

2) Nusileisti iš padangių ir 
pavaikščioti žeme nuosavomis 
kojomis, kad pajustume distan
cijas ir pažintume savas jėgas. 

3) Neplanuoti to, ką kiti tu
rės, bet tik tą. ką mes patys 
pajėgiame ir gaiime atlikti. 

k. b. 

Rašydami a r kalbėdami apie 
didžiuosius praeities amžius, 
dažnai mes kartojame sąvo
kas: Egipto kultui a, graikų 
kultūra, indų kultūra, romėnų 
kultūra, viduramžių vakarų 
Europos kultūra ir pan. Žvelg
dami į naujuosius laikus, toje 
pačioje Europoje, ir aplamai 
pasaulyje, skiriame jau ir vo
kiečių, prancūzų, anglosaksų 
ar ispanų kultūras. Dar toliau 
eidami, kalbame net apie kiek
vienos šių laikų tautos kultū
rą neaplenkdami nė lietuviš
kosios. 

Įspūdžio paveikti, neretai 
galime suklysti, manydami, 
jog kiekvieno amžiaus a r kiek
vienos tautos kultui a yra vi
sai savyje uždaras objektas, 
išdygęs kaip grybas po lietaus. 
Gi, toli gražu, taip nėra. Isto
rikai ir kultūrininkai sako. 
jog sunku būtų įsivaizduoti 
graikų kultūros gimimą be 
ankstesnės Egipto kultūros 
įtakos ir poveikio. Gi romėnų 
kultūra vėlgi neatsiejamais sai
tais rišasi su ta pačia graikų 
kultūra, paveikusia Aleksand
ro Didžiojo laikais net tokią 
gana tolimą ir savaimingą in
dų kultūrą. I r viduramžių su
siformavimas sunkiai išaiški
namas be romėnų kultūros li
kučių. 

Pagaliau ir moderniųjų laikų 
tautinės kultūros vargu a r 
įmanomos aptart i be kaimyni
nių tautų palaimingos ar 
kenksmingos įtakos. O tas 
kaimyninių tautų kultūrų san
tykis yra vaisingas, kai iš kai
myno skolinamasi, jaučiant ir 
savąją vertę, kai skolinamasi 
gerieji kultūros bruožai ir kai 
jie perlydinami savo tautos 
dvasios kūrybiniame žaizdre. 
Kultūrų santykis vienai kuriai 
pusei tampa žalingu, kai sko
linamasi vien tik blogieji kul
tūros bruožai (o kiekvienoje 
kultūroje yra gero ir blogo), 
kai skolinama tik pluta elge
tai, skolininkui skęstant savo 
menkavertiškumo komplekse ir 
visai ištirpstant svetimosios 
poveikyje. 

Lietuvių kultūrinis santykis 
su savo kaimynais buvo ir 
šioks ir anoks. Amžių būvyje 
reikėjo labai akylai stebėti, 
gudriai ir užsispyrusiai suktis, 
kad neprarastume ne tik sa
vos kultūros būdingų bruožų, 
bet drauge ir neatsiiiktume 
nuo bendro Europos tautų 
kultūrinio lygio. Buvo metų. 
kada ir mūsų tautos kultūri
nis uždarumas kurį laiką ta
po būtinu, norint išsaugoti 
tautinės dvasios kūrybinę 
liepsną, šviesuomenei nuo tau
tos kamieno atkritus. Bet ir 
tais mūsų tautinės uždarumos 
amžiais atėjęs lietuvių tautinis 
atgimimas savo šaknimis ri

šosi su ano meto daugelio Eu
ropos tautų išsilaisvinimo są
jūdžiais, romantizmu ir kit. 

Dabartiniais laikais, kai mo
dernioji, :et tęstinumo nepra
radusi lietuvių kultūra savo 
varsomis ir kūrybinio poten
cialo gajumu kultūriniame pa
sauly gali drąsiai rodytis kaip 
lygi tai p lygių, užsisklęsti ar
chaiškame kultūriniame užda
rume ir egzaltuotis tik sava 
pastoge h savoje pastogėje 
būtų t ikras nusikaitimas ir 
savosios tautos dabarčiai, o 
da: labiau ateičiai. Linkimas 
eiti šiuo pavojingu keliu ypač 
ryškus yra vyresnėje mūsų 
išeivių kartoje, kultūriniai 
brendusioje nepriklausomoje 
Lietuvoj. Todėl dažnai mūsų 
butų knygų lentynose (jeigu 
tokios iš viso yra) regimos 
tik lietuviškos knygos, salio-
nuose grojamos tik lietuviš
kos plokštelės, lyg pirmaeilio 
amerikiečio rašytojo knyga ar 
svetimo kompozitoriaus plokš
telė j au būtų lietuvybės išda
vimas. 

Tas pat ir su kultūrinėmis 
pramogomis. Dažnai pasiten
kinama tik savu savų žmonių 
koncertu, vaidinimu ar opera, 
lyg čia pat pašonėje nebūtų 
ir kt. pasaulinio garso koncer
tų, aktorių ir dainininkų. Ne-
numojant atgalia ranka į sve
timuosius, ne tik nenusikalsta
ma lietuvybei, bet kaip tik jai 
padedame neatsilikti bendroje 
kultūrinio pasaulio raidoje, 
kai akivaizdžiai pamatome, 
kur mums reikia pasitempti 
ir ku r mes patys kitus len
kiame. 

Dabar, vasarai baigiantis ir 
artėjant naujam kultūrinės 
veikios sezonui, šiandieninės 
paraštės mintys tebūna ragi
nimu pačios lietuviškosios kul
tūros labui neužsisklęsti tik 
savose auditorijose ir savose 
saiėse, bet pasižvalgyti ir to
liau, rasti laiko ir pasaulinio 
garso komr>ozitoriui ar diri
gentui išgirsti, ir pamatyti ki
tataučio pirmaeilio dailininko 
parodą bei ryškų teatrinį pa
statymą, kad ir lietuviškosios 
kultūros grūdai, pilami mūsų 
pastangomis savos tautos 
aruodam būtų pačių našiausių 
ir pačių naujausių atmainų. 

Žinoma, yra ir antra meda
lio pusė, kai visa. kas sveti
ma, priimama kaip nelygsta
ma vertybė savosios tautos 
kuitūrinio palikimo ir dabar
ties nuvertinimo sąskaiton. 
Šitai jau imama pastebėti mū
sų jaunoje, kultūriniai sveti
mose žemėse brendusioje kar
toje. Tai irgi nemažo dėmesio 
vertas rūpestis. Bet apie tai, 
gal būt, kitą kartą. 

K. Br. 

V. K. Jonvnas Donelaičio 'Metų" iliustracija 
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LABIAUSIAI MYLIMAS IR LABIAUSIAI NEKENČIAMAS 
VYRAS XIX ŠIMTMETYJE

Antrojo Vatikano Susirinkimo proga

KUN. LEONARDAS GIŽINSKAS

Visai neseniai skaitėme spau-' 
doje, kad Jonas XXIII laike 
vienos viešos audiencijos pra
sitaręs, jog jis tikisi paskelbti 
vieną netolimųjų savo pirmtakų, 
Pijų IX, palaimintuoju Antro
jo Visuotinojo Bažnyčios Susi
rinkimo Vatikane proga. Ryšys 
tarp laukiamojo Vatikano Susi
rinkimo ir Pijaus IX yra toks, 
kad Pirmasis Vatikano Susirin
kimas buvo sukviestas ir vado
vaujamas Pipaus IX. Ta pačia 
proga Jonas XXIII pavadino 
Pijų IX vyru, kuris buvo savo 
bendraiaikių labiausiai mylimas 
ir kartu labiausiai nekenčiamas. 
Manau, “Draugo” skaitytojai 
norėtų žinoti daugiau apie Pi
jų IX ir jojo laikus. Ta žinia 
padėtų jiems geriau suprasti, 
kodėl Jonas1 XXIII taip Pijų IX 
apibūdino.

Senas paprotys
Bažnyčios istorikai turi visiš

kai gerų įrodymų, kad šv. Pet
ras, apaštalų vyresnysis ir pir
masis popiežius, gyveno Romo
je nuo 42-rų ligi 67-tų metų 
po Kristaus ir kad jis tenai mi
rė kankinio mirtimi. Vadinasi, 
pirmojo popiežiaus pontifikatas 
tęsėsi 25 metus. Nė vienas kitas 
jojo įpėdinių nebuvo Amžinojo 
Miesto vyskupu tokį ilgą laiką. 
O juk tarp viduramžių popiežių 
mes matome jaunų, net ir la
bai jaunų vyrų. Šv. Petro ilgas 
popiežiavimas visiems krito 
akin, iš to kažkada vėlyvojo Re
nesanso laikotarpyje susidarė 
netgi tam tikras paprotys, vė
liau tapęs ir ritualo dalimi. Pa
gal tą paprotį, naujai išrinktas 
popiežius buvo pasveikinamas 
jojo sargybos viršininko šita 
“Memento mori” formule: 
“Sancte Pater, annos Petri non 
videbis”, kas reiškia lietuviškai: 
“Šventasis Tėve, atsimink: Pet
ro metų nesulauksi”. Šitai bu
vo teisinga ligi XIX amžiaus 
pabaigos. Nuo Leono XIII iš
rinkimo ansai amžių senumo 
paprotys daugiau nebeprakti
kuojamas. Kaip ir kodėl įvyko 
tasai ritualo pakeitimas?

Pijus IX
1946 metų birželio 9 dieną, 

mirus energingam, beveik ka
ringam Grigaliui XVI, jojo įpė
diniu buvo išrinktas 54 metų 
amžiaus kardinolas Mastai - 
Ferretti. Naujasis popiežius pa
sivadino Pijum IX. Konklavos 
metu jįjį būtų galima pavadin
ti Grigaliaus kontrastu. Jis bu
vo labai malonaus, švelnaus bū
do vyras. Žmogus, kuris, kaip 
atrodė, niekam, nič niekam 
“vandens nesudrums”. Kai kas 
pranašavo, kad Pijus IX būsiąs 
paskutinysis popiežius... XIX- 
me šimtmetyje nukrikščionėji- 
mas ėjo tokiu sparčiu tempu, 
jog daug kam atrodė, kad vei
kiai piemenys paliks be avių. 
Liberalizmas, pozityvizmas ma
terialumas ir tuzinai kitų vi
sokių visokiausių “izmų”, dau
gumoje katalikybei priešingų, 
užplūdo Europą ir užtvindė pro
tus. Daugelis teorijų, kurios 
dabar padėtos į archyvą, tada 

buvo laikomas netgi tikrų švie
suolių “paskutiniuoju mokslo 
žodžiu”. Aišku, kad šitokioje 
atmosferoje kiekvienas popie
žius jau vien tik dėl savo pos
to būtų buvęs, pasak patarlės, 
“dieglys pašonėje ir rakštis ko
joje” visiems vadinamiems “pa
žangiesiems”.

Nelaukta naujo popiežiaus 
riekia

Pipaus IX veikla buvo visiš
kai ne tokia, kokios buvo lauk
ta iš švelnaus, tariamai “minkš
to” kardinolo Mastai - Ferretti. 

! Pijus IX ypatingai užkiršino 
daug milijoninę ateistų bei ag-

Popiežius Pijus IX

nostikų armiją savo dviem žy
giais. Tai buvo popiežiaus ne
klystamumo dogmos paskelbi
mas ir jo garsus, nekompromisi- 
nis “Syllabus”. Pastarasis bu
vo sąrašas 70 labiausiai “ma
dingų” pažiūrų, kurias popie
žius be atodairos pasmerkė 
“Syllabus” buvo paskelbtas 1864 
metais. Tai veikė lyg atominės 
bombos sprogimas. Pasmergtų- 
jų pažiūrų skelbėjai ir gynėjai 
buvo tuo laiku viešosios opini
jos formuotojai. Popiežiaus po
puliarumas Europoje krito ligi 
minimumo. Nė vienas kitas tia
ros nešiotojas nebuvo taip puo

Ruduo ateina Vytauto Maželio nuotrauka

lamas ir nekenčiamas, kaip Pi
jus IX per ištisus 18 šimtme
čių popiežių istorijos.

“Naudokis proga!”
Visa šitai sudarė labai pa

togias sąlygas suorganizuoti 
koalicijai prieš popiežiją, kaip 
tarptautinę instituciją. Juk nie
kad netrūko ir netruks pasau
lyje politikų, kuriems popiežiją 
užkliūva. Tuo metu buvo jų 
daugiau negu bet kada.

Trys politiškos galybės 
rė nepraleisti progos. Tai 
naujoji Italija, antra — 
daugumoje protestantiška, Prū
sijos vadovaujama Vokietija ir 
trečia — Didžioji Britanija. Jos 
visos trys tarėsi turinčios pa
kankamai motyvų siekti popie- 
žijos galo. Ir štai kodėl.

suta- 
buvo 
savo I

šiu trijų vidinė politinė padėtis
Italijos politikos vadovas bu

vo grovas Camillo Cavour, Ita
lijos vienytojas. “Romos klau
simas” buvo jam didžiausias 
galvosūkis. Jei išnyktų popie- 
žija, nebeliktų nė “Romos klau
simo”. Vokietijoje kunigaikštis 
Otto Bismarck, “geležinis kanc
leris”, antrojo reicho kūrėjas, 
vedė smarkią kovą prieš Baž
nyčią, vadindamas savo puoli
mus “Kulturkampfu”, destis — 
kova už kultūrą. Gi Didžioji 
Britanija nuo pat reformacijos 
laikų skersakiavo į Romą. Ka
talikiškoji Airija šimtmečiais 
buvo Anglijos vidaus politikos 
“kiečiausias riešutas”. Popieži- 
ja buvo laikoma užkulisinė ai
rių pasipriešinimo kaltininke ir 
įkvėpėja. Be to, tame, kaip tik, 
laikotarpyje ministerio pirmi
ninko kėdėje pakartotinai sė
dėjo William Evarest Gladsto- 
ne (tark Gledsšten). Šis vyras, 
šiaip gabus ir lankstus politi
kas, buvo ištikimas, beveik fa
natiškas valstybinės bei tauti
nės bažnyčios šalininkas ir jos 
skleidėjas. Dar prieš patapda-

(Nukelta į 2 psl.)

Šv. Petro Bazilikos

TITNAGO UGNIS ŽĖRI

Juozo Kralikausko premijuotam romanui pasirodžius

Vienuoliktas “Draugo” roma
no konkurso laimėtojas išėjo 
iš spaudos. Vienuolika metų 
ir vienuolika atžymėtų kūrinių, 
kurių vertė ir turinys labai 
įvairūs. Visi šie romanai ėjo 
per “Draugo” atkarpą, sukel
dami vienokių ir kitokių disku
sijų. Visiems patiko vieni, ki
tiems kiti, ir labai sunku su
rasti tokį romaną, kuris pa
tiktų visiems, todėl, kad tūks
tančiai “Draugo” skaitytojų li
teratūrinis skonis ir išsilavini
mas yra labai nelygus. Ne vie
nu atveju gali pasitaikyti, kad 
tikrai vertingas romanas atkar
poje gali būti nemėgiamas, nes 
atkarpoje kaip tik dažniausiai 
reikia lengvo turinio ir gyvos 
akcijos kūrinių. Iš antros pu
sės, premijuotas romanas gali 
būti blogesnis už kitus nepre
mijuotus kūrinius, nes premija
vimas vieno ar kito kūrinio pri
klauso nuo to meto konkursui 
atsiųstų rankraščių derliaus 
kiekybine ir kokybine prasme,

Gyvi žmonės ateina iš amžių 
glūdumos

Šįmet gavęs premiją Juoze 
Kralikausko romanas “Titnage 
ugnis” yra vienas tų, kuris dėl 
tam tikrų priežasčių nebuve 
lengva skaityti. Ypač sunkinę 
romano dialoguose pavartota 
Mindaugo laikų kalba, kuri ta
čiau davė tų laikų atspalvį, pa
dedantį geriau susidaryti anų 
laikų vaizdą ir nuotaiką. Mes 
buvome pratę istorijoj matyti 
mūsų kunigaikščius lakuotus, 
juos didelius ir labai jau iš 
šventadieniškos pusės. J. Kra
likausko romane tas vaizdas 
duodamas gyvas ir realus. Min
daugas, sujunginėdamas paski

rus kunigaikščius, turėjo var
toti prievartą. Ir nenuostabu, 
kad nugalėtiems kunigaikščiams 
kartais pasiūloma patiems nu
sižudyti, būti garbingai sudegin
tiems ant laužo, arba mirti su 
kate maiše, įmestam į vandenį. 
Tai atrodo žiauru, tačiau juk 
vienijimas kitoks negalėjo bū
ti, nes ne visi savu noru jun
gėsi. Ir žmonės romane nėra 
tik istorijose pavaizduoti hero
jai, priešus mušą be pasigailė
jimo, bet pavaizduoti žmonės 
•gyvi, mylį ir kenčią, ir pavydį, 
ir biją mirties, nors, kaip kny
goje vaizduojama, ne kartą se
nieji lietuviai kalba, jog mirtis 
nebaisi. Jie tiki pomirtiniu gy
venimu ir tai yra jiems dide
lė paguoda. Knygoje yra labai 
grakščių vietų ir gražių subtilių 
scenų, pavaizduojančių jauni-
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Knygos viršelis, pieštas
T. Valiaus

mo susitikimus. Visos tokios 
mažos scenos daro veikalą gy
vu, parodančiu, kad ir prieš ke
lis šimtus metų lietuviai buvo 
žmonės, o ne kažkokie robotai, 
tegalėję tik priešus mušti. Ir 
žvelgdami į amžių glūdumą, ma
tome paprastą, tačiau pilną mei
lės ir kovos gyvenimą.

Atremta į tikrovę
Nereikia manyti, kad visa tai, 

ką autorius taip grakščiai pa
rinktu sakiniu ir žodžiu rašo, 
yra jau rašytojo vaizduotės pa
daras. Visa autorius turėjo su
kurti, tačiau ta kūryba yra at
remta į tikrovę. Nors pagaliau 
ir nėra svarbu, kad kūrinys bū
tų nenutolęs nuo tikrovės, kū
ryboje svarbiau literatūrinė tik
rovė, bet J. Kralikauskas savo 
romane stropiai žiūri, kad nebū
tų nei kalbos, nei laiko, ar vie
tos aprašymuose liapsusų. Au
torius visus faktus davė patik
rinti istorijos ir kalbos žino
vams, o kad skaitytojai galėtų 
geriau suprasti, kas vietomis 
ana kalba rašoma, gale pridėjo 
žodynėlį. Iš antros pusės, ga
lėtume klausti, kam visa tai 
buvo reikalinga, juk autorius

(Nukelta į 3 psl.)

kolonadų pavėsyje, Romoje

PaAjCbŠiįs

POVANDENINIŲ LAIVŲ 
KAPITONAI

Eenergingas studentas vei
kėjas veda gražią, žvalią lie
tuvaitę studentę. Iš jo daug 
tikimasi lietuviškos -bendruo
menės darbe: antai kiek sto
vyklų, studijų dienų organiza
vęs, paskaitų skaitęs. Jaunoji 
eilėraščius ir noveles rašo »— 
jau girdisi balsų, kad tai nau
jas, daug žadąs talentas. Ot, 
čia tai bus šeima, kalba susi
žavėję draugai, — dirbs ir tė
vynei ir žmonijai.

Štai tik pora tūkstančių die
niu po vestuvių. Kur mūsų ta
lentingieji Jonas ir Ona? Din
go, kaip į gilų vandenį. Lyg 
povandeniniu laivu pasinėrė il
gai, povestuvinei kelionei. Tik 
artimieji draugai težino, kad 
jiedu nemirę — anaiptol, šei
mą augina, įsikurti stengiasi.

Aplankyk šią jauną šeimą. 
Tiesa, gyvena užmiesty, nau
juose plėšiniuose, tad pievutė 
dar daug vargo duoda. Name
lis dailus, naujais baldais ap
statytas — tiesiog jautiesi 
kaip baldų krautuvėj. Žvelgi 
kaip į namų dekoravimo žur
nalo iliustraciją — daug čia 
pastangų reikėjo dėti, kad su
darytų vaizdą, jog čia Jonas 
ir Cna negyvena — viskas ži
ba, blizga, niekur jų asmeni
nio skonio nematyti. Gaila, 
kad nuo lietuviško gyvenimo 
taip atitrūkę, bet to laiko taip 
maža: Jonas daug dirba, o va
karai irgi užimti — reikia pa
laikyti ryšius su bendradarbių 
šeimomis: pasisvečiavimai tiek 
daug laiko suėda. Paguosi šei
mininkus jų minkštoje sofoje 
sėdėdamas, jų stereofoninės 
muzikos besikalusydamas. Iš 
mandagumo paklausi, kaip 
vystosi Jono golfo žaidimas — 
už tai šeimininkas pavėžės į 
stotį savo nauju automobiliu.

Varge, vargeli mano: ar taip 
jau surėdyta, kad jauna pora 
turi dingti, pasinerti šeimos 
ir darbo rūpesčiuose, turėdami 
tik mažą viltį, kad kada nors, 
vaikam užaugus, vėl sugrįš į 
lietuvišką gyvenimą? Ilga po
vandeninio laivo kelionė — 
ir nuolatinis pavojus uždusti.

Nuostabi ta darbo tironija 
šiame krašte. Juo labiau dar
bo valandos trumpėja, tuo 
daugiau pats laisvalaikis da
rosi darbu: dirbama traukiny
je, restorane, golfo lauke, net 
ir svečiuose, smagioj kompani
joj. Vietoj to, kad gerai at
liktas darbas neštų pasitenki
nimą ir laisvę, jis atneša šil
ko pančius. Žmogus jaučiasi 
kaip ta sekmadienio popiečio 
voverė: gavusi kelis riešutus, 
vis bėga jų užkasti juodai die
nai, nė vieno net neparagavusi.

Gera ir gražu šeima rūpin
tis, tačiau šeima neatstoja vi
suomenės. Jei yra pavojus, kad 
visuomenės veikla gali pakenk
ti šeimai, tai taip pat yra aiš

ku, kad užsidarymas šeimoje 
yra parazitinis reiškinys. Nėra 
pigios formulės, kuri suderin
tų įnašą šeimai su reikalau
jamu įnašu visuonfenei; nie
kas iš mūsų neatims nemalo
nios teisės apsispręsti.

Niekas negali reikalauti iš 
jaunos motinos premijuotų ro
manų ar laukti, kad jaunas 
tėvas būtų skrajojantis orgsu 
nizatorius, tačiau turime teisę 
tikėtis, kad šeima nuolat bus 
gyva, judri lietuviškos visuo
menės ląstelė. Taip kaip rau
mens ląstelės sveikata priklau
so nuo jos ryšio su kaimyninė
mis ląstelėmis, taip ir šeimos, 
kaip visuomeninio vieneto, gy
vybė priklauso nuo jos ryšių 
su visuomene.

Gyvo ryšio su visuomene 
negali atstoti nei kavos per
traukos draugų būrelis, nei 
bendradarbių šeimos. Visuome
nės negali atstoti nei profesi
nė kasta: užsidarymas dakta
rų, inžinierių ar biznierių ra
telyje veda į stagnaciją. Vi
suomenės pusią tegalima pa
justi tik idėjiniai turiningoj 
bendrinėj organizacijoj. Gaila, 
kad organizacinio ryšio nauda 
pačiai šeimai dar vis nesupran
tama. Yra ir džiugių reiškinių, 
kaip pavyzdžiui šiemet jaunų 
šeimų dalyvavimas sendraugių 
studijinėj savaitėj.

Ne vienai šeimai spauda yra 
vienintelis galimas ryšys su 
lietuviška visuomene. Nuosta
bu, kad šios šeimos tiek ma
ža iš mūsų spaudos tereika
lauja, gi jos galėtų būti dide
liu akstinu mūsų dienraščių 
ir žurnalų tobulėjimui. Nepa- 
naudojame nei pasirodančių 
knygų: kaip prasminga ir kaip 
lengva būtų kelių šeimų su
augusiems retkarčiais sueiti 
ir apie knygas pakalbėti — bū
tų tai proga pajusti, kad yra 
kitoks gyvenimas už vystyklų 
ir televizijos reklamų. Kon- 
versacija yra bemirštantis 
menas, nes yra tik viena po
kalbio rūšis beprasmiškesnė 
už pokalbį apie orą ir sveika
tą — tai pokalbis apie base- 
ball, golfą ir biznį.

Jaunas šeimas su lietuviš
ka visuomene turi rišti bend
ri rūpesčiai apie vaikų ateitį ir 
bendruomenės tęstinumą. Tur
tingame krašte gyvendami ir 
mes turime išmokti meno bū
ti turtingais žmonėmis: paso
tinę alkį ir troškulį, mes tu
rime susirūpinti maistu savo 
dvasiai.

Pavojinga leistis povestuvi
nei kelionei povandeniniu lai
vu, nes laivas gali iškilti prie 
lotoso valgytojų salos. Sma
gu gyventi lotoso valgytojų 
šalyje — ten viskas kaip sap
nas, nes dvasia miega tuo 
miegu, kuriam nebėra ryto.

A. L.
J
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KULTŪROS KONGRESO SIMFONINIO 
KONCERTO PAUNKSMĖJE 

Tebūna ir erdviausia sale sausakimša 
Vienas iš centrinių šiemetinio 

Lietuvių Kultūros Kongreso 
taškų, be abejo, yra lietuviško
sios muzikos simfoninis koncer
tas. Tai retas įvykis mūsų čio
nykščiame muzikiniame gyveni
me ir, aplamai, visoje išeivijos 
kultūrinio gyvenimo raidoje. 
Manome, kad koncerto pasiseki
mas ir jo programos parinkimas 
didžia dalimi priklauso nuo kon
certo dirigento, šiuo atveju nuo 
muziko ir kompozitoriaus Jero
nimo Kačinsko. Jausdami dide
lį visuomenės susidomėjimą 
Kultūros Kongreso simfoniniu 
koncertu, kreipiamės čia kele
tu klausimų į Jeronimą Kačins
ką, norėdami iš autentiškų šal
tinių šį tą plačiau sužinoti apie 
rengiamąjį koncertą, apie išei
vijos ir Lietuvos muzikinę situ
aciją. 

— Sakykite, kurie motyvai 
lėmė pasirinkti šiam simfoni
niam koncertui autorius ir iš
pildomų veikalų pobūdį? 

— Koncerto rengėjai pagei
davo, kad į programą būtų 
įtraukta keletas lietuvių kompo
zitorių kūrinių, kurie, kiek įma
noma šiose sąlygose, vispusiš
kai parodytų mūsų simfoninę 
kūrybą. Tačiau tik viena repe
ticija su Chicagos orkestru le
miančiai apsprendė programos 
apimtį ir iš dalies jos pobūdį. 
Jei būtų normalios sąlygos kon
certui paruošti, būčiau plana
vęs vientisesnę programą, ta
čiau tada reikėtų bent trijų re
peticijų. Minėtos aplinkybės ne
leidžia išpildyti kurios nors lie
tuviškos simfonijos. Dėl laiko 
stokos repeticijoms, programą 
formuojant, teko pasitenkinti 
atskirais, lengviau techniškai 
įveikiamais kūrinių fragmen
tais ir aplamai trumpesniais 
simfoniniais veikalais. Be to, 
stengiausi siekti stilių, nuotai
kų ir formų įvairumo. Šalia lie
tuvių kompozitorių bus dar iš
pildyta Karlovičiaus "Lietuviš
ka rapsodija", parašyta lietuvių 
liaudies dainų ir vienos raudos 
temomis. Vietoj kurio nors nie
ko bendro su lietuviška muzi
ka neturinčio pasaulinio veika
lo (kas dažnai praeityje buvo 
daroma lietuvių rengiamuose 
simf. koncertuose) sutarėme su 
rengėjais geriau parodyti savo 
rapsodijoje aplietuvėjusį Karlo-
vičių. Vaznelio dalyvavimas su 
dviem VI. Jakubėno dainom ir 
Lietuvių operos choro su Šim
kaus Pagirėnų operos įžanga 
"Saulė motina pakilo'' taip pat 
bus didelė atvanga koncerte. 

— Kas Jums asmeniškai la
biausiai patinka atrinktoje pro
gramoje ir j ką linkėtumėt pub
likai kreipti ypatingą dėmesį?. 

— Atsakysiu į tai netiesiogi
niai. Kiekviename programos 
kūrinyje stengiuosi rasti tei
giamų muzikos vertybių, tačiau 
veikalo patrauklumas priklauso 
nuo to, kaip kompozitoriui pa
sisekė savo idėjas įkūnyti par
titūroje. Turint galvoje nepa
lankias lietuvių kompozitorių 
kūrybos sąlygas ir labai retas 
galimybes išgirsti savo kūrinius. 
jie yra išvarę gana reikšmingą 

vagą lietuvių kultūriniame gy- pozicinių priemonių vartojime, 
venime. Šiaip stengiuosi objek- Bendros žymės — šiaurietiškos 
tyviai įžvelgti kiekvieno progre- išraiškos su lietuviškų muzikos 
suojančio lietuvio kompozito- elementų atspalviu, 
r iaus muzikos charakterį . Taigi, — Lyg ir pasigendama kon-
tokiu metodu analizuojant bū- certo programoje pačių jauniau-
simos programos veikalus, sun- sių mūsų kompozitorių ir tų, 
ku ir bepasakyti, kas iš atrink- kurie šiuo metu taut ine simfoni-
tų veikalų labiau patinka. Be ne muzika reiškiasi Lietuvoje. 
to, šį kar tą prie to einu dau- Įdomu, kurie motyvai lėmė ap-
giau iš dirigentiško žvilgsnio, sieiti be jų? 
kaip interpretatorius. 

Klausytojams patarčiau imti 
(Nukelta į 2 psl.) 

Popiežiaus Jono XXIII herbas naujose Šv. Petro bazilikos priean
gio grindyse visuotinio Bažnyčios suvažiavimo atminimui. 
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BRANDI GROŽINES PROZOS KNYGA 
A l i s R ū t o s r o m a n a s 

Lietuviškos Knygos Klubas, 
kaip daugelis ir kitų leidyklų, 
turi gerą paprotį savo leidinių 
viršelinių aplankų pakraščiuo 

PRANAS RAZMINAS 

P r i e s a i k a " 
rūpesčių, iki mirties savųjų tar
pe ar karo lauke nuo priešo 
durtuvo ir kardo. 

Rašytoja gana psichologiškai 
narplioja Dobilio ir Gajutės šei-se trumpai supažindinti skaity- romantizmo sąjūdis. Jis aplau 

toją su knygos turiniu ir lite- žė tikrą, realų istorinių amžių minio gyvenimo labirintus. Gal 

Jeronimas Kačinskai 

atskirų veikalų visumą ir nevar
ginti savo dėmesio besigilinant 
į atskirus muzikinius aspektus. 
Taip pat sudaryt i objektyvų 
ryšį su klausomuoju kūriniu ir 
pasiduoti jo veikimui. 

— Kurie dalykai koncerte bus 
išpildomi pirmą kartą ir kas 
juose ypač būdingai pabrėžtino? 

—J. Gaidelio "Lietuviški šo
kiai" ir iš traukos iš mano "Vil
niaus siuitos" bus pirmą kartą 
atliekamos koncerte. Neturiu ži
nių apie neseniai VI. Jakubėno 
parašytą Intermezzo stygi
niams, a r t as veikalas buvo kur 
nors gro tas Chicagoje. 

Pabrėžtini šių trijų autorių 
skirtingumai nuotaikose ir kom-

ratūrine verte. Vienur įrašai te
turi tik reklaminės vertės, todėl 
ir žodžiai verti mažesnio dėme
sio, kitur jie vykusiai nusako 
naujo leidinio vienokią ar kito
kią reikšmę. Tai priklauso nuo 
to, kokių kvalifikacijų žmogus 
juos redaguoja. Nežinau, kas 
Alės Rūtos "Priesaikai" parašė 
"vedamąjį", tik mano, kaip skai
tytojo, supratimu, anų eilučių 
autoriaus gerai nusivokiama gro 
žinės prozos reikaluose. J i s ra
šo: "Šis kūrinys — tai iškarpa 
Lietuvos gyvenimo, kurį auto
rė čia atkuria savo lakia fan
tazija ir sodriu žodžiu. Stilius 

supratimą ir sumaišė buvusią tik reikėtų prikišti perilgai už-
tikrovę su fantazija. Ir tik vė- tęstą jų šeimos "šaltumo" isto-
liau susiformavo vėl sveika nuo
voka apie senolių buvusį kas
dieninį gyvenimą. 

Žmogus ir laikas 

Pagrindimai romane veikėjai 
— Raudmenos Dobilis ir Gaju-
tė su visa apylinkėse išsibars
čiusią giminėle. Pro skaitytojo 
akis pravedamos kelios genera
cijos. Tai daugiau negu 50-ties 
metų laikotarpis. Amžiai bėga, 
bet žmogus pagrindiniuose savo 
rūpesčiuose pasilieka vis toks 
pa t : myli. nekenčia, kerštauja, 

riją, nes autorė leido Dobiliui 
ir Gajutei šeimos laime pagy-

gyvas ir aiškus, sakiniai taupūs t r o k š t a šviesesnės ateities... Au-
ir suprantami, dialogai gyvi ir t o r ė s a v o v c , k ė j ų neįdealizuoja, 
sultingi. Tai romanas, kuris mū- b e t v a i z J u o i a j u o s t o k i u s > k o_ 
sų dienas sujungia su senelių k i ų m f . s s u t į n k a m e ir šiandieną 
gyvenimu ... didžiulėie pilkų žmonių minioje. 

Alė Rūta, jau dviejų grožinės C i a i r d i d i e j , k u r i įg a įkščia i su 
prozos knygų laureatė, užsitar- v i s o m i s s a v o ydomis. Kokių čia 
nautai iškyla už tėvynės ribų. 
kaip pirmaujanti rašytoja, o čia 
savo romanų serijos dalimi svei
kintinai laužo klaidingąjį praei
tųjų amžių lietuvio gyvenimo 
supratimą, kurį mums atnešė 

nerasi žmogaus gyvenimo sce
nų: nuo vyro ir moters svyruo
jančios meilės, nuo ilgų ir tr iukš 
mingų vestuvių ir moters gim
dymo skausmų iki neištikimy
bės, įtarinėjimų, kitų begalės 

Žibintas šv. Petro aikš 

Knygos viršelis, pieštas 
P. Jurkaus 

venti tik tada, kada ir pati lai
mė jau nebeturėjo tokios šilu
minės prasmės, kokios reikalin
ga gyvenimo pavasarį ar vasa
ros karščiuose. Buvo galima, vi
sai be skriaudos romano eigai, 
greičiau visus įtarinėjimus iš
siaiškinti. Tas nesusipratimas 
niūriai veikia skaitytoją ištisus 
šimtus puslapių. 

Be reikalo mergišiui Skind-
riui tiek daug skirta dėmesio.. 
Jis nebuvo to vertas. Vietoj jo 
buvo galima kitų problemų iš
kelti knygos eigoje. Šiaipjau vei
kalo kompozicija vykusi. 

Iš romano sužinoma, kad Lie
tuva brendo ir stiprėjo ne šuo
liais, ne metais, bet tik genera
cijomis ir šimtmečiais. Tai tar
si naujas pasaulis, kyląs iš ūka
nų. Romanas nesunku skaityti. 
Net mūsasis jaunimas jį gali 
pakankamai suprasti. Šią Alės 
Rūtos dovaną lietuviškajai vi
suomenei drįstu įrašyti j jauni
mui perskaitytinų knygų są
rašą. 

Didžiosios /mokaus gyvenimo 
problemos 

Karo žygiai, žmonės, gamta 
visa gyva. natūraiu. Laisvė. 

(Nukelta į 2 psl.) 

j^ea&ni PanjCM&į; 
SUVAŽIAVIMAS, TAMPĄS SĄJŪDŽIU 

Gal nei vienas iš paskutinio 
laikotarpio suvažiavimų nesu
silaukė tokio spaudos, radijo 
ir televizijos dėmesio, kaip da
bar vykstąs visuotinis Bažny
čios suvažiavimas Vatikane. 
Sekmadienį vienoje televizijos 
valandėlėje Chicagoje, praves
toje protestantų, kalbėtojas 
lagino visus melstis už suva
žiavimo sėkmingumą, ir pats, 
keldamas rankas į dangų, dė
kojo Kūrėjui, kad davė pasau
liui tokį žmogų, kaip popiežius 
Jonas XXIII. 

"Xew York Times" skelbia, 
kad į suvažiavimą yra atvykę 
38 nekatalikų stebėtojai ir ofi
cialūs svečiai. Jie turi rinkti
nes vietas posėdžių salėje. Se
sijų pertraukomis vyksta spe
cialūs tų stebėtojų posėdžiai, 
kuriuose jiems padedama su
sivokti suvažiavimo svarsto
muose objektuose. Atidarant 
visuotinį Bažnyčios suvažiavi
mą, britų lordas Fisheris, bu
vęs anglikonų primas, pasiun
tė popiežiui Jonui XXIII savo 
linkėjimus, kuriuos išreiškė žo
džiais : 

— Nuolankiai dėkodamas 
už mūsų bendravimą su Jumis 
pakrikštytųjų brolybėj, aš mel
džiuosi už Jus ir Vatikano su
važiavimą, kad Kristaus žodis 
gyventų t a rp Jūsų visame tur
tingume, kad Kristaus ramy
bė viešpatautų Jūsų širdyse i r 
kad Jo meilė visus Jus rištų 
tobulon harmonijon. 

Į Romą nuvykęs dr. Joseph 
H. Jackson, penkių milijonų 
Amerikos negrų baptistų va
das, spalio 17 d. spaudai pa 
reiškė, kad jis tiki, jog visuo
tinis Katalikų Bažnyčios suva
žiavimas "yra didelė gėrio j ė 
ga" . Jis kalbėjo (ir tai Ame
rikai perdavė "New York Ti
mes" bei kita spauda): "Aš 
esu didžiai paveiktas šio iš 
įvairių žemės kraštų susibūri
mo pasišventusių vadų, atsto
vaujančių 500,000.000 sielų. Ko 
aš iš šios didžios konferenci
jos tikiuosi, tai geros valios, 
be kurios mes mažai tegalime 
tikėtis vienybės". Tas dr. Jack
son yra vadas JAV baptistų 
sąjungos, didžiausios pasauly
je negrų religinės grupės, a t-
atovaujančios ketvirtadalį JAV 
negrų. 

Į Romą nuvykęs Pasaulio 
Metodistų tarybos prezidentas 
vysk. Fred Pieree Corson spa
lio 15 d. net 50 minučių kalbė
josi su popiežiumi Jonu XXIII. 
Po to pareiškė, kad juodu ap
tarė krikščionių vienybę: t a s 
J A V metodistų galva taipgi 
pareiškė, kad visuotinis Vati
kano suvažiavimas yra nuosta
bus. 

I r taip — tas suvažiavimas 
tampa nauju krikščionių su
artėjimo sąjūdžiu, kuris reiš
kiasi nebe tik centre, bet ir 
periferijose. Šito įdomų reiš
kinį pastebime pvz. Chicagos 
kaimynystėje esančiame Not
re Dame universitete. Čia spa
lio mėn. pirmoj pusėj įvyko 
bendras vadovaujančių katali
kų ir protestantų mokslininkų 
simpoziumas, kuriame dalyva
vo 25 universitetų profesoriai. 
Čia buvo iš Harvardo univ. d r . 
Kr. Stendhal. protestantų 
Umon Teologijos seminari
jos prof. dr. W. Pauck. 
Marquettc universiteto teolo
gijos departamento dekanas 
prof. B. Cooke. Notre Dame 
universiteto prezidentas d r . 
Th. Hesburgh ir kt. 

Ir koks įspūdis?! Protestan
tų liberalų žurnalo "Christian 
Century'" redaktorius dr. M. E . 
Marty pareiškė (žiūr. "Chica-
go Daily News" spalio 20 d.) : 
"Pirma negu mes susirinkome, 
turėjome jausmą, kad tai ne
gali įvykti, o po to — mes ste

bėjomės kodėl tai neįvyko 
anksčiau". Mundelein kolegi
jos prezidentė sesuo Maria Ona 
Ida kalbėjo: "Buvau sužavėta 
tuo susipratimo dvelkimu, ro 
domu iš abiejų pusių". Ir t o k s 
bendras vadovaujančių protes
tantų ir katalikų pobūvis Not
re Dame universitete jau t r e 
čias. Jis buvo toks nuoširdus , 
jog minėtas redaktorius d r . 
Marty pažymėjo: "Tiesiog bu
vo sunku pasakyti, kas y r a 
kieno pusėje." 

