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ATMINTINU 1863 METU ANGOJE 
Šimtmetinį sukilimo minėjimą pradedant 

1863 m. vasario 3 d., gi pa
gal tuomet Lietuvoje veikusį 
seną stilių — sausio 22 d., su-

J. DAINAUSKAS 

kilimo Lietuvos - Lenkijos že-, t ų riaušįų d a l y v i u S ) k a s d a r l a . 
mėse Vyriausias Komitetas pa- M a u d į d i n o l i e t u v į ų „ W į , B | 

skelbė manifestą, kuriuo buvo n u s i t e i k i m ą p r i e š m a a k o l i u g . 
viešai pradedama ginkluota ko 
va prieš maskolių okupaciją. 
Nuo paskutiniojo Lietuvos -
Lenkijos padalinimo, 1795 me-

Lauksody, Nociūnuose ir kituo
se tos apylinkės kaimuose mas
kolių baudžiamasis karinis bū
rys išplakė rykštėmis 23 vals-

tų, tai buvo jau ant ras sukili- t i e č i u s > j ų t a r p e 5 m o t e r i s ^ 
mas, neskaitant lietuvių daly- i r t o g r e p r e s i j o s n e n umalš ino 
vavimo Napoleono karuose, ū k i n i n k ų p r i ešinimosi prieš ne 

Nuosaikieji galvojo reformas 
ir krašto laisvinimą realizuoti 

; evoliucijos būdu, gi radikalieji 
— revoliucijos, sukilimo pagal
ba. Nors tai iš esmės buvo t ik 
taktiniai skirtumai, tačiau jie 
jau iš pat pradžių skaldė j ėgas 
ir vedė prie aštrios "frakcijų" 
kovos. 

Kilo dar ir kiti priešingumai: 
Kalinauskas reikalavo Lietuvos 
komitetui visiško savarankišku
mo. Gi nuosaikieji — baltieji 
siekė atnaujinti uniją su Len
kija. Čia per sulenkėjusius dva
rininkus ir Lenkijos agen tus 

ypač jo žygyje Rusijon. I r ši- t e i s i n g ą i r p r i m e t a m a n a u j ą 
t a s 1863 metų sukilimas pra- t v a r k ą k a i m e 
kalbėjo ginklais tik po ilgų 
•'brendimo" metų. Valstiečiai, miestiečiai ir bajorai reiškėsi senos lenkų pastangos 

Miestuose jvairių slaptų pat-; visaip "globoti" lietuvius ir jų 
Pobaudžiavinė valstiečių riotinių org-jų įtakoje bruzdėji- vienų "nepalikti Dievo valiai", 

mai buvo prasidėję jau 1858 m. 0 tikrumoje vis labiau pajung-
viešos priešmaskoliškos demonst ti Lenkijai ir visiškai sulenkinti, 
racijos juose išsiveržė 1861 m. 

.:$#-. 

K. Bogdanas 1863 metų sukilimas Lietuvoje 

situacija 

Nesėkmingas maskoliams 1853 
—55 m. Krymo karas ir caro - ; , , . . . » . . . . . . . . . .. 

* , . Miestiečiai ir valstiečiai priesi 
satrapo Nikalojaus I-jo mirtis sukėlė ir pavergtoje Lietuvoje 
naujų išsilaisvinimo vilčių. Ta-

nosi maskoliams, nesižvalgyda-
mi į dvarininkus. Bet ir dvari
ninkai neliko ramūs, labiau su-

Teisėta Lietuvos valdžia 

'Lietuvos provincialinis ko
mitetas", sukilimui prasidėjus, 
pasivadinęs "Vienintele Teisėta 
Lietuvos Valdžia", dar 1862 m. 
vasarą buvo paskyręs visoms 

čiau didžiausiu bruzdėjimo aks- . . , 
nsdami savo viltis ir pastan-

tmu Lietuvoje buvo caro Alek- T . . . 
• 1»«1 TT -\Q A • ^ a s s u **-m"JMi tautinio įssi-

sandro II-jo. 1861. II. 19 d. (gi l a i s v i n i m o sąjūdžiais, tikėdami, Lietuvos apskritims karinius i r 
pagal naują sli.iu — LI. i <i.. .Qg įuQs g^gg^ p a r e m s k i . civilinius pareigūnus, kurie t ū 

tos Vakarų Europos valstybės, rėjo rengti sukilimą, ir, j a m 

paskelbtas baudžiavos panaiki
nimas. Lietuvoje baudžiava for
maliai buvo įvesta maskolių, 
kai jie po padalinimų okupavo 
Lietuvos žemes, nes senosios 
Lietuvos įstatymai, Lietuvos 

ir caras padarysiąs nuolaidų, prasidėjus, perimti karines i r 
(Nukelta į 2 psl.) 

TU ŽINAI BE ŽODŽIŲ, MANO KOVOS DRAUGE 
JUOZUI DAUMANTUI 

Tu žinai be žodžių, mano kovos drauge, 
Kad mudviem neliko pasirinkt kelių 
Ir kad mušu širdys šaknimis suaugę, 
Tartum jaunos pušys ant uolų plikų!.. 

Nors mus audros blaškė, lauže ir siūbavo. 
Tavo broliai krito, mano ryt gal kris, 
Bet palietas kraujas už tėvynę savo 
Išlaikys per amžius gyvas mūs šaknis! 

Iš korių stiprybės semsis sau artoją-. 
Ateities poetai įkvėpimo gaus! 
Mūsų brolių kraujas, tai trąša rytojui, 
Tai gyvybės sultys būsimo žmogaus!.. 

Taktiniai ir tautiniai 
priešingumai 

Visoje toje veikloje, o ypač 

(Iš partizanų dainų) 

• a M M i i t f ;aiHmmm^isimui^sn;sM'B,BSWW:t-;da.!;,ir,r;;.:HBiu!^ULi!Tlm!ti:!iii4H;:i! 

PARTIZANAI ATEINA ] MŪSŲ NAMUS 
1951 m. Lietuvoje žuvusio didvyrio memuarai ir dramatinis kovos epilogas 

VX. RAMOJUS 

istatutas baudžiavom instituto; skaptų organizacijų tarpe, ryš-
nežino. Paskelbę baudžiavos pa-i k ė j 0 d v i kryptys: nuosaikiųjų 
naikinimą (paskutinieji Europo- j i r radikaliųjų. Pirmųjų tarpe 
je) maskoliai siekė kuo daugiau | daugiausia buvo dvarininkų, 
iš to pasipelnyti, ypač ūkinin- a n t r u j u _ n a u j a i b e s i formuo- j A n t s t a l o dvi knygos: 1950 
kų, buvusių baudziaunminkų j a n č i o Lietuvos inteligentijos m . Lietuvių Katalikų Spaudos 
sąskaiton. Gi dvarininkai sten- j a u n i m o . Atskiri slapti būreliai Draugijos Chicagoje išleista J . 
gesi kuo mažiau visko prarasti. j u n gės i į didesnes organizacijas. Daumanto "Partizanai už gele-
Paeral t a baudžiavos panaikini- T,, VP\\r]a nirmiaii^is r>a<;ireiš- x^ = x,i„.,~~„» ;„ *si, „»;„; rra m u griebem tą, ne tik asmeni- , . . . „ , . 

3 - . , ,.. £ , , • ų v e i K i a . Pirmiausia pasireis zmes uždangos ir t ik p n e s Ka- s - » dokumentiniai Kersteno komi-
mo manifestą valstiečių laukai k u s i į v a i r i ų a t s i š auk imų redaga- l g d a s T La^ę F o n d o Lietuvis- n e s Daumanto, bet i r nemažos patvirtino pulk 
*""*"' '"'" — - • — . s v i r n u ir platinimu (daug jų k a i Kultūrai Ugdyti knygos d a i i e s * j e t u v < * P* * izanų kovos B u r bJ N K y D ^ 

- .. - . . ^ ' . s p a u s d i n t a Klaipėdoje), parengė m y l ė t o j a m s atiduota to pat ies ^ trag^edijos dokumentą. J is bu 
ledams Tačiau ir uz jas uki- d i r v ą v i e n i n g a i r e v o l i u c i n e i o r . j D a u m a n t o « P a r t i z a n a r . T a i vo autent iškas ir jdomus kaip ^ partizanus ir Dauman-

nmkai turėjo mokėti d\ rannm- o-oni7ar>Hai T iptnvn-ip i«fi9 m 2. - -- • i auksas , nes us mums buvo ati-
kams d'deles išpirkimo sumas : ^ m ^ U ^ L i e t u v o J e " 1 8 6 ~ m" antroji papildyta pirmosios kny ' « J to-Miškinio sunaikinime, vėliau 

- • - • " ° " - • a s" i vasarą jau buvo susidaręs vi- g o s ] a i d a s u n a u j a i s dokumen- d ^ S ^ *•••> AA' Kra^e teoe- am^±^ . „ , , , ^ ^ K 

Lengviau į Lietuvą, negu į 
spaustuvę 

1951 m. Daumantas žuvo ko
vos lauke Lietuvoje. Tą žinią 

turėjo likti dvarininkams, 
sodvbos su trobesiais 
t 

Be to, valstiečiai vieton prievo- s o s -Lietuvos provincialinis ko- ° a i s i š Lietuvos partizanų veik- ^ P S 1 1 0 ^ 0 antrųjų Pilėnų dra-
mitetas", dominuojamas radika- l n_ d i p n u _ „auiais A I I I M LŠ iu m a t i š k i mūšiai. los dienų, naujais skyriais iš jų lių dvarui tapo apdėti dideliais 

mokesčiais. Dvarininkai, nete- l i ų j ų . J a m vadovavo Kostas Ka- ^ k u r i e d a r n e g a l ė j o būti į-
ke "nuosavybės teisių" Į bau- i i n a u s k a s . Nuosaikieji pradžioje i v e s t i į pirmąją laidą. 
džiauninkus, nerimo, tarėsi ir k o m i t e t e sudarė tik dešinįjį 
kurstė pačius valstiečius. 

pabėgęs j Vakarus. Po metų ki
tų Daumantą ir daugiau Lietu
vos rezistentų atidengė taipgi 
Lietuvos okupantai, savo nepa
liaujančiais šmeižtais liudyda-

kad knygos auto- mi> k o k s stiprus ir efektingas 

Legendariškas Miškinis 

Dega kareivinės ir neapykanta 

Valstiečiai priešinosi nau
jiems mokesčiams, bet dar la
biau jie priešinosi iš esmės vi
sos reformos vykdymui, nepri
imdami sutarčių su dvarinin
kais, kurios, veik visur, buvo 
dvarininkų surašomos, nuskriau 
džiant valstiečius, nes išperka
mosios sumos dydį bei sąlygas 
tikrovėje darė patys dvarinin
kai, padedami taip vadinamų, 
"taikos tarpininkų". Maskoliai 
valstiečiams t as sutart is pri
mesdavo klasta, apgaule, smur
tu . 1863 m. pradžioje« Kauno 
gubernijoje i? 1297 suprojek
tuotų sutarčių valstiečių buvo 
pasirašytos tik 83. I r tai tik 
prievartos būdu. Jau 1861 m. 
pavasarį, paskui vasarą ir 1862 
m. pavasarį veik visuose Lietu
vos kampuose, kaip pvz. Bir
žuose, Salamiesty, Plungėje, 
Vilkijoje, Raudondvaryje ir 
daug kur kitur, įvyko ūkininkų 
sukeltos riaušės. 1862 m. vasa
rą buvo padegtos maskolių ka
reivinės Šiluvoje, Alšėnuose. 
Vilniuje. Maskoliai šitai tram
dė represijomis, suimdami, iš-
tremdami į Rusijos gi'.'.jrr.a? :r 
plakdami rykštėmis v<•: <'.•-sr.'.'is 

sparną, o paskui suorganizavo K™0* k n > ^ a b u v o k l e i s t a ; ž inoma ._ 
ir visai atskirą nuosaikiųjų - rekordiniu tiražu ir greit išpirk : r ius J . Daumantas , kaip krašto buvo partizanų sąjūdis, kaip 

"baltųjų" komitetą. ta . Daugelis su dideliu smalsu- rez is tenc i jos specialus įgalioti- Pociai jis buvo apjungęs visą 
,nis , 1948 m. pradžioje iš Lietu- ."etuvių tautą. 
vos prasiveržė į Vakarus . Tais Daumanto grįžimas į kraštą, 
pačiais metais ir parašė "Par- ^ P ž > ' ^ a i Lietuvoje ir didvy-
t izanus", pasinaudodamas ta riška mirtis suteikė nemaža 

! medžiaga, kuri buvo užfiksuota, naujos medžiagos herojiškos, 
j a m asmeniškai tebesant kovos organizuotos mūsų tautos re-
lauke. Knygoje visi veikėjai bu- zistencijos istorijai papildyti, 
vo įvardinti slapyvardžiais, ir J - Daumantas savo žodį išlai-
p a t s autorius įžangoje pastebė- k § - N o r s i r tamsiausias nuotai-
jo, kad, kai ši knyga pasieks (Nukelta į 2 psl.) 
skaitytojus, daugelio aprašomų 
veikėjų j au nebebus gyvųjų 
t a r p e . . . 

Tada ir Daumanto slapyvar
džiu prisidengęs Lietuvos lais
vės kovotojas, regis, mums bu
vo legendarims didvyris, mes 
nežinojom jo pavardės, jo ta
patybės, nematėm jo atvaizdo. 
Ir anais metais, skaitydami I 

; tuos herojiškus ir kar tu šiurpą 
Į keliančius memuarus, mes ne 
Į nepagalvojom. kad tas didvy

ris vėl y ra grįžęs į Lietuvą, 
: ten apjungęs išblaškytą rezis
tenciją, kad Miškinis (naujasis 
Daumanto slapyvardis) oku
panto ta rnams tapęs baisiausiu 
baubu, o laisvės ir tiesos pasi
ilgusiai tautai — tautiniu hero
jum. 

j^eAtonl POAA*(& 

IR ŠEŠIASDEŠIMT TREČIAIS 
DARBŲ NETRUKS 

Maironio ir Kultūros kon- rinėmis aspiracijomis. Šios 
greso metai jau praeityje. 
Laisvojo pasaulio lietuviuose 
šiumis savo etiketėmis jie bu-

rūšies mokslo veikalų leidimas 
lietuvių, anglų ar kuria nors 
kita kalba mūsuose buvo ir 

vo ypatingesni visoje eilėje yra siaubingai apleistas. Iš to 
įprastinių. Tačiau negalėtume 
pasakyti, kad juose buvo pa
miršta visa kita. kas mūsų 
kultūriniame gyvenime metų 
metais įgavo tradicinę rutiną 
gerąja prasme. Ir juose, kaip 
ir anksčiau, pasirodė nemaža 
dėmesio vertų grožinės lite
ratūros veikalų, surengta kū
rybingų koncertų, tęstas Lie
tuvių Enciklopedijos leidimas, 
didėjo viltys pagyvėti ir lie-

žala jau ir dabar yra aiškiai 
jaučiama. Ypač jaunojoje kar
toje. Sovietinė lietuviškų rei
kalų interpretacija tiesioginiai 
ir netiesioginiai braunasi į šio 
krašto mokslo įstaigas bei bib
liotekas. Jaunieji mūsų akade
mikai, rinkdamiesi savo stu
dijoms temas, daugiau ar ma
žiau susietas su lietuvišku rei
kalu, stokodami savų leidinių, 
priversti naudotis ano, kreivo-

tuviškajam teatrui, nemažėjo jo veidrodžio atspindžiais. Tad 
pastangos garsintis t a rp sve
timųjų. Pasiturinčiųjų, ypač 
mūsų gydytojų, mecenatiškos 
aukos kultūriniam gyvenimui 
ir fondams palaikyti nemažė
jo. Literatūros premijų ir kon
kursų netrūko, nors kai ku
rie nelauktai žodžio nebesilai
kė. Lyg ir tuštesni keleri pas
tarieji Lietuvių Rašytojų 
Draugijos veiklos metai pa
sibaigė, kaip pirmieji žings
niai rodo, veiklios valdybos 
sukomplektavimu Los Ange
les. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės 2.000 dolerių pre
mijos įkūrimas mūsų mokslui, 
literatūrai, menui ir muzikai 
yra taipgi vienas iš reikšmin
gų praeities metų darbų. La 
bai ir labai sveikintinas Kul
tūros Tarybos suformavimas. 
Jos kordinacinė ir paskatinė 
veikla mūsų kultūriniam gy
venimui turėtų būti, be abejo, 
labai ir labai reikšminga. 

šalia viso to, kas konkre
čiai šešiasdešimt antraisiais 
yra padaryta, buvo iškelta 
taipgi visa eilė sumanymų ir 
projektų ateičiai. Viena iš 
reikšmingiausių būtų Lietuvių 
Kultūros Centro įkūrimo idė
ja šiame krašte. Ši garbė, ma
nytume, turėtų tekti Chicagai. 
Dabar yra gera proga pasiro
dyti, kad ji yra tos garbės 
verta. Lietuvių Kultūros Cent
ro rūmai būtų lygios vertės 
gyvasis paminklas kaip ir Lie
tuvių Enciklopedija. Buvo mie
la, kad šią. jau anksčiau Kul
tūriniame Drauge keltą mintį, 
stipriai užakcentavo Kultūros 
kongreso kalboj ir Kultūros 
Tarybos pirmininkas prof. J . 
Puzinas. Kultūros Centro idė
ją ir naujaisiais metais reikė
tų visomis jėgomis palaikyti, 
nepadėti archyvų užmarš
tin, o ieškoti būdų ir priemo
nių sumanymui realizuoti. Ši
to daugiau ar mažiau linkėtina 
ir Kultūros kongreso gausių 
rezoliucijų vykdymui. 

Negalėdami perdaug skųs
tis mūsų organizuotos visuo
menės ir paskirų gyvųjų lie
tuvių dėmesiu savai literatū
rai ir savam menui, vis dėlto 
kalba būtų daug liūdnesnė, už
griebus lituanistinio ir apla
mai mokslo reikalą, kur jis tie
siogiai ar netiesiogiai susisiekia 
su mūsų tautinėmis bei kultū-

ir ateinančiais ir tolimesniais 
metais turėtume sukaupti ypa
tingą dėmesį į mūsų moksli
nės kūrybos organizavimą. Ši
tas reikalas atskiru straipsniu 
jau buvo V. Kreviškio užak
centuotas gruodžio aštuntos 
dienos Kultūriniame Drauge. 
Rūpestis vertas didelio dėme
sio. Būtų gera, kad šešiasde
šimt trečiaisiais spaudoje kil
tų tuo klausimu gyvesni dia
logai, ir būtų pradėti konkre
tūs žygiai bei darbai. 