Panašūs bendri pas i tar imai 
taipgi vyksta Šv. Jono abat i 
joje. Minn. Jie taipgi buvo Lo
jolos universitete Chicagoje. 
Vadovaujanti Vatikano suva
žiavimo mintis — pakr ikš ty 
tųjų, krikščionių vienybė — 
jau tampa sąjūdžiu. J is d a r 
ryškiau reiškiasi Vokietijoje, 
kur katalikai su protes tanta is 
pasiekė net ir politinio veiki
mo vienybės, liudijančios, ka ip 
toli jų suartėjimas nuėjęs. 

Tas viskas mumyse sukelia 
ypač dvi mintis. Viena, k a d 
mums. kur tik galimybės lei
džia, reikia ieškoti ryšių su 
krikščionimis, t raukiant v isus 
vienybėm Krikščioniškojo hu
manizmo ugdymas ypač svar 
bus raudonojo barbar izmo 
grėsmėje. Per keturis š imtme
čius katalikai ir pro tes tanta i 
bei kitų tikybų atstovai kovo
dami ieškojo ir akcentavo t a i , 
kas juos skiria, o d a b a r a tė 
jo laikas pamatyti, kad y r a 
daug dalykų, kurie mus jun
gia. 

Antra , kaip religinėje, t a ip 
ir kitų vertybių sri tyje t u r i 
me įžvelgti tuos pačius tei
giamus kelius. Paskutiniu lai
kotarpiu jau mes perdaug įsi
siūbuojame į akcentavimą, kad 
vieni esame liberalai, kiti kon
servatoriai ar dar kokie. O 
reikėtų daugiau jausti , kad vi
si esame lietuviai. Ne tiek ka
potis dėl antraeilių skir tumų, 
kiek jausti tą mus visus vie
nijantį lietuvišką ryšį, mus vi
sus jungiantį lietuvybės išlai
kymo uždavinį, mus visus mo
bilizuojančią tautos laisvinimo 
pareigą. To viso mes sėkmin
giau pasieksime, pakildami į 
aukštesnį dvasios kul tūros 
laipsnį. 

Bet grįžkime vėl prie dabar 
ties aktualijos — visuotinio 
suvažiavimo Vatikane. Šalia 
bažnytinės administracijos hie-
rarchų, ten matome pirmą to
kį tarptautinių mokslininkų, 
teologijos ekspertų susitelkimą 
iš visų tautų. Jų ten esama 
arti 200. Čia randame tokias 
įžymybes: kaip Strasburgo do
mininkoną Yvcs Congar, Pa 
ryžiaus Jean Daneilou. Lijono 
Henri Lubac. Innsbrucko Jo
seph Jungmann. Muencheno 
Romano Guardini ir Michael 
S h m a u s . Tuebingeno Kar i 
Adam ir Hans' Kueng. Luzer-
nos (Šveicarijoje) Ot to Kar -
rer. Italijos prof. Roginald M. 
Garrigou - Lagrange. Jeruza
lės abatą Leo Rudloff, Seton 
Hali universiteto Žydų - Krikš
čionių Studijų instituto prof. 
John M. Oesterreicher.. 

Iš žymiųjų amerikiečių 
mokslininkų - teologų ten ap
tinkami Gustave A. VVeigei, 
Joseph Fenton ir daugybė ki
tų. Tai turėdami mintyje, ga
lime džiaugtis Jono XXIII pa
rodytu dėmesiu mokslo a t s to 
vams ir kartu patys tame ga
lime rasti įkvėpimą daugiau 
gilintis į gyvenimo prasmės, 
pasaulėžiūros mokslus, k r ikš
čionybės idealus, kad jie būtų 
ne vien mums atsitiktinis pa
veldėjimas iš tėvų. bot mūsų 
pačių giliu mąstymu prieita ir 
giliu įsijautimu įsisavinta tie
sa, gyvenimas ir kelias. 

i. P r . 
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VAI IR ATLĖKĖ RAIBA GEGELĖ
Antano Tamošaičio dailės paroda Čiurlionio galerijoj

LITERATŪRINIO
PRIEGLOBSČIO ANAPUS

IEŠKOJIMAS

Saulėto ir spalvingo rudens 
pavakarė. Grįžti iš Antano Ta
mošaičio meno parodos namo. 
Kieme ir gatvėj medžiai ir žo
lynai pina rusenančios saulės 
abstrakcijas. Tik ką matytos 
parodos įspūdžiai liejas į bend
rą spalvinį potvynį, plaujantį 
tavo sieloje rudenėjančios bū
ties pakrantes. Sekmadienis. 
Jokių ypatingų darbų. Gera va
landėlę atsisėsti, pasiimti meno 
istorijos pastarojo šimtmečio 
tomą, sklaidyti jo puslapius, 
spalvom žėruojančias reproduk
cijas ir akimis keliauti nuo sau
le degančio Aries iki vėsių, 
miglon įsisupusių Norvegijos 
fiordų.

KAZYS BRADCNAS

Lietuvą. O kūrybinės minties 
ir išraiškos prasme ten užčiuop
sime lietuviškosios dvasios pa
mušalą.

Nuo pietį) ligi šiaurės

naujiena, jei- 
senųjų lietu- 
gėlynus, sod- 
lyg temstan-

Kai sena tamoa modernu
i

Ar visa tai yra naujiena? Ir 
taip ir ne. Nėra 
gu prisiminsime 
viškųjų skrynių 
rias, prigesintas, 
čio vakaro vitražines spalvas 
ar apgalvotai kruopštų prijuos
čių derinio išieškojimą. Tačiau 
naujiena — viso šito perkėlimas 
individualion tapybon, dailinin
kui nepaskęstant į sentimenta
lų ir bevardį liaudies meno ko
pijavimą. Galima būtų manyti, 
kad 'spalvinėje mūsų tapyboje 

Vakarų Europos naujųjų lai
kų menas. Kokia vienuma ir 
koks įvairumas! Kokia spalvų dabar pradėjo reikštis tai, kas 
ir minties kaita. Nechaotiška, grafikoje Petravičiaus ir Au- 
ne atsitiktinė, bet tampriai su
rišta su kraštu, su žeme, su jų 
augintinio žmogaus dvasia. Pie
tuose viskas skęsta prancūzų 
impresionizmo saulėtam mirgu
liavime. Ir žmogus jame tirpte 
ištirpsta nerūpestingo džiaugs
mo ar entuziastiškos savižudy
bės ugny. Labiau šiaurėn, žemy
no širdyje būties problemų ir 
aštrių klausimų sriautas pilasi 
tirštomis ekspresionizmo spal
vomis. Juoda ir balta — gyve
nimo ir mirties dialogas krau
piai aidi grafikos raižiniuose. 
Dar labiau šiaurėn — vėstanti 
ir visa kam abejinga saulė jau 
nebedegina žmogaus širdies. Jis 
nesitaško spalvų ir kontrastų 
liepsnom, bet giliai mąsto. Be 
teatrališkos pozos, be rėkian
čio skundo ir be akimirksninio 
džiaugsmo. Viskas ateina ir vis
kas priimama kaip būties pil
natvės elementai su kone religi
niu liūdesio ir laimės jausmu. 
Vartai knygos puslapius ir klau
saisi Vakarų pasaulio meno kal
bos...

Kieno jis augintinis?

giaus buvo atidengta paskuti
niame nepriklausomybės penk
metyje Ir šitai regime ne vien 
tik A. Tamošaičio darbuos. Ei
lėje pastarųjų mūsų dailininkų 
parodų tai vieno, tai kito pa
veikslo šaknys buvo nugrimz
dę į tuos pačius klodus. Tačiau 
A. Tamošaitis yra pats pirma- 

' sis, išdrįsęs visą savo parodą 
taip atkakliai, nebijodamas pra
rasti net įvairumo, sukirpti mi
nėtų ištakų prasme. Sukirpti 
ne senuoju modeliu, o turint 
prieš akis ir viso pulsuojančio 
šių dienų meno naujausias iš
raiškos priemones, spalvines ir 
technikines galimybes.
Tapyboje jau ne vien tik spalva

Gal, sakysim, kai kam, ste
binčiam ypač A. Tamošaičio 
aliejines, tiesiog apčiuopiamos 
kiliminės medžiagos ryškumu 
įrėmintas spalvas, gali kilti 
klausimas: ar čia iš viso yra 
tapyba, o gal tik vitražinio ar 
kiliminio įspūdžio kartojimas? 
Abejojimas šių dienų meno rai
doje būtų gerokai pavėluotas, 
kai jau ne vien tik spalva ir ne 

Ir vėl grįžti prie tik ką ma
tytos Antano Tamošaičio darbų 
parodos. Ar jis neiškrinta iš 
apmąstyto kelio? Kieno jis 
augintinis? Kur jo šaknys ir 
kur jo tėviškė?

Ir kai vaizduotėje atkuri taip 
neseniai regėtas spalvas ir nuo
taiką, linijas ir plėmus, paukš
čius, aitvarus ir žalčius, gėlių, 
medžių ir sodybų kontūrus, tu 
jau žinai, iš kur visa tai paim
ta, kur visa tai yra ne tik dro
bės, ne tik popieriaus statikoje, 
bet realioje žmogaus, tautos 
ir žemės slinktyje. Vakarų me
no kontūruose tai būtų kažkur 
tarp žemyno vidurio ir šiaurės, 
kur problemų ir spalvų kraštu
tinumai išsilygina, kur nebėra 
akinančių spalvų riksmo, bet 
nėra ir vien blyškiųjų žiemos 
spalvų pilkumos, kur žmogus ne 
pasitiki atsitiktinumo efektu, 
kur jis pats yra tiek kuklus, kad 
pačią savo būties problemą 
sprendžia, neiškišdamas priekin 
paties žmogaus, o labiau kal
basi su sesutėm žvaigždėm, 
saule motule, broliu paukščiu, 
su jūromis mariomis ir smilčių 
kalneliais. Visa šitai pavertę 
geografine sąvoka, gausime Antanas Tamošaitis Pabaigtuvės (tapyba)

vien tik realusis objektas Už
antspauduoja tapybą, kai jau 
ir trafaretinės technikos ribos 
arba visai išnyksta arba išsi
veržia nebūtinai spalviniu, o 
net ir bet kokios medžiagos re
alumu.

Pakluonių užuovėjos

Dabar vėl užmirštam plačiojo 
meno pasaulio vėjus ir audras, 
grįždami lietuviškųjų pakluonių 
užuovėjom Tokių vietelių aps
čiai randame ir aliejiniuos, ir
akvareliniuose, ir litografiniuos Mm1::' 
A. Tamošaičio darbuos. Jos la
bai greit atrandamos, nes pa
žymėtos įprastiniu rūpintojėliu, , 
kryžių siluetais, lietuviškų so
dybų kontūrais. Visa tai lietu
viškai širdžiai turėtų būti labai 
■brangu, kone šventa. Tačiau, 
kai eilė metų visa tai mūsų me
ne, mūsų literatūroj ir muzikoj 
pateikiama vis su tuo pačiu 
kontekstu, jauti, kad ir dvasios 
imlumas tokiam efektui darosi 
nebe tas, kad pradedi bodėtis, 
kaip ir kiekvienu daiktu, virs
tančiu trafaretu ir sentimentu 
Imi norėti, kad menininkas ne- 

į išsisakytų taip pažodžiui, kad 
jis pasitikėtų ir žiūrovo pastan
gomis pačiam atsikasti tuos pa- j 

, veikslo klodus, kurie nėra taip 
akin duriantys, bet kurių lietu
viškumas, gal būt, yra pirma
pradinėje savo gelmėje.

Muzikaliniame Chicagos gy
venime Lyric Operos pastaty
mai šalia simfoninių koncertų 
Orchestra Hali salėje yra reikš
mingiausi sezono įvykiai. 90% 
visų bilietų į tuos spektaklius 
būna parduodama beveik iš 
anksto.

Publikos griūtis
Taigi visuomenės susidomėji-

Antanas Tamošaitis Aitvaro išdaigos (akvarelė)

Čiulba ulba paukšteliai
Todėl ir A. Tamošaičio šios 

parodos darbai labiau hipnoti
zuoja ne tie kryželiniai ir smūt- 
keliniai, bet tie, iš kurių gelmės 
prasimuša netrafaretinis lietu
viškasis objektas, o spalva, 
kompozicija, pasakos ar dainos 
užuomina bei nuotaika. Saky
sim, kai prisimeni A. Tamošai
čio visokioje technikoje taip 
mėgiamą paukščio motyvą, kai 
praskraidini pro akis tokį įvai
rų jų margumą, tiesiog kone 
girdi anos senosios dainos 
paukštę, kuri,

Kolei tupėjo, 
Visa žėrėjo, 
Išlėkdama suskambėjo.
• -

Tamsesnis šešėlis
Ir pagaliau, kai pritrūksti sa-

Chicagos Lyric Operos sezonas
Yra ko išgirsti ir pasižiūrėti

ALEKSANDRAS KUČICNAS

mas opera yra didelis ir jeigu 
ši operos kompanija turėtų val
džios ar miesto paramą (kaip 
Europoje), tai operos sezonas 
tęstųsi ne 2 mėnesiu, bet visą 
rudenį ir žiemą. Deja, Lyric 
Operos išlaidos yra tokios di
delės, jog operos mylėtojams 
teįmanoma pasiūlyti tik 7—8 
savaičių operos sezoną. Tuo la
biau, kad išlepinta didmiesčio 
publika reikalauja pačių geriau
sių pasaulio dainininkų, dirigen
tų, režisierių, tuo iškeldama ope 
ros pastatymų išlaidas bei sezo
no deficitą į milžiniškas sumas.

Operos vardai ir žvaigždės
Kadangi Lyric Operos spek

takliuose publikoje vis dažniau 
tenka matyti lietuvių, manau, 
“Draugo” skaitytojams būtų 
įdomu sužinoti apie šių metų 
7 savaičių operos sezoną, kuris 
prasidės spalio 12 d. su Borodi- 
no opera “Kunigaikštis Igoris”.

Lyric Opera, laikydama save 
festivalinio pobūdžio kompani
ja ir turėdama labai mišrią pub
liką, visas operas stato ta kal
ba, kuria jos originale buvo pa
rašytos. Tačiau, mums atrodo, 
kad “Igoris”, statomas rusų 
kalboje (gana sunkus uždavi
nys ne rusams dainininkams) 
ne vien dėl šio principo, bet 
dėlto, kad turi dainininką, ku
ris laikomas antru Šaliapinu — 
bulgarų bosą Boris Christoff. 
Jis šioje operoje atliks net dvi 
partijas. “Kunigaikštis Igoris” 
Chicagoje statomas spalio 12, 
15 ir 20 dienomis.

Po šio neeilinio pastatymo ki-

vo apmąstymui minties, kai vėl 
nori pakilti ir gelstančių medžių 
gatve pasukti Čiurlionio galeri
jos linkui dar kartą permesti 
akimis šią, daug džiaugsmo tei
kiančią parodą, perbėga tavo 
kelią ir tamsesnis šešėlis. Taip, 
Vakarų meno paletėn mes, pra
dedant Čiurlioniu ir baigiant 
šia kūrybingiausio amžiaus 
karta, jau įsiterpėm ir su lietu
viškosios dvasios vaizdu. Ieš
kantis visada jį ras, keliauda
mas nuo saulėtojo Aries link 
ūkanotos šiaurės. Tačiau, ar 
įstengs lietuviškuosius bruožus 
mene gilinti čionykštė jaunoji 
mūsų menininkų karta ir ar pa
vergtoje tėvynėje bus galimy
bių lietuviškajai dvasiai pilnai 

i išsisakyti?

ti Lyric Operos spektakliai bus 
iš taip vadinamo Standartinio 
repertuaro, operos, kurios turi 
garantuotą pasisekimą: “Bohe
ma” (spalio 22 ir 27), “Tosca” 
(spalio 26, 29 bei lapkričio 3), 
“Meilės Eleksyras” (spalio 31 
ir lapkričio 2, 5), “Figaro Ves
tuvės” (lapkričio 7 ir 9). Be
veik nevertėtų priminti, kad šių 
operų pastatymuose dalyvaus 
pirmaują pasaulio dainininkai: 
Renata Tebakli, Lisa della Ca- 
sa, Rita Streich., Anna Moffo, 
Tito Gobbi, Richard Tucker ir 

i kiti.

Melodinga egzotika
Ryškus, didesnis operos pa

statymas: “Samsonas ir Dail
ia”, lapkričio mėn. 14 d. — “Ssun 
sonas ir Dalila” yra rečiau gir
dima opera, gal būt, dėlto, kad 
ji nelabai teatrališka, turinti 
mažiau sceninio veiksmo, negu 
kitos populiarios operos. Daž
nai ši opera vadinama daugiau 
oratorija negu opera, greičiau
siai todėl, kad choras šioje ope
roje turi statišką, neveiklų po
būdį. Saint - Saens’o muzika ta
čiau yra labai graži, melodinga, 
egzotiška (taip, kaip egzotiką 
suprato 19 šimtm. prancūzų mu
zikas). “Samsono ir Dalilos” pa
statymui Lyric Opera pasikvie
tė pačias geriausias jėgas, ku
rias šiuo metu buvo galima ras
ti šiai operai Vakarų pasauly. 
Dalilos partiją atliks Gulietta 
Simionato, Samsono — kanadie
tis tenoras Jon Vickers. ši ope-

(Nukelta į 2 psl.)

Šiandieniniame tremties išei
vių gyvenime susiduriame su 
keistu ir gana įdomiu reiškiniu. 
Kaip žinome, visose srityse 
yra norinčių ir nepajėgiančių 
dirbti kūrybinį darbą. Tokių, 
gal net daugiausia, yra ir li
teratūroje. Vieni jų yra nepre-. 
tenzingi ir nuoširdžiai priima, 
kas kritikos pasakoma apie jų 
raštus, kiti to negali pakęsti 
ir pradeda už savo kūrybą ko
voti. Be abejo, niekas čia ste
buklų lietuvių literatūroj nesu
kūrė. Tačiau yra tam tikras 
mastas ir nereikia kažkokių 
išminčių pasakyti, ko vienas 
ar kitas darbas yra vertas. Jei
gu rašantysis savo darbą gi
na — tegu. Juk pagailau jei 
jis savo kūrybos nevertins, 
kas ją vertins. Bet mes susi
duriame su faktais, kad savo 
kūriniams ginti žmonės ieško 
talkos anapus geležinės už
dangos.

Nereikia perdaug piktintis, 
kai jauno žmogaus silpną kū
rinį tėvai nori įsprausti į lie
tuviškos spaudos kultūrinį 
skyrių, teigdami, kad, jei lie
tuviai nespausdins, tai prade
dąs rašyti jaunuolis nueis į 
anglišką spaudą. Gaila, bet 
toks ultimatumas nepasitar
nauja lietuvių kultūrai, nes 
tuo norima nuvertinti visa lie
tuviškos spaudos esmė. Jeigu 
tik nors truputį kūrinys įma
nomas, lietuviškoji spauda 
mielai jį spausdina ne tik be 
ultimatumų, bet su padėkos 
jausmu ir džiaugsmu. Tiesa, 
tokių forsavimo atvejų nedaug, 
jie nėra reikšmingi ir vienaip 
ar kitaip išsprendžiami. Blo
giausia yra su tais, kurie, kaip 
minėjime, ieško pagalbos pas 
lietuvių tautos okupantą.

Amerikoje gyvena lietuvis 
dr. A. Margeris. Kiek teko 
matyti jį susirinkimuose, jis, 
rodos, buvo gana gražiai lie
tuviškai nusiteikęs ir nekentė 
jokių laisvės priešų bei oku
pantų. Tačiau gaila, jis pra
dėjo spausdinti knygas ir jo 
“Šliuptarniai” susilaukė kriti
kos. Autorius perdaug nenusi
minė, kadangi kritika lietė ne 
tiek literatūrinius aspektus, 
kiek joj vaizduojamą kontro
versinį asmenį. Vėliau auto
rius parašė dar porą knygų, 
kurios jau dėl jų neabejotinai 
menkos vertės buvo sutiktos 
nepalankiai. Ir čia rašytojas 
pasimetė. Jis, neapykantos pa
gautas, persiuntė knygą Lie
tuvos okupantams. Šie, medžio
dami simpatikus laisvajame 
pasaulyje, išspausdino jo porą 
knygų ir šiuo galutinai auto
rių papirko. Dabar Margeris 
pasidarė komunizmo gerbėjas 
vien todėl, kad kompartija iš
spausdino jo knygas, nors ši 
savo spaudoj literatūriniu at
žvilgiu taip pat gerai jų ne
įvertino, o pridavė joms, kaip 
jie sako, daugiau tik Ameri
kos pažintinės reikšmės. Gai
la, tačiau nieko nepadarysi, 
jei žmogus savo rašiniam iš
kišti šaukiasi enkavedisto tal
kos.

Pamačiusi šį atveją, neabe
jotinai turinti daugiau gabu
mų, S. Pipiraitė taip pat nu
tarė pabandyti laimę pas ko
munistus. Šie taipgi išspausdi
no porą jos knygų. Savo raš

Ados Korsakaitės piešinys

tais, daugiau ar maižau, ji 
taipgi remia komunistinį pa
saulį, sudarydama progos ko
munistam teigti, kad ameriki
niame gyvenime yra rašytojų, 
pripažįstančių dabartinę padė
tį Lietuvoj. Pipiraitė, siekda
ma, kad knyga būtų greičiau 
išspausdinta, pasiuntė net oku
panto tarnui A. Venclovai pa
dėkos raštą už jo Lietuvą nie
kinančią knygą “Gimimo die
na”.

Šiais pavyzdžiais patrauk
tas, Amerikoj gyvenęs ir kri
tikos neįvertintas a. a. Liudas 
Zeikus nutarė taip pat paban
dyti laimės. Kaip “Vilnis” rug
sėjo 15 d. laidoj skelbia, ve
lionis bendradarbiavo komu
nistinėj spaudoj, prašydamas 
apie tai neskelbti, o pora sa
vaičių prieš mirtį pasiuntė ko
lonizuotos Lietuvos Rašytojų 
s-gai Vilniuje rankraštį, tikė
damasis, kad tie bent propa
gandos dėlei jį išspausdins.

Buvo keletas ir smulkesnių 
atvejų, tačiau dabar paskuti
nysis yra Albino Morkaus, ku
ris taip pat, nerasdamas Va
karuose įvertinimo, pradėjo 
savo kūrinius siųsti į okupan
to spaudą, tikėdamasis ten po
puliarumo ir įvertinimo.

Gerai, kad žmonės vertina 
kūrinius ir gina literatūrą. Ta
čiau gaila, kad vardan litera
tūros išduoda tėvynę, parem
dami okupantą. Šis, be abejo, 
norėtų tokių ir daugiau, nes 
jiems nesvarbu literatūra, 
jiems svarbu propaganda.

Pasitaikė ir linksmesnių at
vejų. Prieš kiek laiko “Perga
lė” iš laisvosios spaudos •per
sispausdino Antano Gustaičio 
humoristinių eilėraščių pluoš
tą, žinoma, su paaiškinimais. 
Amerikoje gyvenąs autorius 
ne tik nepadėkojo, bet dar Lie
tuvių Dienose išspausdino ei
lėraštį apie komunistinio ra
šytojo laisvę ir biografiją, ku
rioje šis visada aiškinasi jau 
vystykluose kovojęs prieš buo
žę, o dabar kovojąs už liau
dies reikalus.

Todėl į klausimą, kas nuva
ro iš laivojo pasaulio rašyto
jus į komunistinį pasaulį, ku
riame nėra jokios laisvės ra
šyti, galėtume atsakyti — ne
pajėgumas rašyti ir nepajėgu
mas suprasti tikrosios komu
nizmo reikšmės. Šie autoriai, 
nors ir nemokėdami, šoka pa
gal kompartijos socialistinio 
realizmo botago pliaukšėjimus 
vien už tai, kad kaip gimna
zistai pamato savo darbelį iš
spausdintą. Gera kūryba dar 
ir laisvam pasaulyje sugeba 
išvysti šviesą, nors ir gana 
sunkiom sąlygom, nes lietuviai 
vis mažiau benori skaityti, jie 
vis kaskart labiau atsilieka 
nuo amerikiečių. Tačiau, jei ir 
niekada kūrinys negalėtų iš
vysti pasaulio, vis dėlto nega
lima nauodtis komunizmo pa
tarnavimais, kuris kiekvieną 
tokį darbą išnaudoja okupaci- 
niem varžtam suveržti. Lietu
vių susirūpinimas, kad rašy
tojai išduoda laisvąjį pasaulį, 
yra bereikšmis. Teišdavė tik 
neįvertinti nepajėgieji, kartu 
parodydami, kad be literatū
rinio nepajėgumo jie yra silp
ni ir kaip lietuviai, ir kaip ir 
žmonės. L. Galinis
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KAS GI, IŠ TIKRŲJŲ, VYKSTA VATIKANE? 
XXI-jo Visuotino Susirinkimo proga 

KUN. LEONARDAS GIŽINSKAS, T. L. 

Spauda gausiai rašo apie kauja. Tokio susirinkimo nuta- susirinkimų. Vadinasi, imant vi-
H-jį Visuotiną Susirinkimą, pra- rimai turi gaiios visoje Bažny- durkj , vienas susirinkimas ten-
sidedantį spalio 11 d. Vatikane, čioje, jeigu jie yra patvirtinti ka kiekvienam šimtmečiui. Ta-
Kai kas vadina tą įvykį santa- Popiežiaus. Šita popiežių privi- čiau, būtų klaidinga imti šitą 
ryba, kiti — koncilija. Bet, kiek legija, išimtina teisė, šaukti vi- proporciją aritmetiškai. Visiš-
aš pastebėjau, bent lietuvių suotiną susirinkimą ir jam va- kai nebuvo visuotinų susirinki-
spaudoje niekas nepasakė, kas dovauti, remiasi ne tik tradici- mų 1-me, 2-me, 3-me, 10-me, l i 
tai yra. Tai nėra kasdieninis, ja, bet aiškiais nuostatais, ku- me, 17-me ir 18-me šimtmečiuo-
eilinis įvykis, kuris yra kiek- ne buvo priimti Chalkedono Vi- se. Po vieną susirinkimą turėjo: 
vienam aiškus bei suprantamas, suotino Susirinkimo 451 metais ; 6-tas, 7-tas, 8-tas, 9-tas, 14-tas. 
Tai retas įvykis, i r jojo aptari- vadinasi — laikais, kada popie- ir 19-tas šimtmečiai. Po 2 susi
mas yra š i s : Visuotinas Susirin- žių kontrolė visų bažnytinio rinkimu buvo 4-me, 5-me, 15-me 
kimas yra Visuotinos Bažnyčios gyvenimo vyksmų, dėl supran- ir 16-me amžiuose. Po 3 susi-
nepaprastas mokantis ir tvar- tarnų istorinių priežasčių, da r rinkimus tenka 12-am ir 13-am 
kautis organas. Kirtis padėta nebuvo pasiekusi pilno išsivys- amžiams. Kai kurie istorikai, 
ant žodžio "nepaprastas". Ko-

Švento Petro bazilika ir aikšte Vatikane 

dėl taip, paaiškės toliau. 

Bažnyčios paskirtis 

Dieviškas Bažnyčios Įkūrėjas 
pavedė jai tris dalykus. Moky
ti žmones Evangelijos. Vado
vauti jiems ta prasme, kad jie 
savo elgesiu bei gyvenimu ne
prasilenktų su savo galutine pa
skirtimi. Pašventinti juos, var
tojant tam tikras, Jojo paties 
nustatytas priemones. Todėl Jis 
ir davė ta i savo Bažnyčiai mo
kymo, valdymo bei Sakramen
tų teikimo galias. Tas galias 
turi pilnumoje vyskupai ir jųjų 
galva Popiežius. Kunigai ir kiti 
žemesni dvasininkai tėra anų 
padėjėjai bei vietininkai. Po
piežius ir vyskupai naudoja tas 
galias nuolatos, kasdien, kada 
kiekvienas savo sritvie atlieka 

kurie yra mažumoje, skiria Flo
rencijos susirinkimą nuo Fer-
ra ros Tada 15-am šimtmečiui *yje kraštutinių nuomonių, kiek Parlamentas konstituciniuose 
tek tų irgi 3 susirinkimai. Bet ta* ^ e č i a visuotino susirinkimo kraštuose y ra nuolatinė institu-
t a d a ir dabartinis būtų ne XXI- autoritetą. Vieni visiškai atme- cija. Susir inkimas Bažnyčioje 
sis, bet XXII-sis. Tai būtų prieš t a tą autoritetą. Jie sako, kad pasitaiko retkarčiais ir y ra lai-
bendrai priimtą tradiciją. Pa- susirinkimas primenąs parla- komas nepapras tu įvykiu. Par-
CTaliau, ar . laikvti Florencijos ir mentą. Gi Atpirkėjas nėra įstei- lamento nariai y r a vienaip ar 
Ferraros susirinkimus atskirais 

gęs savo Bažnyčios ant parla- kitaip renkami. Nėra jokių rin-
— turi spręsti ne istorikas, bet mentalinių pagrindų. J is davė kimų visuotino susirinkimo da-
kanonistas: destis — bažnytinis jai patriarchalinę santvarką, lyviams. Gi žiūrint pirmapra-
teisimnkas. Kaip šeimoje. Tačiau, būtų ga- dės evangelinės dvasios, kiek ji 

Susirinkimo autori te tas n a sunku įžiūrėti panašumą atsispindi Naujajame Testamen-
Esama dabar ir buvo praei- tarp susirinkimo ir parlamento. (Nukel ta į 2 psl.) 

Popiežius Jonas XXIII t *r 
tymo. Chalkedono susirinkimo 
nuostatą vėliau pakartojo IV 

savo pareigas. Užteks paminėti Konstantinopolio, I i Liono ir Flo 
tokias visiems žinomas jųjų na- rencijos susirinkimai. Šalia vi-
reigas, kaip paprasti pamoks- suotinų susirinkimų būna dar 
lai, PoDiežiu enciklikos bei ki- tautinių, provincinių bei diece-
taip pavadinti raštai, vyskupų 
ganytojiniai laiškai 

MAŽŲJŲ ŽMONIŲ IR DIDELIŲ 
SIELŲ ATMINIMUI 

ftJė Rūta apie savo premijuotąjį romaną ir ateities planus 

TARP ŪKANŲ IR 
PRAGIEDRULIŲ 

Aną dieną varčiau Čiurlio
nio Galerijos Chicagoje sta
tistiką. Galerija šį rudenį šven
čia savo veiklos penkmetį. Jos 
tur tas jau siekia 19.000 dol. 
sumą. Kai prisikels laisvoji 
Lietuva, tas tu r tas sugrįš į 
Vilnių, kaip iietuvių išeivijos 
dovana tautai. Statistika sako. 
kad parodų lankytojų skaičius 
mažėja, bet užtat parodų me-

Produktyvi ir kūrybinga ra- kų Lietuvos buitį ir istorinius ma čionykštį lietuviu gyvenimą, 
šytoja Alė Rūta vėl atžymėta ano meto įvykius. Karo ir po- senosios emigrantų kar tos ir ] 
mūsų laikraščių romanine pre- kario dienų Lietuvos kaimo te- naujųjų t remtinių susitikimą ir i 
mija. Šį kar tą ji laimėio "Dir- mą Alė Rūta užgriebė taipgi ne

žinių susirinkimų. Jų varaai pa- V os" skelbtąjį romano konkursą, seniai išėjusiame "Brolių" ro-
+ įvairaus sako. kas jie yra ir kaip pla- P r i e š k e l e t ą m e t ų j , n u s k y n ė mane. Su "Keliu į kairę", lai-

rango bažnytiniai įstatymai bei c į a i siekia jųjų jurisdikcija. Jie i r -Draugo" romano konkurso mėjusiu dabar "Dįrvos" roma-
potvarkiai.^ pareigų nurodvmai šaukiami aukščiausių atitinka- laurus, parašydama vieną iš la- no konkursą, rašytoja pirmą 
bei paskvnmai ir kita. Visa tai m ų bažnytinių vienetų dignito- biausiai skaitomų knygų "Trum- kartą savąja plunksna imasi te-
mes vadiname paprastu Bažnv- rių ir jų nutarimai teturi galios p ą d i e n ą » _ g r a u d ų ir liūdna mos. gvildenančios čionykštį -
čios galių bei pare*_srų vykdymu, tik toms sritims. Praktiškai, 

Nepaprastos padėtys bei Įvykiai 

Gyvenime ir istorijoje pasi-

eius. mes negalime ne-
nastecėti. kad Bažnyčios valdy
mas pasidarė labiau centrali
zuotas. 

Susirinkimų istorija 
Ligi 9Ū olei cuvo zu visuotinų 

bent šiais laikais, tie nutarimai 
yra reikalingi vis tiek Romos 
vienokio a r kitokio patvirtinimo, 

taiko situacijų, kada reikalin- M a t s u s i ž i n o j i m o priemonėms 
ga padaryti išimtinos svarbos Ų J Į ^ Į ! 
sprendimai. Tie sprendimai yra 
tiek svarūs, kad vienam asme
niui, kad ir labai aukštai pasta
tytam, labai sunku imtis visiš
ką atsakomybę. Tai nėra kom
petencijos bei jurisdikcijos 
stoka. Tai tėra tik moralinė bei 
psichologinė būtinybė. Kitaip 
tariant, nėra tokios bažny
tinės problemos, kurios Po
piežius pats vienas ne-ga-
lėtų, neturėtų teisės išspręs
ti. Jis turi visą bažnytinių ga
lių pilnybę. Bet ir šitoje padė
tyje jisai pasilieka žmogus. Pri
tarimas bei moralinė parama 
jam pageidaujama, o kai kada, 
žmogiškai kalbant, netgi būti
na. 

jaunos mergaitės gyvenimą. Vė- amerikinį senųjų ateivių kar-
liau šią, sakytume; moteriškąją tos ir naujųjų gyvenimą bei iš 
temą autorė dar plėtojo ir kita- to kylančias problemas. Šia pro-
me savo romane "Motinos ran- ga užkalbinta autorė atsakė į 

jų santykius. Įdomu, koks buvo 
pirminis pa ska t a s rinktis roma
nui tokią t e m ą ? 

— Jokio išorinio paskato ne
buvo. Tema a ts i rado po ilgesnių 
stebėjimų daugelio žmonių gy
venimų palyginimų, integraliai 
jungiantis savam, vidiniam pa
sauliui, realiems vaizdams ir kū
rybinei vaizduotei. 

— Ar seniai j au kaupėte me-
kos" . Pastaruoju metu buvo pa- keletą klausimų, liečiančių pa- daagą? Kiek ji yra a t remta i 

čios laureatės kūrybą ir apla- konkrečią t ikrovę ir kiek ir kū
mai mūsų literatūrinį pulsą. ria prasme perkeista -Jūsų kū-

— K?!bama, kad pastaruoju rybinės plunksnos? 
premijuotu savo romanu, po ei-: —Medžiaga sukaupta ir vidu-
lės istoriniu, vėl srižtate į da- je nešiota per eilę metų. Roma-
barties prob!?mas. vai7xhioda- (Nukelta j 3 psl.) 

raš ius visą eilę istorinės tema
t ikos romanų: "Žvaigždės vir
šum girios", "Į saulėtekį" ir 
šiomis dienomis Lietuviškos 
Knygos klubo išleistą "Priesai
ką", vaizduojančią Vytauto lai-

^*lHM, 

Bažnyčios susirinkimai 

Tik ką paminėtais 
yra šaukiami susirinkimai. Tų 
susirinkimų nutarimai yra ne
paprastas Bažnyčios mokymo 
bei tvarkymo būdas. Yra kelios 
rūšys susirinkimų. Jei visi ra -
saulio vyskupai y r a kviečiami 
dalyvauti, tai toksai susirinki
mas yra vadinamas tl—NJtilHM 
arba ekumeninis. Tokį susirin
kimą tegali šaukti Popieži 
niekas kitas. Popiežius pais as
meniškai a r per savo paskirta 
atstovą - legatą jam pįrmmin-
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tu žmonės žymiai daugiau nu-
pcika paveikslų. Tai linksma 
žinia, kad mes kultūrėjam. 
kad originaliais dailininkų kū
riniais puošiam savo reziden
cijas. 

Atsitiktinai tą pačią dieną 
teko susitikti ir su knygų lei
dėju. Jam atverčiau džiuginan
čią Čiurlionio Galerijos statis
tiką. Beje. jo atversta knygų 
stat ist ika skambėjo jau liūd
niau. Knygų, kurių prieš pen
kerius metus buvo spausdina
ma 1.200 egz.. dabar tebegali-
ma spausdinti tik 500—600 
egz. Esą per 5 metus lietuviš
kų knygų pirkėjų skaičius kri
tęs perpus.. Atseit, knygų lei
dimas privačiam leidėjui nešęs 
gryną nuostolį. Kai leidėjo 
paklausiau, kodėl jis per me
tus vis išdidžias po porą gerų 
knygų, jis atsakė, kad knygų 
leidimas esąs jo "ho':by". jis 
tarn aukojas pinigus, nesitikė
damas ir nelaukdamas jokio 
uždarbio. 

Atsižvelgiant į tuos skaičius. 
:- risi ieškoti išvados, kame gi 
priežastis, kad lic tuvių daili-

I ninku kūrinius žmonės perka, 
o nuo lietuviškų knygų tolina
si 0 Atsakymą į tą klausimą 

. davė t a s pats knygų leidėjas. 
; Girdi, mūsų žmonės vis geriau 

įsikuria, jų rezidencijos gra
žėja. Jie jau turi dekoratyvias, 
nedideles bibliotekėles ir jų 
jiems tonui palaikyti užtenka. 
Dabar perka dailininkų kūri
nius, kad rezidencijos iškilmin
giau atrodytų. Bet ir t a s lai
kotarpis nebūsiąs ilgas... 

Rašančiam šiuos žodžius 
dažnokai tenka lankytis ir ra
šytojų namuos. Palyginus su 
gydytojais ar inžinieriais, ra
šytojų pastogės kuklios ir ne
pretenzingos. Bet tenai visą 
namų erdvę užima tik knygų 
lentynos ir mūsų dailininkų 
kūriniai. Nemažai paveikslų 
taipgi pamatysi pas gydyto
jus, pas kai kuriuos inžinie
rius, tik lietuviškų knygų len
tynos ten daugumoj kuklios 
arba visai m Tjmiimi Reiškia, 
rašytojai, kurių metinės paja
mos, gal būt. pačios žemiau
sios, visgi sugeba įsigyti ir 
visas geresnes knygas ir taip 
pat jiems patinkamus dailinin
kų kūrinius. Jei rašytojų pė
domis pasektų ir kiti mūsų in
teligentai, kokia graži būtų 
ne tik lietuvių dailininkų, bet 
ir lietuviškos knygos ateitis. 
Kažin, ar neįvyks persilauži
mo laikotarpis, nes žinau, kad 
kai kurių autorių kūriniai ban
domi leisti vėl po 1.500 egz. 
Gal būt. vėl bus pralaužti liūd
nos statistikos skaičiai? 

Šias mintis vieną vakarą iš
dėsčiau muzikų būrelyje. Jie 
atsikirto, kad muzikų padėtis 
esanti liūdnesnė negu rašytojų. 
Rašytojams i a r skiriama vi
sa eilė premijų, tuo tarpu lie
tuviai muzikai labiau užmiršti. 
Kai išleidžiama kurio nors mu
ziko naujas kūrinys, jo par
duodama tik 15—20 egz Kas 
be ko. nors mūsų muzikai ir 
sunkiau vegetuoja, bet muziki
nis gyvenimas visgi yra mūsų 
išeivijos lietuviško kultūrinio 
gyvenimo paži'ca. Todėl ne
nuostabu, kad į koncertus su
sirenka tūkstančiai žmonių, 
kad operos virto mūsų pasidi
džiavimu, kad Čiurlionio ar 
Dainavos ansamblių koncertai 
mielai žmonių laukiami ir ver
tinami. Ir muzikai y r a tos 
bendros aureolės skraistėje. 
kuri dengia mūsų muzikinį 
gyvenimą, ir jie turi nemažą 

Dd moralini pasitenkinimą. 
Mūsų muzikų užsitarnautą 

(Nukelta į 3 psl.) 
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DIDYSIS AITVARAS DAUGIAU NEBEATLEKS
Penkiolika metų nuo Balio Sruogos mirties

Rudenėjančio spalio 16 d. su
eina 15 metų nuo žymiojo ne
priklausomos Lietuvos laikotar
pio poeto, dramaturgo ir uni
versiteto profesoriaus Balio 
Sruogos mirties. Iškentęs naci
nės Vokietijos kaceto pragarą, 
rašytojas buvo parvežtas oku- 
puoton Lietuvon. Praradęs svei
katą, sunkiai pakeldamas atsky
rimą nuo šeimos ir naujai už
griūvančią vergiją, jis mirė 
Vilniuje 1947.

Anais pirmaisiais pokario 
metais dar stovyklinėse dienose 
pasiekdavo mus žinios apie tik
rą rašytojų marą Lietuvoje O 
vis dėlto, išgirdę žinią apie Sa
lomėjos Nėries, Liudo Giros ir 
Petro Cvirkos mirtį, palikome 
salti ir bejausmiai — perdaug 
jau anie vardai simbolizavo 
mums tas idėjas, kurios kaip 
vėžys, įsigraužę į mūsų motinos 
tautos kūną, žudė jį pačių savo 
vaikų rankomis. Bet paskuti
nioji liūdnoji žinia, kad ir Ba
lio Sruogos širdis neišlaikė, vi
sus trenkte pritrenkė. 1

Viršūnėmis ir bedugnėmis

KAZYS BEADCNAS

nuo išorinio pasaulio. Jis visur 
ir visada būdavo pačioje gyve
nimo srovėje ir juo labiau ten, 
kur gilesni verpetai, kur nuo
monių susikirtimas, diskusijos, 
kūryba. Ir šituo savo tempera
mentu jis darniai rikiuojasi į 
visą eilę plunksnos brolių, cha
rakteringų rytų aukštaičių, kaip 
Strazdelis, Baranauskas, Vaiž-

Rašytojo individualybė nepa
kartojama, geras rašytojas yra 
tik vieno Dievo dovana tautai. 
Mes nežinome, kiek ateityje tos 
dovanos bos gausios, ir todėl i 
juo baisesnė ir juo skaudesnė 
buvo žinia, kad Balio Sruogos 
plunksna niekada jau nerašys.

Įdomus ir šakotas buvo Balio 
Sruogos gyvenimo kelias. Nebė
ra laikraštyje vietos detaliau 
jo čia pasekti. Tačiau už tų sau
sų datų ir praeitin nuskambė
jusių įvykių slypi originalus 
žmogus, kūrėjo išvaizda ir dva
sia. Pirmą kartą Sruogą pama
čiau 1937 metų rudenį, tik ką 
baigęs gimnaziją ir nuvykęs 
Kaunan pradėti studijų univer
sitete. Žinau, po kelių dienų ma
ne, nedrąsų provincialą kaimy
nas Antanas Vaičiulaitis veda 
supažindinti su miestu. Einame 
Laisvės Alėja. Man į akis krin
ta kiek priekyje bežingsniuoją 
ir gyvai bešnekučiuoją du tipai: 
vienas išsiskiriančiai mažas, 
antrasis pernelyg jau didelis. 
Kalbėdamiesi vienas visą laiką 
turi galvą užversti aukštyn, 
tuo tarpu kai didžiajam nuolat 
reikia pasilenkti. Nusistebiu to
kiu ryškiu tų, matyti gerų drau
gų, ūgių kontrastiškumu. “Ar
gi jų nepažįsti?” — klausia Vai
čiulaitis. “Ne”, — atsakau. “Juk 
tai Krėvė su Sruoga”, — iš
girstu mano dideliam džiaugs
mui ir nusistebėjimui. Kad Krė
vė savo mažučiu ūgiu negali pa
sigirti, buvau jau kažkur skai
tęs ar girdėjęs, tai reiškia, anas 
didysis turi Būti Balys Sruoga, 
atspėjau ir be parodymo pirš
tu. Tas pagyvenęs žmogus ir 
pagarbus universiteto profeso
rius, apsiavęs sportiškomis gol
fo kelnėmis, iš dantų neišlei
džiąs cigaretės, man iš karto 
pasirodė smalsiai įdomus, jau
natviškas ir neeilinis.

Balys Sruoga

į Lapkričio 24—26 dienomis or
ganizuojamas Chicagoje antra
sis Lietuvių Kultūros Kongre
sas turėtų būti šiemet pati reikš 
mingiausia laisvojo pasaulio lie
tuvių kultūrinio gajumo de
monstracija, išjudinanti retkar
čiais pradedantį snūduriuoti 
mūsų kultūrinį gyvenimą. Metų 
pradžioje pačioje visuomenėje 
buvo jaučiama lyg ir apatija 
kongresiniam reikalui, lyg ir 
nesidomėjimas juo. Vėliau spau
doje ir šiaip pokalbiuos užvirė 
ir dar tebeverda kongresinės 
diskusijos, ne vienu atveju nu
einančios ligi kontroversinių 
aštrumų. Visa tai turėdami 
prieš akis, kreipėmės eile klau
simų į dr. Juozą Girnių, provo
kuodami Jį pasisakyti įvairiopų 
būsimo Kultūros Kongreso rei-

1
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Dr. Juozas Girnius apie antrąjį

Lietuvių Kultūros Kongresų

dviejose knygose, pavadintose 
“Dievų takais” ir “Saulė ir smil
tys”. Lyrikos žanrui galėtume 
priskirti ir perdėm lyrinę bala
dę “Deivė iš ežero”, išleistą irgi 
atskira knyga.

Kada tik pagalvoju apie B. kalu- Dr- Juozas Girnius Pirma- 
Sruogos poeziją, vis kažkaip pri- jame Lietuvių Kultūros Kongre- 
simena ir jo bendraamžis Puti- se buvo vienas, iš pagrindinių 
nas. Abudu jie reiškėsi maždaug paskaitininkų ir visą laiką yra 
tuo pačiu laiku, abudu simbo- ^enas iš dinamiškiausių lietu- 
listai. Tačiau Sruogos simboliz- kultūrinės veiklos puoselė- 
mas nuo Putino žymiai ir labai tojų bei skatintojų. Todėl Jo 
žymiai skiriasi. Putinas yra pa- nuomonė ir Jo sugestijos būsi- 
saulėžiūrinis, idėjinis simbolis-1 mo Kongreso atveju turėtų bū- 
tad, Sruoga — išraiškos, nuo- aktualios visiems, šiuo neei- 
taikos, jausmo. Putino eilėraš- bniu reikalu besidomintiems, 
čių problematika plečiasi iki 
neaprėpiamų buities ribų, Sruo
gos ji nepakyla nuo žemės, anot 
jo paties “žiaurios, rūsčios ir 
drėgnos”. Kiek Putino lyrikoje 
visur jaučiamas intelektualas — 
filosofas, tiek Sruogos — sen- 
sualinė žmogaus prigimtis, kur 
abstrakčių idėjų pasaulio be
veik kaip ir nėra. Sruogos po
ezijos charakteringiausias bruo
žas ne mintis, o emocija ir nuo
taika. Dėl to Sruoga lietuviškai 
sielai lieka artimesnis, negu šal-
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Juk, iš tikrųjų.
tas, problematiškas Putinas. 

„ir mūsų liau
dies dainose nerandame jokios 
ryškios filosofijos, o beveik vi-
šada ti£ nuotaiką, muzikalumą. 

(Nukelta į 3 psl.)

Dr. Juozas Girnius pasirašo autografus knygoje “Tauta ir tau
tinė ištikimybė” Beatričės Kerbelienės nuotrauka

— Be abeio, Daktare, seka
te netrukus įvyksiančio Lietuvių 
Kultūros Kongreso ruošą. Kas 
joje Jus džiugina ir kas kelia 
rūpesčio?

— Džiugina pati Kongreso
ruoša, o rūpesčio kelia visa ta1 
nuotaika, kuria jam ruošiamės, i 
Iš pradžių buvo daugiau jaučia
ma apatijos, paskutiniu metu — 
erzelio, o lygiai visą laiką vi
sur mažiausia jaučiama to, ko 
labiausiai reikėtų, — blaivaus 
svarstymo tų klausimų, prieš 
kuriuos stovi mūsų kultūrinis 
gyvenimas, o tuo pačiu ir pats 
šaukiamas Kongresas. Iš šalies, 
atrodo^ kad Kongreso rengė
jams teko sutikti nemaža sun
kumų. Gal dėl to ir visa infor-

Įmacija, kuri buvo teikiama vi- 
jsuomenei Kongreso reikalu, liko 
labai šykšti ir, svarbiausia, 
“komunikatiškai” blanki. Nors 
ir buvo laikas nuo laiko paskel
biama, jog tai ar tai nutarta

i (kokią sekciją sudaryti ar ko
kį asmenį kam angažuoti), ta
čiau nebuvo pasisakyta kuriems 
uždaviniams šaukiamas šis Kon
gresas. Todėl nenuostabu, kad 
kol kas jis labiau įžiebė aist
ras, o ne protus įtempė.

— Sakykite., koks turėtų bū
ti šaukiamojo Lietuvių Kultū-

gantas, Binkis. Visi jie ne vie
nuoliškos celės, bet gyvos, pul
suojančios ir kovingos dienos 
p anašai. Toks buvo ir Balys 
Sruoga.

Savotiškai triukšmingas jis 
li ?ka ir visą amžių. Sakysim, ir 
viliau Kauno ar Vilniaus uni
versitetuos mes studentai ir ne
matydami tolimiausiam korido
riuj atspėdavom einantį Sruogą, 
taip stipri ir nesivaržanti buvo 
jo eisena. Nors šiaip jau kalbė
davo ir paskaitas skaitydavo ropolitan muziejaus New Yor- 
šiltu ir truputį net pertyliu bal- 1 ke yra ir Tautinė meno galeri- 
su. Tai buvo daugiau rašytojo ja (National Gellery of Art) Wa 

Jos kataloge yra 
27,000 objektų. Jų tarpe 800 
paveikslų — nuo viduramžių 
iki šių dienų. Turtingiausios ko
lekcijos yra prancų^ų ir italų

Pasaulinio garso meno galerija Washingtone
Turtingos kūrybingų tautų kolekcijos. 

Nešiojamos radijėlės duoda paaiškinimus lankytoja m g

VYTAUTAS ZALATORIUS

Tarp garsiausių meno galeri- meno. Jau patys dviejų aukštų 
jų pasaulyje — Muencheno, marmuriniai klasikinio stiliaus 
Luvro Paryžiuje, Britų muzie- galerijos rūmai yra architektū- 
jaus Londone, Romos ir Met ros šedevras. Visos salės taip 

suprojektuotos, kad turėtų dau
giau natūralios šviesos. Jos ne
didelės, bet bendras galerijų 
grindų plotas užima 238,000 kv. 
pėdas, neskaitant pagelbinių 
patalpų.

Kiek čia turtų sukrauta, sun- 
apskaičiuoti. Paveikslai

•brangūs. Va, pvz., šįmet ameri
kietis D. Magginas nusipirko 
Picasso “Harlekino mirtį” už 
ketvirtį milijono dolerių. O toj 
galerijoj yra ne tik Picassų, bet 
ir Rafaelių, Ticianų, EI Grecų, 
Degasų, Renoirų ir vienintelis 
Gruenevaldas Amerikoje — 
“Mažasis nukryžiavimas”.

Muziejus valstybinis

I

)

Aplamai, nors velionis gyve
nime atrodė nuolat susimąstęs 
ir net niūrus, tačiau jaunatviš
kos nuotaikos ir optimizmo
Sruogai nestigo niekur. Gyveni
me jis nebuvo asketas, nebuvo 
savo kambario duris užtrenkęs

žurnaluos: “Vaivorykštėje”, “Ba 
re” ir kitur. Atskirais rinkiniais 
vėliau savo poeziją jis išleidžia

Esteban Murillo Mergaitė ir jos šeimininke
(Tautinė Meno Galerija Washingtone)

I

išorės charakteristika. Tačiau : shingtone 
kas tiksliai galėtų atidengti jo 
vidaus pasaulį, jo sielą: kokia 
ji buvo nerami, kokia neišma
tuojamai gili. Sruoga buvo kraš
tutinumų žmogus. Vidurio kelio 
nemėgstąs, einąs arba bedug
nėmis arba viršūnėmis. Jeigu 
jau liūdįs, tai visu praeities ro
mantikų didžiuoju liūdesiu, jei
gu besidžiaugiąs, tai plunksna 
nesuvaldomai turi rašyti:

Mano sieloj šiandien šventė — 
Skambink, sese, dar links- 

/miau.
Poezijos naujoviškumas

Sruoga, kaip rytų aukštaitis, 
iš prigimties jau yra lyrikas. 
Todėl jis, kaip rašytojas, šiame 
žanre ir pirmiausia pasireiškė. 
Pasireiškė iš karto stipriai ir 
originaliai. Sruoga pradėjo kur
ti poeziją, dar būdamas gimna
zijoje. Studijuodamas Maskvo
je, susipažino su simbolistais 
Jurgiu Baltrušaičiu, Balmontu. 
Gal būt jiedu ir lėmė simbolis
tinį visos Sruogos poezijos cha
rakterį. Prieš pirmąjį Pasaulinį 
karą poetas jau suspėja akty
viai pasireikšti pirmuosiuos mū
sų literatūros almanachuos ir

se. Nežiūriu tamsiai į visuome
nę: kur ji gyvai šaukiama, ten 
ir gyvo atgarsio sulaukiama. 
Taip pat nežiūriu tamsiai į kū
rybinės iniciatyvos faktinuosius 
nešėjus: nestokojame žmonių, 
kurių įvairiose srityse kūrybi
niai laimėjimai yra savaime lie
tuviškosios kultūros kūryba. Ta
čiau, aplamai imant, tamsiai 
žiūriu į visas tas institucijas bei 
organizacijas, kurios yra pa
šauktos tarpininkauti tarp vi
suomenės ir kūrėjų — organi
zuoti kultūrinį gyvenimą. Pa
kankamai turime sukūrę bei at- 
kūrę įvairių kultūrinių organi
zacijų. Kiekviena jų pagal sa
vo specifinius uždavinius lietu
viškajame gyvenime yra užėmu
si atskirą barą. Nevykdydama 
savo uždavinių, ta ar kita or
ganizacija savaime virsta pa- 
ralyžuojančiu veiksniu visame 
mūsų kultūriniame gyvenime. 
“Ilsėjosi” kurį metą rašytojų 
draugija. Gyvai nebesigirdi Dai
lės instituto. Dailininkų sąjun
ga taip pat nebedaug jų betel- 
kia. Bet ypač nuo seno akį trau
kia Lituanistikos Institutas, 
prieš 11 metų susiorganizavęs 
su Prezidentu priešakyje, su 
specialybių skyriais, kviečiamais 
tikraisiais nariais ir nariais - 
korespondentais. Tai svarbių 
uždavinių institucija. Ne be pa
grindo PLB Kultūros Tarybos 
pranešimas laikė būtina “suin
tensyvinti Lituanistikos Insti
tuto veiklą”. Oficialaus prane
šimo mandagią kalbą išvertus 
į tiesioginę kalbą, tai reiškė, 
jog reikia veiklą pradėti (kol 
nieko neveikiama, tik mandagiai 
galima kalbėti ir apie veiklos 
“suintensyvinimą”). Nėra kam 
tokių “besiilsinčių” organizaci
jų išjudinti, nes nėra jokio ati
tinkamo centrinio organo. To
kiu organu galėjo išaugti LB 
suorganizuotasis Kultūros Fon
das. Bet ir su juo beveik ta pa
ti bėda — lygia teise galima 
sakyti, kad jį turime ir kad jo 
neturime. Tiek maža jis užsi
mojęs, kad dėtųjų vilčių veik 
visiškai nepatenkina. Todėl no
romis nenoromis turėjo atsiras
ti vėl kitos institucijos imtis tų 
uždavinių, kurie nebuvo vykdo
mi. Ne vienu atveju daugiau 
atliko ta ar kita privati inicia
tyva, negu kai kurios institu
cijos. Todėl ir laikau pačiu ak
tualiausiu šiandien uždaviniu ne 
teorinius klausimus, o praktinį 
mūsų susiorganizavimą kultūri
niams uždaviniams.

— Kokį sprendimą numatote 
iškeltuoju kultūriniams uždavi
niams vykdyti susiorganizavimo 
klausimu?

— Nebe šiame pasikalbėjime 
vieta šiam klausimui atsakyti. 
Trumpai akcentuočiau tris min
tis. Pirma, visos turimosios or
ganizacijos privalo -ne vegetuo
ti, o pasiimtuosius uždavinius 
vykdyti, nesileisdamos į poilsį 
be darbo. Antra, būtina visų 
atskirų organizacijų ar asmenų 
iniciatyvą derinti, lenkti ją pla
tesnės reikšmės uždaviniams, 
telkti į bendrą gyvo mūsų kul
tūrinio gyvenimo kūrimą. Tre
čia, nors centralizacija yra bū
tina. išeitis nėra vienokio ar ki-■
tokio biurokratinio centro iliu
zijoje. Kaip jau pats gyvenimas 
parodė, kompromisiškai gali bū
ti susitariama tik dėl pramogi
nių klausimų, vadovėlių ar dėl 
archyvinių reikalų. Jokia kūry
biškesnė mintis niekada nega
lės susilaukti visų pritarimo. 
Todėl svarbu vienokiu ar kito
kių centrinių institucijų nepa
versti nei kautynių arenomis 
tarp skirtingų žvilgių, nei 
“neutralizuotais” archvvais. kur 
su skirtybėmis išblėsta ir pati 
gyvybė. Visur tenka neužmiršti, 
kad sudarome "pluralistinę” 
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ros Kongreso pagrindinis tiks
las laisvajame pasaulyje?

— Mielas Redaktoriau, klau
siate to, ko arba nėra nė ko 
klausti, arba to, ką atsakyti 
yra nebe mano galioj ir valioj. 
Kongreso pagrindinis tikslas 
yra tas pats, kaip ir visų mūsų 
lietuviškų pastangų. Visi jį 
žinome: lietuviškosios gyvybės 
kūrybinis išskleidimas. Todėl, 
man atrodo, ir tenka klausti ne 
šio Kongreso pagrindinio tiks
lo, o konkretaus uždavinio. Kam 
šis Kongresas konkrečiai ski
riamas? Tačiau šį klausimą at
sakyti yra nebe to ar kito at
skiro asmens, o rengėjų daly- 
kas. Prieš daug visokių klausi
mų stovime, daug įvairių rūpes
čių turime. Neįmanoma jais vi
sais Kongresą apkrauti. Norint 
iš Kongreso sulaukti konkrečių 
rezultatų, reikia jam atrinkti 
ir konkrečius uždavinius. Dau
giausia man rūpesčio ir kelia 
kaip tik tai, kad (bent kiek iš 
visos ligšiolinės viešumos infor
macijos atrodo) liekama bend- 
ryhėse, nes tai ir verčia klaus
ti, ar pačių žinoma, kam ruo
šiamasi. Oficialiai skaitėme, kad 
kongresas turi du tikslus: 1. 
“apžvelgti, kas mūsų kultūrinė
je srityje yra padaryta per pra
ėjusius 15 metų”, ir 2. “nusta
tyti mūsų kultūrinės politikos 
gaires ateičiai” (Tėviškės Žibu
riai, 1962. VII. 26). Bet, juk, 
tai tokie bendri tikslai, kad jie 
lygiai galioja bet kokiam kada 
nors šauktam ar nešauksimam 
kultūros kongresui. Kol jie 
konkrečiau neišplėtojami, jie 
drauge viską sako ir nieko ne
pasako. Tikiu, kad Kongreso 
rengėjai tikrumoj nepasitenki
no bendrybėmis ir nepaliko jo 
atsitiktinybei, o turi konkrečius 
uždavinius. Reikia tai visa vie
šai paskelbti, kad Kongresui 
ruoštųsi visa visuomenė.

— Akcentavote reikalą nuo 
bendrybių žengti į konkrečias 
uždavinius. Kas, Jūsų nuomone, 
yra labiausiai aktualu šiuo me
tu konkrečiai išspręsti?

— Mano nuomone, šiandien 
labiausiai aktualu sutelkti vie
ningam darbui visas gausias 
institucijas bei organizacijas, 
kurios išsiklaidžiusios atski
ruose baruose (vienos plušėti, 
kiek pajėgia, o kitos, nejudi
namos. “ilsėtis”). Leiskit bent 
trumpai pasisakyti, ką turiu 
mintyje, kad ir pats nelikčiau 
anksčiau “vanotose” bendrybė-

Aplamai, modernaus meno čia 
nedaug. Gal galerijos vadovybė 
— muziejus yra federalinės val
džios išlaikomas — laukia, kol 
Paryžiuj pasibaigs M. Guazavos 
byla. Tas žmogus patraukė teis
man prancūzų Tautinį moder
naus meno muziejų, norėdamas, 
kad iš to muziejaus būtų paša
linta šešetą paveikslų. Tarp jų 
trys Picasso. Guazava, pats me- ; 
nininkas, sako, kad tie paveiks
lai — grynas žmonių mulkini
mas ir joks menas. Sunku bus 
teisėjui bylą išspręsti. Meno 
geriausias teisėjas yra laikas. 
Vienas Messoniero paveikslas, 
kuris kadaise kainavo 400,000 
dol., neseniai buvo parduotas už 
aštuonis dolerius..

Tarp seniausių paveikslų Wa- 
shingtono galerijoje yra Itali
jos tuskaniečių ir umbrų meno 
pavyzdžiai iš XIII ir XIV šimt
mečio. Žymiausias iš jų — Giot- 
to “Madona ir kūdikis”. Visi 
šie paveikslai piešti ant medi
nių lentų, padengtų klijų ir 
gipso mišiniu, vadinamu gesu.
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LIETUVOS ŽEMES REFORMA IR KRUPAVIČIUS 
Istorinio darbo ir istorinio darbininko sukaktys 

Šiemet sueina 40 metų nuo 
žemės reformos pravėdinto Lie
tuvoje, šį mėnesį taipgi y ra soli
di — 77 metų amžiaus sukak
tis tos reformos įkūnytojui — 
M. Krupavičiui. 

Žemės reformos reikšmė 
lietuviu t au ta i 

Atkuriant nepr. Lietuvos 
valstybę, stambioji žemės dalis 
buvo dvarininkų nuosavybėj. 
Nors ir šią žemę pureno lietu
vis kumetis, tačiau didžioji šios 
žemės vaisių dalis tukino Var
šuvos bei Paryž iaus klubus ir 
kitas pramogų vietas. 

Ž. r. tą žemę at idavė kūme- ' 
čiams, bežemiams, mažaže-
miams. Užguitas lietuvis pas i - ' 
ju to stovįs nuosavoje dirvoje, 
turįs nuosavą pastogę. Reikia 
tik įsivaizduoti, kas ' š iandien be
būtų iš lietuvių tau tos , jei ru
siškai - komunistinė santvarka 
Lietuvoje būtų radusi t ik už
guitą dvaro kumetį, o ne sava
rankišką, savo ver tės i r savo 
teisių pajautimą įsigijusį lietu
vį. J a u to vieno pakaktų su
prasti ž. r. vertę. 

Bet tai ne viskas. Beveik vi
si dvarai buvo lenkų rankose. 
Dvaras buvo lenkiškumo tvir
tovė. Jos poveikyje ne t ik arti
mų, bet ir tolimesnių apylinkių 
nuo seno ten gyvenančių lietu
vių veidas tapo iškreiptas. Pri
siminkime t ik Baisiogalos, Dot
nuvos, Babtų rajonus, o taipgi 
i r Vilniaus srities nutautėjusius 
lietuvius. 

Dvarų išski rs tymas buvo len
kinimo tvirtovių į takos sugrio
vimas. Jei to nebūtų padaryta, 
o lenkai Lietuvoj ir toliau būtų 
likę kaip tur t ingųjų luomas, ar 
būtų lietuviškoii sąmonė tenai 
beat.sibudusi ? Tegu daugelis 
dvarų ir buvo susmukę, bet 
šimtu procentų y ra t ikra, kad 
Varšuvos bankuose visada bū
tu ats :rade ninigų lenkiškom 
tvirtovėm Lietuvoie ne tik su-
stinrinti. bet ir d a r labiau iš
plėsti. 

Žemės reformos vykdymo 
aplinkybės 

Dauguma ano meto veikėjų 
galvojo, kad ž. r. Lietuvai yra 
reikalinga. Bežemiai ir mažaže
miai jos t rokšte t roško. Tačiau 
buvo ir kitaip galvojančių. Bet 
jų mažuma. Dvarininkų luomas 
ir iš jų kilę veikėjai a r aukš
tas vietas užimą valdininkai bei 
šių sluoksnių pinigais apmoka
mi jų gynėjai sudarė stiprų 
priešingą frontą. 

Negalima nepažymėti ir gana 
sudėtingo psichologinio momen
to dėl kurio ir ž. r. šalininkams 
nelengva buvo pasiekti vienin
gos minties: reikalas PU kosi 
apie priverstinį žmonių nuosa
vybės atėmimą ir padalinimą. 
Bet, aplamai paėmus. vyraujan-
ti nuotaika buvo už ž. r. Tik vėl 
— vienas dalykas yra norėti, o 
visai kitas dalykas yra tą Įgy-
vendinti. 

Kadangi ž. r., kaip vėlinu pa
sirodė, buvo labai reikšminga 
lietu\dų tautai , tai vėliau ir da
b a įvairūs asmenys bei politi
nės srrunės norėtų prisiskirti. 
kirk tik įmanoma, nuonelnų sau. 
Teisingiausias sprendimą? "us 
bene toks. kad prie ž p prave
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PKOF. J. Kl'PRIONIS 

dimo prisidėjo daug asmenų. 
Taipgi daug nuopelnų tenka 
tiek dešiniosioms, tiek kairio
sioms polit. grupėms, o ir šiaip 
visuomenei. Tačiau ž. r. pagal 
ano meto aplinkybes, tikriausia: 
nebūtų buvusi pravesta, jei ne 
būtume turėję Krupavičiaus 
Toks tvirtinimas iš pirmo pô  
žiūrio gal atrodo per daug ka
tegoriškas ir ne vienam gali su 
kelti abejonių, prieštaravimų, 
Bet pasvarstykime visą reikalą 
šaltai ir objektyviai. 

Kas galėjo žemės reformą 
pravesti? 

Pirmiausia reikėjo išleisti ž. 
r. įstatymą, o paskui tą įstaty
mą įvykdyti. Pirmuose trijuose 
Lietuvos Seimuose daugumą 
turėjo krikščioniškasis blokas. 
Bet ar galima būtų tvirtinti, 
kad šios polit. grupės žmonės 
būtų piavedę ž. r., jei nebūtų 
buvę Krupavičiaus. Jau žinoma, 
kad krikščioniškų pažiūrų vi
suomenė gal labiausiai respek
tuoja nuosavybės principą. Jai 
pasiekti šiuo klausimu vienin
gos nuomonės itin nelengva. Pa
imkime kad ir dabartinę Itali
ją ar Ispaniją: ž. r. reikalas ten 
labai aktualus, daug kalbama, 
dedamos įvairios pastangos, 
bet reikalas beveik nejuda. Tad 
ir liet. krikščionišką visuomenę 
pirma reikėjo įtikinti, ir tik ta
da įstatymas galėjo praeiti. Ši 
akcija vargiai būtų turėjusi pa
sisekimo, jeigu ją būtų bandęs 
pravesti karia veikėjas pasau
lietis. Bet į areną ryžtingai išė
jo kunigas. Giliai išstudijavęs 
socialinius ir nuosavybės klau
simus, suradęs bazę popiežių 
enciklikose, jis ėmė aiškinti ir 
skelbti, kad žemės reforma vi
sai sutinka su Bažnyčios moks
lu ir popiežių nurodymais ir 
kad ji Lietuvai yra būtinai rei
kalinga . Iš pažangios dvasiški-
jos ir pasauliečių susidarė stip
rus sąjūdis, ir ž. r. klausimas 
liet. krikščioniškoj visuomenėj 

Įgavo visuotinio pritarimo. Ta-' 
tai įgalino pravesti ir patį įsta
tymą. Ne be to, kad vis tiek dar 
buvo ir priešingų balsų. Antai. 
Steig. Seimo krikščionių bloko 
atstovas, tiesa, savotiškas ori
ginalas, bet daug nusipelnęs 
generolas Galvydis - Bykaus-
kas, prieš pat ž. r. įstatymo pri
ėmimą dar išėjęs į Seimo tribū
ną pareiškė, kad apie Krupavi
čių tai nebėr ko pasakyti, jis 
jau toks yra, bet jį (Galvydį -
Bykauską) stebina, kad net 
toks prel. J. Staugaitis, Seimo 
vicepirm., ir net vysk. Reinys 
šį, anot kalbėtojo, žmonių api
plėšimo įstatymą remia. 

Taip dėka Krupavičiaus 
krikšč. dem. blokas dauguma 
balsų ž. r. įstatymą parėmė, ir 
jis buvo priimtas. 

Kitu politiniu grupių pozicijos 

Po krikšč. dem. bloko ano 
meto Seimuose antra didumu 
grupė buvo valstiečiai liaudinin
kai. Šios grupės žmonėms gal 
lengviausia buvo ž. r. klausi
mu tarpusavy pasiekti vienin
gos nuomonės. Bet pirmuose 3-
se Seimuose jie buvo mažumoj, 
taigi ir įstatymų pravesti sa
varankiškai negalėjo. Kita ver
tus, jei jie ir būtų turėję vado
vaujantį vaidmenį, tai dar klau
simas, a r būtų savo tarpe su
radę geležinės valios žmogų 
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Pre!. Mykolas Krupavičius Portretas tapytas Adomo Varno 
(Čiurlionio galerijos nuosavybe) 

Stasys Santvaras 

VARPININKAS 
Didžioj ramybėje, apvožtoj dangišku skliautu 
Pelėsiais apneštu šventovių prieangy — 
Girdžiu aš klaiku klyksmą žudomu tautu, 
Nesuvokiu, kur tu, žmogau, žengi... 
Paleido varpininkas virve iš kietu delnų — 
Baisioj tyloj paskendo kloniai ir kalnai — — 
O džiungles kupinos plėšiku alkanų, 
Po kojom sprogsta kelio akmenai... 
Paklydo siela erdvėj tarpe saulių ir žvaigž 
Ji blaškos, kaip žvėris, tarp žemės žiburių — 
Varpų maldos toj sutemoj aš negirdžiu, 
Talkon ir meilėn tako neturiu... 
O Viešpatie, pajudinki Tu dangiškus skliautus, 
Tešaukia bokštuos atgailos šauksmu varpai — 
Tegu išgąsdina aistrų jausmus piktus, 
Tesujuda bedugnės ir kapai!.. 

LAUKIMAS 
Bekrašte ūkana pripildė erdvių saiką — 
Siūbuf.ja juodo angelo sparnai 
Ir stabdo bė^antj per širdį laiką. 
Ir daužo smilkinius ugniniai akmenai... 
Ką rasiu aš anapus uždarytų vartų. 
Kokia rytoj pakils dangaus diena? 
Kad kas tą baisią sutemą pravertu, 
Kad mano sielon bėgtą saule tekina.*... 
Sekundės žvanga tartumei belaisvio grandys, 
KaJbet, ir šaukti, ir tylėt sunku — — 
Prieš nežinią aš stoviu nusigandęs. 
Kaip geležim, širdis apkalta nerimo lanku... 

JAUNĮJJU LIETUVIU MENININKU PARODA 
P i r m a s s u s i t i k i m a s su s a v a i s i a i s 

ST. GOŠTAUTAS 

~.K:rii2Sf mos 
Lietu vo-

Pirmą kartą susitikus su lie
tuvių dailės paroda yra sunku 
vertinti jos kokybę, kryptį ir 
pažangą. Pripratęs stebėti meną 
Pietų Amerikos - Europos mas
tu ir nespėjęs susipažinti su Š. 
Amerikos meno principais, ku
rie jį ryškina ir aiškina, nedrįs
tu reikšti tvirtos savo nuomo
nės. Šį kartą pasitenkinsiu tik 
mažu komentaru. 

Pirmi įspūdžiai puikūs. Kelio
likos dailininkų sutikimas, dau
gumoj dar neiškėlusių kojos iš 
akademinės mokyklos, yra nau
dingas, manyčiau, jiems ir 
mums susipažinti. 

Drąsa ir apkasai 

Stebiuosi jų drąsa pasirodyti 
viešumoj ir laukti vieno kito. 
gal būt. net neginančio žodžio. 
Xors opinija nėra meno vertin
toja, tačiau ji daug nulemia dai
lininko kelyje. Jis gali ją igno
ruoti ir eiti savais keliais, bet 
negali jos nutildyti. 

Du dalykai itin nustebino ma-
ne šioj parodoj. Pirma — mote
rų vyravimas kiekybe ir koky
be: antra — mūsų menininkų 
nedrąsa pasireikšti modernio 
meno avangar ie. Kada jau me
no pasaulis pergyveno informa-
lizmo momentus ir blaškosi 
abstraktiniam ekspresionizme, 
mūsų jaunieji dailininkai nori 
dar gyventi apkasų laikus. 

Ir jeigu gyvenimo aplinkybė
se drąsa daug ką nulemia, tai 
mene nedrąsa tiesiog graužia. 
Visokioje kūryboje re;k;a ieško-

LIETUVIŲ KULTŪROS 
CENTRO BŪTINYBE 

Marija Ambrozaitienė 
Mergaitė su plunksnų skrybėle 
C Iš jaunųjų dailininkų parodos) 

ti ir stengtis būti "aš pats", bet 
mene savęs neieškojimas ir ne-
atradimas yra tikra žūtis. Dau
gely paveikslų Jaunųjų dail. pa
rodoj jaučiasi moderniško aka
demizmo (yra ir tokio) įtakos. 
Neišsivadavus iš tos įtakos, ne
galima nė svajoti apie tikrąją 
kūrybą. 

Menas yra rizika, talentas ir 
darbas. Tik juos sudėjus, gali 
pasireikšti kūryba Neužtenka 
vien darbo ar talento. Ypač kas 
turi talentą, turi dar daugiau 
dirbti ir dar daugiau mokytis. 
Ne rūpesčiu ir vargu seikėtina 

Gražus buvo spalio 13 d. Jau
nųjų menininkų parodos atida
rymas Čiurlionio galerijoj, Chi-
cagoje. Keliolika dailininkų, 100 
įvairios technikos kūrinių. Daug 

rūpesčio ir daug vargo ten su
dėta. Vertinu darbą, rūpestį ir 
vargą, bet juk tai nėra meno 
kokybės mastas. Negalima ver
tinti paveikslo pvz. vien tik dėl 
įdėtų tapytojo pastangų. Žioj 
parodoj yra stiprių, daug ža
dančių dailininkų, nors jų tech
nika dar ir silpnoka, o yra ir 
tokių kruopščiai nupieštų pa
veikslų, kurie dėl savo emocijų 
ir tematikos silpnumo, nieko 
nežada. Juk menas nėra vien 
tik gera valia. 

Spontaniškumas ir išbaigtumas 
Kadangi yra neįmanoma su

minėti visų čia dalyvaujančių, 
bandysiu aprašyti nors keletą, 
daugiau man kritusių į akis. 
Tai nereiškia kitų nuvertinimo 
ar užmiršimo. 

Marija Ambrozaitienė turi ne
paprastą jautrumą ir spalvų 
stiprumą, kuris kartais sudaro 
"nešvarų" įspūdį. Be abejo, tas 
spontaniškumas sukuria leng
vumo nuotaiką, tik reikia dau
giau išbaigtumo. Panašiai gali
ma apibūdinti Henriką Blyški, 
vieną iš vyrų. kuris daugiausia 
patraukia dėmesį ir sudomina 
savo išraiška. Gal tai nėra dar 
gerai nupiešti paveikslai, bet. 
be abejo, jau neblogi kūriniai, 
nors ir primeną kai ką kitur 
regėtą. Spalvų bruožai ir me
džiaga neblogai valdomi, tik 
trūktų tekstūros išbaigimo, ori
ginalumo ir drąsos teptuko val
dyme. 

(Nukelta į 2 psl.) 

Lietuvių Kultūros Rūmai 
Chicagoje! Žalumynų, gėlių ir 
skulptūrų apsupti, savu sieno
se jie talpina teatro ar net ir 

s salę. centrinę li tuanis-
bibtioteką, Lietuvio, ar

chyvo erdvius kambarius, re
peticijų, posėdžių, paskaitų i r 
susirinkimų patalpas, muziejų, 
meno galeriją, skaityklą, li
tuanistinių mokyklų - inst i tu
tų klases ir net jaukią ir kul
tūringą kavinę. Rūmų kieme 
lietuviškais balseliais skamba 
vaikų darželio aikštelės, me
džių užuovėjoj bubsi sviedinys 
sportuojančio jaunimo būry
je... Nustebę, gal būt, paklau
sit* : iš kur- visa ta i? Gal čia 
tik sapnuojama? Gal tik mė
gaujamasi utopija? 

Gal? Tačiau dideli dalykai 
pačioje pradžioje daug kam 
pasivaidena tik kaip sapnai , 
kaip utopijos. Net patys jų 
sapnuotojai, silpnumo valandą 
gali suabejoti užmojo realybe. 
O vis dėlto valia, auka ir t i 
kėjimas gali padaryti ir pada
ro stebuklus. Juk prieš kele
tą metų. kai Chicagos lietu
vių Jaunimo Centras dar bu
vo tik idėja, netrūko ir net i 
kinčių Tomų. Tačiau šiandien 
sunku būtų įsivaizd loti čio
nykštį lietuvių ir Kultūrinį 
ir kitokį judėjimą be tėvų jė
zuitų įkūnyto Jaunimo Cent
ro Lygiai t a s pat pasakyt ina 

'apie Dainavos stovyklą, iš u to 
pijos virtusią taipgi akivaiz
džia realybe. 

Skeptikai gali dar priminti , 
kad tokie Lietuviškosios Kul
tūros Rūmai išeivijoje v a r g u 
ar įmanomi ? Ar jie mūsų iš tek 
liams ir jėgoms, kai ko no r s 
panašaus nebuvo padary ta net 
per nepriklausomos valstybės 
dvidešimtmetį savame krašte ? 
Taip — nebuvo padaryta, be t 
tą nepadarymą dabar ir gėda 
prisiminti. Kultūra mums vis 
buvo (gal ir dabar t ebėra?) 
tik antraeilės svarbos reikalas, 
pirmenybę teikiant stiklo šu
kelių blizgesiui. Gal todėl ir į 
kauniškę Čiurlionio galeriją 
vedė tik užpakalinės muziejaus 
durys, kai tuo tarpu rūmų fa
sadas 
simbolizavo mūsų 
ieza. 

rvaurojančiais l iūtais 

tū ros Rūmai Chicagoje. To
kiam užmojui 1913 metais se
noji mūsų išt-ivių kar ia sume
tė per tris mėnesius beveik 
24 tūkstančius dolerių. Suma
nymas nebuvo realizuotas, už
griuvus karui. Surinktos su
mos dalis, keičiantis ir krin
t an t valiutoms, žuvo bankuo
se. Bet išsaugotoji dalis sukū
rė dvasinius t au tos rūmus, iš
leidžiant keliasdešimt vadovė
lių pirmosioms lietuviškoms 
mokykloms. 

Gal pamanysite, kad tai pra
eitis, istorija, ir šiems laikams 
tokių kultūrinių židinių staty
mas yra tik seniena. Būtų se
niena, jeigu tokie kultūros ži
diniai nedygtų vienas po kito 
didžiuosiuos pasaulio centruos. 
Juk ir šiame kraš te planuoja
ma ir s ta toma milžiniški Lin-
kolno vardo rūmai New Yorke, 
da r plačiau užsimota padaryti 
Washingtone. Sakysite ta i 
liuksusas tur t ingajai Amerikai, 
bet ne mums — mažai tauti
nei grupei. Tiesa, savo Rūmų 
gigant iškumu mes nieko nenu
stebinsime. Tačiau skonis, in
tencija ir širdis visada gali pa
dary t i tai, kad miniatiūra ne
mažiau būtų ver t inga už ko
losą. 