Naujuose metuose turėsime 
minėti ir vieną kitą reikšmin
gą mūsų istorijos datą. 
Štai čia pat (sausio U d.) iš
kyla Klaipėdos krašto išsiva
davimo 40 metų jubiliejus. 
Vasario šešioliktoji sutampa 
su pirmojo Didžiosios Lietu
vos rašytojo Mikalojaus Dauk
šos 350 metų mirties sukak
timi. O pavasaryje sueina 400 
metų nuo Martyno Mažvydo 
mirties. Reikšmingesnių datų 
naujuose metuose y ra ir dau
giau. Juose minėsime lygiai 
šimtmetį nuo 1863 metų su
kilimo. Šią sukaktį ypač turė
tume akcentuoti ir kelti ob
jektyvioje lietuviškoj interpre
tacijoje, nes okupanto tėvynė
je bus stengiamasi sukilimą 
nušviesti taip, lyg buvo kovo
ta ne prieš tuos pačius rusus. 
O karaliaus Mindaugo 700 me
tų mirties sukaktis vėlgi y ra 
neeilinė, žyminti lietuvių tau
tos valstybingumo šimtmečius. 

Reikėtų šiais naujaisiais me
tais pagaliau įsisąmoninti, kad 
visoki sukakčių minėjimai ne
turi pasitenkinti tik straips
niais periodinėje spaudoje a r 
organizaciniu žmonių susibū
rimu valandai kitai Reikia rū
pintis, kad būtų sukakties pro
ga atlikta ir ilgaamžis, su vie
na diena nepasenstantis, dar
bas. Kuklus, bet gražus pa
vyzdys yra Pedagoginio Litu
anistikos Instituto Daukšos 
minėjimo proga išleidžiama 
garsioji jo Postilės prakalba, 
O reikėtų, kad kiekvienas 
reikšmingesnis jubiliejus bū
tų atžymimas panašiais ir ki
tais, dar labiau nesenstančios 
vertės, studijiniais leidiniais. 

Tadgi darbų ir progų dirb
ti naujaisiais metais tikrai ne
pritruks. Tik darbininkų tegu 
nepritrūksta. k. br. 

Drr.jm.'intns ""Partizanų už geležinės uždangos" rašomo 
J. Daumantą ligi sienos. Kairėje priklaupęs J. Daumantas. 

(Nuotrauka iš knygos "Partizanai") 
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KLAIPĖDOS ATVADAVIMO PROŠVAISTES IR SUTEMOS 
Dailininką Adomą Braką prisimenant 

Paruošė J . PCTEKAITIS 

Minėdami Klaipėdos krašto Jo laiškai, rašyti savo ar t i -
atvadavimą, skrendame minti- miesiems iš Sibiro, y r a tiesiog 
mis vėl į mūsų pajūrį, kurį su- jaudinantis dokumentas, lyg 
kilę lietuviai prieš 40 metų pri- kalbantis visų šio kraš to žmo-
jungė prie Lietuvos. nių lūpomis. O dailininkas Bra -

kas, vienas iš Klaipėdos suki
ls praeities į dabartį | l i m o o r g a n i z a t o r i U ) 1 9 4 5 m e _ 

Mūsų nepriklausomybės ko
vų grandinėje šis žygis buvo 
vienas iš šviesesnių mūsų tau
tos pasiryžimo bei drąsos pa
vyzdžių. Anais metais lietuvis 
sukilėlis ir karys nestokojo drą
sos. Jame lyg atsipalaidavo il
gų nelaisvės metų sukauptos jė
gos, ir jis nebijojo stoti į kovą 
net su stipresniais savo prie
šais. 

1923 m. sausio 15 d. lietu
viai iš kadaise buvusio ilgo lie
tuviško pajūrio bent šį ,kraštą 
vėl iš vokiečių atsiėmė. Bet 
džiaugdamiesi šiuo laimėjimu, 
mes žinome, kad šiandien vėl 
į mūsų pajūrį yra atsikrausčiu
sios naujos, bet jau ne iš va
karų, o iš rytų bei Azijos pa
kraščių atėjusios gaujos. Jos 
y r a sunaikinusios visą to kraš
to gerbūvį, o senuosius lietu
vių kultūros bei tautinio atgi
mimo židinius pavadinusios net 
savo atsineštais, tame krašte 
niekad negirdėtais rusiškais 
vardais. Ir jei šiandien atsikel- ga i_ , ė k u i u ž m i e l u o s i u s ž o d e . 
tų Donelaitis, jis jiems pasaky- l i u s ^ b r a n g i a s ž i n e l e s . I r k i e k 
tų tą pat, ką kadaise į šį kraš- mudu s u Vyteliu buvova jų pa-

si su ja . t a ry tum ji būtų čia 
pat. I r kiek j i s jai norėtų pa
sakyti, ir kiek jis iš jos norėtų, 
sužinoti..." 

Atsiminimai apie Klaipėdos 
krašto atvadavimą 

"Mylima Mūsų Namų Ugne
lės Saugotoja! Mano liga kiek 
traukiasi iš kūno. Ir dabar klau
sykis, ką Tau šis Altajaus kal
nų žilabarzdis pasakys toliau 
apie Tavo tėvų žemelės likimą, 
atsiuntęs tretįjį laišką. Pirmojo 
didžiojo pasaulinio karo nubil
dėjo paskut inis šūvis, ir per
blokštas guli teutonas... Dėl jo 
didysis pasaulio Vaidila ir su
vaidino "antrąjį Žalgirio mū-

k^entcrui Panjcičbį; 
ENERGIJOS PRASIVERŽIMŲ 

GRANDINĖ 

Pirmyn, pirmyn! — trimitai šau l Vyt. Augustino nuotr. 

šį". Grobikas turėjo atiduoti 
visa, ką jis per šimtmečius su
plėšęs buvo. Tai atėjo ir mums, 
prūsų lietuviams, valanda, kur 
mes galėjom pasakyti: "Ati
duok mums mūsų žemes... gana 
mes tau vergavom..." Nebodami 

pavojaus prūsų lietuviai paduo
da pareiškimą su atitinkančiu 
turiniu i r jį dalino Tilžėje, ties 
lietuviškos bažnyčios durimis. 
Jame buvo aiškiai pasakyta: 
"Prūsų lietuviai eina iš Vokie-

(Nukelta į 2 psl.) 

KAI POEZIJA TAMPA DIENOS [VYKIU 
Sukaktuvininkas Carl Sandburg 

Adccnas Brakas 

tais iš Sibiro rašo savo žmonai 
Klaipėdon, ramindamasis i r 
guosdamasis savo gimtinės vi
zijomis: 

"Mylima mūsų! Dėkui širdin-

tą atsikrausčiusiems menkos siilgusiu. Pagavęs a tvirutę vie-kultūros prancūzų ar vokiečių n a s p a t s i š b ė g a u l l a u k ą ; k u r 
kolonistams: "Tu, prancūziškas d a r š i l t a p i e t u ^ ^ š v i t i n o . . . 
žioply! su šveisteriu storu ir kas P o m e d ž i u a t s i s t o j ę s i I g a i ž i ū . 
d a r daugiau atsibastėt Lietuvą 
vargint, kas jums liepė mus ir 
žmones mūsų paniekint? A r ne
galėjot ten pasilikt, kur jus nu
perėjo..." 

Kertiniai akmenys 

rėjau ir skaičiau ypatingai pir
mus žodelius. Mano Mylimi! 
Man atrodė lyg visa aplinka 
pragydo tūks tan t paukštelių 
balsais, mano mylimi, mano my
limi. Per a š a r a s nebemačiau žo-

_ ,. . . , džių ir kaip ilgai po medeliu 
Bet netuviai. gyvendami prie | s t o v ė j a u i r l y g s a p n a v a u _ n e _ 

ša-Rytų ir Vakarų vieškelio, daž- b e ž į n a u M a n e i š b u d i n o p r o g 
nai savo istorijoje regėjo jsi 
veržėlius iš vienos ir kitos pu
sės. Tačiau okupantai nugalė
davo lietuvį daugiau tik fiziniai, 
savo mase bei prievarta. Dva
sioje lietuvis tačiau išliko ne
įveiktas. 

lį važiuojantis gruzovikas. Šis 
negailestingas sutvėrimas išplė
šė mane iš malonios sapnų 
viešpatijos ir įstūmė vėl į gy
venimo t ikrovės šiurpumą.. J a u 
kelias dienas t a i s i u s i Tau pa
siųsti šiuos pa rašy tus lakšte-

Tokia vidine stiprybe ypač lius, t iktai s taiga vėl kaip 
pasižymėjo šio pajūrinio tėvy- ' žaibas iš giedro dangaus puolė 
nės kampo lietuviai. Kai kurios ant manęs nelaimė. Baisus 
šio krašto lietuvių šeimos tapo į skausmas įsimetė į mano gal-
lyg kokie neišverčiami ir nesu- ' vą, drugys krė tė ir reikėjo a t -
skaldomi kertiniai akmenys lie- sigulti. Bet t ame pa t laike iš-
tuviškoje rezistencijoje prieš girdau, kad atskr ido iš tėviš-
germanizmą. Jagomastų, Bra- kės ir an t r a s lakštelis. Man 
kų, Jankų ir kitų vardai jau ir sergant ir su apvyniota galva 
dabar mūsų istorijoje yra vir- begulint, vieną rytą prasivėrė 
tę kone ryžtingumo ir aukos durys ir įėjusi kokia tai mote-
sinonimais. Ištikimybę savo riška esybė, pakišo man lakš-

Klystume manydami, kad di
džia dalimi veržlus ir praktiš
kas amerikietis šiandien domisi 
tik verslu ir tiksliaisiais moks
lais. Ypač pastaraisiais kele
riais metais jaučiamas jais sa
votiškas persisotinimas. Ne to
dėl, kad visos tos jau kone t ra 
diciniai amerikietiškos sri tys 
būtų apleistos, bet dėl to, kad 
jomis vienomis jau nepasitenki
nama, kad šalia jų šio kraš to 
plačioji visuomenė vis labiau 
domisi muzika, literatūra, me
nu. Tai akivaizdžiai rodo ir me-
DO leidinių staigiai kylą tiražai, 
rinktinės muzikos plokštelių bei 
koncertų gausa, o taipgi litera
tūrinės plokštelės, kuriose mė
giamas girdėti paties rašytojo 
balsas. Neretai muziko, meni
ninko, o ypač rašytojo vienoks 
ar kitoks jubiliejus tampa tik
ra dienos tema. . i 

į 

Šitaip atsi t iko ir sausio 6 d., 
minint žymaus amerikiečių po
eto Carl Sandburgo 85 metų 
amžiaus sukaktį . Tą dieną Ame
rikos laikraščiuos mirgėjo su
kaktuvininko fotografijos, t a 
proga išleisto naujausio jo po-

i ezijos rinkinio "Honey and 
Salt" recenzijos. Sukakties die-

; ną New Yorke buvo suruoštas 
platus poeto pagerbimas, daly
vaujant valdžios, literatūros, 
muzikos, meno ir visos visuo
menės ats tovams. 

Carl Sandburg gimė ir augo 
mažame prerijų miestelyje Ga-
lesburge, Illinois. Jaunystėje 
buvo kirpėju, artistu, lėkščių 
plovėjų, ūkio darbininku, kariu, 
žurnalistu ir pagaliau rašyto
ju. Kai kurie jo gyvenimo lai
kotarpiai yra gana tampriai su
rišti ir su Chicaga. Čionykščia
me poezijos žurnale "Poetry" 
1914 metais jis spausdino pir
muosius savo eilėraščius. Šiam 
miestui apdainuoti Carl Sand
burg skyrė visą rinkinį "Chica-
go Poems" (1916), kuris poetą 
tada ir iškėlė literatūriniame 
pasauly. Be poezijos Carl Sand
burg yra ry.šęs ir proza. Ypač 
pažymėtina jo gigantiška pre
zidento Lincolno biografija. Už 
savo kūrybą Sandburgas yra du 
kartus laimėjęs Pulitzerio pre
miją. 

Carl Sandburg 

PAKLYDĖLIS 

Apleistas, vienišas 
Per naktį ežere. 
Draikantis rūkui ir ūkanai 

/šliaužiant, 
fkauja laivas — 
Nepaliaujamai verkia ir šau-

/kia, ' 
Lyg vaikas paklydęs 
Ašarose ir susikrimtime, 
Ieškodamas uosto krūtinės 
I r uosto akiu. 

Išvertė A. Naudžiūnas 

Carl Sandburg 

Poetas yra didelis taipgi liau
dies kūrybos mėgėjas. Senąsias 
amerikiečių dainas ir balades 
jis labai išpopuliarino savo ke
lionių rečitaliuose, pats j a s dai
nuodamas ir pr i tardamas gi
tara. 

C. Sandburg yra, gal būt, 
pats amerikietiškiausias visų 
šio krašto poetų, savo kūryba 
giliai įleidęs šaknis į tautos 
mąstymą, būdą, praeiti, dabar
tį ir žemę. Kampuotos kalbos 
ekspresija ir laisvai plaukian
čiais ritmais Carl Sandburgo 
poezija dažnai tiesiog hipnoti
zuoja skaitytoją. O 85 metų 
amžiaus sukaktį minint, ir pats 
kūrėjas ir literatūros draugai 
tikrai gali pasidžiaugti, kai len
tynoje sustatoma to paties au
toriaus daugiau 40 knygų. 

k, br. 

tautai ne vienas iš jų y ra ap 
mokėjęs kančiomis ir krauju 

telį po galva ir pradingo. Ro
dėsi, lyg laumė atsilankė. I r 

Juk nepamirštama, garsioji Ja- numaniau, kad čia atsit iko lyg 
gomastų giminė buvo nacių pa- kas stebuklingo. I r gal t ik ra i 
grindinai visa išžudyta. I tave. žmogau, su skausmais be-

Gimtosios žemės vizijoje i s u n k i n a n t į laimina gimtosios 
' " šalies dvasia. I š t raukęs iš pa-

Ir šiandien Klaipėdos krašto galvės lakštelį, vėl širdinausi. 
ir Mažosios Lietuvos kančių ir Ir atrodė, kad skai tydamas lyg 
rezistencijos kelias nėra pasi- vėl girdėjau paukščių giedoji-
baigęs. Tačiau šio krašto žmo- mą ir pasileidau vėl į tėviškės 
gus ir prieš naują rusiškąjį viešpatiją, ku r sveikata, grožy-
tvaną nėra dvasioje palūžęs. Ir bė ir laimė... I r ateis laikai, kur 
tolimame Sibire savo mintimis žmonės savo dvasios galybe nu-
jis klajoja gimtiniame savo galės ligas ir prašalins skaus-
krašte, rūpinasi jo ir artimųjų mus bei išnaikins nuo žemes 
likimu. Tokio tvirtumo simbo- paviršiaus visa kas bloga. Da
liu šia prasme yra ir lietuvis- bar mes vos pasikeliam savo 
kojo pajūrio augintinis dailinin- sparnais nuo žemės ir kr intame 
kas Adomas Brakas, jau prieš vė! į ją atgal . Taip ir aš da-
pirmą Pasaulinį karą iliustra- bar. vos paviešėjęs laimės aukš -
vęs Vinco Kudirkos raštus, vi- tybėse. ir vėl nupuoliau t am
są savo gyvenimą pašventęs sion skausmų daubon. . Ir taip 
savo tautos labui ir miręs Si- tai žmogus lietuvis čia gyvena 
bire kaip tremtinis 1952 me- ir mąsto. Už 5.000 klm. nuo 
tais. savo šalies būdamas, lis kalba- KI i;-n M \i;fosK 

1963 metų bėgyje bus ke
lios didesnės sukaktys, kurias 
reiktų tinkamai atžymėti. 
Svarbiausioji sukaktis bus 700 
metų nuo Mindaugo mirties. 
To Mindaugo, kuris suvienijo 
Lietuvos kunigaikščių valdomą 
kraštą į vienalytę valstybę, 
kuris apsikrikštijo su savo ar
timiausiais i r iš popiežiaus ga
vo karališkąjį vainiką. Užten
kamai aiškiai byloja įvairūs 
faktai, kad lietuvių tauta 
valstybinį gyvenimą jau turė
jo nuo IX amžiaus, bet Min
daugas buvo pirmasis žinomas 
valdovas, suvienijęs Lietuvą 
ir ją įvedęs į vakarų Europos 
vaistyb'.ų tarpą, apsikrikšty
damas ir vainikuodamasis ka
rališku vainiku. Tiesa, j i s ka
raliaus titulo nepaliko kitiems 
mūsų valdovams. Su jo mirti
mi dingo ir karaliaus titulas, 
bet suvienyta valstybė jau ne
pakriko. Įvestoji krikščionybė 
jau ir kitų valdovų buvo res
pektuojama ir toleruojama. 
Pagal anų laikų dėsnį, valdo
vui priėmus krikščionybę, bu
vo laikoma, kad ir kraštas 
tuo pačiu pasidarė krikščioniš
kas. Taigi Jogailos su Vytau
tu aukštaičių kristianizacija 
(1387 m.) buvo tik Mindaugo 
pradėto darbo tąsa. O žemai
čių kr ikš tas (1413 m.) tebuvo 
užbaiga Lietuvos sukrikščio-
ninimo. Ir nuo šio įvykio pra
ėjo j au 550 metų. Štai ir kita 
sukaktis, jei kas norėtų prisi
minti. 

Krikščionybės įvedimas į 
Lietuvą ne vien svarbus reli
giniu atžvilgiu. J is svarbus ir 
kultūriniu aspektu. Mat tuo 
laiku kultūrinė pažanga, ap-
švieta ir mokslas ėjo pėda pė-
don su krikščionybe. Tad Min
daugo krikštas atvėrė duris 
kultūrai, kurią krikščionybė 
buvo paveldėjusi iš senovės 
kultūringų tautų. 

Taip pat svarbi šimtmetinė 
sukaktis y r a 1863 metų suki
limo. Ji svarbi daugeliu atvejų. 
Pirmiausia tas sukilimas ver
tintinas kaip Lietuvos pastan
ga atkurt i nepriklausomą Lie
tuvos valstybę. Jis taipgi įdo
mus ir kitu atžvilgiu. Mat, ne
žiūrint, kad baudžiavos panai
kinimas buvo paskelbtas 1861 
m., praktiškai baudžiava pa
naikinta t ik po 1863 m. suki
limo, kas davė valstiečiams 
materialinį pagrindą ir suda
rė šiam luomui sąlygas pra
dėti šviestis, kultūrėti bei tau
tiniai sąmonėti. J is įdomus ir 
trečiu atžvilgiu. Šiame sukili
me paskutinį kartą pasireiškė 
mūsų bajorija, kaip Lietuvos 
valstybės atstovė, jos reikalų 
tvarkytoja. Nuo šio momen
to išėjo į Lietuvos politikos 
sceną valstiečių inteligentija, 
pasiimdama Lietuvos valsty
bės a tkūr imo rūpestį ant savo 
pečių. Šių valstybinė idėja — 
etnografinė Lietuva — Prop-
ria Lituania. Bajorijos turėto
ji idėja — istoriškoji Lietuva. 
Tad dalis bajorijos naujojo 
tautos atstovo — vastiečių ne
suprato. Bet dalis bajorijos 
naująjį istorijos vyksmą su
vokė ir tinkamai įvertino. 
Šiam istoriniam vyksmui atė
jo į pagalbą pati Rusija, ži
noma, su savo tikslu — izo
liuoti bajoriją nuo valstiečių 
ir Lietuvą surusinti. Ir taip. 
susipratusiai bajorijai ir iš 
valstiečių kilusiai inteligenti
jai veikiant, atėjo Vasario 16 
aktas ir Lietuvos nepriklauso
mybė savaimingos kultūros 
garanti ja. 

Rusai stengėsi Lietuvą su
rusinti visokiausiomis priemo
nėmis. Varžė draugijinį ir re-
figSni gyvenimą. Neleido sta
tyti naujų bažnyčių ir remon

tuoti senų. Uždarinėjo vienuo
lynus ir bažnyčias. Vyskupas 
ir slaptoji spauda mokė žmo
nes kaip priešintis rusų užma
čioms. Pirmasis pasipriešini
mas įvyko Tytuvėnuose (1884 
m.). Didesnis išaugo uždarant 
(1886 m.) Kęstaičių bažnyčią. 
Labiausiai pagarsėjo Kražių 
(1893 m.) benediktinių vienuo
lyno ir jų bažnyčios uždary
mas. Čia. žmonėms smarkiai 
pasipriešininus, buvo daug nu
kentėjusių Į šiuos įvykius pla
čiai atsiliepė ir Amerikos lie
tuvių spauda. Pirmiausia gavo 
ž'nią Plymouthe, todėl ten ir 
pirmiausia buvo pamaldos už 
Kražių kankinių sielas. Chi-
cagoje gyveno daug kražiečių, 
tad ir čia pamaldos įvyko su 
didžiausiomis iškilmėmis. Be 
pamaldų, beveik kiekviename 
mieste ar miestelyje, kur t ik 
gyveno būrelis lietuvių, įvyko 
susirinkimai, kuriuose buvo 
sakomos prakalbos apie ap
verktiną lietuvių padėtį rusų 
valdžioje. Šios kalbos buvo 
talpinamos svetimtaučių spau
doje. Ir taip visose čionykštė
se lietuvių kolonijose ir visoje 
Amerikoje Kražių įvykių at
garsis nuskambėjo. 

Tos pamaldos, prakalbos i r 
kit. turėjo įtakos patiems šio 
krašto lietuviams. Jos nevieną 
tautiniai atšalusį lietuvį pri
kėlė, pažadino žmonėse tėvy
nės meilės jausmus. "Varpas" 
rašė : "nuo Kražių atsitikimo 
lietuvviszkas klausymas Ameri
koj padarė žingsnį paakiui". 
Ypatingai tautybės sąvokos 
reikalas išryškėjo polemikoj 
su lenkais, kai šie Kražių įvy
kius ėmė savintis savo labui. 

Tadgi Kražių įvykių sukak
tis, nors ir nedidele (70 me
tų) , bet labai svarbi Lietuvos 
nepriklausomybės kovos etape. 

O štai čia pat šiomis dieno
mis minime (sausio 15) 40 
metų nuo Klaipėdos krašto 
sukilimo. Gi tai labai reikš
mingas posūkis mūsų tautos 
istorinėje raidoje. Gal būt, pir
mą kartą nuo lietuvių valsty
bingumo pradžios buvo taip 
radikaliai atsigręžta veidu į 
jūrą. Būti tauta jūros kaimy
nystėje, anot prof. K. Pakšto, 
reiškė būti energingai, kūry
bingai, nepasimetančiai pavo
juose, neužsidariusiai stagna
cijoje, kontaktuojančiai visą 
pasaulį ir kontaktuojamai vi
so pasaulio, tačiau žinančiai ir 
savo vertę. Po Klaipėdos kraš
to susijungimo su Lietuva, jū
ra mums dažnais atvejais sim
bolizavo amžiais susitvenkusią 
ir kūrybingą tautos energiją. 
Tokios energijos prasiverži
mai, žinoma, buvo ir mindau-
ginės valstybės įkūrimas ir 
sukilimai ir pilkųjų didvyrių 
pasipriešinimas neteisybei Kra 
žiuose. Tačiau išėjimas į jūrą 
moderniaisiais laikais mums 
reiškė ne tik praeities ir t ra
dicijų gerbimą, bet ir visai 
naują kryptį, be kurios tauta, 
kurdama savo ateitį būtų du-
susi tiktai žemdirbiškoje savo 
buity. 

Štai svarbieji 1963 metų taš
kai, apie kuriuos turėtų šiais 
metais koncentruotis mūsų 
tautos įvykių prisiminimai ir 
nagrinėjami kultūriniai laimė
jimai. 

Visi šie, čia minimi jubilie
jiniai mūsų istorijos faktai bu
vo galingi tautos energijos 
prasiveržimai. O dabarties mū
sų pačių pastangos, veikla ir 
kūryba teeina ta kryptimi, 
kad energijos prasiveržimų 
grandinė nenutrūktų ir atei
tyje. V. L. 
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MOKSLAS • JViENTAS 
LITERATŪRA 

TEKALBA PATS DVYLIKTASIS LAUREATAS 
Rašytojas Vacys Kavaliūnas apie save premijuotąjį romaną ir mūsų literatūrą 

Dvyliktasis "Draugo" roma
no konkurso laurea tas — Vacys 
Kavaliūnas! Žinia buvo savotiš
ka staigmena, kone sensacija 
t a prasme, kad romaniniu už
moju mūsų l i tera tūron ateina 
naujas žmogus. Tiesa, ne nau
jokas, j au gi rdė tas ir spaudoje 
pažįstamas, be t pirmą ka r t ą 
taip i šski r tas ir a tžymėtas . 
Naujiena kai kuriais atžvilgiais 
panaši į tą, kai prieš keliolika 
metų pirmuoju savo romanu 
buvo akcentuota Ju rg io Gliau-
dos plunksna. Šiemetinis s taig-
menininkas, pranešant j a m 
džiaugsmingą žinią, buvo užkal
bintas visa eile klausimų apie 
save patį ir apie mūsų l i teratū
rą aplamai. Toliau tekalba p a t s 
laureatas. 

— E s u dzūkas, gimęs ir au
gės netoli Nemuno. 

Mokslo ir studijų kelias: Aly
taus gimnazija, V. D. Univer
sitetas, vienas vasaros semest
ras Nancy u-te , keli semestrai 
Hamburgo Hanzos u-te ir paga
liau magis t ro laipsnis VVestern 
Reserve u-te Clevelande. 

Darbas ir pareigos: mokyto
jas Tauragės gimnazijoje, ins
pektorius ir direktorius Vilka
viškio gimnazijoje, mokytojas 
Liubeko gimn., inspektorius ir 
direktorius Tumo - Vaižganto 
gimnazijoje Spakenberge. I r 
Clevelande: mok. Vysk. M. V a 
lančiaus lituanistinėje mokyk
loje, Aukštesniųjų lit. kursų di
rektorius. Daba r — mok. Šv. 
Kazimiero lit. mokykloje. 

Visuomeninė veikla: stud. hu
manitarų l i te ra tūros sekcija. 
Studentų Dzūkų Draugijos stei
gėjas ir pirmasis jos valdybos*' 
pirmininkas. 

Neperdažniausi (daugiausia Ii 
teratūrinėmis temomis) s traips- i 
niai Aiduose, Ateityje, Dirvoje, 
Drauge ir Jaunimo Žygiuose. 

Daugiau, atrodo, esu linkęs 
į filosofiją nei į literatūrą. \ 
Mėgstu Platoną, Bergsoną. Ma-
riteną. Maceiną. Claudelį. Krė
vę, Sruogą, Milašių, Brazdžio-
nį ir ypač lietuvių liaudies dai
nų ilgėsi. Miegamajame, prie lo
vos, dvi knygos — evangelijos 
lietuvių ir prancūzų kalba. 

Mėgstu gamtą, ypač paukš
čius ir vėją. I r vienumą, kurio
je nesijaučiu vienas. 

— Sakykite , kokiose aplinky
bėse sužinojote, kad Jūsų "Kai
liu giesmė" a t žymėta šių metu 
"Draugo" romano premija? 
Koks buvo p i rmas šios žinios 
įspūdis? 

— Apie j u r y komisijos posė
dį nieko nežinojome. Sekmadie
nį su žmona i r dukrelėmis Joli
t a ir Aldona išėjome į "Eglę — 
žalčių karal ienę" — Šv. Kazimie 
ro lituanistinės mokyklos vaidi
nimą, kur, t a r p kitko, Jolita i r 
aš mokome. 

Po programos Joli ta pareina 
namo. Telefonas. Chicaga. Kun. 
Bagdanavičiaus pranešimas apie 
premijos laimėjimą ir sveikini
mai. Jol i ta čiumpa į matemati
kos studijas įstrigusį savo bro
lį Arūną, ir abu važiuoja į mo
kyklą. Prasi lenkta. Mes jau išė
ję namo. Po kelių minučių grįž
t a ir jiedu ir perduota kun. 
Bagdanavičiaus sveikinimus ir 
žinią apie "Kalnų giesmės" pre
mijavimą. Arūnas pripila vyno 
stiklelius. 

— Duokite ir man. — sako 
devyniametė Aldutė. Visi links
mai kalba ir juokauja. Aš ra
miai sėdžiu, ir pamažu kyla ne

aiškus, neapibrėžiamas atsako
mybės jausmas . 

— Kada i r kaip pasirašė pre
mijuotasis romanas? Koks bu
vo tiesioginis a r netiesioginis 
paskatas imtis šio darbo? 

— Kažin kada buvo kilusi 
mintis rašyti kiek panašios kon
cepcijos dramat inį veikalą. Ko
dėl — negalėčiau pasakyti. Pa
galiau pradėjau rašyti romaną. 
Jis daugiausia — sekmadienių 
darbo vaisius. Mintis rašyti ro
maną gana sena — siekia uni
versitetinius laikus. Iš senosios 
koncepcijos "Kalnų giesmėje" 
tėra likęs žmogaus gamtos pa
jutimo aspektas . 

Šio romano nei esmė, nei ver
tė nepasikeistų, tik jis būtų 

Vacys Kavaliūnas 

kiek kitoks be E. Minijos, kuri 
liks skaitytojui nežinoma. 

— Kokias problemas ir kokio 
gyvenimo i škarpas regės skai
ty tojas "Kalnų giesmėje?*' 

— Jokių problemų čia ne
sprendžiu. Jo s savaime iškyla 
personažų gyvenime, kuris pra
sideda saulėta uvertiūra Nemu
no pakrantėse ir baigiasi muzi
kine kalnų giesmės improvizaci
ja — žmogaus dvasios šauks
mu — Alpių papėdėje. 

— Įdomu, kas ir kur lig šiol 
buvo Jūsų kūrybos paskelbta? 

— Viena ki ta novelė "Ryte" , 
"XX Amžiuje", "Dirvoje". Vie
nur ki tur — vienas kitas eilė
raštis. Nemaža trumpesnių da
lykėlių žuvo karo audrose. Pir
masis didesnis kūrinys — "Kal
nų giesmė". 

— Kaip ver t inate čionykštę 
mūsų l i teratūros raidą? Ko jai 
stokotu — ir kas joje būtų pa
brėžtina gerąja prasme? 

— Yra tikrai stiprių visų žan
rų l i teratūros kūrinių. Y r a ir 
kompetentingų kritikų. Tai sa
kau, visa tai lygindamas su ma
no sekama prancūzų literatūra. 

— Kaip vertinate mūsų lie
tuviškųjų premijų tradiciją? Ar 
tos premijos yra veiksmingas 
mūsų literatūros augimo pa
ska tas? 

— Premijų tradiciją vertinu 
teigiamai. Jos įneša į literatū
rinį gyvenimą tam tikro gyvu
mo, žadina visuomenės domėji
mąsi lietuviškąja knyga ir, ma
nau, kartais "išprovokuoja" ir j 
vertingų kūrinių. Be jų mūsų j 
literatūrinio gyvenimo plotai i 
būtų daug tamsesni. 

— Gal intensyviau sekate Be- i 
tuvių rašytojų pastangas pa
vergtoje tėvynėje? Kas būtų 
įsidėmėtino tenai gerąja ir blo
gąja prasme? 

— Tikiu kūrybiniu tautos ge
nijumi. Yra ir, manau, bus su
kur t a stiprių ir gražių kūrinių 
Tačiau tautos vergijos pančiai 
sunkiai pakeliami ir socialisti
nio - enkavedįstinio realizmo 
varžtai yra baisūs laisvam kū
rybos žodžiui. 

— Gal jau ir savajai plunks
nai turite kokių nors ateities 
sumanymų? 

— Nenorėčiau šiuo klausimu 
kalbėti. 

— Kaip vertinate literatūri
nių reikalų akcentavimą mūsų 
periodinėje spaudoje? Kaip žiū
rite į lietuviškos knygos ateiti 
laisvojo pasaulio kampuose? 

— Nežiūrint nepalankių są
lygų, lietuvis rašytojas kuria! 
ir kurs. Tik kiek prisibijau, kad 
nereikėtų skinti premijų už lie
tuviškų knygų skaitymą. Mūsų 
skaičius čia nemažės, bet didės. 

(Nukelta į 2 psl.) 

Antanas Vaikšnoras 
•nam ,.?,xmmu . 

Praeities portalas 
immammmim 

Vladas Šlaitas 

APIE DAIKTUS 

K&vfa oyyjt 

Nors daiktai sensta, 
nors kėdės nugarėle Lšsišeria, 
nors išgverusios durys girgžda, 
nors tinkas 
trupa ir krinta žemyn nuo lubų. 
taT-iau ne vienas 
iš siu aukščiau suminėtu daiktų 
savo senatvės nepastebi, 
nes jie gyvena tik esamajame laike, 
nes jų pasaulyje 
nėra nei buvusio laiko, nei busimo laiko. 
Saldžią malonę 
slepia daiktai nebylioj ir pusiau Ktrupejnsioj savo širdy, 
būtent, 
malonę 
užsimiršt ir užmiršti, 
malonę 
nemokėti palygint, 
malonę 
nemokėti atskirti 
šiandienykščio* dienos 
nuo dienos, 
kuri kartą, yra praėjusi. 
Ir nors daiktai gyvena tarp mūsų, 
tačiau prie mūsų jie neprisiriša. 
Mano mielas bičiuli, 
Vergilijau, 
sunt laerimae rerum et mentėm mortalia tangunt, 
kai ta rašei šiuos, žodžius, 
tu tikriausiai žinojai, 
kad tat nątieoą rašei, 
kad tu rasei šiuos žodžius vien tik mano širdies paguodai, 
nes tu žinojai, 
jog daiktai nieko bendro neturi su mušu gyvenimu, 
jog daiktai nieko bendro netari su mūsų ašarom, 
nes tiktai mums, 
mirtingiesiems, 
leista pažinti laiko ir ašarų skonį. 

(Iš naujo rinkinio "Be gimto medžio".) 

VLADO ŠLAITO TREČIASIS RINKINYS 
Nedidokas leidinys. Atkelia

vęs iš Anglijos. Dvidešimties 
trijų eilėraščių rinkinėlis. Ketu
riasdešimt trijų puslapių kny
gutė. Jau išeivijoje nelauktai 
prasiveržusio savitaus poeto 
naujoji kūryba. "Be gimto me
džio" pavadinimu. Įgimto, ryš
kaus talento gaivus mūsiškėn 
lyrikon įnašas. Knygelė, kurią 
norisi iš naujo į rankas imti, 
jos puslapius skleisti, jos turi
niu ir vėl pagyventi. 

Pačiame pirmame rinkinio ei
lėraštyje Vladas Šlaitas, pasi
ryžęs Motinai rašyti gražų ir 
šviesų laišką, apgaubia skaity
toją nostalgiškai nuoširdžia 
nuotaika: 

Baisiai seniai nesimatėm: ro
dos, lyg kalnas 

skersai kelio stovėtų, 
kai aš sėdžiu svetur. 

Dra;:ir<', premijuoto romano Jury komisija, susirinkusi posėdžio 
sausio 6 d. mecenatų rezidencijoje, TorontP. Ont.. Kanadoje. Iš 
kaires j dešinę: Vytautas Tamulaitis, komisijos pirmininkas. Zo
fija Tumosi. ne. Izabele Matusevičiūte, -ekretorė. Jonas Tumosa, 
mecenatas, Antanas Gurevičius ir kun. Balys Paeevičius. 

Vladas šlaitas 

tuščiame kambary, ir lyjant 
rašau laišką į Lietuvą. 

Ir pasaulis, kuriuo mes kartą 
bendrai dalijomės, 

man atrodo lyg išardytas me-
dinis tiltas, 

kai aš sėdžiu svetur ir klausau, 
kaip Britanijos lietūs 

nuolat plauna ir griauna sieną 
už mano lango. 

(Lyjant, 7 psl.) 