O kad kitos šio kraš to tau
t inės grupės šitai j au y ra pa
darę, rašantys is turė jo progos 
įsitikinti Philadelphijoje. Tenai 
gal prieš šimtmetį įkur tas im
pozantiškas vokiečių kultūros 
židinys, šiandien y r a virtęs 
jau ir muziejumi ir gyvuoju 
vokiškosios kul tūros akstinu 
šioje šalyje. Kiekvienas vokie
tis, gal būt, vokiškai jau i r 
nekalbantis, ten įžengęs, pasi
jun ta išdidus ir ver tas savęs. 

Kur ir kaip prakt iškai lie
tuviams savos Kultūros Rū
mų idėją įkūnyt i? Pagalvoki
me visi. Panagr inėkime spau
doj ir privačiuos pokalbiuos. 
Tik vargu, a r kur nors kitur 
ši idėja bus realizuota, jei ne
bus degančio karščio pačioje 
Chicagoje. Gal net kur nors 
pačioje Jaunimo Centro pa
šonėje, mąs tan t konkrečia' 
apie vietą. Ga! net patį Jauni
mo Centrą prapiečiant pastati-

militarinę ne prasme ' 

C tačiau tokių Kultūros Rū
mų. Tautos Namų. a r kaip ki
taip juos pavadinsi, idėja bu
vo Ia:iau pramatančiose gai
vose gyva dar prieš nepriklau
somybės atgavimą. Va. saky
sim, po ranka turiu kažką pa
našaus į didelės sumos bankno
tą. Data 1913 metai. Tai Lie
tuvių Mokslo Draugijai Vilniu
je aukų pakvitavimas. Pa ra 
šai: dr. Jonas Basanavičius i r 
M. Yčas. Jiedu anais metais 
čia važinėjo po Amerikos ko
lonijas, rinkdami aukas ir po
puliarindami idėją Lietuvių 
lfokaio ir Dailės Draugijos 
Namams Vilniuje s ta tyt i . To
kių rūmų ir tokie kul tūros 
židinio Įkūrimas anuometinia
me Vilniuje turėjo reikšti tą 
patį, ką ir čia apkalbami Kul-

Senoji mūsų išeivių karta , 
pavieniai nebūdami turtuoliais, 
didelius darbus nuveikė pla
čiomis, bendruomeninėmis au
kų rinkimo talkomis. Tačiau 
a r gali būti pakankamai veiks
mingas šis metodas ir Kultū
ros Rūmų atveju, reikėtų dar 
pasvarstyt i . O gal čia lemian
tis veiksnys būtų vieno, kito 
ar kelių pinigais pajėgesnių 
lietuvių (kurių mūsų tarpe jau 
ne t rūks ta ) užsiangažavimas? 
Šitaip juk buvo įkurti ir mi
nėtieji Philadelphijoj vokiečių 
kul tūros namai. Juk būtų ir 
garbė ir gili prasmė savo var
dą įamžinti Kultūros Rūmų 
sienose. Apie visa šitai pamąs
tyt i , o pagalvojus ir vykdyti 
laikas yra labai pribrendęs. 
Neperdėtai galėtume pasakyt i : 
dabar arba niekad. K. Br. 

Miškas 
(Iš jaunųjų dailimnkų parodos) 
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KULTŪROS KONGRESO SIMFONINIO 
KONCERTO PAUNKSMĖJE 

Tebūna ir erdviausia sale sausakimša 
Vienas iš centrinių šiemetinio 

Lietuvių Kultūros Kongreso 
taškų, be abejo, yra lietuviško
sios muzikos simfoninis koncer
tas. Tai retas įvykis mūsų čio
nykščiame muzikiniame gyveni
me ir, aplamai, visoje išeivijos 
kultūrinio gyvenimo raidoje. 
Manome, kad koncerto pasiseki
mas ir jo programos parinkimas 
didžia dalimi priklauso nuo kon
certo dirigento, šiuo atveju nuo 
muziko ir kompozitoriaus Jero
nimo Kačinsko. Jausdami dide
lį visuomenės susidomėjimą 
Kultūros Kongreso simfoniniu 
koncertu, kreipiamės čia kele
tu klausimų į Jeronimą Kačins
ką, norėdami iš autentiškų šal
tinių šį tą plačiau sužinoti apie 
rengiamąjį koncertą, apie išei
vijos ir Lietuvos muzikinę situ
aciją. 

— Sakykite, kurie motyvai 
lėmė pasirinkti šiam simfoni
niam koncertui autorius ir iš
pildomų veikalų pobūdį? 

— Koncerto rengėjai pagei
davo, kad į programą būtų 
įtraukta keletas lietuvių kompo
zitorių kūrinių, kurie, kiek įma
noma šiose sąlygose, vispusiš
kai parodytų mūsų simfoninę 
kūrybą. Tačiau tik viena repe
ticija su Chicagos orkestru le
miančiai apsprendė programos 
apimtį ir iš dalies jos pobūdį. 
Jei būtų normalios sąlygos kon
certui paruošti, būčiau plana
vęs vientisesnę programą, ta
čiau tada reikėtų bent trijų re
peticijų. Minėtos aplinkybės ne
leidžia išpildyti kurios nors lie
tuviškos simfonijos. Dėl laiko 
stokos repeticijoms, programą 
formuojant, teko pasitenkinti 
atskirais, lengviau techniškai 
įveikiamais kūrinių fragmen
tais ir aplamai trumpesniais 
simfoniniais veikalais. Be to, 
stengiausi siekti stilių, nuotai
kų ir formų įvairumo. Šalia lie
tuvių kompozitorių bus dar iš
pildyta Karlovičiaus "Lietuviš
ka rapsodija", parašyta lietuvių 
liaudies dainų ir vienos raudos 
temomis. Vietoj kurio nors nie
ko bendro su lietuviška muzi
ka neturinčio pasaulinio veika
lo (kas dažnai praeityje buvo 
daroma lietuvių rengiamuose 
simf. koncertuose) sutarėme su 
rengėjais geriau parodyti savo 
rapsodijoje aplietuvėjusį Karlo-
vičių. Vaznelio dalyvavimas su 
dviem VI. Jakubėno dainom ir 
Lietuvių operos choro su Šim
kaus Pagirėnų operos įžanga 
"Saulė motina pakilo'' taip pat 
bus didelė atvanga koncerte. 

— Kas Jums asmeniškai la
biausiai patinka atrinktoje pro
gramoje ir j ką linkėtumėt pub
likai kreipti ypatingą dėmesį?. 

— Atsakysiu į tai netiesiogi
niai. Kiekviename programos 
kūrinyje stengiuosi rasti tei
giamų muzikos vertybių, tačiau 
veikalo patrauklumas priklauso 
nuo to, kaip kompozitoriui pa
sisekė savo idėjas įkūnyti par
titūroje. Turint galvoje nepa
lankias lietuvių kompozitorių 
kūrybos sąlygas ir labai retas 
galimybes išgirsti savo kūrinius. 
jie yra išvarę gana reikšmingą 

vagą lietuvių kultūriniame gy- pozicinių priemonių vartojime, 
venime. Šiaip stengiuosi objek- Bendros žymės — šiaurietiškos 
tyviai įžvelgti kiekvieno progre- išraiškos su lietuviškų muzikos 
suojančio lietuvio kompozito- elementų atspalviu, 
r iaus muzikos charakterį . Taigi, — Lyg ir pasigendama kon-
tokiu metodu analizuojant bū- certo programoje pačių jauniau-
simos programos veikalus, sun- sių mūsų kompozitorių ir tų, 
ku ir bepasakyti, kas iš atrink- kurie šiuo metu taut ine simfoni-
tų veikalų labiau patinka. Be ne muzika reiškiasi Lietuvoje. 
to, šį kar tą prie to einu dau- Įdomu, kurie motyvai lėmė ap-
giau iš dirigentiško žvilgsnio, sieiti be jų? 
kaip interpretatorius. 

Klausytojams patarčiau imti 
(Nukelta į 2 psl.) 

Popiežiaus Jono XXIII herbas naujose Šv. Petro bazilikos priean
gio grindyse visuotinio Bažnyčios suvažiavimo atminimui. 
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BRANDI GROŽINES PROZOS KNYGA 
A l i s R ū t o s r o m a n a s 

Lietuviškos Knygos Klubas, 
kaip daugelis ir kitų leidyklų, 
turi gerą paprotį savo leidinių 
viršelinių aplankų pakraščiuo 

PRANAS RAZMINAS 

P r i e s a i k a " 
rūpesčių, iki mirties savųjų tar
pe ar karo lauke nuo priešo 
durtuvo ir kardo. 

Rašytoja gana psichologiškai 
narplioja Dobilio ir Gajutės šei-se trumpai supažindinti skaity- romantizmo sąjūdis. Jis aplau 

toją su knygos turiniu ir lite- žė tikrą, realų istorinių amžių minio gyvenimo labirintus. Gal 

Jeronimas Kačinskai 

atskirų veikalų visumą ir nevar
ginti savo dėmesio besigilinant 
į atskirus muzikinius aspektus. 
Taip pat sudaryt i objektyvų 
ryšį su klausomuoju kūriniu ir 
pasiduoti jo veikimui. 

— Kurie dalykai koncerte bus 
išpildomi pirmą kartą ir kas 
juose ypač būdingai pabrėžtino? 

—J. Gaidelio "Lietuviški šo
kiai" ir iš traukos iš mano "Vil
niaus siuitos" bus pirmą kartą 
atliekamos koncerte. Neturiu ži
nių apie neseniai VI. Jakubėno 
parašytą Intermezzo stygi
niams, a r t as veikalas buvo kur 
nors gro tas Chicagoje. 

Pabrėžtini šių trijų autorių 
skirtingumai nuotaikose ir kom-

ratūrine verte. Vienur įrašai te
turi tik reklaminės vertės, todėl 
ir žodžiai verti mažesnio dėme
sio, kitur jie vykusiai nusako 
naujo leidinio vienokią ar kito
kią reikšmę. Tai priklauso nuo 
to, kokių kvalifikacijų žmogus 
juos redaguoja. Nežinau, kas 
Alės Rūtos "Priesaikai" parašė 
"vedamąjį", tik mano, kaip skai
tytojo, supratimu, anų eilučių 
autoriaus gerai nusivokiama gro 
žinės prozos reikaluose. J i s ra
šo: "Šis kūrinys — tai iškarpa 
Lietuvos gyvenimo, kurį auto
rė čia atkuria savo lakia fan
tazija ir sodriu žodžiu. Stilius 

supratimą ir sumaišė buvusią tik reikėtų prikišti perilgai už-
tikrovę su fantazija. Ir tik vė- tęstą jų šeimos "šaltumo" isto-
liau susiformavo vėl sveika nuo
voka apie senolių buvusį kas
dieninį gyvenimą. 

Žmogus ir laikas 

Pagrindimai romane veikėjai 
— Raudmenos Dobilis ir Gaju-
tė su visa apylinkėse išsibars
čiusią giminėle. Pro skaitytojo 
akis pravedamos kelios genera
cijos. Tai daugiau negu 50-ties 
metų laikotarpis. Amžiai bėga, 
bet žmogus pagrindiniuose savo 
rūpesčiuose pasilieka vis toks 
pa t : myli. nekenčia, kerštauja, 

riją, nes autorė leido Dobiliui 
ir Gajutei šeimos laime pagy-

gyvas ir aiškus, sakiniai taupūs t r o k š t a šviesesnės ateities... Au-
ir suprantami, dialogai gyvi ir t o r ė s a v o v c , k ė j ų neįdealizuoja, 
sultingi. Tai romanas, kuris mū- b e t v a i z J u o i a j u o s t o k i u s > k o_ 
sų dienas sujungia su senelių k i ų m f . s s u t į n k a m e ir šiandieną 
gyvenimu ... didžiulėie pilkų žmonių minioje. 

Alė Rūta, jau dviejų grožinės C i a i r d i d i e j , k u r i įg a įkščia i su 
prozos knygų laureatė, užsitar- v i s o m i s s a v o ydomis. Kokių čia 
nautai iškyla už tėvynės ribų. 
kaip pirmaujanti rašytoja, o čia 
savo romanų serijos dalimi svei
kintinai laužo klaidingąjį praei
tųjų amžių lietuvio gyvenimo 
supratimą, kurį mums atnešė 

nerasi žmogaus gyvenimo sce
nų: nuo vyro ir moters svyruo
jančios meilės, nuo ilgų ir tr iukš 
mingų vestuvių ir moters gim
dymo skausmų iki neištikimy
bės, įtarinėjimų, kitų begalės 

Žibintas šv. Petro aikš 

Knygos viršelis, pieštas 
P. Jurkaus 

venti tik tada, kada ir pati lai
mė jau nebeturėjo tokios šilu
minės prasmės, kokios reikalin
ga gyvenimo pavasarį ar vasa
ros karščiuose. Buvo galima, vi
sai be skriaudos romano eigai, 
greičiau visus įtarinėjimus iš
siaiškinti. Tas nesusipratimas 
niūriai veikia skaitytoją ištisus 
šimtus puslapių. 

Be reikalo mergišiui Skind-
riui tiek daug skirta dėmesio.. 
Jis nebuvo to vertas. Vietoj jo 
buvo galima kitų problemų iš
kelti knygos eigoje. Šiaipjau vei
kalo kompozicija vykusi. 

Iš romano sužinoma, kad Lie
tuva brendo ir stiprėjo ne šuo
liais, ne metais, bet tik genera
cijomis ir šimtmečiais. Tai tar
si naujas pasaulis, kyląs iš ūka
nų. Romanas nesunku skaityti. 
Net mūsasis jaunimas jį gali 
pakankamai suprasti. Šią Alės 
Rūtos dovaną lietuviškajai vi
suomenei drįstu įrašyti j jauni
mui perskaitytinų knygų są
rašą. 

Didžiosios /mokaus gyvenimo 
problemos 

Karo žygiai, žmonės, gamta 
visa gyva. natūraiu. Laisvė. 

(Nukelta į 2 psl.) 
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SUVAŽIAVIMAS, TAMPĄS SĄJŪDŽIU 

Gal nei vienas iš paskutinio 
laikotarpio suvažiavimų nesu
silaukė tokio spaudos, radijo 
ir televizijos dėmesio, kaip da
bar vykstąs visuotinis Bažny
čios suvažiavimas Vatikane. 
Sekmadienį vienoje televizijos 
valandėlėje Chicagoje, praves
toje protestantų, kalbėtojas 
lagino visus melstis už suva
žiavimo sėkmingumą, ir pats, 
keldamas rankas į dangų, dė
kojo Kūrėjui, kad davė pasau
liui tokį žmogų, kaip popiežius 
Jonas XXIII. 

"Xew York Times" skelbia, 
kad į suvažiavimą yra atvykę 
38 nekatalikų stebėtojai ir ofi
cialūs svečiai. Jie turi rinkti
nes vietas posėdžių salėje. Se
sijų pertraukomis vyksta spe
cialūs tų stebėtojų posėdžiai, 
kuriuose jiems padedama su
sivokti suvažiavimo svarsto
muose objektuose. Atidarant 
visuotinį Bažnyčios suvažiavi
mą, britų lordas Fisheris, bu
vęs anglikonų primas, pasiun
tė popiežiui Jonui XXIII savo 
linkėjimus, kuriuos išreiškė žo
džiais : 

— Nuolankiai dėkodamas 
už mūsų bendravimą su Jumis 
pakrikštytųjų brolybėj, aš mel
džiuosi už Jus ir Vatikano su
važiavimą, kad Kristaus žodis 
gyventų t a rp Jūsų visame tur
tingume, kad Kristaus ramy
bė viešpatautų Jūsų širdyse i r 
kad Jo meilė visus Jus rištų 
tobulon harmonijon. 

Į Romą nuvykęs dr. Joseph 
H. Jackson, penkių milijonų 
Amerikos negrų baptistų va
das, spalio 17 d. spaudai pa 
reiškė, kad jis tiki, jog visuo
tinis Katalikų Bažnyčios suva
žiavimas "yra didelė gėrio j ė 
ga" . Jis kalbėjo (ir tai Ame
rikai perdavė "New York Ti
mes" bei kita spauda): "Aš 
esu didžiai paveiktas šio iš 
įvairių žemės kraštų susibūri
mo pasišventusių vadų, atsto
vaujančių 500,000.000 sielų. Ko 
aš iš šios didžios konferenci
jos tikiuosi, tai geros valios, 
be kurios mes mažai tegalime 
tikėtis vienybės". Tas dr. Jack
son yra vadas JAV baptistų 
sąjungos, didžiausios pasauly
je negrų religinės grupės, a t-
atovaujančios ketvirtadalį JAV 
negrų. 

Į Romą nuvykęs Pasaulio 
Metodistų tarybos prezidentas 
vysk. Fred Pieree Corson spa
lio 15 d. net 50 minučių kalbė
josi su popiežiumi Jonu XXIII. 
Po to pareiškė, kad juodu ap
tarė krikščionių vienybę: t a s 
J A V metodistų galva taipgi 
pareiškė, kad visuotinis Vati
kano suvažiavimas yra nuosta
bus. 

I r taip — tas suvažiavimas 
tampa nauju krikščionių su
artėjimo sąjūdžiu, kuris reiš
kiasi nebe tik centre, bet ir 
periferijose. Šito įdomų reiš
kinį pastebime pvz. Chicagos 
kaimynystėje esančiame Not
re Dame universitete. Čia spa
lio mėn. pirmoj pusėj įvyko 
bendras vadovaujančių katali
kų ir protestantų mokslininkų 
simpoziumas, kuriame dalyva
vo 25 universitetų profesoriai. 
Čia buvo iš Harvardo univ. d r . 
Kr. Stendhal. protestantų 
Umon Teologijos seminari
jos prof. dr. W. Pauck. 
Marquettc universiteto teolo
gijos departamento dekanas 
prof. B. Cooke. Notre Dame 
universiteto prezidentas d r . 
Th. Hesburgh ir kt. 

Ir koks įspūdis?! Protestan
tų liberalų žurnalo "Christian 
Century'" redaktorius dr. M. E . 
Marty pareiškė (žiūr. "Chica-
go Daily News" spalio 20 d.) : 
"Pirma negu mes susirinkome, 
turėjome jausmą, kad tai ne
gali įvykti, o po to — mes ste

bėjomės kodėl tai neįvyko 
anksčiau". Mundelein kolegi
jos prezidentė sesuo Maria Ona 
Ida kalbėjo: "Buvau sužavėta 
tuo susipratimo dvelkimu, ro 
domu iš abiejų pusių". Ir t o k s 
bendras vadovaujančių protes
tantų ir katalikų pobūvis Not
re Dame universitete jau t r e 
čias. Jis buvo toks nuoširdus , 
jog minėtas redaktorius d r . 
Marty pažymėjo: "Tiesiog bu
vo sunku pasakyti, kas y r a 
kieno pusėje." 

Panašūs bendri pas i tar imai 
taipgi vyksta Šv. Jono abat i 
joje. Minn. Jie taipgi buvo Lo
jolos universitete Chicagoje. 
Vadovaujanti Vatikano suva
žiavimo mintis — pakr ikš ty 
tųjų, krikščionių vienybė — 
jau tampa sąjūdžiu. J is d a r 
ryškiau reiškiasi Vokietijoje, 
kur katalikai su protes tanta is 
pasiekė net ir politinio veiki
mo vienybės, liudijančios, ka ip 
toli jų suartėjimas nuėjęs. 

Tas viskas mumyse sukelia 
ypač dvi mintis. Viena, k a d 
mums. kur tik galimybės lei
džia, reikia ieškoti ryšių su 
krikščionimis, t raukiant v isus 
vienybėm Krikščioniškojo hu
manizmo ugdymas ypač svar 
bus raudonojo barbar izmo 
grėsmėje. Per keturis š imtme
čius katalikai ir pro tes tanta i 
bei kitų tikybų atstovai kovo
dami ieškojo ir akcentavo t a i , 
kas juos skiria, o d a b a r a tė 
jo laikas pamatyti, kad y r a 
daug dalykų, kurie mus jun
gia. 

Antra , kaip religinėje, t a ip 
ir kitų vertybių sri tyje t u r i 
me įžvelgti tuos pačius tei
giamus kelius. Paskutiniu lai
kotarpiu jau mes perdaug įsi
siūbuojame į akcentavimą, kad 
vieni esame liberalai, kiti kon
servatoriai ar dar kokie. O 
reikėtų daugiau jausti , kad vi
si esame lietuviai. Ne tiek ka
potis dėl antraeilių skir tumų, 
kiek jausti tą mus visus vie
nijantį lietuvišką ryšį, mus vi
sus jungiantį lietuvybės išlai
kymo uždavinį, mus visus mo
bilizuojančią tautos laisvinimo 
pareigą. To viso mes sėkmin
giau pasieksime, pakildami į 
aukštesnį dvasios kul tūros 
laipsnį. 

Bet grįžkime vėl prie dabar 
ties aktualijos — visuotinio 
suvažiavimo Vatikane. Šalia 
bažnytinės administracijos hie-
rarchų, ten matome pirmą to
kį tarptautinių mokslininkų, 
teologijos ekspertų susitelkimą 
iš visų tautų. Jų ten esama 
arti 200. Čia randame tokias 
įžymybes: kaip Strasburgo do
mininkoną Yvcs Congar, Pa 
ryžiaus Jean Daneilou. Lijono 
Henri Lubac. Innsbrucko Jo
seph Jungmann. Muencheno 
Romano Guardini ir Michael 
S h m a u s . Tuebingeno Kar i 
Adam ir Hans' Kueng. Luzer-
nos (Šveicarijoje) Ot to Kar -
rer. Italijos prof. Roginald M. 
Garrigou - Lagrange. Jeruza
lės abatą Leo Rudloff, Seton 
Hali universiteto Žydų - Krikš
čionių Studijų instituto prof. 
John M. Oesterreicher.. 

Iš žymiųjų amerikiečių 
mokslininkų - teologų ten ap
tinkami Gustave A. VVeigei, 
Joseph Fenton ir daugybė ki
tų. Tai turėdami mintyje, ga
lime džiaugtis Jono XXIII pa
rodytu dėmesiu mokslo a t s to 
vams ir kartu patys tame ga
lime rasti įkvėpimą daugiau 
gilintis į gyvenimo prasmės, 
pasaulėžiūros mokslus, k r ikš
čionybės idealus, kad jie būtų 
ne vien mums atsitiktinis pa
veldėjimas iš tėvų. bot mūsų 
pačių giliu mąstymu prieita ir 
giliu įsijautimu įsisavinta tie
sa, gyvenimas ir kelias. 

i. P r . 
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ŽARIJOS, KURIOS VIRSTA LIEPSNOMIS
Tautos viltis ir skundas Maironio kūryboje *)

Kai nuostabusis laikas viską 
keičia, kai dar vakar buvusios 
vertybės išnyksta kaip dūmas 
ir keliamos kitos normos, kiti 
reikalavimai, o apsvaigęs nuo 
technikinės pažangos pasaulis 
graso pats sau savižudybe — 
šiemet sukanka šimtas metų, 
kai gimė Maironis, nepaprastai 
įdomi ir turtinga asmenybė, ku
ri buvo sveikinama kaip prana
šas, apšaukta tautinio atgimimo 
poetu, kartu kuriam šaukta — 
labanakt, Maironi, kurį nauji 
talentai privertė lyg pasitrauk
ti, kuris geso tartum merdinti 
žvaigždė, bet kurio kultas, nau
jai nelaimei užgriuvus, sužėrė
jo nauja jėga, atsivėrė akys ir 
jausmai, ir ištroškusi tauta pa
sigedo jo kūrinių, lyg to tyro 
šaltinio vandens.

’PoaaXI&
MŪSŲ ŽINOJIMAS

ROMUALDAS SPAUS

— kas nors kitas, tretiems, 
kaip Adomui Mickevičiui, Slo- 
vackiui, Maironiui — tauta, jos 
paniekinimas, laisvės praradi
mas.

Slcausmas išsilieja, širdis 
pasiguodžia

Mūsų tautos tragedija veik 
gimė su mūsų tautos istorija. 
Kryžiuočiai, švedų laikai, ka
zokų — rusų deginamas Vil
nius. Napoleono žygio košma
ras, 31 metų sukilimas, 63 me
tų sukilimas, kurį apvainikavo 
didžiulė kapo tylos minia, įbe
dusi skausmo bejėgias akis į 
kariamą sukilėlių vadą Kali
nauską. Toji tyla, tas suakme
nėjimas, paralyžius visų galių, 

j žodžio -stoka rodo visišką išse-
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Kai praeitame šimtmetyje 
1879 m. Max Planck kreipėsi į 
Miuncheno universiteto fizikos 
profesorių, teiraudamasis, ko
kių perspektyvų galima tikė
tis fizikoje ateityje, buvo at
sakyta, kad fizikos mokslas 
yra kaip ir baigtas, viskas ži
noma ir beveik nieko nebėra 
atidengtino. Jaunas žmogus 
buvo atkalbinėjamas nesiimti 
šitos mokslo šakos. Tačiau 
Planck buvo užsispyręs ir sa
vo studijoms pasirinko kaip 
tik fizikos mokslą.

Vėliau Planck — Nobelio 
premijos laureatas, greta Ein
šteino, pasidarė žymiausiu mo
derniųjų laikų mokslininku. 
Jis sukūrė kvantų teoriją ir 
atidengė naujus kelius fizinio 
pasaulio pažinimui.

Tada, kai Miuncheno profe
sorius atkalbinėjo Planck nuo 
fizikos mokslo, atomas buvo 
laikomas absoliutus ir amžinas 
materijos taškas, toliau nebe
sidalinąs. Šiandien atomas jau 
yra skaldomas. Žinoma taip 
pat, kad ir protonas nėra pa
baigos taškas, bet susidedąs 
iš dar mažesnių dalelyčių.

Taigi, kaip naiviai šiandien 
skamba ano profesoriaus žo
džiai, kad viskas yra žinoma 
ir beveik nieko nebėra atideng
tino. Taip pat naivūs esame 
ir mes, be galo didžiuodamie
si dabartiniais mokslo atsieki- 
mais, tarytum jie yra pasku
tiniai, ir mokslui toliau nebė
ra ko siekti. Mes užmirštame, 
kad esame tik šiokios tokios 
pažangos kelyje.

Po penkiasdešimt metų bu
simieji mokslininkai juoksis 
iš mūsų dabartinio žinojimo, 
o po kitų penkiasdešimt metų 
busimieji — iš anų ir t. t. Ar 
kada nors žmogaus protas pri
eis prie tokio įsitikinimo, jog

viskas yra žinoma ir toliau 
eiti nebėra kur? Man rodosi, 
kad tokio žinojimo žmogus 
niekada nepasieks ir negali 
pasiekti, nes žmogaus protas 
yra ribotas.

Šiandien atomo tyrinėtojai 
yra išaiškinę, kad vienas ir 
tas pats elektronas gali skrai
dyti tuo pat metu keliomis 
skirtingomis kryptimis. Labo
ratorijose dirbtiniu būdu pa
gaminamos protono dalelytės 
bei antimaterijos substancija. 
Jei visata yra ribota, kas yra 
už jos ribų? Jei visata yra be
galinė, ar galime mes vaizdžiai 
įsivaizduoti nesibaigiamumą?

Vadinasi — mūsų protas šio
se srityse yra bejėgis. Atrodo 
taipgi, kad mažybiniam elekt
ronų bei protonų pasaulyje 
veikia kiti dėsniai, kiti įstaty
mai, kurių mes nebegalime 
įkąsti. Reiškia — čionykščiai 
gamtos įstatymai ir mūsų su
pratimas galioja tik ribotoje 
aplinkoje, mūsų užimamos vie
tos platumoje.

Bet ir toje platumoje mes 
galime suvokti daiktus tik iš 
vienos, išorinės pusės, jų reiš
kinius, o ne jų esmę, pirmykš
tę substanciją, jų atsiradimo 
ir priklausomumo priežastį. 
Tatai nuo mūsų yra paslėpta. 
Ir kiek betobulėtų žmogaus 
protas, tačiau jo supratimo 
pagrindai liks tie patys, ir 
todėl tą amžiną paslaptingo
sios pusės uždangalą žmogus 
tikriausiai niekada pilnai ne
atskleis.

Žmogus gali pasiekti mėnu
lį, Marsą ir dar toliau, bet jis 
ir ten ras tiktai kūnus, me
džiagas ir tam tikrus įstaty
mus. Bet kokia pirmapradė 
priežastis už tų matytų vaiz
dų slypi, materija niekada ne
atsakys. L. Kvečas

ka iš eilės, logiškai. Jie maišo
si, kartojami, tačiau lig vieno 
jie yra jo poezijoje. Įsiklausy
kime į kai kuriuos iš eilės: Mie
ga bočių šalis! Apsiniaukus nak
tis... Arba: Veltui dvasią ra
minti norėjau, aplinkui vien 
tamsią naktį regėjau... Tačiau 
toliau, tartum, dar nedrąsiai ro
dyklės nužymi jau ir šviesesnį 
kelią, viltį: Žiūrėk, rytuose auš
ra jau teka... Arba: Skausmuos 
jėgos išaugs, atgimimo su
lauks...

Tų švelnių posmų poetui jau 
neužtenka. Joks pranašas, ku
ris nenurodo aukščiausiojo tiks
lo, šiuo atžvilgiu — laisvės: 
Mainos rūbai margo svieto, 
silpnas kelias, tvirtas griūva... 
Arba: Aplinkui jau žydi visur 
atgimimas, išpančiotos tau
tos gyvuoja plačiai...

Įkaitinęs jausmus, sukėlęs 
kovos aistras, Maironis atsidū
rė prieš didelį klausimą. Du su
kilimai sužlugdyti su kraujo au
komis, kovotojai irgi ne tie, ne 
bajorų kilmės, nesidairą į Var
šuvą. Jų ir kovos būdas turi 
būti kitoks, užtikrinąs laimėji
mą. Jie turi pakelti ne trapųjį 
kardą, bet jie turi apsiginkluo
ti nenugalima jėga: kultūra, 
humaniškumu, darbu, menu.

i
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Maironis ir Mykolas Vaitkus 1930 metais Palangoje.

Nuotrauka Katrinos Yanchus

Kazys Bradūnas

PAGAUTAS LAIKAS

Ramiai kramtydami duoną, 
(Žiūrėk — skydas ir kirvis!) 
Atidengėm didelę paslaptį «— 
Milžino jotvingio kapą...

♦j

Lidija J. Koklytė Natiurmortas 
(Is jaunųjų dailininkų parodos)

Tik sava kalba

Jau pats Maironio talentas 
sudarė jam didelį pavojų. Mat, 
talentas galėjo atplėšti jį nuo 
tautos kamieno. Gal tada pa- 
žintumėm jį kaip lietuvių kil
mės garsų poetą, kaip kad da
bar turime Milašių, Baltrušaitį, 
Adomą Mickevičių, bet ne tau
tinio atgimimo poetą. O tauti
nio atgimimo poeto paskirtis pa
saulio istorijoje yra labai re
ta, ir nedaugelis poetų yra ap
vainikuoti ta nemirštama au
reole.

Anuo laikotarpiu Adomo Mic
kevičiaus, Puškino, Lermonto
vo ir Slovackio kūryba skleidė 
rusų - lenkų kalbų nusistovėju
sius lobius, davė gražiausius pa
vyzdžius, tik gėrėkis ir sek, eik 
jų keliais, svetima kalba gar
bink savo tautą, jei ją myli, 
o savo talentui, būk tikras, su
rasi ir pakankamai išlavintų 
gerbėjų ir turtingų mecenatų. 
Jausdamas savo poeto talentą, 
o kas svarbiausia, tikėdamas į 
jį, poetas pasirinko, kaip toje 
pasakoje, ne išblizgintą, išdidžią 
karalaitę, bet pelenę — lietu- ir kaip tik toje beviltiškoje at- 
vių kalbą ir tuo pačiu sąmonin- mosferoje ateina Maironis, įti- 
gai Maironis atsistojo prieš ri- kėjęs į savo talentą, į savo pa- 
bojančią tuštumą, tiek kalbos šaukimą. Perdėtas individualiz- 
kultūros atžvilgiu, tiek tradici- j mas jam neužtemdo tautos. Jei 
jų ir pavyzdžių stoka. Taigi s asmeniški motyvai kartais ir 
apie Maironį galima būtų pra- sublykčioja jo kūryboje, tai kaip 

ir _ 3__1___ 1_________

džiais iš kūrinio “Odė jaunys
tei” — Pats sau vairas ir kel- 
rodys.

Tokie Kolumbai, kuriems 
trūksta talento, entuziazmo, va
lios arba bent vieno iš šių ele
mentų, pražūsta, nepalikdami 
pėdsakų, arba, jei ir palieka 
juos, tai tik kaip istorinę vertę. 
Vienintelis Maironis laimėjo ko
vą su tais elementais. Kad kū
rėjo kūryba pražystų visame 
pajėgume, reikia dar tam tik
ro įkvėpimo, tos šviesos, kuri 
išaštrintų pojūčius, įtemptų ner
vus ir prasiveržtų apvainikuo
jančia ekstaze. Fizine prasme 
tariant, ar tai muzika, ar poe
zija, ar skulptūra, ar dar kaip 
kitaip. Vienam tas kūrybinis ska 
tintojas gali būti meilė, kitiems

kimą, absoliutų bejėgiškumą, 
praradimą bet kurios vilties.

Bet Muravjovo laikais jau

Tuo sakiniu Maironis per
žvelgė ateitį. Daugeliui Europo
je trūko šitokių galių. Vienu me
tu vokiečių viltys net liko su
krautos į moderniuosius nibe- 

‘ lungus, kas privedė prie kata-
stiprėja ir lietuvių požemis. Po- strofos 
litinių vadų jau yra, bet dvasi-. 
nio šauklio lyg ir nematyti. Vie- į 

ni poetai verkšlena, kiti seka 
visokias sielenkas, treti pamėg
džioja svetimų tautų poetus, ne 
vidaus ugnies deginami, bet 
vaikydamiesi tuometine mada.

I

bilti ir Adomo Mickevičiaus žo-1 degančios žaizdos, kaip brangūs 
akmenys, padarydami Maironį 
gyvenimiškesnį, kitaip būtumėm 
pamiršę jį kaip asmenį, kentė
jusį ir vargusį. Tačiau visos 
pagrindinės kūrybinės jėgos, 
susipindamos su liaudies meta- 
foiomis, palyginimais, paraleliz
mais, suprantamais liaudžiai, 
supindamos lietuvį su praėjusia 
didybe, tautos mistika, eidamos 1 
į liaudį su skambia, jai supran
tama, pilna estetinių emocijų 
kalba, krito į lietuvio širdį, kaip 
tas brangus grūdas ištrošku- 
sion žemėn.. Ir pagaliau tauta 
Maironio poezijos dėka atrado 
save, prabilo, išsiliejo skundas 
plačiai, kaip tie pavasario van
denys. Tai pirmas žingsnis pri
sikėlimui, atgimimui. Skausmas 
išsilieja, širdis pasiguodžia, vė
liau šviesesnės minties ieško
ma, pagaliau vilties dairomasi, 
laisvės žiūrima ir svarbiausia 
— ruošiamasi kovai. Maironio 
kūryboje tie taip svarbūs prisi
kėlimo elementai, žinoma, nese-

*) Rašytojo R. Spalio paskaitos, 
skaitytos Lietuvių Studijų Savai
tėje Vokietijoje Maironio sukakties 
minėjimo metu 1962 m. rugpiūčio 
26 <L, santrauka.

Ramiai kramtydami duoną, 
Rinkome įkapes,
Nejausdami smėlio sruvenimo 
Pro pirštus...

Ramiai kramtydami duoną, 
Nežiūrime saulėn —
Laiką, lyg paukštį, laiko pagavus 
Balto kaulo ranka...

Dabartinis Lietuvos okupan
tas išmargino karininkų antpe
čius blizgučiais, išpūtė jų kel
nes, graso kumštimi ir batu, 
ašigaliuose sprogdina atomines 
bombas, darydamas didelį 
triukšmą, ir tuo pat metu ap
tvėrė visą Berlyną tvora, kad 
iš tos laimingosios imperijos ne
išbėgiotų gyventojai, nors ir 
vienmarškiniai. Okupantas bijo 
laisvojo žodžio, žudydamas kiek
vieną balsą, ateinantį radijo 
bangomis iš laisvojo pasaulio, 
ir kaip Kudirkos “herojus”, bi
jo užrašyto popieriuko. Prisi-

SkulptūraAntanas Braidys

minkime Pasternako ir kitų li
kimą...

Argi Maironis padrąsinančia 
šypsena nežiūrėtų dabar į tau
tą, primindamas jai, kad dva
sios kultūra, stipresnė už žmo
gaus nukaltus metalinius 
net atominius ginklus.

Maironio eilėraščiai lengvai 
sklido tautoje. Tauta jį savinos, 
gėrė kūrybą, paversdama ją 
dainomis. Maironis atspėjo tau
tos aspiracijas, sutapo su tauta, 
prabilo tautos lūpomis. O dai
nos reikšmė tautai daug dides
nė, kaip kartais mums gali at
rodyti. Rusai pirmieji suprato 
giliai paslėptą psichologinę dai
nos reikšmę ir jos formuojan
čią įtaką. Prof. Pavlovo tyri
nėjimai komunistams davė daug 
tokios medžiagos, kuria vaka
riečiai beveik nesidomi. Komu
nistams ypatingai rūpi pakeisti 
tautos melodiją, kuri sunkėsi 
kartu su motinos atdūsiu per 
amžius. Jiems rūpi sužavėti tau
tą svetimų stepių aidais, Bai
kalo tolumomis, Azarbeidžano 
dangumi, rusiška nihilistine 
dvasia. Rusiška daina ir melo
dija tai ne vien tik entuziazmo 
skiepijimas, bet ir žmogaus vi
daus keitimas. Tuo atžvilgiu ir 
Adomas Mickevičius “Konrade 
Valenrode” priminė: “Žinau aš 
tas 
jau 
kui 
dus 
nei 
kaip puikiai Maironiui tinka tie 
žodžiai. Tas lemiamas prisikėli
mo metų vaidila pasigėrėtinai 
atliko savo misiją. Juk tie šim
tai savanorių, kurie papildė 
sunkiai kovojančių gretas, ar 
tai ne kūdikiai, kuriuos liūliavo 
Maironio poezija.

Kūrėjas, kaip tautos 
formuotojas

Kasdieniniame gyvenime daug 
(Nukelta į 2 psl.)
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Nobelio literatūros premija amerikiečiui

Steinbeck, šių metų Nobelio literatūros premijos laureatas, su

riją. Vienas iš jų psichiškai 
trenktas, bet milžino jėgos ir 
stoto, nebesusigaudydamas nu
žudo jauną moterį. Draugas, 
norėdamas kvailiuką apsaugoti 
nuo visų šio darbo pasėkų, jį 
nušauna. (Šitas J. Steinbecko 
romanas “Tarp pelių ir vyrų” 
vardu lietuvių kalba yra išleis- t
tas Pradalgės leidyklos Angli
joje 1950 metais. Vertėjas — 
K. Barėnas.)