(Tarp kitko, aliteracija su R 
įsibrovimu į E, L, N, ir I rai
des, rodo poeto techniškąjį 
meistriškumą.) Reminiscenci
niai, nostalginiai bei minoriniai 
skamba ir du kiti eilėraščiai: 

Ne džiaugsmui 
teko gimti šitam pasauly ir 

ne iš džiaugsmo 
tenka leisti metus ne po savo 

dangum. 
Galvoju, 
kiek galėtų ištverti medžio ša

ka be savo 
gimto medžio kamieno? 

Jei būčiau 
Babilono karalius, 
pastatyčiau tau kabančius so

dus danguj, kad laikas 
negalėtų išgriauti: 
pastatyčiau juos taip, kad kas

dieną tave lankytų 
gimto krašto saldus dvelkimas. 

(Be gimto medžio, 8 psl.) 

Arba vėl: 

Rožiniais pirštais 
pasitinka mane vaikystė; 
liepia surasti 
užmiršimo žolėj seniai dingu

sią aukso saulę. 

U, 
gu
gu! 
Nejauku ir šalta. 
Vandenio lašas 
pasirodo lange ir dingsta. 
Ir kitas lašas 
pasirodo lange ir dingsta. 
Ir taip iš vieno 
ima kristi lašai į stiklą, pakol 

už lango 
pasirodo senatvė. 

(Apie dingusį džiaugsmą, 
12 psl.) 

Jei išskirsim kiek pretenzin
gą, plakatinį "Žodžiai rytų impe 
rijai" eilėraštį, poeto Vlado Šlai
to sąryšis su tikrove bei su ak
tualiai širdyse antspaudus spau
džiančiais reiškiniais nutrūksta. 
Jisai gyvena savuoju mintijimo. 
refleksų, vidinės kamerinės 
"muzikos" pasauliu. Puikių rin
kinio kūrinių tematika: Voras 
(psl. 14), Nuolankumo paveiks
las (16 psl.T, Apie lietų (17 
psl.). Septynios eilutės Anakre-
onui (18 p s l ) . Juoda katė (19 
psl.), Apie baimę (21 psl.). Apie 
medį (22 psl.). Apie žmones ir 
obuolius (29 psl.). Pagal šven
to Jono evangelijos pradžią 
(37 psl.), Apie džiaugsmą (40 
psl.). Apie daiktus (43 psl.). 
Septyni rinkinio eilėrašiai, net 

AMERIKIEČIAI IR MES 
' Ne paslaptis, kad šiuo me
tu, vieno lietuvio žurnalisto 
žodžiais tariant, mūsų spaudo
je, lygiai kaip ir Lietuvoje, 
yra perdaug jau mokoma 
Amerika. Šiandien sunku su
rasti, kas parašytų knygos re
cenziją ar lietuviškom temom 
straipsnį, tačiau nesunku su
rasti, kas parašytų, kaip Ame
rika turi elgtis, kad sutvar
kytų pasaulį. Ne kartą mes 
mėgome sakyti, kad amerikie
čiai yra daugiau susirūpinę 
materialiu gerbūviu, negu dva
sinėm vertybėm. Gal kada 
nors ir buvo tai tiesa, tačiau 
šiandien faktai kalba mūsų — 
buvusių europiečių — nenau
dai. 

Impozantiški skaičiai 
Nuoširdaus susidomėjimo 

kultūra rodo net ir pats Ame
rikos prezidentas, jau savo 
inauguracijos metu pakvietęs 
paskaityti eilėraščių poetą, o 
taip pat rūpinasi ir meno kū
riniais, šiaip jau praėjusiais 
metais amerikiečiai nupirko 
716 mil. knygų, neskaitant va
dovėlių ir enciklopedijų. Tai
gi kiekvienam mažam ir su
augusiam tenka per metus po 
4 knygas. Per 1 dieną JAV 
parduodama, neskaitant encik
lopedijų ir mokykloms vado
vėlių, po 2 mil. knygų. Be abe
jo, nemažą vietą užima ir va
dinamos kišeninės knygos. 
Tačiau jų kaina nebėra jau 
tokia pigi, kaip anksčiau, ir 
dauguma jų siekia arti dole
rio. Taigi maždaug tiek, kiek 
mūsų Nidos klubo leidiniai. 
Jeigu skaitytume, kad Ameri
koje ir pasaulyje yra tik 50,-

1 0 0 0 lietuvių, ir jei jie, pagal 
amerikiečius, nusipirktų t ik 
po keturias knygas per metus, 
tai susidarytų maždaug 200,-
000 tiražas, arba 200 knygų 
būtų išparduodama net 1,000 
egzempliorių tiražu. Taigi, 
faktai ir skaičiai rodo, kad 
amerikiečiai skaito gana ne
mažai, ir yra gana klaidinga 
nuomonė, kad amerikiečiai te
sirūpina tik automobiliais. 

; Reklamos šauksmas 
Be abejo, padeda daug rek

lama, nuolatiniai knygų prie
dai prie dienraščių, recenzijos 
ir pagaliau reklama paštu. 
Jeigu užsisakysi kokiam nors 
klube knygą, jie tavo pašto 
dėžutę užkiš nuolatinėmis pa
siūlomis ir įvairiais knygų pir
šimo lapeliais. Lietuviuose ši
tai sunkiau padaryti. Tačiau 
ir to, kas galima, nedaroma. 
Kultūros kongreso metu tuo 
reikalu buvo plačiai kalbėta 
ir prašyta LB apylinkes su
sirūpinti. Tačiau reikia atmin
ti, kad ir tie apylinkių valdy
bose dirbą žmonės turi užsi

dirbti duoną, t u r i asmeniškų 
reikalų ir visuomeniniam dar 
bui teturi labai maža laiko. 
Taigi ir knygų plat inimas su
organizuoti nėra lengvas dar
bas. Nebent tie valdybų nariai, 
kurių pareiga rūpintis kultū
ros uždaviniais, galėtų ką nors 
sugalvoti, ypač kai daromos 
loterijos. Jeigu leidžiama ba
liuje konjako butelis a r tor 
tas , tai galima išleisti ir kele
t a s knygų, net kelių knygų 
ryšulėlis. Tada būtų parekla
muota ir knyga, o taipgi išpla
t inta keletas egzempliorių. 
Amerikiečiai įvairiais būdais 
stengiasi savo knygą iškelti, 
gi mūsuose y ra net atvirkščiai . 
Štai, Kultūros kongrese daly
vavo mūsų žurnalų redak
toriai ir rašytojų sekcijoj gir
dėjo visus nusiskundimus, 
klausės diskusijų apie knygos 
iškėlimą. Tačiau tuo j pat , žur
nalo premiją skir iant , neras
ta per porą metų išėjusių kny
gų ta rpe nė vienos, ver tos 
atžymėjimo. Galima ne turė t i 
pinigų, tačiau reikėjo bent i š 
skirti, ir ta i j au būtų knyga 
susidomėta, ir šis t a s atsiek
ta. Šiandien skai tytojui labai 
sunku knygą įsiūlyti, gi t o k s 
pačių rašytojų nu ta r imas y r a 
neperkančio asmens aprobavi
mas, tiesiog j is su tv i r t inamas 
moraliai, kad lietuviška kny
ga nevertinga. Gi, kaip žino
ma, taip nėra. Visose l i teratū
rose yra geresnių i r bloges
nių kūrinių. I r negalime no
rėti, kad lietuvių t a u t o j bū tų 
t iktai genijai. 

Grįžimas a tga l 

Amerikiečiai ska i to i r per
ka daug. Kaip matėme , d a u g 
daugiau negu lietuviai. Čia, 
žinoma, nieko nepadarysi , iš
skyrus konstatavimą, k a d 
amerikiečiai europėja, o m e s 
stengiamės pasiimti visas nei
giamąsias amerikiečio ypa ty 
bes, kurias mes pradžioje, a t 
vykę į šį kraštą, niekinom i r 
prieš kurias ta r iamai i r dabar 
kovojame. Kas daugiau do
misi kul tūra (amerikiečiai a r 
europietiško kilimo žmonės) , 
seniau, rodos, nebūtų gal ima 
ir klausti, gi šiandien j a u 
klausimas ne tik s ta tomas , be t 
šiandien j au galima į jį ir a t 
sakyti, bet tik neigiama euro
pinės kultūros žmonėm pras 
me. Įvairiais būdais skat ina
mas grįžimas a tgal , į tuos lai
kus, kada lietuvis mažiau t u 
rėjo, tačiau daugiau t roško. 
Naujus metus p radedan t rei
kėtų susirūpinti, kad ameri
kiečiai nerodytų į mus kaip į 
žmones, geresnio gyvenimo 
kaina praradančius ta i , k a s 
seniau amerikiečiam buvo pa
vyzdžiu. P . J . 

ne vien "Apie džiaugsmą", bet 
ir "Apie dingusį džiaugsmą" ir 
pan., yra įkvėpti būtinumu 
"apie ką nors" išsisakyti — po
ezijos forma išsilieti. 

Kaip tikram poetui, Vladui 
Šlaitui mažiau tinka analizės 
padidinamasis stiklas ar kritiš
kos anatomijos skalpelis ir lan-
cetas. Jį norisi vertinti (ir su 

be šimto 
medžio 

Knygos viršelis 

jo kūryba bendrauti) pojūčiais, 
subtiliai, pasineriant į retai už
tinkamą minčių, vaizdų, jauslu
mo, drąsios (bet sykiu ir deli
ka taus temperamento) formos 
žodinę muziką. 

Kokios turėtų būti grubios 
rankos, kad vertinimo plunks
na nesusižavėtų ir teigiamai ne
pabrauktų naują šedevrėlį: 

O! 
šviesus debesėli, 
šiltą vasaros naktį šviečiant 

skaisčiam mėnuliui, 
noriu tave įrašyti vienan eilė-

raštin. 
idant tūkstančiui metų praė jus 

būsimos kar tos 
vieną šviesią vasaros naktį t a 

ve prisimintų. 
(Po tūkstančio metų, 15 psl.) 

Nūdienos ir netolimos vakar 
dienos Vladas Šlaitas surado 
savyje būtinumą stebėtis , šven
tiškai džiaugtis, išeities ieškoti, 
plačiau proklamuoti. Šaukiant is 
"O!" kartojasi iš puslapio į 
gretimą a r kiek atokesnį lapą. 

(Nukelta į 2 psl.) 
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LIETUVIU MUZIKOS ŠVENTĖ PASAULINĖS 
PARODOS METU NEW YORKL 1964 M. 

Pasikalbėjimas %u tokių iškilmių rengimo veteranu prof. J. Žilevičium 

„ATLEISKI MAN, ŠVIESUS POETE..." 
Kotrynos Grigaitytes eilėraščiai iš premijuoto rankraščio "Rudens sapnai" 

Neseniai buvau nuvykęs pas 
mūsų nepailstamą ir mielą kom
pozitorių, vargoninkų patriar
chą ir Lietuvių Muzikologijos 
Archyvo Chicagoje įsteigėją 
prof. Juozą Žilevičių. Dabar jis 
yra įsikūręs savo dukrelės šei
moje, gražioje gausiais medžiais 
apaugusioje ir naujomis sody
bomis apstatytoje apylinkėje 
(49 Hershey Road, Wayne, N. 
J-). 

Kadangi prof. J. Žilevičius 
yra Religiniam Kongresui Reng
ti Komiteto narys ir New Yor-
ko Muzikos Komisijos garbės 
bei faktinasis pirmininkas, j au 
daug pasidarbavęs būsiančios 
Lietuvių Muzikos Šventės orga
nizavimui ir savu laiku pats ak
tyviai rengęs Lietuvių Dainų 
Šventę Pasaulinėje Parodoje 
1939 m. New Yorke, todėl bu
vo svarbu išgirsti jo mintis bū
siančios Lietuvių Muzikos Šven
tės reikalu. Profesorius noriai 
įsitraukė pokalbin. Štai t a s 
mudviejų pašnekesys. 

1. Ar buvo Lietuvių Muzikos 
Šventė Amerikoje ar Lietuvoje, 
kurios programoje būtu kar tu 
religinės ir pasaulinės muzikos 
veikalai ? 

Man neteko girdėti, kad Lie
tuvoje ar Amerikoje būtų bu
vusi Muzikos Šventė, kurios 
programoje būtų buvę religinės 
ir pasaulinės muzikos veikalai 
įtraukti lygiomis. Tiesa, kai ku
riose programose buvo įterpia
mas vienas kitas religinės mu
zikos veikalas, pvz. "Ave Ma
ria", ar kokios nors oratori
jos ištrauka, kai pasaulinės mu
zikos koncertai buvo rengiami 
salėse JAV kolonijose. Lietu
voje, rengiant Dainų Šventes, 
buvo paprotys jas pradėti su 
psalme "Dievas mūsų prieglau
da". Taip buvo pasielgta ir 1956 
m., atidarant I-mą Dainų Šven
tę Grcagoje, bet jau kitoje ši-, 
tai "išėjo iš mados". 1964 m. 
rengiamoji Lietuvių Muzikos 
Šventė, Pasaulinės Parodos pro
ga ir sąryšyje su Religiniu Kon
gresu, turės pusę programos 
religinės muzikos ir pusę pro
gramos pasaulinės muzikos vei
kalų. 

2. Ar būtu galima sužinoti 
planuojamos Lietuvių Muzikos 
Šventės numatytus veikalus? 

Religinėje programos dalyje 
bus: kun. Tėvo Br. Markaičio. 
S. J., religinė poema "Kančios 
naktys", Č. Sasnausko iš Gedu
lingų Mišių "Dies Irae", M. 
Čiurlionio "Sanetus" — tai pa
tys didieji ir sunkieji veikalai. 
Kiti veikalai: J . Naujalio iš Eu
charistinių Mišių "Kyrie". Al. 
Kačanausko "Salvam fac rem-
publicam". kun. VI. Budrecko 
"Hymn for America", skirtas 
Šv. Panos Marijos Nekalto Pra
sidėjimo Šventovės VVashingto-
ne šventinimui, kun. prof. T. 
Brazio, J. Štarkos, J. Žilevičiaus 
moterų chorui motetas j Šv. 
Kazimierą ir kitų kompozito
rių. Dėl aprėžto programos lai
ko, nebuvo galima Įtraukti dau
giau kompozitorių kūrinių. 

Pasaulinės muzikos dalyje 
programa bus parinkta iš II-
osios Dainų Šventės programos 
ir Vargonininkų Sąjungos 1962 
m. buvusiame jubiliejiniame 
koncerte išpildytų kūrinių, ša 
lia jungtinio mišraus choro, dar 
dalyvaus moterų ir vyrų cho

rai. Parenkant programą, bus 
vadovaujamasi tuomi, kad ji bū
tų lengvai suprantama plačio-
siom masėms, o mėgėjams bus 
taip pat parinktas vienas kitas 
sudėtingesnis chorinis veikalas. 
Žodžiu, "prašmatnybių" nesivai
kyta. 

3. Kas numatoma giedoti lai
ke šv. Mišių? 

Visų pirma yra numatomos 
giedoti liaudiškai tradicinės 
giesmės, o tik antroje vietoje 

Prof. J. Žilevičius Lietuvių Muzi
kologijos Archyve. 

Nuotrauka J. Kezio 

harmonizuotos ir originalinės 
kūrybos giesmės: J. Naujalio, 
kun. K. Senkaus, J. čižausko, 
Č. Sasnausko. J. Dambrausko, 
K. Kavecko ir kitų. 

Dėl tolimos kelionės nuovar
gio ir savo repeticijų Lincoln 
Center salėje čikagiečiai var
giai galės dalyvauti Šv. Mišių 
giedojimuose jungtiniame cho
re. Tam bus kviečiami apylin
kės ir tolimesnių parapijų cho
rai. Čia ypač turėtų jungtis 
Vyčių chorai, įtraukiant visus 
buvusius choristus, sudarant 
kelių šimtų giesmininkų jungti
nį chorą. Suprantama, jei čika
giečiai turės laiko, su malonumu 
bus laukiami įsijungti į šį cho
rą, čia reikia pastebėti, kad 
giedant mūsų tradicines giesmes 
liaudiškai, kaip antai: "Jėzau, 
pas mane ateiki", "Prieš taip 
didį Sakramentą". "Pulkim ant 
kelių", "Dievas mūsų prieglau
da" ir kit., jas giedoti bus kvie
čiama visa tikinčiųjų minia, 
chorams vadovaujant. Numato
ma parengti giedojimų tekstus 
ir juos išdalinti. 

4. Kaip Jūs vertinate numa
tytos programos muzikalinį ly
gį, ypač palyginant su kitų tau
tų panašiomis muzikos progra
momis? 

Lietuvių Muzikos Šventei pa
rinktieji veikalai religinėje ir 
pasaulinėje dalyje, nemanau, 
kad būtų žemesnio lygio už ki

tų tau tų tos pat rūšies kūrinius. 
Pažymėtų autorių vardai patys 
už save kalba. Programon įeina 
grynai klasikinės, romantinės 
ir naujosios pasaulinės bei baž
nytinės muzikos kūrybos atsto
vai. Kodėl jų kūryba turėtų bū
ti žemesnė už kitų tos pat rū
šies kūrybą, jei mūsų kompo
zitoriai yra nemažiau muzika
liai išsilavinę nei anie? Progra
moje numatyti mūsiškių kūri
niai y r a dažnai paremti lietu
vių dvasiai savitais melodijų 
atspalviais, nors ir ne grynai 
fotografinėje plotmėje. Jau 
tuo pačiu jie negalėtų būti ly
ginami su kitų tautų kūriniais, 
nes t ie savotiškumai veda mus 
savais kūrybos keliais. 

Pasaulinėje muzikos dalyje 
lietuviško elemento bus dar 
daugiau, nes kai kurie veikalai 
yra aiškiai pagrįsti liaudies me
lodijomis arba jų vystymu. Tas 
savotiškumas mus d a r labiau 
atitolina nuo palyginimo su ki
tų tau tų programomis. Jei jie 
vartos savas tautines melodi
jas, jie irgi eis savu keliu. Šio
je dalyje numatoma turėti ir 
sunkesnių veikalų. 

5. Kaip sėkmingai ir nuotai
kingai darbuojasi jūsų suorga
nizuota Muzikų Komisija Chica-' 
goję? 

Chicagos Muzikos Komisija' 
pirmininkauja veiklus muz. An
tanas Giedraitis. Jis y r a ALRK 
Vargonininkų Sąjungos centro 
ir Chicagos provincijos pirmi
ninkas. Kai 1962 m. birželio 
mėn. 4 d.. Vargonininkų Sąjun
gos jubiliejinio seimo metu, 
kun. VI. Budreckas, Religiniam 
Kongresui rengti komiteto įga
liotinis, pakvietė Varg. Sąjungą 
dalyvauti 1964 m. ruošiamame 
Kongrese, atliekant muzikinę 
dalį, seimas kvietimą vienbal
siai priėmė ir pavedė p. A. Gied
raičiui, kiek galint, talkinti, pa
rengiant muzikinę programą. 

Tais pat metais rugpiūčio 
mėn. 29 d., da r man būnant 
Chicagoje. tam reikalui sukvie
čiau Tėvų Jėzuitų patalpose 
Chicagos chorų atstovų susi
rinkimą. Jame dalyvavo: p. Ali-
ce Stephens — Alice Stephens 
Moterų Ansamblio dirigentė, 
St. Sodeika — Dainavos An
samblio dirigentas, A. Giedrai
tis — Vargon. Sąjungos pirmi
ninkas, V. Radžius — Lietuvių 
Operos Choro pirmininkas, Al. 
Trinkūnas — to pat choro val
dybos narys ir J. Paš tukas — 
Dainavos Ansamblio valdybos 
narys. Išklausę mano praneši
mo, jie plačiai svarstė visą rei
kalą, peržiūrėjo programą, dis
kutavo dirigentų kl. ir kit. At
likus visus formalumus ir pa
pildžius komisiją dar dvejais 

•nariais: F. Strolia — Vyčių 
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TIKTAI ŠEŠĖLIS 
• 

Aš niekad nebuvau 
Nei gulbė, nei lakštingala. 
Buvau tiktai šešėlis. 
Kuris praeina ir negrįžta — 
Šešėlis, kuris bučiuoja žiedus, 
Nubraukia rasą. 
Tebūna man atleista, 
Jei sužeidžiau ką nors 
Bučiuodama... 

MEDŽIO STATULĖLĖS 

Mes esame 
Tik medžio statulėlės. 
Sutrūnijusios 
Ir laiko ištremtos. 
Bet mes dar galim 
Atsigręžti ir raudoti, 
Kai vasara praeina 
Gėlėtu krinolinu 
Pro mūsų kabantj 
Geltoną tiltą • . . 

V I E N A S ŽODIS 

Manęs nėra, 
Galvok, kad numiriau. 
Tik nepalieski gintaru: 
Juose paliko 
Mano kaklo šilima. 

Išskyrė mus 
Mažytė smulkmena 
didžiam žemėlapy; 
Išskyrė mus 
Tik vienas žodis — — 
L i e t u v a — — 

K A D A GIMSTA D A I N A 

Tik panerkit rankas 
{ tą žaliąją tylumą, 
Ir atodūsiai tavo aidės. 
Tik apglėbk akimis 
Tas dainuojančias tolumas. 
Ir glausis raidė prie raidės. 
Tik pasverki glėbiu 
Tuos saulėleidžio metmenis 
Ir suriški posmus 
Balta miglos gija; 
Ak, nukris tau žvaigždė, 
Kurios vardo neatmeni, 
Ir kaip snaigė ištirps širdyje! 

0 atbudus, tarytum 
Gimdyvei prie lopšio, 
Lyg naujagimiui lūpos kugždės: 
"Krūtinę užliejo vien 
Džiaugsmo upokšniai, 
Neregėjau dar niekad lig šiol 
Tokios skaisčiaveidės žvaigždės!" 

R U D E N S S A P N A I 

Neklausk, nemaldauk 
Ir nebausk: 
Aš rudenio sapną sapnuoju. 
Rikiuojas paradui beržu eisena. 
Svajonėse gojai žaliuoja. 

Artyn, vis artyn 
Supa liepsnos mane 
Nuo skardžiu aukštų ir nuo girių. 
Paskęsta buitis šviesos vulkane, 
Ir pasakų bokštai išnyra. 

Neklausk, nemaldauk 
Ir nebausk, 
Jei širdin kažin kas Įsiprašo . . . 
Svajojimus tuos ir sapnus 
1 nuostolius laikas nurašo . . . 

P E R L A S 

Įaugęs perlas širdyje. Žaizda. 
Atsiveria ji ir neužgyja. 
Bet nenumiršta niekada: 
Žaizda ir perlas gyvas. 
Jaugęs perlas širdyje. Žavu. 
Sopėjimas saldus ir kietas. 
Išeisiu aš su likimu, 
Palikus perlui vietą. 

Ramios, malonios vasaros naktys, Medžio užmigęs nejuda lapas (Maironis) 
V\ tauto Maželio nuotrauka 

GYVASIS IR A M Ž I N A S I S MAIRONIS 
MYKOLAS VAITKUS, Peace Dale, R. I.*) 

Štai jau ir 100 metų praėjo, 
kai gimė mūsų Maironis. Tiek 
metų po gimties duoda j a m pil
ną teisę vadintis mūsų tautos 
patriarchu; o vis augąs jo , kaip 
mūsų dainiaus - pranašo, popu
liarumas, net 30 metų j a m mi
rus, aiškiai rodo, jog Maironis 
tvirtai ir pastoviai sėdi mūsų 
Olimpo soste, ir niekas jo iš 
ten nebeišstums. Ką gi! juk jis 
buvo pirmas aukšto masto po
etas, kuris tikrai kultūringai, 
europietiškai pragydo mum lie
tuviškai apie Lietuvą, jos gar
bę, jos kovas, vargus, viltis, 
prisikėlimą — ir pasidarė tik
ru Tėvynės prisikėlimo dainium-
pranašu. Tikimės, gims mum ir 
daugiau stiprių poetų, net di
desnių, absoliučiai imant; bet 
Maironis buvo pirmasis, o pir
masis tegali būti vienas - vie-

V. van Gogh Varnos virš banguojančių javi 

) Straipsnis yra kan. Mykolo 
Vnitkaus paskaita, skaityta Brock 
tone Maironio jubiliejinių metų 
proga. 

nintelis, ir to fakto niekas ne-
1 pakeis. 

Mieli skaitytojai, a r daug d a r 
tebėra asmenų, kurie y r a re
gėję Maironį gyvą? Tur būt, 
dar mažiau, kuriems teko tu
rėt su juo reikalo. O jau tik
rai labai maža, kurie buvo su 
Maironiu artimesniuose santy
kiuose. Man Dievulis lėmė pri
klausyti šiai kategorijai. Tad 
gal jums bus įdomu iš manęs 
išgirst šį - tą apie gyvą Mairo
nį? 

Pirmieji kontaktai su Maironio 
poezija 

Kiekvienas kūrėjas, ypač įžy
mesnis, skleidžia savo spindu
lius plačiau ar siauriau. Bepi
gu jums: kurie net nesusilietę 
su Maironiu gyvu. net regėte 
jo neregėję, o kai kas gal ir 
iš viso glaudžiau nesusigyvenę 
su jo kūryba, — vis dėlto apie 
jį girdėjote mokyklose a r skai
tėte spaudoje, taip jog j is y r a 
labiau ar mažiau jūsų pažįsta

mas. Mes, seniausioji šiandien 
lietuvių kar ta , nebuvom tokie 
laimingi: mums nei pradžios, 
nei vidurinė, nei net aukštoji 
mokykla neatskleidė Maironio 
dvasios. Kai mokiaus Gargždų 
pradžios mokykloj 1892—1895 
metais , žinoma, neteko nieko 
apie Maironį girdėti, nes jis dar 
nebuvo išleisdinęs nei "Terp 
skausmų į garbę", nei "Pava
sario Balsų". Esan t Palangos 
progimnazijoj 1895—1899 me
tais, lietuviškoji dvasia tik kar
tais ir tai labai silpnai tedvilk-
telėdavo: mūs mergaitės padai
nuodavo vyresnio už Maironį 
dainiaus kun. Vienožinskio dai
nelių, kaip va : "Kaipgi gražus. 
gražus rūtelių daržel is" arba 
"Kaipgi gražus, gražus tolima
sis dangus" . Ir trrc kada jau 
mokiaus Liepojos gimnazijoj 
1899—1903 metais, pirmas Mai
ronio kūrybos spindulys palie
tė man mintį bei širdį: buvo 
poema "Terp skausmų į gar
bę", vėliau pavadinta "Jaunoji 

VIENAM POETUI 
Atleiski man, šviesus poete, 
J r i. perbridus marias, 
Aš ant akmens šiek tiek prisėsiu 
Šalia tavęs. 
Nors tu saukiesi čia žuvėdrą. 
Bitelę žiede užmigdai, 
j vieną didži* maldą pinas 
Visi, visi žiedai... 
Norėčiau aš paklaust nedrąsiai, 
Ar kartais paryčiais, 
Visos nakties sapnus užrašęs, 
Dar ko nepamiršai? 
Ar nešiureno tau sapnuose 
Plaukai už auksą skaistesni, 
O mėlyni žaibai apjuosė 
Visas dienas, visas naktis. 
Širdis širdies ar neilgėjos, 
Kai žibo žvaigždės pamariuos, 
Ar šilko karčiuos jauno vėjo 
Refrenai tie nebuvo jos? 
Žinau gerai, jog nematysiu 
Gėlės tavajam atlape. 
Paslėpęs ją laikai taip rūsčiai 
Tartum kape, tartum kape • • . 

SPINDINTI UOLA 

Manęs juk niekas neišvarė, 
{ naktį išėjau pati, 
Kai pažvelgė žvaigždė vakarė, 
Ir supos bangos pilnaty. 

Taip gundančiai šiurena pušys, 
Ir snaudžia kopos pajūriuos. 
O vėjas blaškosi uždusęs. 
Sugautas spindinčios uolos. 

Priklauso man pasaulis visas 
Ir ta nušvitusi uola! 
Šešėlių kasos gūdžiai tįso, 
Su žvaigždėms kugždąs sutema. 

O kai ateis šypsodams rytas 
Tuo saulės vieškeliu plačiu, 
Širdy liks deimantu įkritus 
Viena iš mano paslapčių. 

Manęs juk niekas neišvarė, 
Pati į naktį išėjau. 
Štai merkiasi žvaigždė vakarė, 
Uola sidabro tirpsta jau. 

Lietuva". Dėl patikimo tai man 
patiko, kad štai jau turim ir 
mes lietuviai net poemą! Bet 
didesnio įspūdžio man nepadarė, 
nes anuomet dar nesugebėjau 
įvertinti pirmų tautinio atgimi
mo daigelių, kurie paprastai 
nesti įspūdingi. Mat, buvome 
gerai apsipažinę su puikia ru
sų poezija, o iš dalies ir su vo
kiečių, anglų ir prancūzų — 
tad gana iš aukšto žiūrėjom į 
savųjų bandymus. Neilgai tru
kus gavau, bene jau penktoj 
klasėj, pasiskaityti Maironio 
"Pavasario Balsų" pirmąjį lei
dimą. Čia jau radau eilėraščių, 
kurie man anuomet atrodė ver
ti tikro, kultūringo poeto. 

Kur lietuvybė jau tv inte tvino 

Su tais įspūdžiais apie Mai
ronį 1903 metais nuvykau į 
Žemaičių seminariją Kaune, kur 
kandidatai suvažiuodavo maž
ne iš visų Lietuvos gimnazijų. 
Čia lietuviškoji sąmonė jau be
santi pradėjus smarkiai kilt ir 
drąsiai rungtis su įsigalėjusia 
lenkyste. Iš rankų į rankas 
klierikuose skraidė amerikinės 
bei prūsinės knygos, dar tuo 
laiku rusų draudžiamos. Be
rods, ten pat pradžioj gavau 
pasiskaityti Maironio a r ne 
prieš dešimt metų išleistą "Lie
tuvos Vistoriją". Šalia Bara
nausko "Nuo Lietuvos, nuo 
Dauguvos pasilikit sveiki" ir 
Vienožinskio "Kaipgi gražus, 
gražus tolimasis dangus" , "Man 
vis tiek pat , "Kaip gražus, 
gražus rūtelių darželis", mielai 
dainuodavom Maironio "Lietu
va brangi mano tėvynė", "Kur 
bėga Šešupė", "Vilija mūsų upe
lių motutė", "Malonios, tykios 
vasaros naktys", "Sunku gyven
ti žmogui ant svieto". Ypač ma
loniai dainuodavom del to, kad 
muziką tom dainom sukompo
navo mūsų mylimasis choro ve
dėjas Juozas Naujalis. Dainuo
davom dėl to, kad mes, daugu
mas kaimo berneliai, buvom 
nuo mažens pratę būriu dainuo
ti — tad ir seminarijoj instink
tyviai rinkdavomės draugėn pa
sidainuoti. 0 kodėl dainuoda
vom ir keletą Maironio - Nau-
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V I S I JAUSKIMES G I L I A I ĮPAREIGOTI 
Svarstymai ir sugestijos Lituanus vajaus proga 

Rašo dr. Juozas Girnius 

M. K. Čiurlionis 1954 spalio mėn. dr. V. P. Vy- įsipareigojimas neliktų tik pa- lis, H. Nagys, P . Rėklaitis, A 
ganto iniciatyva pasirodęs Li- žadu. Staknienė ir kt., iš vyresniųjų 
tuanus įžengė jau į devintuo- Kadangi Lituanus tęsi savo — J. Balys, J. Baltrušaitis, J. ** 
sius metus. Kasmet tenka rū- uždavinius ramiai ir rimtai, be K Karys, A. Maceina, V. Ma-
pintis, kad nebūtų buvę pasku- erzelio ir vadinamųjų "kontra- ciūnas, P. Maldeikis, K. Pakš- S t a s y s S a n t v a r a s 
tinieji metai. Tačiau, kol yra versijų" (vienokių ar kitokių tas, A. Rannitas, V. Sruogienė, 
gyvo rūpesčio, vargai nuveikia- išsišokimų), tai, man regis, jo S. Sužiedėlis ir kt. 
mi, ir žurnalas tęsia savo eg- atliekamas darbas ne tik per 
zistenciją. Tai akivaizdus pa- mažai viešumoje susilaukia dė-
vyzdys, kiek ir mūsų sąlygose mesio (turiu mintyje atskirų 
galima pasiekti nuoširdžiu at- numerių recenzinį aptarimą), 
sidėjimn pasiimtam uždaviniui, bet, gal būt, ir per mažai jver-
Drauge ta i pirštu prikišamai tinamas. Tik žurnalui sustojus, 
parodo, kodėl viskas susiraiz- praregėtume, ko netekome lie-
gioja, kur darbo imamasi biu- tuviškosios informacijos srity-
rokratiškai. Kol daugelis kitų je. Kol laikas, privalome tai | £ 3 į į į T £ V a m u ' R K i a u 
institucijų vis dar tik planuoja matyti 
veiklą, Lituanus jau devinti me 
tai varo didelį darbo barą. 

Auka 
.: • - .•••T. 

Kentuki POAJ&$& 
JAUNIMO AR SENIMO 

PROBLEMA? 

Ypač daug nusipelnyta lie
tuvių dailininkų ir rašytojų 
"pristatymu". Beveik kiekvie
name numeryje aptariamas ku
ris nors iš mūsų dailininkų, ir 
numeris iliustruojamas jo kūri
niais. Tuo būdu buvo supažin
dinta su M. K. Čiurlioniu, M. 

LOPŠINI 

Saules sparnai jau nusviro i naktį 
Greit žiburėlių bu s erdve pilna 
Noriu tau pasaką žvainą pasekti, 
Mik, sūnaitėli, •mik. laime mana... 
Miega jauna ir graži karalaite 
Gintaro rūmu erdviam kambary, — 
Bet į jos pilj — siaubinga atšlaite, 
Mik, sūnaitėli, dausų žibury.,. 

Kur politikai ir kultūrininkai 
susitinka 

Rašau šiuos kelis žodžius, per 
skleidęs turimuosius Lituanus 
komplektus (poros metų stoko-

Apsipratimo pavojus 

Žvelgiant į visas išorines ap
linkybes Lituanus tesėjimas yra 
tiesiog nuostabi apraiška. Visi Ju ~ a r b u t u ? a l i m a Pasipildy-
formalieji jo pagrindai v ra to- t i ? K P a t s ž u r n a J o ^tesėjimas 
kie t rapūs, kad visą laika grė- e i t l m a n a t r o d ė š r a ž i u liudijimu, 
sė krizė. Žurnalo leidėjas yra k a i P S a l i m a i m t i s d a r b o ** •*• 
Lietuvių Studentų Sąjunga, ku- narpliojimo į biurokratines pai
ri pati žurnalui negali užtikrin- m a v a s ' k u r i o s v i s k a - užsmau-
ti finansinio užnugario. Redak- ^ Peržvelgtas žurnalo t un -
toriai ir redakcinio kolektyvo n ^ ^ t o k s P a t » r a ž u s l i u d l - ' 
nariai y r a tiek keitęsi, kad vi- J i m a s ' k a i P S a l i m a d a r b s * d i r b t i 

sų ir išvardinti neįmanoma be sutelktomis pajėgomis be "re-
specialaus "tyrinėjimo". O pre- Prezentacijų" ir "diferenciaci-
numeratoriai? Niekur nepaste- &'- Lygiomis žurnale bendra-

lėnu, V. K. Jonynu, P. Augiumi, 
V. Petravičiumi, T. Valiumi, P. 
Puzinu, R. Viesulu, A. Mončiu, 
A. Kašubiene, A. Elskumi, A. 
Vesčiūnu ir kt. Atitinkamu įva
diniu žodžiu bei vertimais iš ra
šytojų buvo įvesdinti J. Gru
šas, J. Jankus, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis, J . Mekas, H. Ra
dauskas. J. Savickis. B. Sruoga. 
A. Škėma, A. Vaičiulaitis ir kt. 

(Nukelta į 2 psl.) 

Miega jinai ir pabusti negali 
Baltijos kranto šaltam patale — — 
Ak, per toli tau mažam į tą šalį, 
Mik, sūnaitėli, mik, mano dalia... 

Vejai, nebelskit per naktį j langą, 
Buvo perdaug apsiniaukus diena 
Bek, mėnesėli, per mėlyną dangų, 
Mik, sūnaitėli, mik, laime mana... 
O kai žėrėdami prunkš ir įkaite 
Saulės žirgai, viesulu atnešti — 
Gal ir prižadinsi tu karalaitę 
Baltijos mariu žaliam pakrašty... 