I

žmona

jūsų giesmes, vaidilos, jos 
lopšy, kaip angis, gula val
ant krūtinės ir neša nuo- 
pražūtingus — meilę tėvy- 
ir pražūtį priešams”. Ak,

i

Šiemetinė ..„„vuv
ros premija paskirta amerikie
čių rašytojui John Steinbeck. 
Laureatas šiuo metu yra 60 
metų amžiaus, gimęs ir dabar 
tebegyvenąs Kalifornijoje. Ra
šytojas yra vokiečių ir airių 
kilmės. Jaunystėje lankė Stan- 
fordo universitetą, dirbo far- 
mose ir cukraus fabriko labo
ratorijoj. Apsisprendęs būti 
rašytoju, Steinbeckas 1927 me
tais atsiduria New Yorke. 
Trumpai pabandęs tapti žurna
listu, toliau čia verčiasi kaip 
paprastas statybų mūrininkas. 
Grįžta vėl Kalifomijon. Dirbi
nėja šį ir tą, kartu rašydamas 
pirmuosius savo romanus, ku
rie autoriui krovė tik finansi
nius sunkumus. Pagaliau kny
ga “Of Mice and Men” susi
laukė netikėtai didelio pasise
kimo, iškopdama į bestsellerių 
eiles. Veikalas taipgi buvo dra
matizuotas ir 1937—1939 metų

Nobelio literatu- scenoje laikomas pačiu geriau- 
siuoju. Dar didesnį garsą Stein- 
beckui atnešė kitas jo roma
nas “Grapes of Wrath”, už ku
rį rašytojui 1940 metais buvo 
paskirta Pulitzerio premija. 
Tais pačiais metais Steinbeckas 
dalyvauja ekspedicijoje į Ga
lapagų salas,' o 1948 metais 
įsteigia net filmų bendrovę.•

Steinbeckas yra vienas ryš
kiausių pasakotojų amerikiečių 
prozoje. Pradėjęs savo litera
tūrinę karjerą romantiškais 
jūros plėšikų romanais, Stein
beckas vėlesniuos savo raštuos 
iškyla kaip socialinės tragikos 
ir kalifomiečių buities vaizduo- 

| tojas. Klajokliai vaisių planta
cijų darbininkai yra pagrindi
niai veikėjai jo trijų išskirtinių 
romanų: “In Dubious Battle”, 
“Of Mice and Men” ir “Grapes 
of Wrath”. “Of Mice and Men” 
yra puiki psichologinė studija, 
pasakojanti dviejų draugų isto-

“Grapes of Wrath” romane 
yra ypač akcentuojamas socia
linis klausimas. Ši knyga iš
garsino autorių ir Europoje, o 
taipgi prisidėjo prie darbo są
lygų pagerinimo vaismedžių 
plantacijose. Karo metais Stein- 
beckas davė ir šios temos kny
gų: “The Moon is Down” ir 
“Bombs Away”. Patys naujau
si Steinbecko darbai yra apysa
ka “The Winter of Discontent” 
ir “Travels With Charley”.

Steinbecko raštuose 
natūralizmas, kritiškas 
nių problemų kėlimas, 
humoras ir simboliškoji
tika meistriškai -sujungiama gy
venimiškoje ir meninėje tikro
vėje. k. b.

i

dialogų 
sociali- 
puikus 
roman-

• Mini Adomo Lasto ir Vin
co Krėvės gimimo metines. Vil
niaus radijas ir spauda pami
nėjo Adomo Lasto 75-ąsias ir 
Vinco Krėvės 80-ąsias gimimo 
metines. “Tiesoje” pasirodė ta 
proga straipsnis apie Krėvę. 
Centr. bibliotekoje Vilniuje ati
daryta paroda, skirta rašytojų 

t gyvenimui ir kūrybai.
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SUSIMATYMAS TIES KULTŪROS KLAUSIMI 
P. MALDEIKIS 

Mūsų spaudoje gana dažnai žanga nėra visų vienodai su- apskaičiavimo priemonė virši-
pasi taiko pasisakymų įvairiais prantama sąvoka. Kai vieni pa- niam pasauliui užvaldyti, pvz.. 
kul tūros klausimais. I r įvai- žangos didžiausią svorį mato teisė, organizacinis ir valstybi
niuose kitokiuose svarstymuose tik dvasiniuose, o kiti t ik ma- nis gyvenimas, technika, ūkis, 
kul tūros žodis y r a dažnai kar- terialiniuose dalykuose, o dar susisiekimas. 
to jamas. Kalbame apie tautinę kiti socialiniuose procesuose, 
kultūrą, apie kul tūros skirtin- tai, aptardami kultūrą pažangos 
gumą nuo politikos, apie kul- terminu, vis tiek nepasieksime 
tūrines ver tybes , apie kultu- aiškumo. Aptardami kultūrą . , - , 

_ r * * žangos jau pralenkta. Ji rerma-
nngą i r nekultūringą elgesį, pažangos prasme, tur ime nusi- g į <rriežtu s u s ki r s tymu į dvi 
apie šio kraš to kultūrą ir ei- statyti , kaip mes suprantame į g d a ] y k ų > ^ p r a k . 
vilizaciją, apie ruošiamą kultu- tą pažangą. Plačia prasme pa- t i š k a i n ė r a i š s k i r i a m i gių lai-
ros kongresą. Tų daugiau ar žangą supran tame kaip gyve- k ų p a ž a n g o j e bei jos reiškiniuo-
mažiau skir t ingų dalykų pava- nimo patobulinimą, kaip gam-
dinimas tuo pačiu kultūros ter- tos bei jos dėsnių racionalizavi-
minu dažnai ap temdo ir pačią mą bei jų palenkimą žmogaus į „ | B , ^ | įįvasinės 
kultūros sąvoką. Mes laikome gerovei, kaip pagerinimą sočią 
kultūrą kažkuo vertingu, ko 

Tačiau tokia kultūros ir ci
vilizacijos samprata, atrodo, 
yra greitai besiplėtojančios pa-

Keni^l Panj&č(& 
KŪRĖJAS. LEIDĖJAS IR 

SKAITYTOJAS 

_ J ' T • < « » r i « . ; » . „ 

R. Matuzonytė-Ingelevičienė 
; . . . ; , r i s - J * 
Atsisveikinimas (aliejus) 

Iš Kultūros kongreso meno parodos 

se jau vargiai begalime aiškiai 
išskirti ir vienus nuo kitų 

ir medžiagi-

siekiame a r ką norime išlaiky
ti ; dėl to mes sutar iame. Bet 
kai imame diskutuot i jos sam
pratą, pasirodo, kad čia mes 
dažnai išsiskiriame. Ypač išsi
skiria vyresniosios ir jaunes
niosios kar tos kul tūros samp
rata. 

Iš esmės skir t ingų kultūros 
aptar imų turė j imas dar nereiš
kia jos nesuprat imo. I r kultū
ros filosofijoje yra skirtingų 
jos aptar imų. Tačiau mūsų kul
tūros sva r s tymuose netikslumai 
pasitaiko ne todėl, kad mes tu
rėtume sk i r t ingas apie ją filo
sofiškai pagr į s t a s pažiūras, o 
greičiau dėl to , kad dauguma 
mūsų su savo kul tūros sam
prata esame kiek pasenę. 

Iš anksčiau suminėtų kelių 
kultūra vadinamų dalykų ma
tome, kad ta i y r a daugiareikš
mis žodis, va r to j amas keliomis 
skirt ingomis prasmėmis , į ką 
mes dažnai nekreipiame dėme
sio 

mus dar patenkino, kol gyve- rio, grožio ir šventumo sieki-
nome mažiau sudėtingą gyve- mus. Todėl ir kultūros filoso-

nės pažangos elementus, kad n įmą patekę į užsienį, mes su- fijoje kultūra aptariama daug 
galėtume visus gyvenimo pro- s i d ū r ėme su daugeliu proble- plačiau. Kultūriniu veikimu lai-
cesus bei reiškimus griežtai su- mu^ kurių jau nebepajėgėme koma ne tik žmogaus darbas, 
klasifikuoti į ta ip suprastos reįkiamai įvertinti, ir sukūrė- kuriuo kuriamos žinojimo, gė-
kultūros ir civilizacijos sritis. m e m j t ą a p j e s a v o a u kš tą kul- rio, grožio ir šventumo verty-

tūrą, o kitų tik aukštą civili- bės, bet kiekvienas gamtoje 
zaciją Mūsų tarpe ta pažiūra esamos medžiagos perdirbimas 
nepatenkina tos jaunesniosios pagal kurią nors idėją. Taip 
šviesuomenės, kuri mokslus suprasta kultūrinė kūryba y ra 
išėjo jau išeivijoje. Pagal ją ne tik mokslo ir meno kūriniai, 
sunkiai duodasi aptariama ir bet kiekvienas, net ir primity-
tautinė kultūra. viausio žmogaus pagal j ame 

Kaip matėme, šiais laikais kurią nors kilusią idėją padary-
yra ne vien dvasinė, bet ir so- tas daiktas. 
cialinė. ir valstybinė, ir žemės Kai mes kurį nors 
ūkio ir kitokių kultūrų, kurių tūrinį kūrinį svarstome 
jau nebegalėtume suvesti į dva- to ar kito žmogaus 

Dvasios ir medžiagos sritys gy 
venime yra susijusios, ir jas abi 
rasime tiek į kultūrą, tiek ir į 
civilizaciją priskiriamas sritis. 
Vargu ar būtume įtikinami. 
dvasiniu atžvilgiu kiekvieną 
menininką laikydami aukštes
niu už visuomenininką ar vals
tybininką, pirmąjį laikydami 
dvasinių vertybių kūrėju, o ant
rųjų tiksluose nematydami jo
kių dvasinių elementų. 

kul-
kaip 

idė-
Kalbama kultūros samprata siškai suprastus žinojimo, gė- (Nukelta į 2 psl.) 

Petras Maldeikis 

linių santykių ir sudarymą są
lygų žmogui išsiskleisti su sa
vo žmogiškaisiais sugebėjimais 
ir dvasinėmis tendencijomis. 

Įdomi knyga apie įdomų žmogų 
Pagerbiamas tas, kuris gerbė kitus 

Generolo gydytojo Vlado Na- kyje. Jo nuveiktų darbų sąra
šas didelis. Jis iniciatorius, stei
gėjas ir Spiritus movens "Fra-

J. DAINA USKAS 
Taip supran tan t pažangą, ga- g į a u s Nagevičiaus gyvenimas ir 
Įima j a išaiškinti dvasinę kul- d a r b ų a p ž v a i g a . Redagavo dr. 

Kalbėdami aoi*> Vakar i t Ū r ą ' k Ū n ° k u l t u r ą ; r e I i p n e B. Matulionis. 1962 m. 376 psl., suomenmiame bei kultūriniame ternitas Lituanica'' — Lietuvių 
kultūrą, kūno kultūrą žemės k u l ^ Ū r ą ( G o e t t l e r ) - ž e m ė f ū k i o iliustruota. Knygos leidėja — gyvenime suvaidino didelį ir gydytojų są-gos. Jo iniciatyva 
--• - ' . * " " " — . —~=> kultūrą, valstybinę kultūrą ir Veronika Nagevičienė. Tiek nu- š i a ž u vaidmenį. Generolo gy- įr pastangomis buvo suorgani-

sako naujos knygos bibliogra- lytojo Nagio Nagevičiaus var- zuota Karo ligoninė Kaune ir 
fine metrika. 

ūkio kultūrą, taut inę kultūrą visus tuos kul tūros atžvilgius, 
ar kul tūr ines ver tybes , mes pa- k u r k a l b a m a a p i e a u k š t e s n e i r 

virsutiniškai prileidžiame, kad 
Šakotoji veikla 

Tai puikus bandymas apra-

žemesnę kultūrą. Tose srityse 
kultūra beveik sutampa su pa
žanga. Tačiau d a r lieka kele
tas kul tūros pavadinimų, kur syti Žmogų, kuris nepriklauso 
pažanga nėra pagrindinis fak- mos Lietuvos valstybiniame, vi 
torius ir kur kul tūra vert inama 
kaip t a m t ikra i žmonijos da-

versti visose srityse, neišven-,- m g a v a g ^ b ū d a s . 
giamai pa tenkame į nesusipra- p ^ p a ž a n g o s p r a s m e s u p r a s . 

tai y r a vienas ir t a s pats da
lykas, t ik ta ikomas įvairioms 
sritims. Tačiau, kai kultūrą be
veik vienbalsiai ap tar iame kaip 
dvasinių vertybių kūrybą ir su 
tokia s a m p r a t a bandome išsi-

timus. Jei įsigilinsime, kad vie
nur ku l tū ra y r a laikomas iš-
prusinimas, k i tu r ji supranta
ma ka ip gyvenimo būdas ar 
etnografiniai skirtingumai, o 
dar k i t u r dvasios ir medžiagos 
skir t ingumas, kūrybingumas 
ar moralinis gėris, tai įsitikin
sime, kad visų sričių kultūros 
klausimų vien dvasinėmis ver
tybėmis neišaiškinsime. Kad su 
savo kul tūros s ampra t a neat-
rodytume per siaurai užsikon
servavę ir kad jos vartojimas 
nekeltų t a rp mūsų nesutarimų, 
p ravar tu jos prasmę kiek gi
liau išsiaiškinti. 

Ku l tū ra ir pažanga 

ta kul tūra neapima ar bent iš 
dalies teapima tautinę kultūrą, 
neapima ir didžiųjų kultūrų, 
pasireiškusių istorijos kelyje 
ir antropoiogiškai suprastų 
kultūrų, apibūdinamų t iktai et
nografine prasme. Kai antro
pologai rašo didelius veikalus 
apie tų ar kitų primityviųjų 
tautų kul tūras , tai jų kultūros 
sampratoje pažangos momentas 
tevaidiną atsitiktinį vaidmenį. 

Kul tūra ir civilizacija 
Lietuvių dauguma y ra susi

gyvenę su dvasinės kultūros 
samprata , kur ji yra griežtai 
skiriama nuo civilizacijos, ku
ri ap ta r iama kaip materialinė 
kultūra. Pagal šią sampratą j 

Ieškant bendriausių kultūros kultūrą įeina veikimas, siekiąs 
pagrindų, d a u g kam peršasi tiesos, gėrio, grožio ir šventu-
mintis, kad tokiu jos pagrindu a » į, tokio veikimo sukurtos 
reikėtų laikyti pažangą. Kai 
kas pažangą laiko kultūros si-

vertybės: mokslas, menas, mo
ralė ir religijos gyvenimas, ku-

nonimu. "Aptardami kultūrą rįe v i s i tenkina žmogaus dva
sinius polėkius. Gi visa, kas 
tenkina jo biologinius poreikius, 
priklauso civilizacijai. Taip su-

apskri tai gal ime sakyti , kad 
kul tūra yra pažanga — mate
rialinė ir dvasinė, individo ir 
masės pažanga". fSchweizer). prastai civilizacijai priklauso 

Prieš pri imdami šį aptarimą, visos tos sri tys, kur dvasia jau 
turime nepamiršt i , kad ir pa- nėra kūrybinis tikslas, o tik 

šalin, zuikiai! <Gen. .Vag-vi.'-ius Petrapilio lietuvių seime 1917 
metais, šaržas pieštas plunksna ir akvarele Ad. Varno) 

das ir nepriklausomos Lietuvos lauko ligoninės pafrontėje. J is 
laikais buvo žinomas visiems, iniciatorius 'Vyčio Kryžiaus" or 
Nagius - Nagevičius j a u nuo dino. Jis prisidėjo prie Lietuvos 
mokyklos suolo gyveno Lietu- kariuomenės uniformos sukūri-
vos ir lietuviškų reikalų rūpės- m 0 . Jis Lietuvos karo invalidų 
čiais. eidamas neretai kitų prie- globėjas. Jis Lietuvos Karinin

kų Ramovės steigėjas Jis Ka
ro muziejaus steigėjas, jo orga
nizatorius ir vadovas. Jis Lie
tuvos praeities tyrinėtojas - ar
cheologas, tarptautiniuose ar
cheologijos kongresuose pasau
liui atskleidęs Prysmančių, 
Apuolės, Įpilties kasinėjimus. 
J is Gyvulių globos draugijos 
steigėjas; jis Tautinio laivyno 
steigimo rėmėjas ir t. t. 

Svarbiausias Nagevičiaus 
darbas 

Bet svarbiausias ir nepriklau
somos Lietuvos gyvenime di
džiausios reikšmės turėjo Na-
gio - Nagevičiaus darbas — Ka
ro muziejaus įsteigimas. 

Šimtmečiais, veik iki nepri
klausomybės atkūrimo ir lie
tuvių tarpe buvo kartojamos 
svetimų mums primestos min
tys, j°g Lietuva buvusi ir tam
si ir juoda. Kas buvo senosios 
Lietuvos žmonių, valdovų su
kurta, tai buvo savinamasi ar
ba svetimųjų, arba užpilama už
miršimo, kad tik Lietuvos pil
kasis žmogus nieko apie tai 
nežinotų. Juk net kai kurie mū
sų pirmųjų karių kratėsi istori
nių ryšių su senosios Lietuvos 

Lietuviška knyga, pasiekusi 
šiuos laikus gruoblėtu keliu, 
pradeda virsti brangenybe. J i 
jau nebeturi tos užvėjos, ku
ri reikalinga jos tarpimui ir 
didesniam vaisingumui. Nors 
knygų derlius, palyginti, dar 
tebėra nemažas išeivijos dir
vonuose, bet jis pribręsta tik 
nepaprasta lietuvių kūrėjų au
kos dvasia ir leidėjų idealizmu 
bei ištverme. Jau vėl artinasi 
laikas, kada lietuviška knyga 
virs ne tik brangia retenybe, 
bet ir didžiųjų sielų širdies ir 
kančios išdava. 

Kad šiandien mes dar turi
me rašytojų, turime būti dė
kingi tai lietuvių tautoje su
sikaupusiai energijai, kuri 
anais laikais, nešdama prie
spaudos jungą, vėliau ant 
griuvėsių statydama nepri
klausomą valstybę, sugebėjo 
tautai ir žmonijai duoti ne
mirštančių kūrinių literatūro
je, mene, muzikoje ir moksle. 
Ta vidinė energija, tas dva
sios karštis verčia kūrėją ne
atitrūkti nuo kūrybinio dar
bo, nors gyvenimo sąlygos 
jam neduoda nei tikro poilsio, 
nei reikalingo susitelkimo, nei 
būtino laiko. Tą viską sunai
kina kasdienės duonos pelny
mo pareiga. Bet mūsų kūrė
jas pajungia savo paskutines 
dvasios jėgas ir atiduoda sa
vo tautos daliai išeivijoje sa
vo išmąstytus, širdyje išne
šiotus ir nuo poilsio pavogtu 
laiku brandintus vaisius. 

Palygindami ankstyvesnį 
lietuviškų knygų leidimą išei
vijoje su dabartiniu, pastebime 
didelę pažangą. Rašytojai nūn 
ateina su didesniu pasiruoši
mu ir jautresniu įsigyvenimu, 
duodami brandžių kūrinių, ku
rie išliks ne tik šią dieną. Ta
čiau nėra džiuginantis reiški
nys, kada knygų tiražai kas
kart vis mažėja, kai gražiai 
išleistos knygos pelėja sandė
lių lentynose. O iš tikrųjų jų 
paskirtis pasiekti skaitytoją, 
jį gaivinti, jį kelti ir jungti su 
tautos dvasia. Todėl šiuo me
tu leidėjui, kaip ir kūrėjui, ky
la tas pats nerimas — ar il
gai dar lietuviška kūryba bus 
pageidaujama viešnia lietuvių 
namuose ir bibliotekose? 

Knygų leidimas nūdien nė
ra nei pelningas, nei lengvas, 
nei drąsinantis. Jau daugelis 
buvusių leidyklų užsidarė, nes 
skaudžia patirtimi pamatė, 
kad neįmanoma verstis t ik 
lietuviškos literatūros leidimu. 
Kitos ėmėsi pelningesnių už
darbių, nes juk ir jų savinin
kai turi iš ko nors pragyven
ti ir savo šeimas išlaikyti. 
Laikosi dar tik tos leidyklos, 
kurios turi stipresnį užnugarį, 
kurios verčiasi ne tik knygų 
leidimu, bet turi ir kitų šalti
nių lietuviškos kūrybos vai
sius paremti. Leidėjui šiandien 
reikia ne tik didelio idealiz
mo. Jaet ir kieto užsispyrimo, 
nepalaužiamo ryžto ir įsitiki
nimo, kad lietuvių rašytojų 
dialogas su skaitytoju yra lie
tuvybės išlaikymo ir lietuvių 
tautos ateities būtinybė. 

Nūnai gali dar išsilaikyti 
tik tie leidėjai, kurie turi or
ganizuotą pagrindą, kuriems 
padeda ir ta dalis knygos my

lėtojų, kurie savo mažais įna
šais sudaro lyg ir fondą, ku-
nuo remiasi materialinis kny
gos išlaikymas ir jos dienos 
švieson išvedimas. Viena iš 
tokių leidyklų y ra Lietuviškos 
Knygos Klubas, sumaniai kun. 
K. Matulaičio suorganizuotas 
ir ypač kun. V. Bagdanavi-
čiaus į platųjį gyvenimą iš
vestas. Klubo nariu gali būti 
kiekvienas. įmokėdamas 5 dol. 
kaip depozitą fondui, iš kurio 
finansuojamas parinktų kny
gų leidimas. Jo pirmasis tiks
las — leisti lietuvių rašytojų 
kūrinius. Tik atskirais atve
jais leidžia vieną kitą vertin
gesnį ir mūsų visuomenei rei
kalingą vertimą. Panašus y ra 
Nidos Klubas Anglijoje, atsi
rėmęs tais pačiais sutelkti
niais ramsčiais. 

Tik šiuo būdu galima da r 
ilgiau užtikrinti lietuviškos 
knygos egzistenciją. Talka bū
davo praktikuojama mūsų se
nolių svarbesniuose darbuose. 
Talka turi būti naudojama i r 
šiuo metu mūsų gyvybiniams 
reikalams spręsti. Užtat ne
nuostabu, kad naujausiuose 
Liet. Knygos Klubo praneši
muose apie išleistas knygas 
aiškiai nustatytas 5 dol. įmo
kė jimas depozitan, kuris y r a 
tar tum nario mokestis, sutei
kiąs nariui privilegiją naudo
tis, perkant Klubo leidinius, 
trečdalio nuolaida. Tas įnašas 
turėtų būti nejudinamas, nes 
tai naujos knygos a t rama. 
Dėlto neturėtų nustebti i r 
Klubo nariai, kuriems depozi
to t rūkumas pranešamas kaip 
skola. Iš tikrųjų ir yra skola, 
bet skola lietuviškai knygai 
ir lietuviui kūrėjui. Tą skolą 
atsilyginti turėtų jausti parei
gą kiekvienas lietuvis, kuris 
dar yra įsitikinęs, kad laisva 
išeivijos lietuvių kūryba tu
rėtų išvysti šviesą ir pasiekti 
lietuviškus namus. 

Taigi šiuo metu knyga, lie
tuviška kūryba remiasi t ik 
sutelktinėmis jėgomis — kū
rėjo pasiaukojimu, leidėjo išt
verme ir skaitytojo įnašu. 
Bet taip pat prie šių sutelk
tinių jėgų ir sujungtų gretų 
priklauso dar ir kiekvieno lie
tuvio dėmesys knygai. Jei 
mūsų knyga pasiliks t ik san
dėliuose, ji nepasieks savo 
tikslo, kuriam yra skirta. J i 
turi būti kviečiama į kiek
vienus lietuvių namus. Ji tu
ri rasti kelią net į jaunuolio 
biblioteką, ji laukia skaitytojo, 
nes tik skaitoma ji apreiškia 
savo gyvybę. 

Kaip visas mūsų visuomeni
nis, politinis ir kultūrinis dar
bas šiandien reikalingas su
telktinių jėgų. taip ir lietu
viškos kūrybos apraiškos, lie
tuvių literatūra privalo lietu
vių visuomenės didesnio dė
mesio. Kūrėjas, leidėjas ir 
skaitytojas turi susitikti prie 
knygos ir per ją kilti savo 
intelektualiniu lygiu, jungtis 
su tautos kamienu, interesuo
tis savo tautos reikalais i r 
gaivintis lietuviška poezija a r 
beletristika. Tik šiuo būdu mes 
išvesime savą knygą į pasau
li ir lietuvišką kūrybą pada
rysime mūsų visų atgaivos 
pagrindu. Pr . Gr. 

kariuomene, sakydami, jog ji 
buvusi svetima lietuviams. 

Generolas Nagius - Nagevi
čius Karo muziejuje sugebėjo 
parodyti didingą Lietuvos vals
tybės politinę ir kultūrinę pra
eitį, lietuvių tautos šimtmečiais 
trukusias kultūrines, politines 
ir ginklo kovas, ginant gimtojo 
krašto laisvę. Karo muziejuje 
buvo parodyta taipgi lietuvių 
tautos naujųjų laisvės kovų is
terija. Ten iš kiekvieno kampe

lio lankytojui kalbėjo gyva ir 
kovinga tautos laisvės dvasia. 
Toje tautos praeities šventovė
je lietuvis lankytojas pasisem-
davo dvasinės stiprybės ir ryž
to. Tokiais žodžiais apibūdina 
Karo muziejaus reikšmę Lietu
vos gyvenime ir dr Matulionis, 
knygos reikšmingiausio sky
riaus "Karo muziejus — didy
sis gen. gyd. VI. Nagiaus Nage
vičiaus kūrinys", autorius. Čia 

(Nukelta į 6 psl.) 
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LITUANISTIKOS LEKSIKONAS ANGLŲ KALBA

Pora straipsnių šiose skiltyse 
praskambėjo kitu tonu, saky
tume, ramesniu, labiau nublai- 
vintu. Ginčas dėl vieno auto
riaus, atrodo, persisveria į sai
kų svarstymą. Gražiausias šių 
pasisakymų bruožas yra atvi- 
rūmas žmogaus pažiūrai. Au
torių palikimai nebepriklauso 
tik autoriams ar jų gerbėjams, 
bet visiems skaitytojams ir li
teratūros istorijai.

Pasidžiaugus ramesniais svars 
tymais, norisi prie jų ir kai ką 
pastebėti. Gal tai liestų ne vien 
literatūros sritį, nes ir kitais 
atvejais galima pastebėti vie
ną neatsargumą, kuris mūsų 
galvojimą nejuntamai gali su
painioti. Iškeliama viena sritis 
ir jos vardu atsiribojama nuo 
sprendimų, kurie priklauso ir 

* kitoms sritims. Prieš kiek lai
ko buvo diskusijos politinio - 
socialinio pobūdžio. Kai kurie 
polemistai panašiai bandė elg
tis, kaip nūnai literatai. Poli
tika ar sociologija esanti sau 
sritis ir esą nedera į jos ver
tybes atsiliepti, sakysim, filo
sofui ar teologui, nes jie atei
na su “kitais standartais”. Li
teratūra, jau kuris laikas, ke
liama kaip sau sritis, kuri gali 
būti vertinama tik jos pačios 
mastais.

Neabejotina, kiekviena sritis 
turi savo apibrėžtus rėmus. Bet 
ar jie tiek apibrėžti, jog nebe
susiduria su kitų sričių rėmais? 
Kas yra literatūros objektas: 
kūrybinis vaizdavimo būdas bei 
forma, ar žmogus ir gyveni
mas? Jei tik pirmas, tada li
teratūra priklauso formališkai 
tik meniniam pasauliui. Jei ir 
antras, tada literatūra yra vi
sumos sritis, kaip žmogus ir 
gyvenimas priklauso neaprėpia
mai visumai. Manau, patys li
teratai purtosi apribojimų, nes 
niekas taip plačiai nesiekia 
vaizduoti žmogų ir gyvenimą, 
kaip jų kūryba. Bet kai šią 
kūrybą bandoma vertinti visu
mos pločiu, žiū, kyla protestai, 
jog į literatūrą bandoma žvelg
ti ne vien siauru formaliniu 

4 mastu.
Nebe pirmas kartas mūsų

kontroversijose iškyla ypač
moralės standartų baimė. Kaž
kodėl moralė laikoma tik “sau 
sritis”. Panašiai — religija. Se
niau kitaip galvota, o ir dabar 
galima rasti 'priešingų balsų 
net tarp tų, kurie religijai bei 
dorovei nebuvo ar nėra palan- • 
kūs. Socialistas Prudhonas ra
do, jog religija yra centrinis 
klausimas net politikoj. Nūnai 
psichoanalistas Jungas teigia, 
kad per 30 metų savo prakti
kos neradęs paciento, kurio pa
grindinė problema nebūtų bu
vusi religinė. Šios dvi “sritys” 
yra tiek žmogiškos ir gyveni
miškos, jog vienu ar kitu bū
du paliečia žmogiškos būties 
ir egzistencijos šaknis. Galima 
atsiriboti nuo religijos ir mo
ralės asmeniškai, bet negalima 
nepripažinti jų visuotinumo 
fakto. Jei jo neatsisako blai
vūs gyvenimo stebėtojai neka- 
talikai ar liberalai, kiek neįpras
ta girdėti iš katalikų, kurie re
ligiją ar dorovę kvalifikuoja 
tik “sau sritimis”, atseit — ap-

STASYS YLA

ribotomis tik savimi ir tartum 
nesusiliečiančiomis su nieku ki
tu. Aišku, nei religija, nei doro
vė nekvalifikuoja literatūrinės 

. formos, bet ji negali nekvali
fikuoti gyvenimo ir žmogaus, 
kokiu stiliumi jis besireikštų 
tikrovėje ar mene. Tai nereiš
kia kvalifikacijos tik iš vir
šaus; pats žmogus savyje kva
lifikuoja savo galvoseną ir 
veikseną religiniu ir doriniu po-

Tėve mūsų — R. Mozeliausko 
“Malda” yra viena iš kelių skulp
tūrų Kultūros kongreso parodoje, 
XI. 21. XI. 26. Išpildyta klasinia
me stiliuje iš siūlinio stiklo, maž
daug trijų pėdų aukščio.

žiūriu. Kvalifikuoja ir skaityto
jas ne vien skaitomą — vaiz
duojamą žmogų, bet kartu ref
lektuoja, kvalifikuodamas sa
ve, kaip jis tuo atveju elgtųsi. 
Iš to jis sprendžia, ar vaizduo
jamasis žmogus jį įtikina, at
seit — ar jis yra “tikras”, “gy
vas”, “normalus”. Literatūra 
turi platų pasirinkimą vaizduo
ti žmogų normalų ar nenorma
lų, bet niekas negali teigti, kad
skaitytojas ar literatūros kri- komitetui pasisekė

Primena rudenį. _ A. Galdiko “Kompozicija Nr. 3” yra gelsvais tonais atliktas abstraktas. Kūrė
jas, vienas mūsų didžiųjų, su šiuo kūriniu pasirodo pasaulinėje lietuvių meno parodoje Kultūros 
kongreso metu.

kastikas nėra laisvas pasakyti, 
normalu ar nenormalu litera
tūrinėj kūryboj.

Mes pabrėžiame skaitytoją, 
nes atrodo, jog literatūroj bręs
ta ir kitas vienpusiškumas, ku
rį būtų galima vadinti nauju 
apribotu “sritiškumu”, būtent
— rašyti tik sau, arba tik ra
šantiems, o ne visiems, visų 
“sričių” arba virš visų sričių 
esantiems skaitytojams. Kai 
kalbama apie kritiką ir kriti
kus vėl galvojama apie “sau 
žmones”, o manding didžiausi 
kritikai ir pagrindiniai yra skai
tytojai. Jų vertinimas yra ne
abejotinai tikriausias, imant 
bendrą jų vidurkį.

Imkime vieną tokį vidurkinį 
mūsų skaitytoją, kurį pažįstu. 
Jis yra dailės darbų kolekcio
nierius ir muzikos priemonių 
biznierius bei didelis muzikos 
mėgėjas. Jis perka ir skaito be
letristines knygas, dėl to spe
cialiai buvo užsisakęs “Nidos” 

I leidinius. Koks gi jo vertinimas 
kad ir “Baltosios drobulės”? 
“Paskaitęs šią knygą, grąžinau 
leidyklai ir nutraukiau prenu
meratą”. Ar šis žmogus puri
tonas? Gal koks uolus katali
kas? Anaiptol. Retai matomas 
bažnyčioj, sakytume, “neutra
lus”-religijai, žiūrint formališ
kai. Jo reakcija buvo pagrįsta 
principu: neužtenka gražios
formos ar stiliaus. Gal kiek 
grubiai jis išsireiškė: “Perdaug 
purvo, ir kokiam pasityčioji
mui reikėjo tai pavadinti Bal
tąja drobule”? Iš tikro, kokiam

-

I

Pasaulinė lietuvių meno paroda čia pat
Pusšimtis dailininkų iš 4 kontinentų pasirodys 
Chicagos Jaunimo Centre per Kultūros kongresą

Išeivijoje tokios didelės lie
tuvių dailininkų parodos dar ne
buvo.

Ji atidaroma trečiadienį, lap
kričio 21 d., 6:30 vai. vak., Kul
tūros kongreso išvakarėse, Jau
nimo Centre, Chicagoje, 5620 
S. Claremont Ave. Dalyvauja 
54 lietuviai dailininkai su apie 
100 kūrinių, prisiųstų iš ketu
rių žemynų. Parodos rengimo 

suvesti į

■
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Visos 3 kaip viena. — šios “Trys sesutės” Jaunimo Centro pasau
linėje lietuvių parodoje primena Michelangelo angeliukus. Tapy
tojas P. Kiaulėnas baigė meno studijas Romoje. Čia yra jo sesers 
dukterys — Vilkaitės.

*

tikslui tas pats autorius pava
dino savąją Ingą šventąja? To
kie klausimai kyla 
skaitytojui.

Kitas skaitytojas — 
tualas iš vadinamų 
grąžino “Lietuvių Dienas’ 
nutraukė prenumeratą dėl įdė
tų vieno dailininko skulptūrų 
(foto). Jo laiškas paaiškina 
priežastį: “šešiapirštis Rūpin
tojėlis baisesnis už Neanderta- 
lio urvinį žmogų, o be smegenų 
Pieta ir jos sūnus tikrai su ark
liškomis galvomis. Mėgstu juo
ką. Daug iš ko galima juoktis, 
bet tik ne iš Rūpintojėlio ir 
Pietos”.

Literatūra ir mentts neturi 
savų sritinių moralės standar
tų. Bergždžia būtų apie tai kal
bėti, nors kai kas bando, ypač 
iš prancūzų rašytojų. Žmonės, 
mūsų skaitytojai, turi sveiką 
nuovoką ir jų kritikos balsą 
sunku supainioti mados šūkiais.

dažnam

intelek- 
liberalų 

i” ir

V. ZALATORIUS

krūvą ir kairiausius abstraktis- 
tus, ir dešiniausius realistus.

Parodoj dalyvauja iškiliausi 
mūsų dailininkai: P. Domšaitis, 
iš P. Afrikos Unijos, A. Galdi
kas, turįs savo darbų Paryžiaus 
Liuksemburgo muziejuje, V. Jo
nynas, kurio darbus perka Met
ropolitan muziejus New Yorke, 

Jie greičiau nusigręš nuo lite
ratūros, negu prisiims tariamu 
nuoširdumu ir atvirumu vaiz
duojamą purvą. “Gana jo ir 
taip gyvenime!” — pasako. 
“Dar juo grožėtis ir laikyti me
nine vertybe, ačiū!”

Ieškant šiame ginče blaives
nio sprendimo, vargiai dera pa
sukti kompromiso keliu. Komp
romisas neintegruoja visų ele
mentų, bet dalį jų nurašo; 
nurašo iš vienos ir antros pu
sės, kad būtų pasiektas vadi
namas “aukso vidurys”. Komp
romisas susiaurina tiek pačią 
literatūrą, tiek kitas sritis, ir 
tai nėra gera.

Būtų įdomu, jei nauju blai
vesniu tonu pasigirstų ir dau
giau pasisakymų. Gal pamažu 
išryškėtų mūsų literatūrinės 
kultūros originalesnis požiūris, 
laisvas nuo pašalinių įtaigų. 
Manau, jau laikas prabilti sa
vomis lūpomis.

V. Kasiulis, J. Rimša, A. Vaikš
noras, T. Valius ir R. Viesulas.

Kasiulio paveikslai kabo Pa
ryžiaus, Oslo ir Stockholmo ga
lerijose. Rimša turi savo kūri
nių Rio de Janeiro ir St. Pau-1 
lo muziejuose. Jis eksponatus 
atsiuntė iš Bolivijos, kur da
bar gyvena. Vaikšnoras, vienas 
retų lietuvių siurealistų, turi 
paveikslų Clevelando ir Cinci- 
nnati muziejuose, o Valius žino
mas Toronto, Hamiltono ir Ota-! 
vos meno galerijose. Šioj iš
skirtinoj grupėj yra ir Viesu
las, kurio talentą čikagiečiai 
kas sekmadienį mato Šv. Kry- |>' 
žiaus bažnyčios freskose, o ki
ti — 24 muziejuose visoje Ame
rikoje, įskaitant ir Metropolitan 
New Yorke.

Ne vienas žiūrovas apgailės- < parodon buvo asmeniškai kvies- 
taus, kad dalyviams leista iš- ti. Jie galėjo išstatyti po du 
statyti tik po du eksponatu, kūrinius. Kiti 
Trūksta vietos. Visą šimtą dai
lininkų su visais darbais paro
dyti reikėtų didžiulio meno mu
ziejaus.

Toks jau likimas, kad iš 
Australijos darbų yra (H. Šal
kausko ir V. Rato), iš Pietų 
Amerikos irgi yra; yra iš Af
rikos, bet iš Lietuvos — nėr. 
Rengėjai prisipažįsta, kad nė 
nepagalvojo ką nors iš Lietu
vos kviesti. Apie mūsų dailinin
kų darbus Lietuvoje žino, nes 
siunčiami katalogai.

I Vieni dailininkai Kongreso

Malonu yra, vartant pasau
lines enciklopedijas, Europos 

istorijos knygas, literatūros, 
meno bei folkloro leksikonus 
kitomis kalbomis, rasti Lietu
vos ir lietuvių vardus. Žmoni
jos nueito kelio ir jos kultū
rų vaizdas būtų nepilnas,. jei
gu ši įvairiopa lituanistika to
kiuos leidiniuos būtų pamirš
tama. Tad kiekvienos dėmesio 
vertos, rimtai suredaguotos 
knygos neapsieina ir be mūsų 
tautos įnašo. Tiktai kartais 
tą staigų džiaugsmą, matant 
Lietuvos ar lietuvio vardą sve
timų kalbų leidiniuos, sudrums 
čia tekstuos jau beveik šimt
mečiais ar dešimtmečiais kone 
tradiciniais virtę netikslumai.

Tiesa, pastaraisiais laikais 
tų netikslumų šios rūšies lei
diniuos pasitaiko jau gerokai 
mažiau, negu, sakysim, prieš 
pusšimtį metų, kada visos in
formacijos apie mus būdavo 
imamos iš lenkiškų, rusiškų 
ar vokiškų šaltinių. Per kele
tą dešimtmečių prisiauginom 
nemaža ir mes patys mokslo, 
meno ir kitų kultūrinių sričių 
raštingų ir plačiau žinomų 
vardų, kurių žodis ir už Lie
tuvos ribų, tarptautiniame ži
nijos lobyne išsikovojo verto 
pripažinimo. Ne vienu atveju 
rašantieji kitomis kalbomis 
apie mus remiasi dabar jau 
lietuviškaisiais šaltiniais, o ne 
senais ir atgyvenusiais, neob
jektyviais svetimųjų svaičio
jimais.

Visa negerovė yra dar tik 
todėl, kad kitomis kalbomis 
leidžiamų enciklopedijų, leksi
konų ar šiaip mokslinių vei
kalų bendradarbiams bei au
toriams lietuviškieji šaltiniai 
daugumoj yra neprieinami, ne
mokant jiems lietuvių kalbos. 
Šitai turint prieš akis, atrodo, 
jau yra pribrendęs reikalas 
mūsų pačių iniciatyva ir pa
stangomis šią paskutinę už
tvarą nuversti visiems lai
kams, kad visokiausia lituanis
tika, rimtai ir objektyviai pa
čių lietuvių paruošta, būtų 
lengvai prieinama kiekvienam 
svetimtaučiui mokslininkui, 
žurnalistui, ar šiaip smalsuo
liui. O šito bus pasiekta, jeigu 
savomis pastangomis paruoši
me ir išleisime rimtą, gal net

k gĮ r r K
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Giružė žalioji. — V. Vizgirdos “Kelias tarp medžių” yra atliktas 
žalsvai melsvomis spalvomis. Autorius yra vienas lietuvių ekspre
sionistų, priklausąs prancūzų mokyklai. Kūrinys išstatytas Kultū
ros kongreso parodoje Jaunimo Centre.

■
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atsiuntė savo 
kūrinius, reaguodami į skelbi
mus laikraščiuose, ir turėjo pe
reiti per jury komisiją. Asme
niškus kvietimus siuntinėjo or
ganizacinis parodos rengimo 
komitetas: pirmininkas Jony
nas ir vicepirmininkai T. Valius 
ir V. Vizgirda.

Parodos branduolį sudaro 
nuosaikieji impresionistai ir 
ekspresionistai: P. Kaupas, P. 
Kiaulėnas, E. Marčiulionienė, 
J. Paukštienė, L. Vilimas, Br. 
Murinas, V. Petravičius ir J. 
Pautienius. Klasinio realizmo 

kelių tomų lituanistikos leksi
koną, sakysim, anglų kalba. 
Prieš dešimtmetį kitą šitai pa
daryti gal būtų buvę sunkiai 
įmanoma. Juk tai darbas ne 
vieno žmogaus. Darbas milži
niškas ir leidimo organizavi
mo, ir medžiagos rinkimo 
prasme, ir jos angliško teksto 
apipavidalinime, šiuo metu ši
tai įvykdoma jau daug leng
viau. Savo tarpe turime jau
ną, jau anglosaksų mokyklo
se brendusią mūsų naujų aka
demikų kartą, kuriems litua
nistinę medžiagą paruošti ang
liškame tekste nėra jokio sun
kumo. Medžiagos rinkimas, 
galime skaityti, jau beveik 
baigtas ir .sukauptas vienoje 
vietoje — bostoniškėje Lietu
vių Enciklopedijoje. Ir čia ją 
nors ir glėbiais imki angliška
jam lituanistikos leksikonui.

Kitas klausimas — kas ap- 
siims čia tokį leksikoną leisti? 
Dar gyvuojančioms mūsų kny
gų leidykloms vargu ar jo lei
dimas būtų pakeliamas. Ne
bent atsirastų pakankamai 
plačiaširdžių mecenatų. Paga
liau ir pačiai leidyklai reikia 
turėti nemažo patyrimo ir 
plačių kontaktų tokiam leidi
niui be nuostolių leisti. O kad 
visas darbas ristųsi priekin, 
reikia, kad ir jo judintojas 
būtų nepaprastas talentas mū
sų sąlygose, kai reikia viską 
organizuoti ne tik didžiausiu 
atkaklumu, bet ir sveiku re
alybės jutimu ir jos palenki
mu reikalo naudai.

Ir apie tai mąstant, kažkaip 
savaime peršasi mintis, kad 
šitai galėtų įvykdyti tik Lie
tuvių Enciklopedijos leidykla, 
vadovaujama Juozo Kapo
čiaus. Tokiam leidiniui reika
linga medžiaga ir žmonės čia 
jau yra po ranka. Lietuvių 
Enciklopediją baigus, būtų vi- 
sai natūralus leidyklos pasišo- 
vimas išleisti lituanistikos lek
sikoną anglų kalba. Tai būtų 
epochinės reikšmės darbas, 
kuris visais laikais pristatytų 
rimtai ir objektyviai paruoštą 
lituanistiką žmonijos žinijai. 
Gal ir Kultūros Kongrese, su
ėjus krūvon daugeliui, būtų 
progos šį reikalą apsvarstyti, 
pradėt planuoti, o po to ir 
vykdyti ? K. Br.

grupei atstovauja V. Stančikai- 
tė - Abraitienė, P. Brazauskas, 
A. Kairys, J. Petrikonis ir S. 
Smalinskienė. Siurealistai yra 
J. Mieliulis ir jau minėtas A. 
Vaikšnoras. Pagaliau dar to
liau kairėje, jau abstraktizme, 
stovi J. Blyskis, J. Monkutė - 
Mares, V. Nasvytis, T. Valius, 
E. Urbaitytė ir kit. Bendrai — 
paroda yra reprezentatyvus 
piūvis per lietuvišką dailės pa
saulį šiapus geležinės uždan
gos.

Dauguma dailės eksponatų 
yra parduodami. Kainos siekia 

j nuo 75 iki 700 dolerių.
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APIE LIETUVIŲ SIMFONINE MUZIKA
JUOZAS KREIVĖNAS, Cicero, HL

Simfoninė muzika yra Vaka
rų Europos tautų porenesan- 
sinis reiškinys. Į simfoninį or
kestrą telpa ar bent prie jo pri 
tinka visi muzikos instrumen
tai — ištobulinti liaudies ir 
naujai sukurtieji. Tokiu būdu 
simfoninis orkestras turi di
džiausią muzikinių garsų ir 
spalvų galimybę. Daugelis kom 
pozitorių kūrė ir tobulino sim
fonines muzikos formas, šian
dien taip jau yra, kad simfoni
niam orkestrui muziką rašyti 
gali tik atitinkamus mokslus 
išėję muzikai. Simtfoniniam or
kestre gali groti tik muzikos 
mokyklose paruošti muzikan- 
tai. Ir dar — simfoninės muzi
kos klausytojus sudaro visuo
menė, kurioj muzikiniu auklė
jimas pasiekęs tam tikro ly
gio. Kitaip tariant, simfoninė 
muzika ya tam tikrą kultūros 
laipsnį pasiekusios visuomenės 
muzika.

va Kaune užaugino du gan ge- čiaus simfoninių kūrinių, atsi
ras simfoninius orkestrus. Su- rado pirmoji lietuviška simfoni- 
brendo ir publika. Lietuva su ja — Juozo Žilevičiaus kūrinys. 
Kaunu jau atsistojo greta kitų Atsirado Stasio Šimkaus simf. 
tautų, turinčių senesnes muzi- ____ _____
kines tradicijas. 1939 m. atgau poema “Ruduo” ir kit. Koncer
tas Vilnius labai praturtino 
Lietuvą ir muzikiniu atžvilgiu.

Deja, buvo Lietuvoje ir to
kių apskričių miestų, kuriuose 
per visą nepriklausomybės lai
kotarpį gyventojams simfoni
nį orkestrą teko girdėti vieną 
kartą arba dar mažiau. Visą 
dėmesį sukaupus ties Kaunu, 
provincija buvo užmiršta. O

poema “Nemunas”, J. Naujalio

n
Kai daugelis Europos tautų 

turėjo amžiais kurtų tradicijų, 
tai lietuvių tauta, beveik pa
čiam Europos vidury, nuo to 
kultūrinio gyvenimo buvo liku 
si nuošaly: lietuvių tauta buvo 
svetimųjų įsprausta į tokias 
sąlygas, kad apie kultūrinį pa 
kilimą niekas negalėjo ir gal
voti. Lenkai, rusai, žydai, vo
kiečiai 
dvaruose, treti miestuose — vi 
si sudarė sąlygas, kad Lietu
voje lietuvis tegalėjo sunkiai 
žemę dirbti, o iš jo darbo vai
sių laikėsi kitataučiai. Tragiš
ka buvo, kad ir lietuvių išnau
dotojai buvo tokio kultūrinio 
lygio, jog Lietuvos krašte ma
ža kuo vertingu pasireiškė.

Už tai nėra nuostabu, kad 
M. Karlovičius, parašęs kūrinį 
lietuvių liaudies motyvais, po 
ilgesnio svarstymo jį nutaręs 
pavadinti “Lietuviška rapsodi
ja”, draugams pasisakė, kad tai 
padarė, užjausdamas nelaimin
gą lietuvių tautą.

Maždaug tuo pat laiku M. 
K. Čiurlionis tarp kita ko da
vė dvi simfonines poemas — 
“Mišką” ir “Jūrą”. M. K. Čiur 
lionis — lietuvio tėvo ir vokie
tės motinos sūnus — į Lietu
vą grįžo mokslus išėjęs, jaus
damasis lietuviu ir nusistatęs 
dirbti Lietuvai. Grįžus pirmiau
sia prireikė mokytis lietuviš
kai kalbėti. Bet kalbos nemokė 
jimas nebuvo didžiausia bėda. 
Bėda buvo, kad nebuvo kam 
suprasti jo paveikslų, o jo mu
zikos nebuvo nei kam pildyti, 
nei kam klausyti. Vis dėlto 
prieš pirmą Pasaulinį karą Vii 
niuje lietuvių pastangomis bu
vo išpildyta ir M. Karlovičiaus 
“Lietuviškoji rapsodija” (ją 
pildė ir Vilniaus lenkai) ir M. 
K. Čiurlionio "Miškas”. Tai 
štai — Vilnius yra atgimusios 
lietuvių tautos kultūros lopšys.
m
Nepriklausoma Lietuva Vil

niaus neteko. Kauną 
per dideli uždaviniai, 
kūrėsi opera. Reikėjo simfoni
nio orkestro. Rankiota muzi
kantus iš kavinių, orkestras 
sudaryta. Kai grojo operas, 
dar šiaip taip, bet kai paban
dė simfonijas — Kaunas netu
rėjo klausytojų. Galima čia 
dar priminti Klaipėdos konser 
vatorijos nuopelnus — paruošė 
gerų muzikantų. Kaip ten be
buvo, bet nepriklausoma Lietu

M. K. Čiurlionis, lietuvių sim
foninės muzikos pradininkas.

(N. Dmitrijevskio medžio 
raižinys)

daug
— vieni valdžioje, kiti ainis

kur ir atvažiavęs simfo- 
orkestraž nebūtų galėjęs 

pasirodyti, nes nebuvo salių. 
Žinoma, Lietuvos kaimo gyven 
tojams simfoninė muzika taip 
ir liko svetima. Būklė kiek ge
rėjo, atsiradus radijo progra
moms.

Amerikoje 1956 ir 1961 me
tų dainų švenčių praktika pa
rodė, kad, palyginus su nepri
klausomybės laikais, turime 
dainininkus ir visuomenę mu
zikinėje srityje pasiekusius gan 
aukšto lygio. Vadinas, emigra
cijoje lietuviškos simfoninės 
muzikos klausytojų turėtų at
sirasti.

tuose, žinoma, lėmė kitų tautų 
muzika. Nepriklausomybės lai
kais, metai po metų, lietuviš
kos simfoninės muzikos kūrė
jų eilėse pasirodė Juozas Gruo
dis, Vladas Jakubėnas, Antanas 
Račiūnas ir kiti. Iš Lenkijos 
atvažiavo modernistas Vytautas 
Bacevičius. Ir jau buvo galima 
sudaryti neblogą lietuviškos 
simfoninės muzikos kūrinių są
rašėlį (pvz. VI. Jabubėnas čia 
žinomas su keturiomis simfoni
jomis) .

Pažymėtina, kad tai buvo ne 
tik lietuvių, bet ir lietuviška 
muzika. Lietuviai kompozito
riai ne tiek naudojosi lietuvių 
liaudies motyvais, kiek ieškojo 
tam tikros išraiškos, lietuviš
kumo. Reikia pripažinti, kad 
susidarė lietuvių tautinės muzi
kos pagrindai, kūryba, parem
ta kompozitoriaus išsimokslini
mu ir sąmoningais tautinės 
dvasios ieškojimais liaudies 
turtuose.

V
Antrašus Pasaulinis karas Ir 

okupacijos užtiko jau lietuviš- 
(Nukelta į 2 psl.)
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Jonas Aistis

VIENAS IŠ NESPAUSDINTŲ

Ruduo! Matau, kaip gėlės vysta 
Ir kaip pageltę lapai krinta... 
Sugrįžk, skurdi ir nuostabi jaunyste, 
Sugrįžk šlaite žibutės nusiskinti...

Sugrįžk, viltie! Tikėjime anasis 
Į nuostabų pasaulį man sugrįžki, 
Kaip grįžta gėlės, gervės, žąsys 
Ir kaip žalumas grįžta miškui...

Sugrįžk ir tu, o Lietuva tėvyne, — 
Mane tu netikėjime palieki.. ♦
Be tavo gintaro plaukų, akių mėlynės, 
Nebeturiu daugiau čia nieko...

Tu man viena tikėjimą grąžintum, 
Aną, kaip skambanti mano vaikystė! 
Žiūrėk, žiūrėk, kaip laikas kinta: 
Čia sprogsta pumpuras, čia lapas vysta

Kaunas, 1932^11.25

JERONIMAS KAČINSKAS
Simfoninės muzikos kėlėjas ir simfoninių orkestrų auklėtojas

Jeronimas Kačinskas, kaip 
gilios minties naujoviškas kom
pozitorius buvo mažiau žinomas 
mūsų platesnei visuomenei dėl 
savo kūrybos ekskliuzyvumo, 
nors jis susilaukė dar prieš ka
rą pripažinimo tarptautinėje 
arenoje. Jo “Nonetas” devy
niems instrumentams buvo at-

IV
Antkstyvaisiais nepriklauso

mybės metais, be jau minėtų liktas daugelyje Europos mies- 
M. K. Čiurlionio ir M. Karlovi- tų ir 1939 m. buvo pakliuvęs

VLADAS JAKUBENAS

Tarptautinės draugijos šių 
dienų muzikai remti Londono 
festivalio programą. J. Kačins
ko veikla, kaip simfoninio di
rigento ir mūsų orkestrų me
niško lygio kėlėjo, paliko labai 
gilią vagą nepriklausomoje Lie-

i

užgulė 
Kaune

A. KuraunloM Mergaitė su amfora (lino raižinys) 
Iš Kultūros kongreso dailės parodos

tuvoje. Tos veiklos vaisiai ten 
jaučiami ir dabar.

Klaipėdoje ir Kaune

Grįžęs iš studijų Prahoje, Če
koslovakijoje, trumpai pabuvęs 
Kauno Valstybės teatro akom
paniatorium, J. Kačinskas įsi
kuria kukliomis sąlygomis Klai
pėdos muz. mokykloje. Klaipė
diškių lietuvių veikėjui J. Stik- 
lioriui bei kitiems remiant, jis 
pradeda plačią muzikinę veik
lų, įgydamas prestižo lietuvių 
ir vokiečių visuomenėje. Suor
ganizuojami pastovūs mišraus 
lietuvių - vokiečių orkestro kon
certai, J. Kačinsko vadovybėje 
ištobulėja lietuvių choras, ga
lop jam pavyksta pastatyti dvi 
operas. Pastovaus operos teat
ro dėl lėšų stokos tada nepavy
ko Klaipėdoje įkurti 1938 m. 
J. Kačinskas skiriamas vyriau
siu Valstybės radiofono dirigen
tu. Jis paveldi iš B. Dvariono 
neseniai sukomplektuotą pilno 
simfoninio sąstato orkestrą, ku
rio žymią dalį sudarė konserva
torijos mokiniai, neturį nei pa
kankamos technikos, nei or
kestrinio patyrimo. J. Kačins
kas pradžioje visiškai sumažino 
orkestro dalyvavimą viešose 
transliacijose, visą energiją pa- 
švęsdamas kruopščioms repeti
cijoms, patikslinant atskirų 
instrumentų grojimą ir ypač 
derinant intonaciją, šis vals
tybės apmokamo orkestro “su
spendavimas” susilaukė nema
žai priekaištų, tačiau po nepil
nų metų, Radiofono orkestrui 
pasirodžius viešame koncerte, 
klausytojai buvo nustebinti ge

Lietuvių Kultūros kongreso 
dienos — be galo reikšmingas 
ir prasmingas maironinių me
tų finalas. Džiugu, kad šieme
tinį Kultūros kongresą žymi
me jau antruoju eilės nume
riu. Reiškia, Kultūros kongre
so idėja įgauna tęstinumo tra
diciją ir kelia vilčių, jog ir 
ateityje mūsų visuomeniniame 
ir kultūriniame gyvenime ši
tai taps neišbraukiama būti
nybe.

Kultūros kongresai reikš
mingi dar ir ta prasme, kad 
jie yra grynai išeivijos kultū
rinių pastangų vaisius. Tiesa, 
kadaise nepriklausomoje Lie
tuvoje būdavo organizuojami 
įvairūs ir gausūs žmonių su- 
lėkimai, besišaukią įvairiais 
kongresų vardais, deja, tau
tinės apimties Kultūros kon
greso nebuvo nė vieno. O jų 
mūsų tautai ir anose sąlygo
se ir dabartinėse, gal būt, la
biausiai reikėjo ir reikia. Bet 
tik išeivijoje buvo suorgani
zuota tai, ko nepajėgėme ar 
nesupratome savo žemėje nei 
visuomeniniu mąstymu, nei 
valstybinėmis pastangomis. 
Dėl šito štai ir kyla klausimas, 
ar kartais mes savo išeiviš- 
kas pastangas perdaug nenu
vertiname ? Kultūros kongre
sas jau yra (o tikimės atei
tyje dar labiau bus) akivaiz
dus įrodymas, kad vis dėlto 
padaroma ir tai, ko nebuvo 
padaryta savoje valstybėje.

¥
Šiemetinis, antrasis Kultū

ros kongresas išsiskiria ne tik 
aštrokais nuomonių pasikeiti
mais jo paruošoje, bet ir mū
sų kultūrinės veiklos ateitį la
biau užtikrinančiais ir labiau 
konsoliduojančiais nuospren
džiais, padarytais tegu ir ne 
pačiame kongrese ir ne jo ini
ciatyva, bet reikia tikėtis tu
rėsiančiais lemiamos reikšmės 
kongresų paruošimui ateityje. 
Bendruomeniniu sutarimu nuo 
šiol Kultūros kongresus pla
nuojant, akys bus kreipiamos 
į Kultūros Tarybą. O Kultūros 
Taryba, kaip nuolatinė insti
tucija, galės jau metų metais 
rengtis būsimiems Kultūros 
kongresams. Reikia tikėtis, 
kad bus tuo būdu išvengta 
improvizacinio skubotumo ir 
bereikalingo jėgų ir nervų di- 
dilinimo kongreso paruošos 
kovose.

¥
Kultūros Tarybai planuo

jant ateities kultūros kongre
sus, manytume, reikia būti
nai pasvarstyti jų padažnini- 
mo klausimą. Šaukti kultūros 
kongresus, kaip ligi šiol, tik 
kas penkti metai, kada visas 
gyvenimas ir kultūros raida 
sukasi žaibišku tempu, būtų 
tik mūsų nerangumo akivaiz
dus pavyzdys. Jeigu jau įvai
rios mūsų akademinio jauni
mo organizacijos įstengia ir 
sugeba kasmet surengti savo 
studijų dienas, kodėl jų pa
vyzdžiu negalėtų ateityje pa
sekti ir Kultūros Taryba? 
Kasmetinės Lietuvių kultūros 
dienos būtų tikrai mūsų viso 
kultūrinio gyvenimo judinto
jos, visuomenės susidomėjimo, 
mūsų kūrėjų bei mokslinin
kų viešo reiškimosi ir jų dar
bo rezultatų parodymo pras
me. Kaip tas kasmetines mū
sų kultūros šventes pavadin
ti? Gal tiesiog — Lietuvių kul
tūros dienomis ? O Kultūros 
kongreso vardas galėtų karto
tis kas antri ar treti metai, 
kasmetinių kultūros dienų 
programą tada dar labiau iš
plečiant, priduodant jai dau
giau manifestacinio pobūdžio, 
išeinant iš savo uždarumos ir 
į amerikietiškąją visuomenę. 
Jeigu šitokie užmojai Kultūros 
Tarybos būtų paversti būtina 
tradicija ir jeigu jau net šia
me Kongrese būtų pažvelgta 
šia kryptimi, tikime, kad tai 
reikštų didelį laimėjimą vis 
kažkaip lig šiol labai pabiruos 
mūsų kultūros reikaluos.

¥
Sveikinant šiomis dienomis 

tebevykstantį antrąjį Lietuvių 
kultūros kongresą, dar tenka 
pabrėžtinai džiaugtis pačia di
džiausia Kongresui dovana — 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės tik ką įsteigta kasmetine 
2,000 dolerių Kultūrine pre
mija lituanistiniam mokslui, 
literatūrai, menui ir muzikai 
atžymėti. Taigi pagaliau tu
rėsime premiją, pačią didžiau
sią ir moraline ir pinigine 
prasme. Ir svarbiausia, kad ji 
bus ne vienkartinė, ne parti
zaniška, bet nuolatinė visos 
gyvosios laisvojo pasaulio lie
tuvių visuomenės premija sa
vos kultūros puoselėtojams. 
Tebūna ji vertai įteikiama 
kiekvienais metais mūsų kultū
rinėse dienose. k. b.

rokai pakilusiu grojimo tikslu
mu ir intonacija.

“Ach, ja, Kačinskas”
1939 metų pabaigoje, Radio

fono orkestrą iškėlus į Vilnių

Jeronimas Kačinskas, Kultūros 
kongreso simfoninio koncerto diri
gentas. Jo naujo veikalo “Vilniaus 
suitos" dvi dalys taipgi bus girdi
mos koncerte.

ir jam ten pasirodžius viešuose 
koncertuose, lenkų muzikai 
reiškė nusistebėjimo dėl šio 
jauno sambūrio darnaus ir me
niško skambesio. Prasidėjus ka
rui ir įvairių okupacijų perio
dui, šio orkestro sąstatas su
darė Vilniaus filarmonijos or
kestro branduolį, vokiečių oku

pacijos laikais aptarnavusį ir 
Vilniaus operą, ir radiofoną. 
Jeronimas Kačinskas tuo laiku 
buvo vyriausias Vilniaus filar
monijos ir operos dirigentas. 
Vilniaus valstybinėje muz. mo
kykloje jis vedė dirigavimo kla
sę. Keletas dabar Lietuvoje dir
bančių dirigentų yra jo moki
niai. Vilniaus filharmonijos sim- 
fon. koncertai buvo aukštai iš
kilę. Salė būdavo nuolat perpildy 
ta tiek lietuvių, tiek lenkų, tiek 
ir vokiečių karių bei civilinės 
valdžios tarnautojų. Karui pa
sibaigus, keliaujant su koncer
tais tarp lietuvių stovyklų Va
karų Vokietijoje, šio straipsnio 
autoriui teko pakartotinai su
tikti vokiečių, kurie, užsiminus 
Lietuvą, tuojau prisimindavo 
Vilnių, kaip gražų miestą su 
puikiais simfonijos koncertais, 
kuriuos dirigavo “Herr Kač.. 
Kač.., ach ja, Kačinskas”.

Operos sritis nebuvo J. Ka
činsko dėmesio centre, tačiau 
Vilniaus operos solistai ir klau
sytojai turi kuo geriausių pri
siminimų iš jo ten statytų ir 
diriguotų operos spektaklių.

(Nukelta į 2 psl.)
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"AUKSO 2ASIS" JAU ATLEKIA
Pokalbis su režisiere ir autore Birute Pūkelevičiūte

— Jūsų premijuotosios “Auk
so žąsies” premjera, kuriai “At
žalynas” dabar stropiai ruošia
si, pasiilgusiai lietuviško spek
taklio publikai kelia visą eilę 
su teatriniu pasauliu susijusių 
klausimų. Teko nugirsti, jog 
ne vieno manoma, kad “Aukso 
žąsis” bus tik vaikams skirtas 
vaidinimas . pasaka. Kaip iš 
tikrųjų yra? Ar šis pasakiškas 
vaidinimas bus tiktai tradicinė 
pasakos interpretacija, ar jo 
pasaldškumas siekia daug to
liau ir giliau, kuo ir suaugusie
ji ir aplamai visa “sunkioji” 
dramaturgija domisi?

— Nusprendusi dalyvauti jau 
nimo dramos konkurse, pačios 
jaunimo sąvokos amžiumi neap
ribojau: rašiau visiems, kurie 
turi jauną širdį, moka šypso
tis ir išmonei patikėti. Tur būt, 
todėl judriausiu ir linksmiau
siu “Aukso žąsies” personažu 
tapo šimto metų seneliukas 
Fortūnatas...

Veikalo baze būtų to pat var
do Brolių Grimų pasaka. Vie
nok, aplink šią ašį tolimais ra
tais besisukdama, draminė int
riga tiktai paskutiniame veiks
me į ją visom strėlėm susmin
ga — priartėjusi ir galutinai 
susilietusi su savo išeities taš
ku. Beveik iki pat baigmės 
“Aukso žąsį” neša tikroje pa
sakoje neegzistuoją veikėjai: 
karalijos astrologas Fortūna
tas, pilies daktaras, šaunus 
valstybės admirolas, jo širdies 
dama Teodora, rūmų juokdarys 
Pikis, karalius Kleopas Aštun
tasis ir Kajetonais Gervėniškis 
— pretendentas į karalaitės 
ranką.

Šie personažai, būdami kome
dinės tradicijos “vaikaičiais”, 
savaime apsprendė visą pasa
kos toną ir ją pakreipė ton pa- 
čion linkmėn — komedijon. Jų 
tarpusavio santykiai, interesų 
susikryžiavimai, dialogo tėkmė 
ir jos lūžiai — bus pilnai aiš
kūs tiktai suaugusiam žiūrovui.

Tikiuosi, kad ir vaikams 
“Aukso žąsis” gali atnešti 
džiaugsmo. Spalvos, šviesos, šo
kis, daina — visa tai lengvai 
pagaunama ir atmintyje pasi
laikoma. Tačiau akustinius ir 
optinius įspūdžius tektų laikyti 
tiktai “Aukso žąsies” plunksno
mis. Pats kepsnys, be abejonės, 
yra skirtas sąmoningai audito
rijai.

Todėl ir premjeros valanda 
vėlyva. Kviesdami vyresnę jau
nuomenę šeštadienio vakarui, 
žadame praskleisti uždangą ne 
vaikiškam spektakliui. Anaip
tol!

— Ką ypač norėjote užak
centuoti “Aukso žąsies” minti
mis ir kaip koncentruojate j 
jas savo dėmesį režisūriniame 
šio veikalo apipavidalinime?

— Pirmiausia — man pamo
jo pasaka. Tarkime, kad buvo 
prieblanda ir kad migla — si
dabrinė. Miško taku atėjo pa
saka: jos plaukai ir blakstie
nos kvepėjo ievų žiedais. Tar
kime, kad viskas buvo lygiai 
taip, kaip dabar nupasakojama 
“Aukso žąsies” prologe...

Vaikystės pasaka šviesi, 
Užgimus laimės ilgesy, — 
Žėrėk iš tolo, kaip žvaigždė: 
Mane per tamsą palydėk—

Nors pasakų šalies nėra ir 
nebus, tačiau gera bent įsivaiz
duoti, kad kažkur spindi kriš
tolinės pilys, kad kažkur vieš
patauja grožis, dama ir teisė
tumas; ten slibinai nuveikiami, 
ten ašaros nušluostomos ir 
skriaudos — su kaupu atlygi
namos. Pasaka yra tokia švie
si, teisinga, išmintinga, tokia 
“neregėta - negirdėta”, kad ji 
per šimtmečius nemiršta. Ir lie
ka amžinai jauna.

Vėliau — man pamojo šyp
sena. Gal todėl, kad tolydžio vis 
labiau imu ją branginti. Kar-

Birutė Pūkelevičiūte
a

tais net abejoju, kas šiandieną 
būtų svarbiau: ar žiūrovus iki 
ašarų sukrėsti, ar jiems atnešti 
linksmos valandos prošvaistę ?

Jau pati “Aukso žąsies” te
ma yra džiaugsmas ir jo nuo
stabi galia. Jaunutė karalaitė 
niekad nesijuokia, nesišypso, 
nedainuoja... Liūdinčios karalai
tės motyvui atsvara būtų fan
tastiškoji žąsis: blizganti, auk
su žypčiojanti pilna slepingos 
jėgos. Karalaitei nusijuokus, 
pralinksmėja 
— vaidmens 
sikeičia ir ji

Man visa
Tarsi žiedas ankstų rytą 
Spinduliuojančia rasa. 
Man tokia širdis visa...
Tiesioginiais šios temos ryš-

kintojais būtų jaunas juokdarys va buvo negarbinga, kad savo 
Pikis, išmokęs paprastos laimės teatro gyvybei išlaikyti jie ne- bandau atlikti Montrealyje. Tai

ne tik visa šalis 
metamorfozėj pa- 
pati:
širdis nušvito.

Telesforo Valiaus dekoracijų eskizą* Birutės Pūkelevičiūte* “Aukso žąsies’’ pirmam veiksmui. Veika
lą stato Lietuvių teatras “Atžalynas” Chicagoje.
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ir

dainos iš raudongūžio paukšte
lio ir mįslinga miškų senutė Sa
manėlė, dieną - naktį verpianti 
šilkus paukštei, žvaigždei ir le
lijai;

Tam, kad džiugtųsi visi 
Žemės grožio dovana, 
Nes akimirka šviesi 
Gali būti — kiekviena... 
Atrodytų, kad kelrodžiai 

džiaugsmą yra nesudėtingi 
labai lengvai išskaitomi.

Spektaklio metu visas sce
nas, kur pasigirsta “Aukso žą
sies” tema, bandysime ypatin
gai išskirti: sutelkdami šviesos 
ir garsų efektus žodžio paryš
kinimui ir tose vietose iki mi
nimumo pristabdydami judesį.

Kadangi daugelį sykių bu
vau užklausta,-ar liūdinti kara
laitė nebus pavergtos Lietuvos 
simboliu, šio pasikalbėjimo pro
ga norėčiau pastebėti, kad jo
kios patriotinės alegorijos 

j “Aukso žąsis” neturi.
— Kokios sunkiausiai įkan

damos problemos iškilo, “Auk
so žąsį” ruošiant scenai?

— Aktoriška prasme didžiau
sios mūsų pastangos skiriamos 
eiliuoto teksto apvaldymui ir 
komedinės žaismės ieškojimui, 
kuriai, Kaip tvirtinama, lietuvių 
dramos teatras neturi polinkio.

Gi techniškos spektaklio re
alizavimo problemos yra taip 
sunkiai įveikiamos, kad artė
jančią premjerui būtų galima 
pavadinti tiesiog beatodairišku 
žygiu. Jau pats faktas, kad re
petuoti tenka per tūkstantį my
lių, tur būt, akivaizdžiai šiuos 
žodžius patvirtins.

Kai tolumoje nyksta Montre- 
alio žiburiai ir lėktuvas nukrei
pia savo sparnus Chicagos pu
sėn, man visados ateina galvon 
mintis, kad išeivijoje niekas 
taip desperatiškai nekovoja už 
savo pašaukimą, kaip dramos 
aktorius. Nežinau, kuris eptite- 
tas mano draugams labiau de
rėtų: “morituri” ?.. “paskutiniai 
mohikanai”?.. Lieka tik viena 
raminanti mintis: niekas nega
lės jiems prikišti, kad toji ko-

atidavė visko, kas žmogiškomis 
pastangomis atiduoti buvo įma
noma.

Teoretinę savo darbo dalį

Viktoras Vizgirda Poeto Fausto Kiršos portretas (aliejus)
Iš Kultūros kongreso meno parodos
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Balys Auginąs

IŠ CIKLO “DIENA“
ATUTINUM

Lyg milžinas drugys dangaus žvaigždėtoj pievoj. 
Nubudusiais sparnais virš klonių šlama rytas, 
Ir saulės paukštė, skrendanti iš sutemų rasoto lizdo, 
Auksinę plunksną ant išblyškusio lelijos veido meta. 
Ir mėlynų skliautų šilkinį stogą
Parėmę laiko medžių žydinčios kolonos, 
Ir jų žaliuojančioj viršūnėj skamba 
Nedrąsūs paukščių virpantys varpeliai.
Ir, Viešpatie —
Dulkėtos mūsų žemės lygumos 
Pavirsta mano akyse į Tavo garbei 
Išpuoštą šventyklą--------------

Vienplaukė ir basa liepsnojančiais arimais 
Ateina pasitikti rytmečio maldos mana, širdis — 
Ir ji kartu su balkšvo rūko smilkalais 
J dangų kyla------------

OMPLETORIUM
Esn šn k a, ambrų nuglostyta — — -
Vėtros surinko nusirpusius žiedus,
Ir pavasario paukštė gyvybės Uždų nebekrauna. 
Ir nebeliko man nieko nūnai —
Tik svyruoti rudens danguje liūdnai, 
Rinkti sodrias debesų ašaras 
Ir girgždėti — girgždėti — girgždėti...

Apie praeitį, rūdžių sukapotą,
Besklaidant pageltusius psalmės lapus 
Pro šalį praskrendantiems metų vėjams------------
O jie ant palinkusių mano pečių —
Padžiovę nuo laiko rūkų sudrėkusį savo apsiaustą — 
Prie saulėlydžių gęstančio laužo
Nebylūs suklūsta į lūžtančią mano nedalią------------

Aš linguoju purvinoj
Rudens dangaus sulytoj drobėj
Išbadėjusių juodvarnių klyksmą------
Ak, Viešpatie — sustingęs juodžemis negimdo 
Svajonių ir troškimų,
Mano vieninteliam gyvenimo saulėteky 
Pasėtų šioj dirvoj — — —

M

C

i būtų smulkus teksto nagrinė
jimas, vaidmenų piešiniai, spek
taklio kreivės kritimas ir ki
limas. Turiu taipogi tikslų sce
nos ir dekoracijų maketą, ku
rio pagalba galiu pasiruošti 
mizanscenai, dėstydama medi
nius žmogiukus. Tačiau tie ma
no “lėliukai” tėra labai vargani 
mainai. Kaip labai aš gyvo ak
toriaus stokoju! Jo veido, vidi
nės šilumos, impulsyvaus kūry
binio momento! Vienintelis 
“Aukso žąsies” aktorius Mont
realyje yra Leonas Barauskas 
— Kleopas Aštuntasis. Repeti
cijų metu jam aš turiu atsto
ti visus partnerius, gi Chicagon 
nuvykusi, karališkam 
bandau atkurti 
vaizdą...

Chicagoje esu 
Atostogų dienos 
ta, o pernelyg dažnai “sirgu
liuoti” darbovietėj neįmanoma. 
Tačiau, man išvykus, “Aukso 
žąsies” sąstatas vėl dirba to
liau, užtvirtindamas visa tai, 
ką nustatome bendrose repeti
cijose. Ir Chicaga dirba šau
niai, intensyviai! Ne sykį išsi
skirstėm paryčiui, kai mano 
draugams jau užsibrėžia mėly
ni ratai po akimis.

Kiti spektaklio kūrėjai pla- 
(Nukelta į 4 psl.)

dvarui 
Jo Didenybės

tiktai viešnia, 
greitai tirps-

ANTROJO JAV IR KANA •It
LIETUVIŲ KULTŪROS KONGRESO

REZOLIUCIJOS
i.

Antrasis JAV ir Kanados 
Lietuvių Kultūros Kongresas, 
peržvelgęs lietuvių išeivijos 
kultūrines pastangas ir laimė
jimus, su pasigėrėjimu ir dė
kingumu vertina lietuvių kul
tūrininkų darbą ir kūrybą ir 
kviečia juos nesitenkinti tik 
esamos padėties palaikymu, 
bet pereiti į dinamišką kultū
rinę ofenzyvą visose kultūros 
bei veiklos srityse.

n.
Pripažindamas kiekvieno lie

tuvio svarbą lietuvybei ir jos 
išlaikymui,. Kongresas ypatin
gai kreipiasi į visus lietuvius 
kultūrininkus, lietuviškų para
pijų vadovus, organizacijų vei
kėjus, spaudos darbininkus ir 
sportininkus, primindamas, 
kad kiekvieno jų darbas yra 
drauge ir lietuviškosios kultū
ros postas, už kurio gynimą 
ir išlaikymą jie yra atsakingi 
prieš lietuvių tautos ateitį.

UI.
Atsižvelgdamas į konkrečius 

lietuvių kultūrinio gyvenimo 
uždavinius, Kongresas nuta
ria:

1) prašyti PLB organus rū
pintis, kad nė viena lietuviška 
kolonija neliktų be lituanisti
nės mokyklos,

2) priminti tėvams, kad sa
vo priešmokyklinio amžiaus 
vaikus leistų tik į grynai lie
tuviškus darželius ar į paren
giamuosius lituanistinių mo
kyklų skyrius; to siekiant, 
steigti lietuviškus darželius, o 
kur to negalima, stengtis pa-
Ltt J7XXTrXX\z*3v> UCWx>vnavDC lULvuJ 

lietuvišką skyrių,
3) . pavesti JAV LB Centro 

valdybai tirti lietuviškos vi
duriniosios mokyklos ir lietu
viškų bendrabučių steigimo 
galimybes,

4) siūlyti PLĘ valdybai 
steigti Švietimo Tarybą,

5) rekomenduoti PLB val
dybai 1963 metais surengti 
studijų diepas šeimos lietuviš
kumo išlaikymo klausimais,

6) kviesti jaunosios kartos 
kultūrininkus aktyviau jung
tis į bendrą lietuviškosios kul
tūros darbą,

7) skatinti lietuvių studen
tiją labiau susidomėti lituanis
tinių mokslų studijomis ir pa
sinaudoti Pedagoginio Litua
nistikos Instituto neakivaizdi
niais kursais,

8) raginti lietuvių visuome
nę bei organizacijas remti lie
tuvių jaunimo sportinę, meni
nę ir kitokią kultūrinę veiklą,

9) skatinti tikinčiuosius bū
ti lietuviškų parapijų nariais 
ir, dalyvaujant lietuviškose 
pamaldose bei organizaciniame 
gyvenime, kovoti dėl jų lie
tuviško pobūdžio išlaikymo.

10) prašyti Lituanistikos 
Institutą suaktyvinti savo 
veiklą, sutelkiant visus litu

LITUANISTINIŲ MOKSLŲ SEKCIJOS 

POSĖDŽIO NUTARIMAI

1. Sudaryti sąlygas p. Anta
nui Mažiuliui baigti paruošti 
spausdinimui tautotyrinį moks
linį veikalą “Lietuviškoji krikš
čionybė”.

2. Rūpintis išleisti dr. Jono 
Balio “Lietuviškųjų dainų Ame
rikoje” II-ją dalį.

3. Ieškoti žmonių, kurie per
rašytų ir sutvarkytų a. a. Juo
zo Būgos tautosakos rinkinių 
užrašus. Surasti žmogų, kuris 
perrašytų iš juostelių Juozo 

s

anistikoje moksliškai dirban
čiuosius, ir rūpintis aktualių 
lituanistinių mokslų veikalų 
leidimu,

11) pritarti J. Kapočiaus ir 
J. Bačiūno sumanymui išleis
ti reikalingą Lietuvių Enciklo
pediją anglų kalba,

12) sveikinti ir rfemti paski
rų rašytojų pastangas, lei
džiant lietuvių literatūros vei
kalų angliškus vertimus,

13) raginti lietuvių visuo
menę ir toliau remti reikšmin
gą mūsų tautos reikalų pro- 
pogandai Lituanus žurnalą, o 
mūsų kultūrines institucijas ir 
paskirus kultūrininkus prašyti, 
kad padėtų sutelkti žurnalui 
reikalingą medžiagą,

14) raginti tėvus prenume
ruoti savo vaikams Eglutės 
laikraštėlį ir kviesti rašytojus 
bei dailininkus paremti jį sa
vo rašiniais ir kūriniais,

15) prašyti LB apylinkes ir 
kultūrines organizacijas pasi
rūpinti lietuviškų knygų plati
nimo talka paskirose vietovė
se ir steigti lietuviškas biblio
tekas bei skaityklas,

16) kviesti visus, o ypač fi
nansiškai pajėgesnius, lietu
vius remti Lietuvių Fondą ir 
būti jo nariais,

17) pavesti JAV LB Centro 
valdybai tirti Lietuvių Kultū
ros Namų steigimo galimybes,

18) prašyti, kad mūsų pe
riodinė spauda šalia lietuvių 
visuomeninių ir politinių rd* 
kalų svarstymo išsamiai in
formuotų apie visus svarbes
niuosius lietuvių kultūrinio 
gyvenimo įvykius,

T9T amy©, kad apsndojeir 
mokyklose būtų vartojama 
viena, dar Nepriklausomosios 
Lietuvos laikais priimta ra
šyba,

20) siūlyti, kad būtų dau
giau rūpinamasi lietuvių kal
bos ugdymu ir jos gryninimu 
mūsų raštijoje, ir rekomenduo
ti visuomenei palaikyti tam 
reikalui leidžiamą Gimtosios 
Kalbos žurnalą,

21) atkreipti ypatingą do
mesį į skubų medžiagos rinki
mą išeivijos istorijai ir rūpin
tis tokios medžiagos paruoši
mu, pavedant tą reikalą Lie
tuvių Istorijos Draugijai,

22) rekomenduoti, kad lie
tuvių privačių ir ypač visuo
meninių pastatų architektūro
je atsispindėtų lietuviškosios 
aspiracijos,

23) pasmerkti sovietinių ins 
titucijų išeiviams lietuviams 
peršamą vadinamą kultūrinį 
bendradarbiavimą ir tokio 
bendradarbiavimo propagandą.

(Kultūros kongreso centrinę 
rezoliucijų komisiją sudarė: 
dr. V. Maciūnas, pirm., kun. 
J. Borevičius, S. J., J. Jankus, 
P. Maldeikis, A. Marčiulionis, 
Iz. Matusevičiūtė ir J. Sima
navičius.)

Būgos surinktųjų dainų melo
dijas.

4. Kalbos rašybai suvienodin
ti sudaryta komisija iš šių kal
bininkų: p. St Barzduko, prof. 
dr. P. Joniko, prof. dr. A. Sa
lio ir prof. dr. Pr. Skardžiaus.