(Iš naujo rinkinio "Aukos taurė") 

bėjau žinios, kiek yra užsimo- ^ b i a u j a tiek jaunosios, tiek 
kančių prenumeratą (metams 
du doleriai). Težinome, kad žur-

AUKOS TAURE PRIPILDYTA KANČIOS 
Stasio Santvaro penktoji poezijos knyga 

kančių prenumeratą (metams viduriniosios, tiek vyresniosios Kada spaudoje bei šiaip nm-
- - - - - . - - . kartos rašto žmones. Iš visų tame ar linksmame pokalbyje 

KAZYS B R A D C N A S tik priminti, kad poeto plunks
nos nesiblaškantis stabilumas 

nalas veltui ^ u ^ i n ė i * ™ . ! viso pasaulėžiūrinių ir politinių kas nors Stasį Pilką pavadina ~~~ viso gyvenimo kūryboje nebū-
pasaulio žymesniųjų universite- krypčių! O kadangi žurnalas m ū s ų t e a t r o lordu, man visada d i c i n e t a u t ą š a u k i a n č į o poeto ^ a i ™ š k i a k < ^ ^ a!filiki" 
tų bibliotekoms ir daugeliui ats- l y S ! a i s k m a d e m e s : 0 i r P o l l t l - prisimena taipgi Stasys Sant- kalba, o šiandien nevengiąs ir """ 

varas, kaip mūsų literatūrinio moderniojo, laisvojo eiliavimo, 
gyvenimo lordas, pačia t ikra S a n t v a r a s buvo visada t a s 
ir gerąja to žodž;o prasme. J is pats, nesens tant is ir nejaunė-
man toks pasirodė iš pirmo pa- jantis . Visada buvo t ik ra s San- e z i J o s k n v š a pavadinta labai 
matymo, anomis šviesiausiomis tvaras . Vieniem gal šitai bus prasmingu ir labai santvansku 
dienomis. O apie jas šiandien kūrėjo ver t inime minusas, ki-
kalbą jau galima pradėti visai tiems gi — atvirkščiai. 
kaip pasaką: seniai, labai se- _ . . . 

. f , , . . . Palvjnnimas prie progos 
niai, kada mes provincijos gim- * 
nazistukai tapome pirmą kartą Man gi Santvaro atveju vi-
nuvežti Kauno Valstvbinin Te- sada pr is imena patr iarchališka- do kone sklidinai kančia. Ta-
atran ir būriais maišėmės jo sis amerikiečių poetas Robert čiau ši kančia nėra desperatiš-
priemenėse. buvom labai papras- Frost . miręs sausio 29 d., atšven ka, nėra besiblaškanti tarp bū
tai ir labai draugiškai, bet kar- tęs 88 gimtadienį. Ilgų dešimtme ti ar nebūti, bet dažniausiai 
tu kažkaip pakiliai užkalbmti čių savo poezijos kelyje Fros t maldingai medituojanti, pilna 
vieno, visa išvaizda nekasdie- taipgi liko ištikimas pačiam sunkių žmogaus atodūsių, kada 
niškai atrodančio pono. Pajų- sau. savo nepakar to jamam brai- gyvenimo saulė jau svyra va
tom, kad jis mus pašnekino vi- žui, nežiūrint amerikiečių poe- karop. 
sai nuoširdžiai, šiltu žvilgsniu zijos sūkur ingo ir kaleidaskopi- Aš esmi paklydusi i s garsiai 
glostydamas besistiebiantį jau- nio įsibėgėjimo. Tačiau niekas 
nosios Lietuvos atžalyną. Tuoj žilajam poetui nei iš krit ikų 

kirų politikų bei kultūrininkų. 
Suprantama, kad su kiekvienais 
metais žurnalui ateina krizė: a r 
pasiseks sekančiais metais iš
t e s ė t i Todėl kas metai ir esa
me kviečiami atsiliepti į Litu
anus parėmimo vajų. 

Kad esame pajėgūs paremti 
Lituanus, nėra klausimo, nes 
pakankamai tai įrodėme visais 
prabėgusiais aštuoneriais me
tais Pavojus slypi kitur — ap
sipratime, kad viskas eina 
sklandžiai. "Pakanka žurnalui 
paramos, šiemet galės apsieiti 
ir be manęs". Jei tik tokių "iš-
sijungėlių" susidarytų didesnis 
skaičius, neišvengiamai Litua
nus iš kar to sustotų. Būtų išsi
jungta iš žurnalo rėmėjų ne tik 
"šiems metams", bet jau visam 
laikui, nes nebebūtų ką berem-
ti. Todėl ir tenka kiekvienais 
metais perspėti prieš tokio ap
sipratimo pavojų: jei bent kar
tą žurnalas nesusilauks pakan
kamos paramos, jis bus palai
dotas rankomis visų tų. kurie 
liko pagailėję ar neprisiruošę 
prašytai paramai. 

mą, blogaprasmį archaiškumą 
bei polėkių trūkumą. 

Kada saulelė svyra vakarop 
Penktoji Stasio Santvaro po-

vardu — Aukos taurė. Nesibai
giančios tautos nelaimės aki
vaizdoje ir savo asmeniškų t ra
giškų pergyvenimų poveikyje 
poetas tą taurę šį kartą pripil-

Jau kuris laikas įpratome 
dejuoti dėl išeivijos jaunimo. 
Rašome ir kalbame, kad tas 
jaunimas ir šioks ir kitoks, vis 
daugiau ar mažiau parūgodami 
jo adresu. Žinoma, nėra na
mų be dūmų. Bet tik kariais 
ar ne perdaug tų dūmų jauni
m o pusėn pūstelėjam, ypač 
tie, kurie dėl vyresnio amžiaus 
bei ramybės pomėgio esame 
linkę labiau pasėdėti prie šil
tos krosnies, negu vytis ir net 
pralenkti ateitin šuoliuojantį 
gyVenimą? Kartais gal ir pyk-
telėjam, kai t a s jaunimas ne
parodo noro sėdėti klusniai ša
lia mūsų prie židinėlio ir klau
sytis gražių prisiminimų, drįs-
damas net suabejoti mūsų 
šimtaprocentiniai tikrais pa
tarimais. 

Šituo nenorime pasakyti, 
kad visas tas jaunimas yra 
tikra palaima mūsų tautai, kad 
visi jaunieji t ikri lietuvybės 
angelai sargai. Visokių yra ir 
pas vienus, ir pas kitus. Ta
čiau šiandien nematyti ir ne
vertinti išimtinai jaunimo va
romos vagos, ypač kultūrinia
me laisvojo pasaulio lietuvių 
gyvenime, būtų nedovanotinas 
vyresniųjų nusikaltimas. 

Užtenka tik perversti jauni
mo pastangomis leidžiamus 
žurnalus, daugumoj jų pačių 
prirašomus ir iliustruojamus, 
kad imtume abejoti savo prie
kaištų argumentais. Štai tik 
patys ryškiausieji leidiniai. 
Ateitininkų kas mėnesį pasi
rodanti ' 'Ateitis", redaguoja
ma, administruojama ir užpil
doma pačios jauniausios, sve
timose žemėse bręstančios 
kartos. "Mūsų Vytis" — dvi-
mėnesinis skautiškos minties 
žurnalas, skiriąs nemaža vie
tos visoms mūsų kultūrinio 
gyvenimo apraiškoms. "Met
menys" — labiau santarietiš-
ko ir šviesietiško nusiteikimo, 
taipgi geroka dalimi aštriai 
jaunų žmonių žurnalas. O štai 
ir bendrųjų viso mūsų jauni
mo pastangų vaisius, politiniu 
ir kultūriniu atžvilgiu tiesiog 
neįkainojamos reikšmės ang

lų kalba leidžiamas "Litua
nus". 

Visa tai turint prieš akis, 
iniciatyvos, kūrybingumo ir 
naujo ieškojimo atžvilgiu ky
la labiau senimo, o ne jauni
mo problema. Kuria prasme? 
O ta, kad senimas turėtų la
biau moraliai ir materialiai pa
remti kūrybingąsias čionykščio 
mūsų jaunimo pastangas. Ne 
paslaptis, kad šiame kraš te 
niekas piršto veltui nepajudi
na. Ir negalima reikalauti, kad, 
sakysim, "Lituanus" kas nors 
spausdintų veltui. O šiaip ar 
taip, senimo ir vyresniųjų ki
šenės yra vis dėlto pilnesnės 
negu tų, ant kurių pečių su
krauta "Lituanus" leidimo 
našta. Štai ir yra senimo prob
lema: ar senimas pakankamai 
atsilieps į "Lituanus" vajaus 
šauksmą, ar bus ištiesta jau
nimui ranka ne t ik jo pasvei
kinti, bet ir banknotui "Litu
anus" kason įspausti? 

Antras pavyzdys — šio šeš
tadienio "Ateities" žurnalo 
rengiamas literatūros vakaras 
Jaunimo Centre, Chicagoje, 
pasibaigusio literatūros kon
kurso proga. Iš tikrųjų, pasta
rųjų metų "Ateitis" yra tapusi 
tikru jaunųjų plunksnos talen
tų inkubatorium. Tegu šio 
žurnalo bendradarbių talentai 
dar nebėra pasiekę kokių nors 
ypatingų kūrybinių viršūnių, 
bet jau nėra ir tokiame laips
ny, kad jais domėtis nevertė
tų. Šitai parodė ir "Ateities" 
skelbtasis poezijos, prozos ir 
literatūrinių straipsnių kon
kursas, kuriam buvo skir ta net 
1,000 dolerių. O ir tą tūkstan
tį dolerių sudėjo ne tėveliai ar 
mamytės, ne sambūriai a r or
ganizacijos, bet keletas iš to 
paties jaunimo, studijas bai
gusių tik prieš metus a r du ir 
toli gražu dar nepraturtėjusiu. 
O senimo problema atsiranda 
ir čia, kai kyla klausimas, ar 
vyresnieji bent moraliai savo 
atsilankymu literatūros vaka
ran parems jaunimo kūrybines 
pastangas, ar panorės pama
tyti ir jaunuosius mūsų lau
reatus ir išgirsti jų gyvąjį žo
di? K- Br. 

Adomas Mickevičius, 
Lituanus redaktorius 

verkianti avis —• 
Atrask ir išganyk mane: 
Dangūs džiaugsmo saulėm ir 

žvaigždėm nušvis. 
Ir baltas žiedas pražydės juo

dam klane. 
(Ganytojas, 113 psl.) 

Schemos ir jausmo banga 
Pastarojo rinkinio minties 

M. K. Čiurlionis Muzikos rankraščio vinjetė (tušas) 1909 m. 

po to pokalbio iš savo literatu- nei iš moderniausių amerikiečių 
nei informacijai Lietuvos klau- ros mokytojo ten pat sužinojom, lyrikų dėl to nepasakė: Laba-
simu, ir lietuviškosios kultūros j 0 g tai buvęs rašytojas Stasys nakt. Fros ta i . Priešingai, net 
laimėjimų atstovavimui, tai ly- Santvaras. bytnikiškiausias šių dienų jau-
giomis žurnalan yra susitelkę i r vėliau visada, tiek asme- nimas pagarbiai sklaido jo rin-
ir "politikai", ir "kultūrininkai", niškuos susitikimuos, tiek ma- kinius, mokydamasis žodžio ir 

Turini akimis permetus t a n t » Kg™*™ Lietuvių Ra- vaizdo papras tumo, taiklumo ir 
^ ' šytojų Draugijos Pirmininku, frazės ryškumo. Šituo nesakau, akcentą rodo jau ir atskirų cik-

Aktualiausiais politiniais klau pirmasis įspūdis liko nepažeis- kad j au ir Santvaras mūsuose \ų pavadinimai: Pater noster, 
simais iš jaunųjų Lituanus yra tas. Savo ūgiu, ramia, taikinga yra pasiekęs frostiškų poezijos ^ v e Maria, Credo, Dėkingumo 
rašę B. Mačiuika, T. Remeikis, kalba bei reprezentaciniu Rašy- aukštybių. Sugretinimu norėjau giesmės. Tokios ciklinės eilėraš-
J. Slavėnas. L. Sabaliūnas. J. tojų Pirmininko stotu Santva- ^ H H M M H H H H n a čių grupės skaitytoją ilgiau pri-

Lietuviškojoj studentijoj te- Šmulkštys ir kt., iš "vidurinių- r a s literatų būryje buvo negin- ^ ^ ^ K | B H P Į | [ ^ ^ B B ^ ^ H riša prie vienos ir vienoj vietoj 
bėra ryžto tesėti pasiimtąjį jų" — V. Trumpa, iš vyresniųjų čijamas lordas. Man rodos, kad ^^^^MįUĘįmį^^^^^^^m sukoncentruotos temos, tačiau 
darbo barą. Ir šiemet esame — J. Audėnas, M. Brakas, D. j j s tokiu yra pasilikęs ir da- ^ ^ ^ ^ ^ H j ^ H ^ ^ I ^ ^ ^ ^ B tuo pačiu kai kuriais atvejais 
kviečiami j Lituanus paramos Krivickas, V. Rastenis. V. Si- bar, jau švęsdamas savo am- ^ ^ ^ H H Į H E ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B jaučiama scheminio planavimo, 
vajų. Neabejojame, kad ypač dzikauskas, 9 t Žymantas ir kt. žiaUs jubiliejus ir leisdamas sa- ^ ^ ^ ^ ^ B B H ^ B į | ^ ^ ^ ^ ^ | prarandant spontaniško jausmo 
paslankiai į jj atsilieps jaunes- Atskirai iškeltini puikūs žurna- Vo poezijos penktąją knygą. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | ^ ^ H siūbtelėjimą. Oi ciklais neištęsta 

M. K. ČIURLIONIS PRIPAŽINTAS 
PASAULINIU DAILININKU 

Visu kartu reikalas 

Ramiai banguojanti poezijos 
upė 

O ir ta Stasio Santvaro po-

nioji ka r t a — jau šiame kraš- lo vedamieji, daugelis jų buvo 
te mokslus baigę profesionalai, tiesiog įspūdingi (jų nežinomuo-
Bet tai neatpalaiduoja nuo Li- sius autorius tenka tikrai komp-
tuanus parėmimo ir vyresnio- limentuoti). 
šios kar tos finansiškai pajėgęs- Įvairiais kultūrinės problema- ezija visuose rinkiniuose tekė-
niųjų žmonių, kurių taip pat tikos ar lituanistikos klausimais jo lordiškai ramiai, be ypatin-
nestokoja. O bent doleriu gali- yra teikę straipsnių iš jaunes- gų šuolių ir krioklių. Tai ne 
me ir visi paremti. Esame pa- niųjų V. Doniela, A. Klimas, K. Binkis, kuris rašė ir klasikines 
žadėti, kad būsime namuose ap- Ostrauskas, K. Skrupskelis, R. ūtas ir futuristinius pavasarius, 
lankyti savųjų studentų. Tikiuo- Šilbajoris ir kt., iš viduriniosios Net ir ne Brazdžionis, kadaise 
si. kad t a s pažadas bus ir vyk- kartos — J. Blekaitis. K. Cir- šokiravęs mūsų literatūrinę rai-
domas. Studentų Sąjungos sky- tautas, J. ir M. Gimbutai, P. dą savo "Amžinuoju 2ydu", vė
liai privalo pasirūpinti, kad t a s Jurkus, J. Kaupas. A. Mažių- liau kalbėjęs tiesiogine ir tra- ^ n jos virst'lis, puštas T. Valiaus 

tema, bet išlieta tiesiogine, 
t rumpa ir vienkartise jaus
mo banga, poetui padeda sukur
ti pačius gražiausius šio rinki
nio posmus. Iliustracijai čia ga
lėtų eiti "Prie motinos kapo" 
(141 psl.) ir "Lopšinė (124 
psl.). 

Vėjai, nebelskit per naktį j 
langą. 

Buvo perdaug apsiniaukus 
diena 

(Nukelta į 2 psl.) 

Tik ką išėjusi iš spaudos liuk 
susinė meno knyga, pavadinta 
THE GREAT EXPERIMENT 
(Russian Art 1863 - 1922), ku
rią redagavo Cammella Gray ir 
kurią išleido Abbrams knygų 
leidykla New Yorke. Šiame di
delio formato, puikiame leidiny
je mūsų dailininkas M. K. Čiur
lionis įtrauktas į pasaulinio ma
sto dailininkų skaičių. Didžiu-
lėn knygon, kurioje yra dau
giau 300 iliustracijų, jų tarpe 
24 spalvotos, y ra įdėta taipgi 
įspūdinga M.K.Čiurlionio Žvaig 
ždžių sonatos reprodukcija. Ta
me pat leidinyje randame ir iš 
Lietuvos kilusio žymaus grafi
ko ir teatro dekoratoriaus M. 
Dobužinskio vieno darbo nuo
trauką. 

Išleistoje plačios apimties 
knygoje nagrinėjami žymiausi 
pastarojo laikotarpio pasaulio 
dailininkai (ne vien tik rusai) : 

V. Kandinskij, A. Jawlensky, 
Mare Chagall, I. Levitan, P. 
Picasso ir kt., kurie sukūrė 
naują pasaulio meno erą ir ati
dengė naujus horizontus. 

Aptariant V. Kandinskio kū
rybą, jo giminingumas ir arti
mumas su M. K. Čiurlioniu ap
tariamas taip: "V. Kandinskij 
y ra dvasioje taipgi labai arti
mas lietuvių kompozitoriui ir 
tapytojui M. K. Čiurlioniui, 
kuris dirbo St. Petersburge nuo 
1906 iki savo mirties — 1911 
metų. Pridėtoje bibliografijoje 
kruopščiai nurodyta visa lite
ratūra, liečianti M. K Čiurlionio 
kūrybą. 

Leidinys amerikiečių meno 
pasaulyje turi didelį pasiseki
mą. Nors jo kaina 25 doleriai, 
tačiau į Chicagos didžiuosius 
knygynus atvežtieji egzemplio
riai pirkėjų buvo greit išgrob
styti , j . p t 
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MIKALOJUS DAUKŠA GYVAS IR PO ŠIMTMEČIU 
Domas Velička apie rengiamą minėjimą ir Pedag. Lituanistikos Instituto problemas 

- - •--? 