5. “Gimtosios Kalbos” reda
gavimo ir leidimo klausimai pa
vedami svarstyti Redakcinei 
Komisijai.

6. Įvertina Lituanistikos Ins
tituto veiklą ir kviečiama šią 
instituciją konkrečiai paremti.
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MOKSLAS • A1ENTAS 
LITERATŪRA 

L fili 
Gražų pavyzdį Kultūros kongrese prisimenant 

Vienas iš labiausiai džiugi
nančių Kultūros kongreso at-
siekimų yra suradimas $1,000 A. 
Mažiulio studijai apie lietuviš-

V. KREVIŠKIS 

ŽMOGUS KŪRYBOJE 
Kritiška pastaba vieton straipsnio 

Vasaros peisažas (aliejus) 
Iš Kultūros kongreso meno parodos 

kompetentingus žmones, nu
pirkti jų laiką, nes tokie daly
kai nerašomi nei fabrike, nei 
klasėje, nei grįžus iš fabriko 

kąją krikščionybę užbaigti ir iš- rėmimu. Naujųjų laikų gyveni- ar iš darbo. Čia lietuviškosioms 
leisti. Dr. J . Dauparas, kuris tą mas be šios pagalbos y ra ne- įstaigoms y r a daug ko pagal-
sumą skyrė, parodė didelį sko- įmanomas. Šitie mokslai ne tik voti. Besisteigiąs Lietuvių Fon-
nį ir reikalo supratimą, ir tai gali, bet ir iš tikrųjų pagelbsti das j šitai turė tų atkreipti di- kot i bendresnio pagrindo apim- prasiplės, jau tas vienas f ak-
ne tik dėl to, kad Mažiulio stu- atsakyti į tam tikrus pamati- delį dėmesį. ALT ir VLIK ir ti galimai visus tokių mokslų t a s įrašys Kultūros kongresą 
dija yra labai originali ir svar- nius mūsojo gyvenimo klausi- kitoki panaš io s paskirt ies or- a ts tovus, kad jų vardu galėtų į pagrindinių kultūrinių lietu-
bi lituanistinėje antropologijo- mus. Ypačiai, kai Lietuvoje šių ganai turėtų žymiai labiau nei da ry t i spaudimą ir organizuoti viškųjų įvykių istoriją. Bet ten 
je , bet labiausiai dėl to, kad mokslų galimybės yra labai ri- iki šiol t u o domėtis . Lietuvių darbą. kalbamieji dalykai buvo tik už-
skyrė pinigus moksliniam vei- botos, užsieninėse diasporose Katalikų Mokslų Akademija tu- Jeigu Mažiulio knygai remti siminti. Visas darba s reikalin-

gyvenančiųjų uždavinys yra retų ieškoti ryšių su visais, ieš- sudary ta iniciatyva nežus, jei gas ateities dėmesio, 
užrašyti, analizuoti tautos pra-

kalui, mokslinei produkcijai. 

Dailiajai literatūrai reikia 
pavydėti 

Mokslinio darbo organizavi
mas mūsuose y r a itin svarbi, 
o kar tu ir užmiršta dienotvar-

eitį ir dabartį, jos buvimo for
mas, jos gyvenimo būdą, kad 
tauta turėtų į ką atsiremti. Dar 
daugiau, šių studijų plėtimas 
užangažuos jaunąją mokslo 
kartą, kuri kitokiu atveju pa-

PRAKILNIOJI MEILĖ MELODRAMOJE 
Graudi Barboros Radvilaites meile "Gulbes giesmes" puslapiuose 

kės vieta. Esamoje padėty la- laipsniui, įvairių spaudimų stu- Poetas Browning viename kū-
biausiai mūsuose rūpinamasi m į a m a , bus priversta atiduoti r i n y vaizduoja pasiryžėlį, ku-
dailiąja literatūra. Yra premijų s a v o talentus kitur. ris> v a r g ° bei išlaidų nepaisy-

ST. MERINGES j e ) , Slapta žmona (Dubingių 
j dvare) , Ištikimybės byla (Se
na to posėdžių salė Petrakove), 

Degančios temos 
damas, mokosi skambinti liau- i0jį l i teratūra bet tai repertu- Nevainikuota karalienė (Kroku-
ta. Tik t am, kad sugebėtų ob- a r a s įr intriguojanti lektūra. v oJ)> Persunkus vainikas (Kro-
ligato palydėti pat inkamos gra- Neišnaudotos tematikos, stiprių kuvoj) ir Šešėlis (Krokuvoje, 

Iš būtinų mokslinių studijų žuolės pildomą romansą. Jei į s torinių įvykių fone pagaunan- Barborai jau mirus) . Viskas, 
galima suminėti kelias. Viena anoji dama kada sumanytų.. . t i fabula. Ir, svarbiausia, re- ^ P pavyzdinėje XTX-ojo šimt-

laikyti y r a labai svarbu. I r jos jų _ lietuvių ir žydų santykiai dainuoti. per tuaro rezervas, kurio mū- m e č i o melodramoje, 
ryšį su skaitytojais — dar Lietuvoje per nepriklausomybės Hidalgiška t a lka scenai siškei emigracinei scenai labai Burtininkė Zerida, astrologas 
svarbiau. Literatūroje ir mene laikotarpį ir po jo. Laikas jau p o e m ( ) s didvyris grožybės i r l a b a i s t i n S a - ! Tvardauskas, pranciškonų bei 

eilėraščiams, romanams (šiemet 
net dvi metinės!), dramoms ir 
pan. Bendruomenės įsteigė kul
tūros premiją. Tai, žinoma, ge
rai. Literatūrinę produkciją iš-

Pastaruoju laiku pradėtas 
vis labiau akcentuoti žmogus, 
kaip kūrybos objektas. Atro
dytų — lyg naujas atradimas. 
Tuo tarpu matome, kad tiek 
gilioje senovėje, tiek renesan
so, tiek mūsų laikais dažniau
siai žmogus yra ta didžioji 
paslaptis, kurią atskleisti ėmė
si ir imasi kūrėjai. Nenorėda
mi leistis į detales, nei minė
ti asmenų, kas ir kada ką pa
sakė, vengdami įtarimo, jog 
naudojam argumentum ad ho-
minem, pastebėsim tik netiks
lų ir šališką tos sąvokos nau
dojimą. 

Kad žmogus yra kūrybos 
objektas — tai ne naujiena. 
Būtų tuščios diskusinės kal
bos šitai paneigti. Visa kultū
ra yra kilusi iš žmogaus ir 
dėl žmogaus. Problema išnyra 
tik tada. kai pradedama kal
bėti bendrybėmis ir mažoji 
dalelytė pakišama visumos 
vardan. 

Žmogaus sąvoka y ra neišsa
komai plati. Per ištisą eilę 
tūkstantmečių dar niekas ga
lutinai ir pilnai neatsakė, kas 
y ra žmogus ir kur baigiasi jo 
kūrybinės ribos. Toks platus 
ir labai įvairuojantis mokslas 

atskleidimo, tai ir gyvulys ga
lėtų būti kūrėjas. Paėmęs nau
jai pasirodžiusį kūrėjo reika
liuką į rankas, skaitydamas 
terandi, kaip jis valgė, kaip 
girtuokliavo, kaip viešuosius 
namus lankė, kaip paleistuva
vo, kaip savo baltinius priter
šė ir, be to, d a r keletą :ai.-.uų 
charakterio bruožų, kurie yra 
prigožiami anais vitaliniais 
faktais, vi s dėlto noroms ne-
noroms susidarai stiprų įspū
dį, kad šis rankoje turimas 
kūrinėlis yra daugiau šlamš
tas, negu kūrinys tikrąja žo
džio prasme. Tikrasis meno 
kūrinys žavi skaitytoją. O 
šlamštinis nukrečia skaitytoją 
pasibiaurejimu. ir nesinori jc 
daugiau paimti į rankas. 

Pasirodo spaudoje diskusinė 
kritika. Vieni prieš, kiti už. 
Vieni stačiai pasisako, kokį 
jie įspūdį gavo, skaitydami 
minėtą kūrinėlį, kiti ima įro
dinėti, kad t ik čia slypi tik
rasis menas. Ir stipriausias 
argumentas u i menišką vertę 
yra tas, kad autorius nemela
vo, kad jis atskleidė nemeluo
tą žmogų su visomis jo ydo
mis ir aistromis. Jeigu tai bū
tų meniškai atskleista, tai bū
tų ki ta s klausimas. Bet kai 

galima atleisti ir premijinį prin- šį klausimą judinti ir imti at-
cipą: nepasakysi poetui nei ką statinėti istorijos taip nelaimin-
rašyti , nei muzikui ką apdai- g a į sutraukytus ryšius. Pirmas 
nuoti. Tai laisviausios mūzos, žingsnis į tai — žinoti kaip vis-
Jų kūryba įkvepia pačią žmo
giškąją buitį, ir to gana; kad 
tik visada būtų to atsiekiama. 

didvyris , 0 ...-.:. . - - —. domininkonų vienuoliai, atvaiz-
atstove ir nelengvai įveikiamas ve ika las darv* orennin isniidi , , . . « , _ 
„ . . . . ' veiKaias aarys scenoje jspuai d nušvintąs karalienės Barbo-

stygims i n s t rumen ta s asociaci- į ~ 
Galimas dalykas, nūdieninė-1 r o s kalbantis šešėlis stiprių 

y r a tik savo pradinėje būk- terandi -visame veikale keletą 
lėj, palyginus su tuo, kiek dar meniškų frazių, o didžiuma 
lieka neatsakytų ir neišspręs- veikalo tėra vitalinės žmogaus 
tų mokslinių problemų. Istori- plotmės reportažas, tai iš kur 
ja atskleidžia mums žmogaus tu žmogus iškasi to veikalo 

nuodų skarelė: tai 

Tik atsitiktinis mokslinės 
kūrybos rėmimas 

Kitaip yra su mokslais. Ir 
apie tai kalbant, turima minty 
socialiniai mokslai ir filosofija. 
J ų mes neremiam, bendrai pa
sakius, nes rėmimas yra labai 
atsitiktinis. Pvz., "Aidai" kas 
antri metai duoda 500 dol. pre
miją už mokslinį veikalą. Tai 
gana puiku. Mičiganiškis (So
dus) Bachunas metų metais ieš
kojo, kam atiduoti 1.500 dol. 
lietuviškosios imigracijos JAV 
istorijai parašyti. Vlikas yra 
finansavęs (ne premijavęs) po
rą studijų: apie sienas, apie 
M. Lietuvą, labai gerą veikalą. 
Lithuanian Research Institute 
New Yorke kai ką išleidžia ir 
žada išleisti. Leidimu ir para
šymu rūpinasi ir Į Laisvę Lie

kas ėjo praeity, kad ir skau
džiausiais tarpusavio santykių 
momentais. Apie tokio dalyko 
reikšmę nėra ko nė kalbėti. 
Antra, pvz., po dvidešimties 
metų dar neturima, išskyrus ke
lis straipsnius, nei vokiškosios 
okupacijos, nei 1941 m. sukili
mo, nei pagaliau 1940—41 m. 
okupacijos studijų, nebekalbant 
jau apie pokarinę okupaciją. 
Kultūros kongrese buvo užsi
minta, kad mūsų rašytojai ne
rašo Lietuvos nepriklausomy
bės laikų temomis. Mūsų moks
lo žmonės taip pat nieko arba 
mažai apie tai rašo, nes "paimti 
ir rašyti" žymiai sunkiau nei 
literatui. Jaunimas, tiesa, atei
na su doktorantinėmis studijo
mis. Bet platesniu mastu? Ką 
turime be Senno nepriklauso-

jos keliu (ga l kiek lengvapėdiš
kai:) iškelia Jono Griniaus dra- " ^ a p l i n k y b ė m i s autorių bus i kvepalų 

nukreipti užrūstintų kritiškų į melodraminiai personažai, žiū-
piunksnakočių smaigaliai ir su- • rovams jaudinti padargai ir 
t r a t ė s rašomų mašinėlių prie- i nuo viduramžių išbandyti efek-
kabūs kulkosvaidžiai. Nuodin- > ta i . Žodžiu, pakanka ir šiurpo 
gieji gyliai vienok turės atšok- ir nuostabos, ir publikai sujau
ti nuo kietesnio šarvo: Jonas dinti priemonių. 
Grinius jaučia sentimentą teat- Jei XVII-ojo amžiaus pasta-
ru i ir savose dramaturginėse tyminėje receptūroje buvo pa-
pastangose vis stiprėja. To ne- ta r iama: situacijoje, kai žiūro-

jfo/VAs GR/MUS 

galima nuneigti. 

Barboros Pwadvilaitės ir Žy
gimanto Augusto gilios įtam
pos tragiškoji meilė yra nepa
pras ta t ema : poetams, beletris
t a m s 

vas jau ir taip būna graudulio 
paveiktas, tegu už scenos gai
liai verkia smuikas! Jonas Gri
nius, smuiko vietoj, siūlo už 
scenos liūdną dainą (2 veiks
mas ) , varpo skambėjimą ir Te 

GULBE/ 
GlUttt 

..~.„._, d ramaturgams! Šia te 
. , , . Deum užkulisy ar muziką, ku-matiKa dramos pavidalu buvo ' , . ». 

užsidegęs ir poetas Balys Sruo
ga , nespėjęs sumanymo įgyven
dinti. Jonas Grinius, nors ir 
naudoja eiliavimo formą, vidu
mi nėra poetas. Jisai nėra nei 

maturgines pas t angas . Nes au- gilumos rašytojas. Bet y ra me-

Knygos viršelis 

mybės kūrimosi laikotarpio ir __ , _ , . .. 
, .. , . . T a-fc-Ba torius jau kelintą kūrini, dra- lodramų kūrėjas. Su nepaslep-
be greit baigsimos L. sabaliu- J ^ ' . . . . . 

.... , .«_. . „ •,,!„„ mine forma apvilkdamas, ski 
no disertacijos apie nepnklau- _ _ * ' | ~ *\ \ ~ ~ ^ 
somybės pabaigos politiką? 

ria lietuviškam išeiviškam teat
rui. Sakykim, tai hidalgiškas ri

t a religine tendencija. 
Yra autorius, kurio "Gulbės 

giesmė" darys scenoje įspūdį. 
tuviškajai Kultūrai Ugdyti Fon- Organizuota talka ir institucijų teriškumas a r nesuvaldoma 
das. Yra keletas privačių mece
natų (pvz., prel. Ju ras ) , kurie 
y ra finansavę privačius moks
lininkus ir filosofus mokslinei 
literatūrai rašyti. Tai vis gra
žūs ir geri dalykai, ypač, kai 
jie išplaukia iš privačios ini
ciatyvos ir paramos. Šitai pa
rodo mūsų žmonių įžvalgumą. 

Pareiga, turint prieš akis 

okupuotą kraštą ir čionykšte 

jaunąją kartą 

Tačiau visuomenė negali ši
tuo pasikliauti. Kode!0 Atsaky
mas yra šitoks. Kultūros kon
grese šiek tiek keltas, bet var
tas žymiai platesnių diskusijų: 
lietuviškojo gyvenimo išlaiky-
mui ir veikla: už Lietuvos ne
priklausomą ateit; yra bfitina 
labiau mec^natiškai susirūpinti 
socialių mokslų. t. y. istnrr.os. 
sociologijos, antropologijos 

rūpestis aistra, tač iau fak tas prašosi 
primenamas. Nes, antrą ver tus , 

Visos programos čia negali- Jonas Grinius sugeba sceninį 
ma išvardinti. Galima tik pa- veikalą rašy t i ir mūsų akira-
brėžti jos reikalą. Dar daugiau, čiuose yra neeilinis melodrami-
tokie dalykai negalimi atlikti nio žanro (mažiau išlepintai au-
premijiniu principu. Juos rei- ditorijai) teikėjas. Gal tai nė-
kia iš anksto planuoti, rinkti ra kilniąja žodžio prasme tobu-

Melodraminis "Gulbės giesmės'' 
pobūdis, kurį pa t s autorius 

pabrėžia 

"Gulbės giesmė" turi šešis 
veiksmus. Geros, senos melo
dramos receptais Jonas Grinius 
kiekvienam veiksmui pateikia 
" raktą" : Našlių dalia (Vilniu-

litinių mokslų 
o-

'OS Iš Kultūros kongr 

n " t runka per visą ateinančią 
sceną, stiprėja ir virsta kaka-
fonija" (6 veiksmas). Garsų 
efektai aiškiai melodraminio po
būdžio. Ir pats autorius juos 
perša. 

Jonas Grinius mėgsta vien tik 
interjerą: niekad nenukelia 
veiksmo į gryną orą, į kiemą 
a r į aikštę. Viskas pas jį vyks
t a kambariuose, salėse, užda
rose patalpose. Tai, be abejo, 
padeda intymumui, pabrėžia 
sentimentalumo saldėsį, sukelia 
slaptingumą, gelbsti nuotaikai 
sudaryti . Ir "Gulbės giesmėje", 
tokios izoliacijos dėka. yra sce
nų, kurios prasiveržia į dramos 
plotmę, bando pasprukti iš me
lodraminio pretenzingumo. 

"Gulbė s giesmėje" pinasi pa
sakojimas, tendencija, veiks
mas, religinė meditacija, dra
minis pakilimas, nesudėtinga 
intriga. Pakankamai fesamuose 
rėmuose) stiprus lenkų senato 
veiksmas. 

Autoriai nevengia poetinės 
licenzijos. Istoriškai, pvz.. yra 
žinoma, jog Barbora ir kara-
limė Bonna niekad nebuvo su
sitikusios, bet Jonas Grinius 
jas ne vieną sykį suveda, pa
teikdamas stipresnių scenų. 

Aniamai Barboros Radvilai
tės, Žygimanto Augusto ir Bon-

(Nukelta į 2 psl.) 

valios ryžto užsimojimus, pa
stangas, didvyriškus žygius, 
atliktus iš meilės artimui, tė
vynei. Dievui. Manome, esteti
nė žmogaus sritis nėra siau
resnė už mokslinę. Joje tęsia
si žmogaus darbų pynė be ga
lo. O ką bekalbėti apie kūry
bos meninę plotmę. Joje įvai
ruoja žmogaus pasireiškimas 
ne tik pagal skirtingas meno 
šakas, bet ir pagal skirtingus 
menininkus, ir net to pačio 
menininko paskirus kūrinius. 
Taigi, mokslas, etika ir me
nas byloja apie žmogaus ne
išsemiamą ir neatbaigiamą 
kūrybą plačia to žodžio pras
me. Įvairiaplotmė kūryba, iš
reikšta kultūros vardu, skiria 
žmogų nuo gyvulių pasaulio. 
Bet žmogus tuo išskyrimu nė
r a galutinai atbaigtas. Jis sa
vo vitalinėmis apraiškomis 
y r a bendras gyvuliams. Dėl 
to žmogus yra kartu ir gyvu
lys (vitalinėj plotmėj) ir aukš
tesnis už gyvulį (kultūrinėj 
plotmėj). Kritiškai kalbant 
apie žmogų, nėra leistina su
plakti t a s dvi plotmes. Kai 
kalbame apie žmogų kūrėją, 
turime mintyje jį esant aukš
tesnį padarą už gyvulius. Kal
bėdami apie žmogų vitaiistą, 
imame jį bendroj plotmėj su 
gyvuliu. Turėti mintyje žmo
gų - gyvulį ir tuo pačiu at
žvilgiu kalbėti apie jį kaip 
žmogų - kūrėją, yra loginė 
klaida. Jei tai daroma iš ne
apsižiūrėjimo, yra tik liežuvio 
suklupimas. Bet kada tai da
roma iš užsispyrimo, yra blo
gos valios reiškinys, kilęs iš 
asmeninės ar partinės garbės 
intereso. 

Kai iškyla kritiška kalba 
apie tam tikro kūrėjo konkre
tų veikalą ir jo meninę ver
tę, tai pirmon eilėn reikia 
žvelgti, kiek minimasis kūrė
jas pasireiškė kaip meninin
kas, ir kiek tik kaip vitalistas. 
Jeigu jo kūrinyje terandi vie
ną kitą grūdelį, priklausantį 
meninei plotmei, o visa kita 
tėra autoriaus paties arba kitų 
asmenų vitalinės plotmės at
skleidimas, toks veikalas yra 
menkavertis kūrybiniu požiū
riu. Jeigu pakaktų vien savo 
vitalinių reiškinių visuomenei 

meniškumą. 

Didžiausia tačiau suintere
suotų asmens apgynimo kriti
kų klaida y r a ta, kad jie 
"žmogum" ir nemeluotos tik
rovės supratimu telaiko vitali
nių žmogaus reiškinių atsklei
dimą. Nuo kada gi cinizmas 
ir vulgarizmai tapo tikruoju 
menu? Jeigu tik plikasis na
tūralizmas y ra grytioji meni
nė tikrovė, ta i kodėl visi na
tūralizmo gynėjai veidmainiau
ja. Kodėl jie net šiltomis va
saros dienomis stengiasi pri
dengti savo natūralų kūną es
tetinės išvaizdos drabužiais? 
Kodėl jie nevaikščioja pliki ir 
neatlikinėja natūralinių ir vi
talinių veiksmų viešumoj? 
Jeigu visas aukštesnes žmo
gaus pastangas, artimo meilės 
vardan pasiaukojimą ir taip 
vadinamąjį idealizmą vadinsi
me tik "kilniuoju melu", o ne 
žmogaus tikrovės atskleidimu, 
tai kur nuslėpsime iš istorijos 
žmonijos ryžtą gerėti, prisi
kėlimą po nuopolio, visus did
vyriškus darbus, skirtus aukš
tesniems siekiams. Argi visa 
idealioji (grynojo mokslo) 
sritis yra tik rafinuoto opti
mizmo sritis ? Argi Dantės Die
viškoji komedija nustoja būti 
menu dėl to. kad jis apdainuo
ja žmogaus gyvenimo religinę 
sritį? Argi V. Hugo Varg
dieniai nustoja būti meniniu 
veikalu dėl to. kad jo veikalo 
didvyris grumiasi niekšiško 
gyvenimo aplinkoj ir siekia 
aukštesnių vertybių humanis
tinėj plotmėj? Argi M. Rilkės 
poezija nėra menas dėl to. kad 
j i s meniniu būdu išgyvena ir 
atskleidžia žmogaus filosofinį 
f atseit, ne realų) galvojimą'7 

Sutraukti žmogaus kūrybinius 
polėkius ir jo platų pasireiš
kimą į nuogą vulgarizmą ir 
tik pastarąjį vadinti kūrybos 
objektu žmogumi, yra nedo
vanotinas kūrybinės apimties 
pažeidimas, o ne jo meninis 
atskleidimas. Todėl ir vulga-
rinės kūrybos gynėjai nenusi
pelno objektyvaus kritiko lau
rų, bet tik tam tikro intereso 
reiškėjų vardo. 

Dr. P. Celiešhss 
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sukakčiai praėjus, o kitai artėjant
Kazio Binkio niekada gyve

nime nesu matęs, ir tokių, ku
rie nematė, be abejo, vis dau
gėja, o ir tų, kurie su poetu ar
timiau buvo pažįstom i, skaičius 
mažėja, nes jei poetas būtų gy
venęs, kitąmet švęstų 70 metų 
sukaktį. Visa tai liudija šablo
nišką, tačiau labai realų teigi
mą, kad laikas greit bėga. Štai, 
jau dvidešimt metų, kaip nebe
turime “Šimto pavasarių” au- visos kartu”, 
tariaus. Poetas gimė Gudeliuo
se, Papilio valsčiuj, Biržų 
apskr. 1893 m. lapkričio 4 d.

Apie savo vaikystę Kazys 
Binkis 1921 m. jo redaguotuo
se Vainikuose, kurie buvo išleis
ti supažindinti visuomenę su 
naująja poezija, taip rašo: “Iki 
14 m. gyvenau Gudelių sodžiuj, 
teisingiau parovėjy ir šilely. 
Grybaudavau, žūklaudavau, jo
davau nakties, o žiemą gaudy
davau sniegenas ir dagiliukus 
ir vėl juos paleisdavau, nes gry
čia kartais prieidavo smalkumo 
ir paukščiukai “pasigerdavo”. 
Su vaikais retai tesimušdavau. 
Prieš kiaulių ir galvijų ganymą 
buvau griežtai ir principiniai 
nusistatęs nevaržyt gyvuliams 
laisvės. Be galo mėgdavau gais
rus ir vaidinuoklius, kurių sa
vo akim daugybę esu matęs. 
Užtat iki šiol šventai tikiu, kad 
vaidenas. Sodžiuj turėjau neko
kią renome, kuri net iki šiol 
nepasitaisė. Praminė mane “vė
javaikiu”. Toksai vardas man 
be galo patikdavo, nes vėjui 
jau nuo mažų dienų pavydėda
vau. Knygų gaudavau iš tėve
lio ir iš Papilio klebono kun. 
Prialgausko bibliotekos. Vie- 
nažinskio dainos, Robinzonas 
Kruzo ir Šventųjų Gyvenimas 
buvo geriausi mano jaunystės 
draugai. Kitus 14 metų “mo
kiaus”... Buvau įvairiose mo
kyklose, pradedant Papilio liau
dies mokykla ir baigiant Ber
lyno universitetu, bet nė vienos 
nebaigiau, išskyrus vieną — 
gyvenimo mokyklą, kurią pa
siryžęs esu eit iki grabo, t. y., 
kol pabaigsiu. Dalyvavau įvai
riuose “judėjimuose”, užiminė- 
jau įvairiausias vietas ir galų 
gale įsitikinau, kad tėvelis tei
singai vienąkart yra pasakęs, 
jog iš manęs nieko gero neiš
eisią. Bet tiek to”.

L. AUGŠTYS

to,

Neseniai su ryškiu veržlu
mu ir polėkiu praėjęs Kultū
ros Kongresas dar kartą pa
rodė, kad lietuviškasis žmo
gus savo bruožu, savitu cha
rakteriu kultūriniame šio 
krašto veide ne tik atkuria 
savas tradicijas, bet ir palen
kia svetimąsias įtakas savo 
tautos būdingoms ypatybėms 
iškelti. Lietuvišką visuomenę 
pasaulyje atpažįstame ne vien 
iš kalbos, bet ; ir iš kitų cha
rakteringų savybių, išskirian
čių ją gyvenamoje aplinkoje. 
Tačiau, ką savo lietuviškame 
gyvenime dažnai laikome tik 
nereikšmingomis smulkmeno
mis, labai dažnai yra pagrin
dinė sąlyga ateinančių laikų 
bei kartų lietuviškam bendra
vimui.

O tarpusavio bendravimas 
— tai vienas iš pačių reikš
mingiausių lietuviškos gyvy
bės išlaikymo būdų, kuris pa
rodo, kad asmeniniuose ry
šiuose kaip tik atsiskleidžio pa 
čios jautriausios lietuvių dva
singumo ypatybės: draugišku
mas, tarpusavio meilė, pagar
ba, dėkingumas ir t. t. Pa
traukliausias ir būtiniausias 
tarpusavio ryšys — tai bend
rųjų ir asmeninių švenčių pro
gos, kurios savotiškai ir išsi
skiriančiai pasireiškia kiekvie
nos tautos charaktery.

Šiuo atveju turime galvoje 
ateinančias Kalėdų šventes, 
kurioms jau kelinta savaitė 
pradėjome ruoštis, lakstyda
mi iš vienos krautuvės į kitą 
nežinodami, už kokios dovanos 
griebtis, kad tik savo artimie
siems bei draugams padarytu
me didesnį malonumą. Tai ko
mercinis paprotys, vis daugiau 
ir daugiau atitolinąs šio kraš
to žmogų nuo tikrosios šven
čių pasiruošimo prasmės. Įvai
rios daiktinės, o ypač pini
ginės (kurios taip būdavo sve
timos lietuviškai dvasiai sa
vame krašte) dovanos visai 
nėra originali lietuviška tradi
cija. Tokių dovanų poveikis 
dažnai skatina revanšo rung

tynes; kai vienas nuperka do
vaną už tiek, tai kitas tik lau
kia progos, kad galėtų nupirk
ti žymiai didesnės vertės ir 
t. t. Tokia mūsų dovanų prak
tika suvaržo žmogų, nes no
ras neatsilikti dažnai pra
šoka kišenę ir atsiliepia į tar
pusavio santykius ta prasme, 
kad, negalėdamas tinkamai 
atsirevanšuoti, žmogus prade
da vengti savo artimiausių 
draugų, net giminių. Šventinė 
nuotaika sugadinta — jaučia
mas tam tikras sąžinės prie
kaištas priėmusiam didelę do
vaną ir negalinčiam tuo pa
čiu atsilyginti.

Kodėl vaikomasi brangių 
dovanų, kai tuo tarpu lietu
viškai, kukliai dvasiai per il
gus amžius buvo svetimas 
švenčių prekybiškumas, atsi
ribojimas nuo tikrosios jų 
prasmės ? Tautinė juostelė, 
lėkštė, medinis kryželis, kurį 
dažnai matome lietuviškų 
krautuvių lentynose apdulkė
jusį, lietuviška plokštelė, pa
galiau lietuviška knyga prašy
te prašosi lietuviškoj namų ši
lumoj sau vietos... Iki šiol 
knygų dovanojimas mūsuose 
yra perdaug ignoruojamas. 
Vartant šventines dovanas, 
knyga, kaip nereikšminga, nu
stumiama į šalį, net neišvynio- 
jama... Kartais atrodo, kad 
tarpusavio draugystę jau ap
sprendžia ir turtinis pajėgu
mas, kai ne vieną išgirsti de
juojant, jog negali įsirikiuoti 
į savo bičiulių — prabangių 
dovanotojų ar vaišintojų eilę.

Taigi, šventine prasme ge
riausias ir tampriausias mū
sų tarpusavio nuoširdžių lie
tuviškų ryšių palaikymas ir 
yra toje kuklioje lietuviško 
charakterio dovanėlėje, at
skleidžiančioje mūsų, tik mū
sų tautos dvasią, nekalbant 
jau apie pajėgesnes kišenes, 
kurių laukia toks didelis mū
sų menininkų kūrinių pasirin
kimas meno galerijų parodose.

J. šv.

■y

i pasitenkino tuo, kas seniai bu
vo atrasta, bet nesuprantama, 
kad Binkis, studijuodamas Ber- 

dėkingumo ir šviesių atsi- lyne, nesusipažino su Rilkės ar
minimų vedamas, skiriu šiuos kitų vokiečių kūryba, ir kodėl 
pirmuosius bandymus mūsų žo- jie nepadarė Binkiui įtakos, 
le, medžiais ir samanomis apau- Į Galimas daiktas, kad pas vo
gusiam sodžiui”. Tame rinkiny . kiečius irgi madoj buvo futū- 
randame visus tuos trioletus, ■ rištinė nuotaika. Net viename 

vokiečių žurnale teko skaityti, 
kad Majakovskis turėjęs lietu- * 
vlų futuristams daug įtakos. 
Tokios pat įtakos jis turėjęs ir 
vokiečiams. Majakovskis buvo 
išverstas į 25 kalbas. Galimas 
daiktas, kad visa tai žavėjo 
Binkį. Bet dabar, kada žiūrime 
iš laiko perspektyvos, tas vi
suomenės skoniui duotas antau
sis praėjo be didesnių žymių. 
Matome, kad nepaisant didelio 
Binkio talento ir tikrai neblogai 
pavykusių kai kurių eilėraščių, 
Binkio pomirtinis kapitalas su
sideda iš tų posmų, kurie bu
vo parašyti, kaip pats Binkis 
sako, žaliajam sodžiui. Gi iš 
eilėraščių rinkinio “Šimtas pa
vasarių” nedaug posmų suras
tume, kurie liktų ne kaip eks
perimentai, bet kaip tyroji po
ezija, nupelnanti mūsų poetui 
garbę. Žinoma, niekas neužgin
čys talento, naujumo ir ekspre
syvių, šviežių sakinių, kurie ir 
dabar tam tikra prasme įdo
mūs ir gal net patrauklūs savo 
netikėtumil. Bet jie išlieka tik 
kaip didelio talento liudytojai, 
o ne kaip tikrasis poetinis tur
tas.

“Keturiuose Vėjuose” Jane- 
liūnas apie Binkio “Šimtą pa
vasarių” rašo, kad tai esą Ma- 
jakovskio įtaka, ne turinio ar 
idėjų, bet formos, tai daugiau 
grumtynės estetikos arenoj, o 
ne anų nepriimtinų idėjų skel
bimas. Binkis nesugriovė anų 
romantiškų ir simbolinių esteti
kos kanonų, bet padėjo ieškoti 
naujų literatūrinių formų, at
skleidusių naujas perspektyvas 
lietuvių poezijai.

kaip tai “Raudonos, margos, 
gelsvos, baltos pražydo tulpės 

, arba “Žibuoklių

Kazys Binkis

kvapas ore plauko, nors 
jų ir nematyti” ir kt.

pievoj
i 
I

Sa

Sesuo M. Mercedes Mirties angelas (aliejus)
Čiurlionio galerijos nuosavybe

j

Pasuko į miestą

Bet jau kitais metais jaučia
mas Binkio posūkis, gi 1922 m. 
Binkis išleidžia Keturių Vėjų 
žurnalą ir tampa Lietuvos fu
turistų vadu. Čia Binkis išeina 
prieš senąją literatūros formą 
ir tematiką. Skaitant apie dryb
santį Berlyną, negalima supras
ti, kad tai tas pats ievų auto
rius. Suprantama, kad Binkis, 
būdamas didelis talentas, ne-

me gausiai figūrų, epitetų, me
taforų, palyginimų, antitezių 
bei šiaip liaudiškų sultingų api
būdinimų bei pasakymų. Dau
gumas šių posmų yra pajuo
kiančios, satyrizuojančios tam i 
tikrus gyvenimo reiškinius. Bet 
į visą šitą Binkio kūrybą buvo 
žiūrima ne kaip į tikrąją lite
ratūrą, bet kaip literatūra be 
kūrybos žymių. Šitaip ją trak
tuoti davė progos ir pats Bin
kis, rašydamas šias poemas ga
na skubiai, spausdindamas jas, 
kaip dienos feljetonus pusiau 
bulvarinėj spaudoj, nesirūpino 
nei jų tobulinimu, nei išleidimu 
atskira knyga.

Neužmiršo vaikų
Visi biržiečiai poetai yra ra

šę vaikams. Šitai taisyklei ne
nusižengė nė Binkis, parašyda- 
Mas keletą linksmų eiliuotų 
pasakėlių, tai Dirbki ir baiki, 
Jonas pas čigonus, Kiškių suki-

limas, Kęstutis pas Gediminą, 
Baltasis vilkas. Kadangi vai
kams kaip tik svarbu humoras 
ir skambus ir sklandus rimas 
bei ritmas, Binkio kūrinėliai 
yra pasisekę, nors tokiam Bal
tajam Vilkui galima būtų ir 
padaryti priekaištų.

Duoklė dramai
Visur Binkis buvo originalus 

ir talentingas. Toks jis pasiro
dė ir dramose. Tai “Atžalynas” 
ir “Generalinė repeticija”. Skai
tant šias dramas, tenka truputį 
nustebti, kad Binkis, buvęs dau
giau nusistatęs prieš sentimen
talumą, prieš seną formą su 
šūkiu, “kad ne mums pataikau
ti nabašninkų manijai”, kad 
“mes žengiam į gyvenimo pla
tumas”, savo dramose neišven
gia sentimentalių vietų. Tai ro
do, kad tikrasis Binkio kelias 
buvo lyrika. Dėl tos pačios 

(Nukelta į 2 psl.)
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Jie gimė sodžiuj

Šitaip rašė Binkis, kai jis bu
vo maždaug 28 m., prieš metus 
išleidęs pirmąjį eilėraščių rin
kinį “Eilėraščiai”. Jame dar ne
buvo vadinamų futuristiškų ei
lėraščių, kurių vienas jau už
tinkamas “Pirmuosiuose Vaini
kuose”. Tai “Pavasaris Berly
ne”. Pirmas eilėraščio posmas 
skamba taip:

Berlynas aukštyn kojom 
/drybso.

O mėnuo, senas idiotas, 
elektros viela pažabotas 
šypso.
Tuo tarpu kituose eilėraščiuo

se daugiausia rašoma paprastai, 
jie lyriški ir ramūs, be tolimų 
lietuvio dvasiai miesto motyvų. 
Ne veltui pirmame rinkiny au
torius žodyje skaitytojui sako: 
“Čia teikiamieji eilėraščiai iš 
įvairių leidinių ir rašyti dau
giausia prieš karą. Gimė jie so
džiuj, tenai norėtų ir grįžti. Dėl-1

I

Kazys Binkis

ŠALTAS VEJAS

šaltas vėjas blaškos 
Po miškus ir sodus, 
Kur tiktai pažiūriu — 
Reginys nuobodus.

Žiūriu į kalneli — 
Niūkso ten rugienos, 
Liūdi ten berželis, 
Liūdi vienui vienas.

Pilkas laukas stovi 
Visas mituštėjęs, 
O po jo tuštynes 
Blaškos šaltas vėjas...

Ko gi to tyli taip. 
Tu, mano širduže ?
Ar bijai, kad šaltas 
Vėjas smarkiai ūžia?

Ar bijai, kad viena, 
Kaip ir tas berželis. 
Tujei nepaliktom 
Vidury naktelės?

Niekai, nebijoki! 
Visa, ką turėjai. 
Jau seniai išplėšė 
šalti šiaurės vėjai...

Tau tiktai beliko 
Dainos tavo vienos. 
Kaip berželis liūdnos, 
Pilkos kaip rugienos...

Nieks jų neatims tau, 
Nebijok, širduže...
Lai sau blaškos vėjas, 
Lai sau sveikas ūžia...,

Vė
liau-

Alfonsas Dargis

ALFONSO DARGIO MENAS

Jo parodą Chicagoje stebint
ST. GOŠTAUTAS

Ir vėl į kaimą

Sustojus “Keturiems 
jams”, Binkis ėmė rašyti 
džiai eiliuotus feljetonus, sulau
kusius didelio pasisekimo. Iš jų 
susidarė ištisa knyga “Tamo
šius Bekepuris” ir, be to, dau
gybė kitų feljetonų, neįeinančių 
į tą knygą. Tai Kriaušius Mo
tiejus, Sparnuotas Matas, Kau
las Keliauninkas, Laurynas Kan 
cileristas ir Jauniausia Lietu
va. Netoli jų šliejasi Binkio 
kūriniai vaikams ir jaunimui. 
Su šiais feljetonais Alijošiaus 
slapyvardžiu Binkis vėl grįžo į 

I kaimą, kuriam pačią pirmąją 
knygą buvo dedikavęs. Poetas 
Jonas Aistis sako: “Labai ga
limas daiktas, kad net toks Ta
mošius Bekepuris ateityje bus 
daugiau vertinamas, negu jo 
programiniai vėjiški dalykai”. 
Norėčiau suabejoti Aisčio tei
gimu, nes tie feljetonai nepa
prastai ištęsti, ir kartais kele
tas posmų parašyti tik dėl ra
šymo. Rimai neparinkti, sudėti, 
kokie pasitaikė, sakiniai pripuo
lami ir nepaieškoti. Kartais 
skaitai dešimtį eilučių, nerasda
mas jokio gyvesnio sakinio. Bet
ten, kur Binkio buvo paieško- turėti kur išstatyti savo dar- 
ta, ten feljetonai suspindi leng- bus, ir tokių sumanymų, kaip 
vais ir skambiais ritmais, įdo- Mackevičiaus banko, turėtų bū

ti daugiau ir daugiau. Tokios' pabrėžti, kad jo vertė slypi jo J

I

Šių dienų menui, kada kiek
vieną kūrybą slegia įvairūs gy
venimo nesusipratimai, komer
cijos įnašas į bendrą kultūros 
ir meno vystymąsi yra itin 
reikšmingas ir naudingas mūsų 
tautai, čia tenka pasveikinti 
Standard Federal Savings and 
Loan Assn. mintį ruošti lietu
vių dailininkų viešas parodas. 
Jau šeštą kartą Mackevičiaus 
banko patalpose (4192 Archer 
Avė., Chicagoje) mūsų dailinin
kai turi progos išstatyti savo 
darbus žiūrovui ir viešajai opi
nijai.
Tebūna tai nuolatinis reiškinys

Menininkui jo darbų paroda 
yra kaip rašytojui knygos iš
leidimas. Tai yra uždarymas 
vieno ciklo ir atskleidimas nau
jo. Tai yra išsilaisvinimas iš iš- . 
spręstų problemų ir ieškojimas 
naujų. Todėl dailininkams yra 
labai svarbu laiks nuo laiko

parodos taptų nuolatiniu mūsų 
kultūrinio gyvenimo reiškiniu; 
mes galėtume su dailininku ne 
tik vienkartiniai susipažinti, bet 
ir sekti jo vystymąsi ir padary
tą progresą.