Artėjant 45 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukakčiai, ku
ri šiemet diena dienon sutampa 
i r su pirmosios lietuviškos kny- ': 
gos Didžiojoje Lietuvoje auto- j 
riaus Mikalojaus Daukšos 350 
metų mirties sukaktimi, ne vie- • 
ną kartą spaudoje teko skaityti, : 
kad Pedagoginis Lituanistikos 
Insti tutas ruošiasi abi sukaktis, 
ypač pabrėžiant šiemetinę "Pos
tilės" autoriaus mirties sukak
tį, paminėti plačiau mūsuose 
dar neįprastu kultūriniams įvy
kiams minėti mastu . Institutas 
šiemet tai daro ne vien tik savo 
patalpose, ir ne vien tik savo 
studentams, bet išeina į plačią
ją visuomenę, iškilmę ruošia 
jai ir kviečia ją minėjime da
lyvauti vasario 16 d. 7 vai. va
karo Jaunimo Centre, Chicago-
je. Norėtume, kad tai būtų už
šalusio ledo pralaužimas trafa
retiniuos ir daugiau politiniuos 
mūsų vasario 16 minėjimuos, 
ypač kad studentų ir Institu
to vadovybės ruošiama akade
mija, atrodo, nepasitenkins vien 
t ik gražiai pratekančiomis kal
bomis, bet reikšis ir atitinkama 
daukšine paroda, net ir specialiu 
leidiniu. Šia proga, norėdami 
detaliau sužinoti apie rengiamą 
iškilmę ir, aplamai, apie šieme
tines Pedagoginio Instituto stu
dijas, kreipėmės keletu klausi
mų į Insti tuto literatūros lek
torių Domą Veličką, kuris su 
jaučiamu šiai institucijai rūpes
čiu ir pasišventimu išdėstė visą 
eilę lietuviškai kultūrai ir lie
tuviškam švietimui įdomių daly
kų. 

— Ligi šiol Insti tutas pašalie
čius retkarčiais pasikviesdavo 
| darbo klases tik reikšminges
nių seminarų progomis. Kurios 
priežastys paskatino šiemet pa
sireikšta plačiau, atrodo okupuo
jant kone visą Jaunimo Centrą 
ir kviečiant visą lietuviškąją vi
suomenę? 

— Priežastys labai paprastos. 
Pirma, einant kad ir bendrinės 
lietuvių kalbos a r literatūros 
kursus, kuriuos dėstyti yra te
kę man, o taip pa t ir lietuvių 
kalbos akcentologiją, kurią dės
to prof. dr. P. Jonikas, negali
ma praeiti, kaip žinote, nesusi-
dūrus su Daukšos vardu. O šie
met, nuo jo mirties sukankant 
350 metų, mums atrodė, kad 
Daukša pagerbtinas kiek pla
tesnės ir viešesnės programos 
parengimu. Taip pat ir Maž
vydas, nuo kurio mirties šiais 
metais sueina 400 metų. Juk 
tai retos ir reikšmingos mūsų 
raštijos sukaktys. Tad studen
tų ir dėstytojų sutarimu ir ruo
šiamės anų dviejų mūsų rašti
jos pradininkų nors kukliam 
pagerbimui drauge su platesne 
visuomene, besirūpinančia sa
vosios raštijos likimu. 

Antra, ruošiantis viešo po
būdžio autorių pagerbimams, 
studentams susidaro žymiai pa
trauklesnės sąlygos tų autorių 
bei jų raštų gilesniam pažini
mui ir susidomėjimui. "Įdomus 
tas Daukšta", prasitarė kartą 
viena studentė, kuriai teko pa
rašyti rašinį apie Daukšą ir są
ryšy su tuo perskaityti apie jį 
keletą veikalų. Taip yra ir su 
kitais Instituto klausytojais, 
besiruošiančiais šiam Daukšos 
pagerbimui. Tas faktas rodo, 
jog pedagoginis veiklos princi
pas yra nepalyginamai veiks
mingesnis už scholastinį dėsty
mo principą. Mano patirtimi pe

dagoginis veiklos principas lai- tenka dėstyti, efektyviausia 
kytinas vienu iš veiksmingiau- priemonė y ra senieji tekstai , 
sių būdų tiek priėjimui pr ie : tik, žinoma, a t i t inkama forma 
klausytojų, tiek prie dėstomo- \ pr is tatyt i . Kokia toji forma, bū-
sios medžiagos. Tik, žinoma, I tų per platus klausimas. Stu-
toks dėstymo būdas pareikalau- dentus domina mūsų rašt i jos 
ja kiek daugiau pasitempimo iš į kalbos senybės, ypač žodyninės 
studentų, o bene daugiausia iš bei morfologinės, senųjų litera-
dėstytojo. i tūrinių tekstų formos ir jų san-

Trečia, Inst i tuto studentai tykiai su kitų tautų l i tera tūrų 
ruošiasi ne t ik lituanistinių da-; formomis. 
lykų dėstymui uždarose klasėse, | Tad iš čia išplaukia ir dėsto-
bet i r viešajai kultūrinei veik- mojo metodo pasirinkimas. Ma-
lai. Toks y ra Instituto tikslas, no patir t imi čia taikliausias — 
Tautinis gyvastingumas, priva- ' lyginamasis metodas. S tudentus , 
čiai glūdįs lietuvio širdy ir pro- kaip j au anksčiau minėjau, 
te, negali t ik glūdėti J i s tur i Daukša domina ir pačia savo 
ir reikštis, nes lietuvybė gali asmenybe, suspindinčia jo "P ra 
būti gyva i r klestėti tik viešo- kalboje". Kiek gi savo sampro-
mis kultūrinėmis apraiškomis, tavimais j is čia senesnis už 

Ketvirta, gimtoji kalba, ku- mus? O Daukšos amžininkų 
rios rašto taisyklių Insti tute epigramos bei dedikacijos ki

tiems skambančios lyg Horaci
j aus odės. Inst i tutą lankantiej i 
jaunuoliai y r a su pastebimu li
teratūr iniu polinkiu i r aiškiu 
tautiniu apsisprendimu. J ie ne-
besvarsto problemos, daukšiš-
kai tar iant , " a r čia lakšt ingala 
suokti, a r ožiu mekenti". . . 

— Visur j au įpras ta rašyt i 
ir kalbėti apie mūsa čionykščio 
jaunimo vis mažėjantį domėji
mąsi lituanistika. Taigi pagal 
tai ir s tudentą skaičius Inst i tu-

| t e turėti} mažėti. Kaip iš tik
rųjų y r a ? 

Nuo pa t Ins t i tu to įsikūri
mo pradžios (1958) j o kiaušy-

Kanauninko BCkalojaas Daukšos "Postilė", stambiausias (632 psl. ) jo veikalas, vienas reikšmingiausių šaltiniu lietuviu 
mokslui, šį veikalą Daukša rašė apie 15 metų. 

kalbos 

Danguole Sadūnaite - Sealey 

TRAPIEJI ESKIZAI 

Domas Velička 

mokomės, nėra tik nebylus ra
šymas ar nebylus skaitymas. 

tojų skaičius nebuvo didelis. 
Čia telkiasi, kaip j a u minėta, 
daugiausia tokie individai, ku
rie turi l i teratūrinį a r apskri ta i 

J i y r a ir kalbėjimas. O tai gal r a š t o P°Hnkį. J a u ir dabar da-
svarbiausia. Cia tuojau ir susi-, "* J* * « * * Jaunimo laikraščių 
duriame su gyvojo žodžio kul- redakcijose. Šiuos mokslo me-
tūra (jo tartimi, intonacija). t u s pradėjome su 28 naujais 
Kuriam kalbos ar l i teratūros studentais, o Ugi semest ro galo 
dėstytojui šis klausimas gali J u nubyrėjo kone pusė. Dalis 
nerūpėti? Juo labiau dabar, ka- pasi traukė dėl nepakankamo pa
dą mūsų kalba stiprokai veikia- siruošimo einamam kursui sek
ma anglų kalbos įtakos. u a r d ė l ištvermės stokos, o Į 

Penkta, kaip apskritai kiek- k i t i e m s Inst i tutą kliudo lankyti 
vienam individui, kiek linktelė- k i t u mokyklų darbai, atl iekami 
jusiam į rašytinę bei gyvojo žo- t a i P P 4 1 šeštadieniais. Stat is t iš-
džio kultūros kūrybą, taip ir to- k a i ištvermingų s tudentų skai-
kio polėkio Inst i tuto klausyto- &118 n e niažėja, o palaipsniui, 
jui nebeužtenka uždaros darbo n o r s i r nežymiai, vis auga . Vie-
klasės su nuolatiniais p a s k a i t ų , n a s tokių ištvermingų, net iŠ 
draugais. J a m reikia platesnės Indianos važinėjančių, y r a Uo-
ir didesnės auditorijos, kitaip s i s Juodvalkis, 
tar iant — viešumos. Tad gyvo- — Šiemet, kaip girdime, Ins -
jo žodžio kultūros atžvilgiu vie- titulas pirmą kar tą bando pa
šas Daukšos pagerbimas stu- siekti s tudentus ir už Chicagos 
dentams bus dėkinga pasireiš- ribų, organizuodamas s tudi jas 
kimo proga. ne akivaizdiniu, bet korespan-

Šešta, Institutas, siekdamas dencuuu būdu. Kaip š i tas da r -
atlikti lietuviškojo švietimo už- bag vyksta ir kiek tu r i t e s tu -
davinį, išplaukiantį iš visos lie- dentn visoje plačioje Ameri-
tuvių visuomenės aspiracijų, ne- koje? 
galėtų, mano nuomone, pasilik- — Dalinį Inst i tute 'einamų 
ti tik uždarose darbo klasėse, dalykų dėstymą, kur iam šiuo 
Visuomenė, kuri jį remia, turi nietu man tenka ir vadovaut i , 
teisę, kiek galima arčiau, jį ir pradėjome nuo šių mokslo me-
pažinti su visomis jo pastango- tų pradžios. Užsiregistravo per 
mis ir trūkumais, ką iš dalies 50 studentų, ne tik iš Araeri-
Daukšos atminimo dalyviai va- kos, bet ir iš kitų k raš tų (Ka-
sario 16-tą ir galės pastebėti. 
Štai tos pagrindinės priežastys, 
skatinančios Institutą išeiti į 
platesnę viešumą. 

— Kokiais metodais ir ku-

nados, Vokietijos, net Aus t ra 
lijos). Darbui beeinant, jų liko 
23. Tas kiekis dar ir ligi šiol 
tebesilaiko. Nuo vvsario pra
džios pradėjom antrąjį mokslo 

riomis priemonėmis pasiseka semestrą su naujų s tudentų re-
čia bręstančius studentus sūdo- gistracija. Kiek įstos naujų, tuo 
minti pirmu įspūdžiu tokia to- tarpu da r neaišku. Atsiliepimų 
Įima i r taip nuo šių laikų atiri- Jau gauta net iš Argent inos. 
jusia senąja mūsų literatūra, Antrojo semestro darbas pra-
šiuo atveju Mikalojum Dauk- sidės nuo vasario vidurio. Be 
Ša? jau žinomų instituto dėstytojų, į 

— Pirmuoju įspūdžiu sūdo- neakivaizdinį dėstymo darbą, 
minti senąja literatūra ne tik Insti tuto kviečiami, įsijungė 
studentus, bet ir Aukštesnio- prof. dr. Pranas Skardžius, 
šios Lituanistinės Mokyklos mo- prof. dr. Jonas Balys, prof. dr. 
kinius, kuriems apžvalginį tos Jonas Grinius, dr . Henr ikas Na-
literatūros kursą man taip pat (Nukel ta į 2 psl.) 

PAVIDALAI 

Dėlioju baldas 
Trapaus 
Birželio ryto. 

Uostau žoles 
Vešlias šešėlių 
šluotas 
Atplokdau. 

Aguonų puodukus 
Rausvon eilėn 
Rikiuoju. 
Vėl perstatau — 

Ir klausiu. 

Ką slepia 
Jūsų formos? 
Kas budi 
Už tylos? 

DURYS 

Ko noriu 
Temstant? 

Upfls 
Vėjo dejones — 
Išsilaisvinimo 
I i ilgo — 
Ilgo 
Laukimo 
Varžto. 

Vejas ir upe 
Praeina. 
(liūdesio 

Įsiūbuotam 
Or© ) 

S. 
Brėkštant — 

Keistai geltonos 
šviesos ietys 
Užgauna mane 
Vieną — 

Vienoje būty. 

IŠĖJIMAS 

1 
Palikai man 
Dangų niūrų. 
Ir kvapą kartų 
Levendros 
Dirvoj. 

Kam paukščio 
Riksmą 
Sieloje 
Išsinešei? 

Dienos drausmėj 
Girdžiu jo 
Klaiku balsą 
Ir begu — 
Bėgu 
Prieglaudon 
Nakties 
(Tos liudininkės 
Tave išėjimo) 
O nužudytas 
prieglobstin. 

HN STEMMA ILLVSTRISS1MB 
A C REVERENDISSIMI DOMlNf D. M E L , 
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Temport difpacant, fremmata darą Duamt. 
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\Kentčnl PaAJCbčbį, 
VIENYBE ĮVAIRYBĖJE 

Įvairių sričių pagrindams judant 

Mikalojaus Daukšos "Postiles" dedikacinis puslapis su vysk. 
Merkelio Giedraičio garbės insignija. Apačioje Vaclovo Labu-
nausko lotyniška Epigramma, skirta tam pačiam vyskupui, sa
vo lėšomis išleidusiam Daukšos "Postilę". 

Pasauliui tenka pergyventi 
momentų, kada rodosi, tik be
pročiai ir šventieji gali išlikti 
neišėję iš proto: pirmieji dėl 
to, kad jau išėję, o antrieji dėl 
to, kad perdaug stipriai laiko
si dvasinėje, nuo žemės drebė
jimų išzoliuotoje srityje. To
kiais momentais kyla klausi
mas apie audros d a r nenu
siaubtas sritis, neišklibintus 
stulpus, srovės neišgraužtus 
krantus, kuriais da r galima 
pasitikėti, remtis ir žengti pir
myn. Dėl to daugiau kalbama 
ir rašoma apie žmonių persi
orientavimą. 

Kūrybinė evotiucaja 

Žmoniją įežko Ą*tuj*į keliu. 
Ji, d a r taip neseniai visa bū
tybe kovojusi dėl laisvės, ly
gybes ir brolybės idealų, dėl 
jų herojiškai daug praliejusi 
kraujo, šiandien juos pamirš
ta ir skelbia autoriteto, draus
mės ir kolektyvo primatą. 

Žmonės mėtosi iš vieno kraš
tutinumo j kitą. Laisvę gynę 
iki sauvaliavimo, šiandien jie 
ima garbinti diktatūras, ku
rios vakar atrodė žiauriausio
mis tironijos formomis. Indi
vidualizmą atvedę iki kraštu
tinių ribų, šiandien vykdo in
tegralinį kolektyvizmą, kur 
individui visiškai nebėra vie
tos. Kovoję dėl absoliučių in
dividualinės iniciatyvos teisių, 
šiandien visas gyvenimo sri
tis be sąlygų nori atiduoti eta-
tistinio mechanizmo valiai. 

Ar visa tai yra progresas 
a r regresas? Nuomonės skiria
si. Vieni skelbia, kad praside
da nauja negirdėtos didybės 
epocha, kiti, kad grįžta tam
sūs barbariški, priešistoriniai 
laikai. Kas vieniems yra di
džiausia pažanga, kitiems — 
klaikiausia atžanga. Bet vis 
dėlto yra ne dvi, bet viena tie
sa. Tai yra nei radikalus pro
gresas, nei tamsus regresas. 
Tai kuriamoji evoliucija, kuri 
niekam niekada neleidžia vie
loje sustoti. Tai gyvybinis po
lėkis, nežinąs nei poilsio, nei 
ribų. reikalaująs nuolatinio 
keitimosi ir be paliovos ieškąs 
vis naujų formų, štai ką pran
cūzų filosofas Henri Bergson 
(1859. X. 18—1941. I. 4) sa
ko: "Prieš gyvenimo evoliuci
ją ateities vartai pasilieka pla
čiai atverti tai kūrybai, ku
ri be galo trunka". Niekas vi
siškai nepasikartoja ir nieka3 
absoliutiškai nauja nesidaro. 
Visa, kas vyksta, turi gilius 
praeities pėdsakus. "Trūkimas 
yra tęsiama praeities pažan
ga, jis apglobia ateitį ir žy
giuodamas plečiasi. Su visa 
mūsų praeitimi ir su origina
lios mūsų sielos pasisukimu 
mes trokštame, norime ir vei

kiame" (Bergson). Kas pergy
venta, kas patirta, tas nieka
dos nežūsta. Bet niekas i r ne
pasikartoja, "Tikrasis trūki
mas, sako minėtas filosofas, 
tai tas, kuris graužia daiktus 
ir palieka savo dantų pėdsa
kus. Jei viskas yra laike, tai 
viskas išvidiniai keičiasi, i r to
ji pati konkreti tikrovė nie
kados nepasikartoja. Pasikar
tojimas galimas tik abstrak
cijoje. Tad yra tik trūkimas, 
tik kūrybinė evoliucija, nuo
latinis keitimasis, gyvybinis 
polėkis, bet nėra čia radika
laus praeities išsižadėjimo, nei 
mechaniško grįžimo atgal. Vi
sata t runka. J u o labiau mes 
pagilinsime laiko prigimt}, jaa 
geriau suprasime, kad trūki
mas reiškia išradimą, formų 
kūrybą, nuolatinį visiško nau
jumo gaminimą." 

Žmogus — kurianti būtybė. 
Kūryba — charakteringiausia 
žmogiškumo ypatybė. Kur yra 
žmogus, ten ir kūryba. O kur 
kūryba, ten ir nuolatinis keiti
masis, nepaliaujamas naujų 
formų kūrimas... "Sąmonė yra 
kūrybos ir laisves sinonimas", 
sako H. Bergson. 

Platus protas ir gili širdis 

Žmogus, galėdamas galvoti, 
turėdamas sąmonę, gali anali
zuoti, svarstyti, pasirinkti, vis
ką tobulinti, nuolat kurti . 
Prancūzų filosofas Eduard Le 
Roy (1870—1954) sako: "Žmo 
gus, iš tiesų, savo spindinčia 
sąmone, sugebėjimu suvokti 
idealą, pastangos laisve įgijo 
baisią savybę — kritikuoti ir 
teisti tikrovę", šiam dalykui 
reikia plataus proto ir gilios 
širdies. 