Meno revoliucija ir spalvos
Alfonsas Dargis, dar laisvo

sios Lietuvos dailininkas, yra 
nenuilstamas ieškotojas. Aiš
kus savo dienų figūratyvistas, 
staiga pasuka nauju keliu, kur' 
formos nyksta 
abstrakčioj iliuzijoj. Iš karto 
jaučiasi jo rimtas priėjimas 
prie meno, ir kiekvienam dar
be slypi gili šių dienų meno re
voliucijos studija.

Jo nepaprastas spalvingumas 
kartais perdaug žavi akį ir ati
traukia dėmesį nuo tikrosios 
meninės vertės. Spalvos šių die
nų mene nėra viskas. Tai yra 
tik elementas, su kuriuo gali
ma sukurti viską ir nieko. Ne
reikia užmiršti elementarios tai
syklės, kalbant apie paveikslą, 
kad jis yra plotas spalvų, su
rinktų tam tikroj tvarkoj. Tai
gi modernus menas daugiau 
kreipia dėmesį į tą “tam tikrą 
tvarką”, negu į pačias spalvas, 
ir kiekvienas “izmas” tuomi ir 
išsiskiria.

vienas ir griebiasi savo “bend
rų” pagalbos. Tada mes galim 
pastebėti Manessier, Le Moal, 
Miro, Klee ir Čiurlionio įtakas, 
kurių Dargis nebando nei slėp
ti, o dar dažniau jos būna vi
sai intuityvios. “Hungry bird” 
aiškiai matome filosofinę ir de
koratyvinę Joan Miro ranką, 
kur spalvų gyvumas ir elemen-

nepaprastoj kompozicijoj, su
skaldytų figūrų ir simplifikuotų 
simbolių sutvarkyme. Tada ir tariškumas, kompozicijos atvi
jo spalvos tampa švaresnės, rūmas ir tikslumas jau perdaug 
šviežesnės, jautresnės šviesai ir nurodo įtaką.
komunikacijai.

Staiga Dargis pasijunta mis
tiniame Čiurlionio pasauly. Ta-1 
da jis bando sukurti ne vieną 
dalelę tos realybės, kurią mes 
visi matom, bet visą realybę, 
kurią tik jis mato. Jis nėra 
abstraktus, nei figūratyvistas,

simboliuos ir | paprasta ta žodžio prasme,ta.
čiau jis nėra nei simbolistas, 
nei surrealistas. Išeidamas iš 
gamtos ir gyvenimo, jis pasta
to visą pasaulį ant “klaustu
ko”, tuo praturtindamas save.

Įtaka ir gilumos pasiilgimas
Tačiau staiga jis pasijunta

“Light and mirror” dar pri
mena seną Dargio stilių sų vi
sa eile naujų išradimų. Darbas, 
kuris yra vienas iš geriausių. 
Taip pat nemažiau yra vertin
gas “Forest’s Holiday” savo 
kompozicijos ir spalvų nesudė- 
tingumu ir turtingumu.. ‘

Baigiant noriu tik pažymėti, 
kad to, kas laimėta kompozici
jos ir spalvų praturtinime, Dar
gis turėtų ieškoti taipgi kūri
nio gilume, ta prasme, kad 
kiekvienas kūrinys išreikštų 
kuo daugiausia “AŠ”.

miaig ir tiksliais rimais, randa-

Realybė, kurią tik dailininkas 
mato

Grįžtant prie Dargio, noriu
Dienos pradžia (aliejus)
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NEPAMIRŠTAMOS IR GYVOS MŪSŲ KŪČIOS
Reikšmingi simboliai ir vyksmai

DVIDEŠIMTO AMŽIAUS 
KALĖDOS

Kasmet švenčiame Kūčias, 
nes tokia yra krikščioniškoji 
lietuviškoji tradicija. Senesnie
ji žino ar bent jaučia šios tra
dicijos prasmę, o jaunesnie
siems — jau reikia aiškinti.

Mūsų Kūčių apeigose įsidėmė
tini simboliai ir vyksmai. Iš 
simbolinių dalykų svarbiausi — 
stalas, šienas, paplotėlis, val
giai. Iš vyksmų — maldos, pa
plotėlio laužymas, giesmės, spe
rmai.

J

Dvejopa stalo reikšmė

Stalas simbolizuoja du da
lyku: prakartelę ir altorių. 
Bandykime atskirai aiškintis 
vieną ir antrą.

Stalas tampa prakartėle, kai 
ant jo klojamas šienas. Ant 
šieno ilsėjosi tvarte gimęs die
viškasis Kūdikis. Šiam momen
tui pabrėžti — ant šienu pa
kloto stalo guldomas kryželis. 
Kodėl kryželis, o ne Kūdikėlio 
lėlė? Mūsų liaudis nedarė lė
lių, vaizduojančių Kūdikį Kris
tų, kaip tai mėgsta vakariečiai. 
Vakariečiai darydino prakartė- 
les, klojo į jas šieną ir guldė 
ant jo lėles ar statulėles. Lė
lės yra lyg realus Kūdikio pri
statymas. Realūs vakariečiai 
nesivaržė dėti 'prakartėlių su 
lėle ant altorių, kai kur net 
ant tabernakulių — vietoj kry
žiaus. Nevisur tai daroma, ki
tur su tuo net kovojama, nes 
neliturgiška. Kūdikis - lėlė ne
išreiškia to, ką kryžius. Juk 
gimimas veda į dvasinį atgimi
mą, laimėtą kryžiumi. Mūsų 
Kūčios neišskiria šių dviejų da
lykų.

Stalas aptiesiamas drobės stal
tiese, kaip tai daroma ant al
torių, ir dedamas paplotėlis, iš
reiškus mišių aukos pavidalą. 
Mūsų liaudies tradiciniuose vyks 
muose stalas ir kitom progom 
(vestuvinėse apeigose) tarnauja 
“kaip šventas altorius”. Šiuo 
atveju stalas mena ir paskuti
nę vakarienę: ant jo dedama 
dvylika valgių dvylikos apašta
lų garbei. Prieš sėsdami valgy
ti, visi klaupia (arba stovi) ap
link stalą, tartum altorių, ir 
meldžiasi. Ir sėda užu jo tyloj 
susikaupime, gilioj pagarboj, 
lyg prie Dievo stalo.

Pašvęstas šienas

Šienas simbolizuoja 
dalykų. Kristus gimė tvartely
je prie gyvulių, maitinamų šie
nu, ir jis pats ilsėjosi ant šie
no. Tik neturtėliai taip ilsisi, 
tat šienas primena neturtą, pa
prastumą.

Šienas mūsų liaudžiai turėjo 
ir daugiau ką pasakyti. Jis pri
mena šienapiūtės bei šienavež- 
ties prakaitą. Šienas buvo pa
švęstas žmogaus prakaitu, nūn 
pašvenčiamas paties dangaus.

Po Kūčių šienas nešamas į 
tvartą, kad ir gyvuliai dalin
tųsi džiaugsmu ir būtų pasotin
ti. O žmogui šieno pluoštas 
virsta jo ateities simboliu. Ko
kį ištrauksi iš po staltiesės, 
toks bus tolimesnis gyvenimas: 
ilgas ar trumpas, šakotas ar 
paprastas, tiesus ar palūžęs.

keletą

Paplotėlis iš ošti

Paplotėlis yra simbolinė Kū
čių duona, vadinama dar Beme-

STASYS YLA
sai- 
avi-

dvi rūšys atskirai: virti, 
džiai paruošti kviečiai ir 
ios kisieliui. Iš daržinių augalų 
— kanapės (iš jų daroma 
“varškė”) ir aguonos — mai
šomos į pyragą arba pateikia
mos “pienu” padažams ir gė
rimui. Iš sodo vaisių — obuo
liai, kurie turi simbolinę reikš
mę: mena rojaus vaisių ir pir
mąją nuodėmę, kurią gimęs Kū
dikis turės atpirkti. Tai Ado
mo nuodėmė, o Kūčios kaip tik 
yra ir Adomo vardadienis. (Ki
tose tautose rojaus simbolis — 
Kalėdų medis — eglutė.)

Mūsų soduos glausdavosi bi-
paplotėlis teles, kurių medus valgomas 

ant atskirai su pyragu arba deda
mas į kitus valgius.
nių vaisių vartojami grybai ir 
spanguolės; pirmieji 
virtinius, iš antrųjų

Iš lauki-

Madona su kūdikiuLorenzo Ghiberti [italas, 1378-1455)

■■n
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Auginąs

VAIKYSTES KALĖDOS

lio (Kūdikėlio) pyragu. Jis pa
ruošiamas iš kvietinių nerau
gintų miltų. Paplotėlis kepa
mas iš tų pačių miltų, kaip os- 

; tijos, ir tuo pačiu būdu. Paplo
tėlis, turėjęs tarnauti mišių 
aukai, nūnai — Kūčių reika
lui — nesukarpomas į ostijas 
ar komunikantus. Kaip ostija 
dedama ant altoriaus, taip pa
plotėlis — ant Kūčių stalo. Os
tija paklojama ant patenos — 
paauksuotos lėkštelės — arba 
ant korporalo — ant mažo pa- 
tiesalėlio; panašiai 
dedamas ant lėkštelės ar 
servetėlės.

Dvyiika valgių
Kūčių valgių skaičius, 

minėjom, yra simboliškas.

I

nąs paskutinės vakarienės puo
tą su 12 apaštalų.

Kūčių duona yra keleriopa | 
— juodoji, kasdieninė, ir pyra
gai — baltoji. Bet simboliškoji 
duona yra šližikai, kitur vadi
nami prėskučiai, nes kepami iš 
neraugintos (prėskos) tešlos. 
Šližikai vartojami ne tik Kūčių 
dieną, bet ilgesnį laiką — bent 
ligi Naujų Metų. Jų kepimo bū
das turi ryšio su paplotėliu — 
ir tai mena aukos duoną. Se
niau dar buvo daroma grūdų 
“kūčia” iš 12-kos grūdų rūšių. 
(Šis valgis žinomas pas slavus 
ir iš ten buvo patekęs pas 
mus).

Dabar iš javų vartojamos tik

Iškilioji ketveriukė “Aukso žąsyje”. Iš kairės: Fortūnatas, kara
lijos astrologas — Jonas Kelerius, Admirolas, karalijos laivyno va
das — Vytautas Juodka, Daktaras, pilies gydytojas — Roonas Sta- 
kauskas ir Teodora, kanclerio našlė — Eglė Vilutienė.

P. Petružio nuotrauka

kaip 
mė

dedami į 
daromas 

kisielius. Iš miltainių valgių da
romi pareliukai, virtiniai, skru- 
dučiai.

Minėjome žemės vaisius. Iš 
vandens vaisių simboliška yra 
žuvis — žvejų (apaštalų) val
gis. Žuvis vartojama kelerio-

Ant dangaus sidabrėjaačio delno 
Žydi žvaigždės, lyg spindintis žiedas — 
Skrieja vakaro rogės nuo kaino — 
Aukso važyje veža Kalėdas — —

(Nukelta į 2 psl.)

Premijuotąją “Aukso žąsį" pamačius
Lietuvių teatras Chicagoje vi

sada egzistavo, kartais efekty
viai sušvisdamas, o kartais vos 
vegetuodamas. Ir metų eilėje 
matėme sėkmingų ir nepasise
kusių pastatymų. Taigi, atsikū- 
rusio Atžalyno premjera, tik pa
pildo tą trisdešimties spektaklių 
eilę, kurioje kaip režisieriai pa
sirodė Blekaitis, Valiukas, Di- 
kinis, Rūkas, Tvirbutas, Pilka, 
Kevalaitytė ir dar vienas kitas, 
surinkęs atsitiktines, daugiau 
jaunesnes teatro jėgas. Praėju
sį šeštadienį ir sekmadienį Jau
nimo Centre įvykęs B. Pūkele- 
vičiūtės eiliuotos pasakos “Auk
so žąsies” pastatymas, kurį ji 
pati ir režisavo, rodo mūsų te
atro žmonių ištikimybę scenai.

PETRAS JANIUS

Pakili žaismė

/

esmės spektaklis buvo vieno
das, parodąs puikų aktorių sa
vo vaidmenų ir režisierės už
manymų supratimą. Gi kiek lei 
do pasiekti tobulumo, tai jau 
talento ir gal pasiruošimo rei
kalas.

Šiaip jau pasaka nėra leng
va pastatyti ir mėgėjams išra
dingų panaudotų šalutinių efek
tų ji vargu ar būtų įmanoma 
išvesti į scenos šviesą. O tų 
efektų buvo daug. Muzikos pa
lyda buvo Zigmo Lapino, ap
švietimas Stasio Gasiūno ir Ro
mualdo Urbono, specialūs švie
sos efektai Vytauto Valkos, 
garsų efektus tvarkė Dalia By- 
laitienė. Be abejo, daug prisi
dėjo teisingai supratusio paski
rų aktorių uždavinius Stasio Il
gūno grimas ir perukai, leng
vos, iš bendros žaismės neiš- 
krintą šokių mizanscenos, pa
ruoštos Aldonos Valeišaitės. 
Dailininko Telesforo Valiaus 
dekoracijos sudarė įtikinamą 
foną, buvo grakščios kaip ir pa
ti pasaka, neperkrautos, sceno
je nebuvo bereikalingų baldų, 
tačiau gastrolių atveju vis tiek 
nebūtų lengva.

Kaip minėjome režisierė spal
vingumui ir išraiškingumui lai
mėti panaudojo visas galimybes, 
net ir laiptus į sceną, kokių ji 
kitoje salėje ir nerastų. Kai vie
noj ar kitoj pusėj laiptų kalbė
jo karaliaus juokdarys ar Ka
jetonas, buvo saikinga ir 
mu, tačiau kaip visa eilė 
žąsies prilipusių pereina 
lyg ir truputį persūdoma, 
aktorius, besimaišančius publi
koje, esame matę net ir lietu
vių scenoje. Be abejo, neberei
kėjo pastalėn kišti ir Pingvino 
užeigos šeimininko, nes sunku

“Aukso žąsis” komiška pasa
ka, tačiau pakili ir poetiška, be 
triukšmo, stalų vartymo, indų 
daužymo ir rėksmo. Visa pa
saka yra kaip poezija, dažnai 
susiliejanti su tikrove, kartais 
nebegalint atskirti, kad -čia yra 
pasaka ir dar scenoje. Teko 
matyti eilę komedijų, bet jos 
daugiau ar mažiau neišvengė 
šaržo, gi niekas taip nekenkia 
scenai, kaip pertempimas. 
“Aukso žąsis” su labai mažom 
išimtim viso to išvengė, ypač, 
kad ta žaismė turi labai lyrinį 
atspalvį. Jau pačiame vienin
telio iš Montrealio, neskaitant 
režisierės, aktoriaus Leono Ba
rausko prologe veikalas taip 
giedriai ir šiltai buvo pristaty
tas, kad iš karto mielai nutei
kė žiūrovus savo skaidrumu, ne
paisant, kad svečiai atėjo žiū
rėti komiškos pasakos. Pirma
sis veiksmas savo lietuviams 
neįprastu lengvumu, saikingu 
humoru ir grakštumu labai pa
gavo žiūrovus, tačiau vėliau ak
toriai nepajėgė to išlaikyti. Ir 
tai dėl daugelio priežasčių. Ne
paisant gerų režisierės užmany
mų ir įvairių efektų išnaudoji
mo, reikia manyti, kad tekstas 
turėjo būti kopiruotas, kas. ži
noma, pačiai autorei nebuvo 
lengva padaryti vien dėl pačių 
sentimentų veikalui. Trečiame 
veiksme irgi buvo panašiai, 
ypač, kad jo pradžioje, jau ei
nant atomazgos link, scenos 
išėjo daugiau dirbtinės, nebe 
tokios žaismingos ar išieškotos, 
ir veikėjai, nors ir pasakoj, bu
vo įvedžiojami daugiau atsitik- rasti linksmesnį vaidinimą be 
tinumo, negu logiško, tegu ir šitokios mizanscenos.
pasakiško būtinumo. Tačiau iš (Nukelta į 2 psl.)

įdo- 
prie 
salę, 
nors

Speigas. Miestas šviesesnis 
ir eglutėmis pasipuošęs. Žmo
nių pilnos užeigos — vargingai 
keliauninkų porai n^bus vie
tos. Ir štai nakties tylumoje 
šaltam garaže moteris pagim
dys kūdikį, suvystys jį ir pa
darys jam guolį ant skudurų 
krūvos, kad jis nesušaltų. 
Prie jos kojų glaustysis skers
gatvio katinas. Anksti rytą 
ateis į darbą garažo mechani
kai ir su nuostaba žvelgs į 
motiną ir kūdikį. Visas pasau
lis myli miegantį kūdikį. Be
jėgis, visiškai nuo mūsų pri
klausąs, nieko iš mūsų nerei
kalaująs, tik šilumos ir mais
to, ir to tik mažą truputį. 
Mums lieka tik gėrėtis ir 
džiaugtis mažuliuku — juk jis 
turi tėvą ir motiną, kurie jį 
valgydins, jį verkiantį ant ran
kų nešios. Mes jam neįsipa- 
reigojame — jis mums tik 
džiaugtis.

Kas bus tačiau, kai jis už
augs ir atsisakys būti naudin
gu piliečiu? Štai vyras, tris
dešimtus metus einąs, uoliai 
fabrike dirbąs, turįs gerą var
dą darbininkų ir prižiūrėtojų 
tarpe staiga mes savo dar
bą ir miesto parkuose pra
dės skelbti, kad palaiminti be
turčiai dvasioje, palaiminti 
alkstantieji, nes bus pasotinti, 
o vargas turtingiesiems, nes 
jie jau turi savo paguodą. Kai 
laikraščiai rašys, ką jis kal
ba, mes iš skausmo tik galvą 
kratysime: toks buvo gražus 
kūdikis, o ve kas iš jo išėjo.

Ar mes jį bausime, ar jį 
kalsime prie kryžiaus? Ne, ne, 
jis nekaltas, jis nežino, ką jis 
.daru.. Jam. pačiam gera linkę.-, 
darni, uždarysime į proto ligo
ninę (ne beprotnamį — tai 
darė tik tamsiajame devynio
liktame amžiuje!). Mūsų ge
raširdžiai daktarai jam steng
sis padėti, jį vėl į naudingą 
gyvenimą įstatytu Kažin ar 
jam padės psichoanalizė — 
reikės griebtis rimtesnių vais
tų: tur būt jam labiausiai pa
gelbės lobotomija — atskirsi
me tą smegenų centrą, kuris 
taip pasaulį pakeisti nori, už 
žmogų mirti trokšta.

O tai bus baisiau už nukry
žiavimą, nes budelis nors ži
no, kad jis budelis, o mes sa
ve laikysime geradariais.

Karalius, Kleopas Aštuntasis — Leonas Barauskas ir Karalaitė, 
jo duktė — Vida Janulevičiūtė “Aukso žąsyje”.

P. Petrulio nuotrauka

Šventasis kūdiki, kuo mes 
kalti, kad Tu užaugęs taip ne
įdomiai kalbėsi? Tu kalbėsi 
apie meilę, bet kaip neorigi
naliai! Mes juk viską jau ži
nome: pasaulis piktas, kietas, 
išlieka tik stipresnieji. Meilė 
tik gimnazistams: juk ir Tu 
ir mes žinome, kad po mūsų 
kilniausiais pasiryžimais sle
piasi savanauda ir puikybė. 
Būk ir Tu, Viešpatie, realis
tas, sakyk, kad mus turi kiti 
taip mylėti, kaip ir mes save 
mylime.

Nereikalauk iš mūsų darbų, 
Viešpatie, mes esame pavar
gę. Mes daug iškentėję. Mes 
matėme žmogų jo žiaurume: 
mus degino, šaudė ir bombo
mis sprogdino — Viešpatie, 
ar Tu nematai, kad mūsų akys 
nebeturi ašarų? Kaip mes ga
lime mylėti tuos, kurie mūsų 
kraštą krauju nulaistė? Vieš
patie, būk realistas.

Nereikalauk iš mūsų meilės, 
Viešpatie. Mes du karus matė
me, du kartus gyvenimą iš 
naujo pradėjome svetimoje ša
lyje. Neversk mus bėgti tre
čią kartą. Viešpatie, aš su
prantu, kad juodukas mano 
brolis, bet aš jo mylėti nega
liu — jis nešvarus, jis per gar
siai juokiasi, jo vaikai per 
triukšmingi. Viešpatie, dova
nok, bet aš namą parduosiu 
ir bėgsiu į užmiestį. Tu turi 
mane suprasti; ar žydės mo
tinos norėjo, kad jų dukros iš
tekėtų už romėnų kareivių?

Viešpatie, nemirk ant kry
žiaus, nepapiktink mano pro
to, palikdamas  ̂savo Kūpą jr 
Kraują. Tu turi suprasti, kad 
aš noriu, jog mano Dievas tu
ri būti stiprus ir tolimas. Aš 
per silpnas žmogus, kad su 
manimi gyventų Dievas. Ne
kurk savo karalystės, Kristau, 
mes ilgiau žemėj gyvenę, dau
giau patyrimo turėję, mes ge
riau pasaulį suplanuosim, ne
gu Tu. Nereikalauk daug iš 
mūsų, mes silpni, bet Tu mus 
tokius sukūrei.

Viešpatie, mes mėgstame 
Kalėdas. Pasilik Tu su mumis 
kūdikiu. Mes nenorime Vely
kų. Šitai kalba ir mąsto dvi
dešimtojo amžiaus žmogus.

A. L.
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ŠIANDIEN KOVOJAM DĖL KIEKVIENO SPEKTAKLIO 
Pašnekesys su "Gatves vaiko" režisierium Algimantu Dikiniu 

Senųjų ir Naujųjų metų są
vartoje gražų mūsų kultūrinio 
gyvenimo paįvairinimą bei įna
šą rodo lietuviškojo t e a t ro pa
sišventėliai. Dar neišblėso At
žalyno "Aukso žąsies" spektak
lių įspūdžiai, o štai esame j au 
beveik išvakarėse i r Scenos 
Darbuotojų kolektyvo sausio 
5"—6 dienomis Jaunimo Centre, 
Chicagoje, statomo Dario Nic-
codemi "Gatvės vaiko" ("Seam-
polo"). Aktoriams dabar pa t i 
repeticijų darbymete. Juo la
biau spektaklio paruošos rūpes
čiais užimtas rėžis. Algiman
tas Dikinis. Tačiau, nutaikius 
progą, vis dėlto pavyko jį nors 
ir trumpai valandėlei sučiupti 
ir užkalbinti teatrinėmis temo
mis. 

— Kas lėmė, pas i renkant 
Niccodemi "Gatvės vaiką", o 
ne kitą kurį lietuvio a r svetimo 
autoriaus veikalą? A r norė ta 
būtinai parodyti komediją, a r 
varžė techniškos priemonės, 
publika ir pan . kad apsis tota 
prie to, kas jau buvo realizuo
ta senais laikais Vilniuje, ne
ieškant ko nors naujesnio pas
tarųjų dienų dramaturgi jo je? 

Dario Niccodemi "Gatvės vai
ką (Seampolo) pasirinkau gry
nai dė l . asmeniškų sent imentų 
šiam veikalui. Turiu prisipažin
ti, mėgstu komedijinį sceninį 
žaismą ir, esu linkęs manyt i , 
išsiblaškymo, šypsenos ar juo
ko kasdienybės sūkuriuose pa
sigenda ir mūsų žiūrovas. 

Dario Niccodemi savo veika
le pateikia visą eilę nuotaikin
gų s;tuacijų, prieš žiūrovą iš
veda išbaigtus ir spalvingus 
charakterius, patraukia klausy
tojo dėmesį grakščiais, dažnai 
slepiančiais tikrąją mintį dia
logais. Veikalo vedamoji min
tis: tikrasis gėris gali būti ran
damas ir gatvėje — neabejoti
nai patraukli. Gatvėje augusios 
mergaitės išgyvenimai tu rė tų 
būti su dėmesiu sekami mūsų 
jaunimo, nors mokyklinio am
žiaus vaikams spektalis nere
komenduotinas. 

Veikalo aktorinis sąs ta tas 
mūsų jėgoms prieinamas, bet 
statąs nemažus reikalavimus. 
Gera proga aktoriams pasi
tempti, išbandyti savo techniš
kąjį pajėgumą. 

Tai būtų pagrindinės priežas
tys, nulėmusios "Gatvės va iko" 
pasirinkimą. 

Lietuvių autorių komedijų 
stokojame. Netur int tea t ru i 
klestėti sąlygų, sunkoka gau
dyti naujus vėjus pastarųjų 
dienų dramaturgijoje. A n t r a 
vertus, naujų kelių a r teatrinių 
krypčių ieškojimas įmanomas 
tokiems vienetams, kurie ilgų 
metų kūrybiniame procese y ra 
pilnai save atradę ir išreiškę. 
Lietuviškoje padangėje, deja, 
tokių vienetų dar neturime. 
Šiandieną kovojame dėl kiek
vieno spektaklio, viltingai s teng 
damiesi augti ir tobulėti. Ma
no nyki nuomonė - tea t ro , 
kaip aš jį suprantu, neturėsime, 
bet su kiekvienu, kad ir mažu, 
laimėiimu scenoje galime ar tė t i 
prie jo. 

Bandysime žengti priekin ir 
D. Niccodemi "Gatvės vaike", 

kuris buvo vaidinamas ne vien 
tik Kaune ir Vilniuje, bet viso 
pasaulio scenose 

— Kaip vyksta repeticine 
darbymete? Kurie aktoriai tu
ri pagrindines roles? Kas ir 
kaip sprendžia scenos dekora
cinį apipavidalinimą? Ar ak
torių tarpe regėsime ir naujų 
vardų, ypač jaunimo? 

Repeticine darbymete sunki 
ir varginanti. Tai seniai žinoma 
tiesa. Daug apie tai kalbėta, 
da r daugiau graudentasi. Ne
laikome savęs nei herojais, nei 
kankiniais. Seniai apsirgę teat
rine liga, repetuojame ne pirmą 
ir, viliuosi, ne paskutinį kartą. 
Matuodamas savąsias fizines 
jėgas, spėju, kad ir mano kole
gos jaučia darbo naštą. Tačiau 
pamažu riedame priekin, džiaug
damiesi, kad mūsų spektaklio 
rėmai pilnėja ir spalvomis, ir 
turiniu. 

Dekoratyvinį scenos apipavi
dalinimą atlieka dailininkas 
Jurgis Daugvila, jaunas ir ga
bus menininkas, gražiai ir su
maniai pasireiškęs vaikų spek
takliuose, režisuojant Zitai Kė-

. Valaitytei - Visockienei. 
"Gatvės vaikas" savo sceno-

I vaizdžiais didelių reikalavimų 
nestato. Tai daugiau kambari
nės puošmenos, kurias mūsų 
dailininkas bando spręsti pa
prastomis, bet drauge drąsio
mis priemonėmis, suteikiant 
scenai nekasdieniško jaukumo. 

Išskyrus Mariją Lemešytę, 
kuri Chicagos scenon žengia 

planus. Ar galvojama šiame se
zone parodyti dar ir antrą 
premjerą? Gal jau ir ve ikabs 
p rama ty t a s? 

Mūsų d a r b e apie ateitį kal
bėti sunkoka. Kiekvienam spek
takliui atiduodama tokia dide
lė fizinių ir dvasinių jėgų duok
lė, j o g tik paskutiniojo veiks
mo uždangai nukritus, realiau 
įmanoma pajusti, kiek kvapo 
belikę ateičiai. Planuojame ir 
svajojame. Vienas pagrindinių 
Scenos darbuotojų Chicagoje 
tikslų — remti ir skatinti teat
rinę veiklą. Neturėdami teatro, 
kiek jėgos leidžia, dirbame pa
tys. Nepretenduojame į dideles 
menines aukštumas, nelaikome 
savęs nei genijais, nei talentais. 
Jaučiamės esą scenos mylėto
jais, atkakliais tea t ro svajo
tojais, teatro, kuris šiandieną 
tė ra mums graži, pasiilgta uto
pija. Dėkingi esame lietuviui 
žiūrovui, kuris daugeliu atvejų 
mus suprato, mūsų pastangas 
įvertino. Dar ir šiandien jau
čiame malonų širdies virpesį, 
prisimindami minias žmonių P. 
Vaičiūno "Prisikėlime" (rež. A. 
Rūkas) ir Čiurlionienės "Dvyli-

(Nukelta j 5 psl.) 
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M E T A I 
IR KULTŪROS KONGRESO 

ŽENKLE 

Lietuvišką simfonini koncertą berengiant 

Algimantas Dikinis 
pirmą kartą, naujų veidų nesi
mato. Jai atiteko pagrindinis 
Seampolo vaidmuo, dubleruo-
janL Alei Kėželienei. Vyrų pa
grindinį vaidmenį atlieka Alfas 
Brinką. Tarp kitko, Lemešytė 
Seampolo yra vaidinusi Vilniaus 
"Vaidilos" teatre, o Brinką — 
Kauno teatre. Be jų spektakly
je dalyvauja: Elena Blandytė, 
Elena Rukuižienė, Stasys Ber-
notavičius, Vacys Petrauskas, 
Edvardas Radvila ir Juozas 
Raudonis. 

Turiu pastebėti, kad "Gat
vės vaike" visi charakteriai 
kondensuoti ir išraiškūs. Di-
didžiausias mūsų rūpestis, kad 
tokiais, ar net ryškesniais, jie 
išliktų spektaklyje. 

Su jaunimu tam tikrus ry
šius esame užmezgę "Dvylika 
broliu, juodvarniais laksčiusių" 
spektaklyje. Turime vilčių, kad 
tie ryšiai dar labiau sutvirtės 
ateities darbuose. 

— Įdomu būtu sužinoti šj tą 
apie Seruos darbuotoju ateitirs 

Kultūros Kongreso proga su
rengtas lietuviškos simfoninės 
muzikos koncertas buvo drąsus 
ir naujas žygis mūsų muzikos 
gyvenime. Šį sumanymą reali
zuoti įgalino LB Centro Valdy
bos moralinė ir finansinė para
m a : buvo ne tik pažadėta būti 
atsakingiems už eventualų de
ficitą, bet buvo avansuoti pini-: 
gai ir orkestrai apmokėti. Pa- į 
gal Muzikų unijos nuostatus, 
atlyginimo pilnai nesumokėjus, 
negali būti pradėta repeticija, 
o dešimt dienų prieš tai neap
mokėjus, gali būti nutrauktas 
kont raktas . 

Sunkumų eilė 

Koncertą ruošiant, buvo daug 
sunkumų. Taupant visuomeni 
nes lėšas, buvo apsiribota tik 
viena trijų valandų repeticija. 
Iš to kilo didelės problemos, 
koncerto programą sudarant. 
Pakviestasis dirigentas — Jero
nimas Kačinskas, žinomas savo 
kruopštumu ir sąžiningumu, to
mis sąlygomis nesutiko imtis 
nei perdaug ilgos, nei persun-
kios programos. Vienas iš jo 
reikalavimų: programa negali 
susidėti vien iš naujoviškų, 
komplikuotų veikalų — joje pri
valo būti bent vienas lengvai 
pagrojamas ir suvokiamas vei
kalas. Panašaus tipo veikalai 
iš senesnės mūsų simfoninės 
l i teratūros. kaip pvz. M. K. 
Čiurlionio "Miškas" ar J. Nau
jalio "Ruduo" pasiliko Lietu
voje. Kai kas tiktų iš dabar 
Lietuvoje sukurtos simfoninės 
l i teratūros Tač ;au "tarybinio" 
lietuvių kompozitoriaus veikalo 
įnešimas į LB lėšomis rengiamą 
koncertą sudarytų politinių 
kontroversijų. Nuo jo atsisaky
ta. Tuo būdu į programą pa-

VLADAS J A K U B E N A S 

kliuvo lenkų kompozitoriaus M. 
Karlovičiaus "Lietuviška rap
sodija", atrodžiusi tinkamesnė 
už šiaip jau nelietuvišką klasi
nį veikalą. 

Koncerto programa išėjo per 
trumpa ir kai kur ne visai t iks
liai surepetuota, nors ilgametis 
dirigento J. Kačinsko patyrimas 
ir jo preciziška vadovybė iš
traukė vis dėlto iš orkestro dar
nų ir nuotaikingą skambesį. 

Žygis, pateisinęs save 

Koncerto rengimo žygį rei-j 
kia laikyti pavykusiu. Atsilankė 
gausiai publikos, nors tuo pa
čiu laiku Chicagoje buvo ir ki-
tų reikšmingų parengimų. Bet 
visos vietos nebuvo išpirktos ir 
išlaidos nebuvo pilnai padeng
tos. 

Tačiau daugumos klausytojų 
nuomone buvo išsineštas rimto 
muzikinio įvykio įspūdis. Ne 
viskas pasidarė kaip norėta. 
Tarp kitko nepavyko gauti 
miesto centro salės; negalima 
buvo įtraukti į programą visų 
mūsų žymių, tremtyje gyve
nančių kompozitorių. Betsri, ži
nant sunkias sąlygas, atrodo. 
tak] sumanytas žygis save pa-
t^is:no. Toko spHėti daug: nuo
monių, kad tiek Dailės paroda, 
ti'•'•• simfoninė koncertas lvg 
apvainikavo vir-a Kultūros Kon
greso r'.-? Moralinis laimėji
mas, reikia manvti, pateisins 
padarvts arti tūkstančio dole
rių deficitą. 

Koncerto reikšmingumas at-
p's»;ndėįo ir išsamioje Antano 
Nako recenzijoje, tilpusioje 
gTOO 1 d. Kultūriniame 
Draugo, joje teisingai buvo nu
žymėti Įvairūs koncerto progra

mos trūkumai. Tik keletas kal
enimų, drąsiai mestų koncerto 
:'engimo komisijos pirmininko 
;.dresu, atrodo, bu s kilę iš ne
pakankamo orientavimosi šios 
šalies specifinėse, europiečiui ne 
inrastose sąlygose. O šitai rei-
frnlaaja pasiaiškinimo prieš mū-
l ų visuomenę. 

P. A. Nakas rašo: "prisipa
žinsiu, kad komp. Jakubėno vie
toje aš tokio orkestro nebūčiau 
samdęs. Šio koncerto sąstatas 
susidėjo iš 53 atsarginių muzi
kų, kuriais užkamšomos įvai
riais atvejais atsiradusios spra-

(Nukelta į 2 psl.) 

Prieš metus, atverčiant mū
sų kultūrinio gyvenimo 1962 
metų tomą, tituliniame jo pus
lapy skambiai įrašėme MAI
RONIO METAI. Tai reta šimt
metinė proga. Atrodė, kad bus 
šie metai mūsų kultūriniame 
gyvenime išskirtiniai. Juo la
biau, kad jie sutapo su kitu, 
ne praeities ir ne laiko srovės 
iškeltu įvykiu, o pačios dabar
ties ir pačių mūsų pastango
mis iššauktu Lietuvių Kultū
ros kongresu. Maironinės ir 
Kultūros kongreso temos do
minavo praėjusiais metais vi
soje mūsų spaudoje ir visose 
mūsų kultūrinėse apraiškose. 

Buvo visai natūralu, kad 
1962 metų pradžioje spauda, 
visuomeniniai sambūriai, lei
dyklos, dailininkai, literatai 
svarstė ir siūlė konkrečiam 
Maironio metų įamžinimui į-
vairius planus ir projektus. O 
dabar, metams baigiantis, yra 
visai nenatūralu, kad neat
spausdinta jokių ypatingesnių 
Maironio laidų, neparašyta jo
kios studijos apie poetą ir 
jo kūrybą, pasitenkinta tik 
straipsniais spaudoje ir pabi-
rais, dažnai paskirų organiza
cijų rengtais įprastiniais mi
nėjimais. Net kai kurios pa
čios didžiosios lietuvių koloni
jos nesugebėjo surengti rimto, 
akademinio, visus apjungiančio 
ir sutraukiančio minias (kaip 
operos spektakliai) Maironio 
pagerbimo. 

Tiesa, kai kurie ankstesni 
leidyklų ir dailininkų įsiparei
gojimai žadami Maironio at
žvilgiu tesėti artimiausioje 
ateityje. Dieve, duok. Bet ir 
šitas vėlavimosi faktas rodo. 
kad mes nespėjam suvokti ne 
tik pasaulio kultūrinės raidos 
žaibiško tempo, bet ir savos 
kultūros konkretaus realizavi
mo dirvonuos judame ne ką 
greičiau kaip prieš šimtmetį, 
kada gimė Maironis. 

Laisvojo pasaulio lietuviai, 
baigdami Maironio metus, ga
lėtų nerausti tik tada, jeigu 
prieš akis gulėtų pilni Mairo
nio raštai, plati Maironio mo
nografija, studijinė, akademiš
kai paruošta knyga apie Mairo
nio kūrybą, na ir gal dar Mai
ronio kūrybos plokštelė, įskai
ty ta geriausių mūsų aktorių. 
Kai nė vieno šių dalykų nema
tome, reikia tik konstatuoti 
tobulus mūsų nesugebėjimus 
kultūrines nuotaikas ir progas 
paversti realiomis vertybėmis. 

Tai galgi daugiau džiaugsmo 

rasime antroje pagrindinėje 
šių metų temoje — Kultūros 
kongrese? Iš tiesų, kongresi
nė tema mūsuose taip audrin
gai buvo įsiūbuota, kad ji 
dažnai savo verpetuose už
mirštamai panardindavo patį 
Maironio atminimą. Juk net ir 
Kultūros kongreso programoje 
Maironio kaip ir nebuvo. 

Jeigu, Maironio atminimą 
gerbiant, pasirodėme lėti i r ne
paslankūs, tai, ruošdami Kul
tūros kongresą, reiškėmės di
dele kovos energija. Kitas jau 
klausimas, ar šitoji energija 
nuleista kūrybingais ir naudin
gais kanalais? Juk Kongreso 
paruoštyje dažnai buvo galima 
jaustis lyg anoje septyniolikto-
aštuoniolikto šimtmečio mūsų 
bajoriškoje minioje, kada, 
valstybei žlungant, buvo ardo
mi seimai ir žydėjo čičinskiška 
veto teisė. 

Žinoma, nors Kultūros kong
resas būtų ir tobuliausiai suor
ganizuotas bei pravestas, kokio 
nors stebuklo mūsų kultūros 
raidoje jis vargu galėjo pada
ryti ir vargu padarys. Tad ir 
pokongresinė įvykio krit ika 
nėra visai rimta, kai lyg rei
kalaujama per tr is Kongreso 
dienas užtikrinti lietuvių kul
tūros amžinumą ir trijų dienų 
darbais pastūmėti ją dešimt
mečiais priekin. Modernios 
tautinės (bet ne liaudinės) kul
tūros kūrybingąjį rezultatą 
(ypač emigrantinėse sąlygose) 
labiausiai laiduoja dideji indi
vidualūs talentai, kurių jokie 
kongresai specialiai nepagami
na. Bet tokiems talentams 
bręsti padeda taipgi kultūri
niais poreikiais besirūpinanti 
visuomenė. Jeigu tad ir pasta
rasis Kongresas kuo nors yra 
prisidėjęs prie tų poreikių iš
ryškinimo ir prie kultūrinių 
nuotaikų palaikymo bendruo
menėje, tai jis vis dėlto laiky
tinas, tegu ir neperdedant, 
ryškiu mūsų kultūrinio gyve
nimo faktu. 

Žodžiu, ir maironinių metų 
tema (įkūnyta ne visu šimtu 
procentų blogai) ir Kultūros 
kongresas (pravestas ne visu 
šimtu procentų gerai) 1962 
metų mūsų kultūrinin gyveni-
man įnešė įvairumo, gyvumo 
ir pastangų domėtis ne vien 
tik duona. Šiuo atžvilgiu temą 
ir įvykį reikia vertinti teigia

mai, neišleidžiant iš akių ir to, 
jog visi tie praėjusių metų 
darbai ir užmojai bus gera 

pamoka ateičiai. K. Br. 

Viktoras Vizgirda Vilnius (aliejus) 