Individualiniai, meniniai, li
teratūriniai, religiniai, sociali
niai ar tautiniai skirtumai tu
rėtų privesti prie vaidų ne dau
giau, kaip vaivorykštės spal
vų ar muzikos garsų skirty
bės. Iš begalinės garsų ir at
spalvių kombinacijų daugybės 
gamtoje kyla stebuklinga sa
vo vienybe įvairybė, o ne biau-
restis ir kakofonija. Argi ne
same ir mes garsai ir atspal
viai, kurie turėtų derintis. Ko
dėl jau tūkstančiai metų žmo
giškasis kosmas teikia tą gra
sų kruvinų žmonių susiremimi-
mų, tų pilietinių, meninių, li
teratūrinių, filosofinių i r as
meninių peštynių vaizdą? 

Užtektų parodyti kiek ma
žiau egoizmo ir puikybės, kiek 
daugiau plačiaprotybės ir jaus
mo — širdies, kad daug pikto 
ir nelaimių būtų išvengta. Už
tat kasdieniniame gyvenime 
reikėtų tramdyti šiurkštumą 
ir despotizmą, godumą ir pa
vydą ir ugdyti daugiau pakan-

(Nukelta į 2 psl.) 
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TAUTOS ŠVENTĖJE SU DAUMANTO PARTIZANAIS 
Dailininkes Bronės Jameikienes žodis, kovotojų knygą atskleidžiant *) 

"Sveikiname Jus, laikinai ne 
tekusius tėvynės Lietuvos. P a 
sveikinimui tiesiame rankas . 
Jos kruvinos, kaip ir mes pa 
tys. Nebijokite... Tai mūsų pa
čių kraujas, okupantų azijatų 
liejamas. Ir liejame ji ne lašais, 
bet upeliais... Ir vasarą nesus
kumba saulė kraujo išdžiovinti, 
o žiemą — speigai jo sušaldyti" ', 
— aidi pavergto lietuvio skun
das mums, broliams ir sesėms 
už tėvynės ribų... 

Tai partizano Juozo Lukšos -
Daumanto ir jo kovos draugų 
balsas. Jis atvedė mus čionai 
šiandien stabtelėti minutėlei i r 
susikaupti. 

Tiesa, Juozas nėra vieninte
lis didvyrio mirtimi savo žemė
je kritęs laisvės kovotojas. J ų 
yra ne vienas ir ne du tūkstan
čiai. Tačiau Juozas yra vienin
telis liudininkas, palikęs tų lais
ves kovų gyvus pėdsakus mums, 
mirtingiesiems. Jis tapo mums 
visos rezistencinės kovos sim
bolis ir, lenkdami galvą j a m , 
kartu lenkiame ją ir visiems ki
tiems, žinomiems ir nežino
miems laisvės kovotojams, len
kiame savo artimiesiems išblaš
kytiems Azijos plotuose ar pa 
silikusiems benamiams savo pa
čių žemėje. Mes lenkiame galvą 
mirusiems ir dar gyviems tebė
gantiems didvyriams anapus i r 
šiapus raudonosios uždangos. 
Lenkiame ją ir prieš didvyrį, 
sėdintį šalia jūsų šitoje pačioje 
salėje, kurio žygdarbių niekas 
neužrašė ir nepaskelbė ir mes 
nežinome jo vardo. Mes lenkia
me galvą ir prieš jus, brangieji 
laisvės kovotojai, kurie dar gal
vą paguldysite už gimtąją že
mę. 

Netrūko didvyrių mums nie
kada; netrūksta jų ir šiandien. 
Istorija kartojasi. Tauta yra t a 
pati. Ir idealai tie patys. Ir kan
čios. Tik mes, ar besame t ie 
patys? 

Mūsų tautos garbinga praei
timi mokame pasigirti. I r mū
sų didvyrių nuopelnais pasidi
džiuoti mėgstame. O ką galėtu
me jiems mes parodyti, jei j ie 
kada, šimtmečių suneštas dul
kes nusipurtę, atsikeltų iš ka
pų? Ir ką jiems tada atsakytu
me? Gal, kad esame "kanki
niai", kurių gyvenimas pasibai
gė su sienos peržengimu anais 
nelemtaisiais metais, kad mes 
bijome iš kiauto pajudėti, jog... 
nesubyrėtume, ir kad visas pa
saulis kaltas dėl šios mūsų ne-

Juozas Zikaras Laisve 

*) žodis tar tas Daumanto "Par
tizanų" antrosios dalies pr is ta j^-
me ir įspūdingame partizanų pa
gerbime, suruoštame Lietuvių Fron 
to Bičiulių sausio 27 d. Chicagoje. 

da l ios . Ga l ime ka l t i n t i pasaul į 
dėl nejautrumo, tačiau, kažin a r 
ir mūsų pačių j au t rumas nėra 
kiek apkerpėjęs? Ar nepasida
rėme jau t rūs t ik ta i sau? 

Kada, zvimbiant kulkoms ir 
krintant bomboms, dairėmės ta
ko į laisvąjį pasaulį, negalvo
jome, kur, kaip ilgam ir kodėl 
ieškome savo galvai prieglobs
čio svetimųjų žemėse. Nebuvo 
tada laiko galvoti. Gyvenome 
ta diena, t a valanda. O šian
dien, kažin ar vis to laiko dar 
neturime pagalvoti, kodėl čio
nai mes esame? 

Verkšlenti nesunku, o užuo
jautos paieškoti irgi ne pro šalį. 
Tačiau, gyvenime niekas nėra 
pasiekiama lengvai. Ryžtui rei
kia pastangų ir nevienai kliū
čiai nugalėti. Mes tik stengia
mės užliūliuoti save, laukdami 
progos be pastangų įsigyti ne
mirštamų vertybių. Tačiau jų 
negalima nupirkt i : j a s reikia 
savomis jėgomis užsitarnauti. 
O t uo labiau laisvės. Jos nie
kas nedalina. Ją reikia išsiko
voti. 

Kada buvome pavergėjų pri
spausti, šaukėme laisvės žodžiui 
ir minčiai. Dabar gi, kada nie
kas mūsų nebevaržo, mes kaip 
ir pamiršome ne tik šaukti, bet 
garsiau ir prakalbėti . Namie, tė
viškėje palikę a r Azijoje išblaš
kyti mūsų žmonės nesvyruotų 

pasikeisti su mumis, kad tik ga
lėtų mūsų tautos didžiąją tra
gediją pasauliui paliudyti. Mes, 
tačiau, ar turėtume drąsos su 
ja is pasikeisti? Esame laisvi, ir, 
atrodo, kad taip ir reikia. Ta
čiau laisvė nėra tiktai privile
gija. Laisvė y ra ir pareiga. Ko 
mūsų žuvusieji partizanai ne
suspėjo, o mūsų broliai namie 
ir Sibire negali, turime mes pa
daryti . Jų viltys ir troškimai 
sudėti į mūsų rankas. Tėvynei 
juk ir mes skolingi, ne t ik jie. 
I r t a tėvynė nereikalauja, kad 
visi jos sūnūs būtų didvyriai. 
Tėvynei nėra juk nei per dide
lės, nei per mažos aukos. Jai 
reikalingos ir tokios aukos, ku
rias galėtume ir mes, kad ir 
čionai būdami, padaryti . 

Daug ką mes čia švenčiame 
ir daug visokių minėjimų turi
me. Gal kartais ir perdaug: su
kaktys, jubiliejai, kieno nors 
veiklos dvidešimtmečiai, dešimt
mečiai ir netgi penkmečiai, lyg 
būtų didelis nuopelnas savo pro
fesijoje dirbti a r pasirinktai or
ganizacijai priklausyti. O tų, 
beveik kasdieninių, minėjimų 
jūroje gal paskandiname ir tik
rai minėtinus įvykius bei asme
nis, kurie tautai gal dar šį tą 
davė ir šalia profesijos. Prisi
mename juos, paprastai , kai jų 
jau gyvų nebėra. Atseit, tik 
mirtis gali žmogui atnešti lau
rų vainiką. Tačiau gi pasišven
tėliai tuos darbus atlieka ne 
mirę, o gyvi d a r būdami, tik 
mes jų nepastebime. O jei i r pa
matome, tai gal neįstengiame jų 
vertinti, nei mūsų draugų ryž
tu ir laimėjimais džiaugtis, jei
gu tie laimėjimai mūsų pačių 
neliečia. Mes nebesugebame 
drauge su kitais net liūdėti, nes 
liūdesys juk užtemdo mums 
saulę. 

Šiandien esame gal tragiš
kiausio mūsų tautos laikotarpio 
liudininkai. Savo akimis matėme 
nepaprastą mūsų rezistencijos 
kovotojų ir dvasininkų pasiau
kojimą, o priimame visa, lyg 
tai būtų buvę eiliniai dienos 
įvykiai. O mūsų brolių auka nė
ra mažesnė už kitų. Pirmieji 
krikščionys atidavė savo gyvy
bes alkaniems liūtams arenose. 
Jie kentėjo ir mirė už idealus. 
Ir mūsiškiai už idealus. Ir kan
čių pakėlė nemažiau, nes moder
nusis budelis sugalvojo daugiau 
ir rafinuotesnių kankinimo bū
dų. Ir kankinių skaičius bene 
bus jau prašokęs ir anų. "Šven
tasai Tėve, mums. mirštantiems 
už Religijos ir Tautos laisvę, su
teiki palaiminimą" — meldžia 
mūsų kankiniai savo laiške Ro
mai. O ar daug mes sielojamės 

(Nukelta į 3-čią psl.) 

ADOMAS VARNAS MINDAUGO VAINIKAVIMAS 

NE ŽEMĖS DERLUMU, NE MIESTŲ IR PILIŲ TVIRTUMU 
Kan. Mikalojaus Daukšos 350 metų mirties sukakčiai paminėti 

Yra asmenų, kurie prieš šimt
mečius gyveno, dirbo, kovojo, 
kentėjo ir mirė, bet savo dar
bais ir idėjomis amžiais išliko 
gyvi — nemarūs. Tokių asme-

A L E K S A N D R A S T V E R A I T I S 

.:•:>:,. : « , ™ ::-

ninku kapitula išrinko naujuo
ju vyskupu Mikalojų Pacą, o 
kol j is atvyks užimti vietos, M. 
Daukšą paskyrė vyskupijos 
valdytoju, 

nybių t a r p e turime šviesųjį ka- k ^ klebonu, o po poros metų, niame 1574. V. 27 testamente Naujajam vyskupui perėmus 
nauninką MikaloJŲ Daukšą, nuo 1 5 7 2> J a u Varnių kanauninku, paskyrė jį vienu iš savo testą- vyskupiją, kan. M. Daukša ne
kurto mirt ies šiais metais apie T a d spėjama, kad anksčiau apie mento vykdytojų. delsdamas 1613 m. vasario 13 
vasario 16 d. sueina 350 metų dešimtl n^tU jis turėjęs eiti Paskui, 1585 m., kan. M. d . S Urašė testamentą, o po ke-
sukaktis. Tad šia proga, kiek įvairias žemesnes bažnytines Daukša pakeliamas vyskupijos ylų dienų, spėjama apie vasario 
kuklūs spaudos puslapiai leidžia, Pareigas. Juk anais laikais t ik oficiolu, ir juo išbuvo ligi 1592 1 6 d , atsiskyrė su šiuo žemiš-
tenka no r s trumpais bruožais d i d i k u s ū n u s tegalėdavę greitai m. šiose pareigose būdamas, k u o j u gyvenimu. Jis palaidotas 
apžvelgti nemirtingojo kanau- i š k i l t i bažnytinėje hierarchijoje, dažnai eidavo faktiškojo vys- Varniuose, 
ninko nueitąjį gyvenimo kelią, T a č iau manoma, kad kan. M. kupijos valdytojo pareigas, nes . . 
j o darbus ir šiųdienę jo reikš- D a u k š a labiau tik dėl rimto pa- vysk. M. Giedraitis politiniais vertingiausias palikimas 
m ę . siruošimo pradėjęs kilti bažny- Lietuvos reikalais ilgesniam lai- Kan. M. Daukša gyveno tuo 

tinėje hierarchijoje. Vyskupas kui išvykdavo ne tik į Vilnių, laikotarpiu, kai Lietuvoje vyko 
Gyvenimo kelias j Petkevičius suteikė jam ka- bet ir j užsienį. Vysk. M. Gied- katalikų spyriojimasis prieš 

Kan Mikalojaus Daukšos ne nauninko laipsnį, o priešmirti- raičiui mirus, susirinkusi Medi- protestantizmo įsigalėjimą. Ka-
naunininkas M. Daukša šioje 
kovoje iškilo kaip aukštos eru
dicijos tolerantas kitatikiams, 
bet ir sumanus kovotojas už 
katalikybės išlaikymą lietuvių 
tautoje. Jis, pasisakydamas 
prieš protestantizmą, neužgau
liojo nei šio tikėjimą, nei asme
nų, ir net visai jų niekur nemi
nėjo, bet tik skatino kitus dva
siškius skleisti katalikų tikėji
mą liaudžiai gimtąja lietuvių 
kalba. Kadangi dauguma anų 
laikų dvasiškių nemokėjo lie
tuvių kalbos, ta i jis pirmasis 
stvėrėsi paruošti religinių kny
gų liaudžiai gimtąja kalba. Tai 
buvo kultūringas ir reikšmin
gas kovos ginklas. 

Pirmasis šios rūšies jo dar
bas buvo: "Katechismas Arba 
Mokslas kiekvvienam krikszczio-
nii privvalus". Tai D. Jokūbo 
Ledesmos katekizmo iš lenkų 
kalbos vertimas, išleistas 1595 
m. Vilniuje. Šis katekizmo ver
timas buvo skiriamas lietuviš
kai nemokantiems kunigams, 
todėl j is išleistas tik nedideliu 
tiražu. 

Dabar jau tikrai žinoma, kad 
apie 1506—1589 m. taip pat Vil
niuje buvo išleistas ir lietuviš
kas Kanizijaus (Canisius) ka
tekizmas, bet kol jis nėra su
rastas, tai M. Daukšos "Kate
kizmas" laikomas pirmuoju Di
džiojoje Lietuvoje išėjusiu ka-

iM. DAUKŠA APIE GIMTĄJĄ KALBĄ talikišku leidiniu-iš ***>• - P i r " 
muoju žinomu lietuvišku spau-

Kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta, tokia prasta ir niekinga, kad diniu Vilniuje. Dėl nedidelio eg -

tik jaunystė, bet ir gera pusė 
gyvenimo kelio paliko mums 
miglota, beveik nežinoma. Tik 
roji gimimo data, jo mokslini-
mosi eiga nėra aiškios, o tik 
spėjamos. 

Mūsų kultūros istorijos tyri
nėtojų prof. Vac. Biržiškos ir 
K. Jablonskio nustatyta, kad 
kan. M. Daukša y ra kilęs iš se
nos lietuvių bajore giminės, sie
kiančius vytautinius laikus. Ši 
giminė y r a kilusi iš Didž. Lie
tuvos Kunigaikščio Vytauto 
bajoro Vaidilos. Tai buvo ky
lanti, turtėjanti ir garsėjanti 
bajorų giminė, bet nesuskubusi 
iškilti į pirmaujančius Lietuvos 
didikus - kunigaikščius. 

Kanauninkas M. Daukša bu
vo pirmasis Baltramiejaus Mi-
kalojaičio Daukšaičio, gyvenu
sio Babėnuose, iš pirmųjų ve
dybų pirmasis sūnus, gimęs 
apie 1527—1528 metus. Moti
na neileai gyvenusi, ir jos var
das nežinomas. 

Pradinį mokslą M. Daukša 
galėjo įgyti Vilniuje, gal būt, 
katedros, Šv. Jono ar Abromo 
Kulviečio mokykloje. Tačiau 
spėjama, kad greičiausiai jis, 
kaip bajoraitis, galėjo būti mo
komas namie. Galėjo būti ir su 
kitais didikų vaikais kokiame 
nors dvare pasamdyto mokyto
jo ruošiamas studijoms užsie
niuose. 

Anų laikų lietuviai didikai ir 
bajoraičiai, besiruošią būti ku-

Juozas Zikaras (1881-1944) Knygnešys 

nigais, daugiausiai vykdavo į net™rėtų šių trijų savu ir tarsi įgimtu dalyku: tė%ų žemės, papročių z e m p l įo r ių skaičiaus ir M. Dauk-
tr i i__: i : . : i_s*.„_ "" kalbos? \ įsais amžius žmones kalbėjo s a \o gimtąja kalba ir visados Krokuvos, o kai kurie į kitus rūpinosi ją išlaikyti, turtinti, tobulinti ir uražinti. Nėra tokios me . šos katekizmo pirmojo origina-

linio leidinio nėra išlikę. 
Kaip neatsiejama šio veika

lo dalis, tiktai kitu antraštiniu 
lapu. buvo išleista "Trumpas 
Budas Pasisakimo, arba Ižpaži-
nimo Nuodėmių". įjungiant ir 

Fa r t -J, -.~- j f-.-'- .-;••-- - N „u: :^ K-S .a -i-/<iUii,aru tanų 

V a k a r ų E u r o p o s un ivers i t e tus , tautos, nėra tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtu vartojama sa 
B e t iki šiol nei Krokuvos , nei va kalba. Tąja kalba paprastai visi rašo įstatymus, jąja leidžia savo-
k i tų V a k a r ų E u r o p o s un ivers i - s»°** »" svetimų tautų istorijas, senas ir naujas, jąja aptaria visus vals-
t e t u s t u d e n t ų metr ikac i jose M. ty1** pp0<a , , . s< & Kražiai ir padoriai vartoj i visokiais atvejais bažny-
_ , v j . »,•, . cioje, taryboje, namie. Pati prigimtis visus to moko, ir kiekvienas be-
D a u k š o s p a v a r d e s neuz t ik ta . v e j k . . motin(ys k H i t i n e s į s a u n a mVmkį -} s a v ą j ą k a ) b a _ j ą % a > t o t i K . 
T u o t a r p u kanaun inko išsi lavi- laikyti ir propaguoti. 
n ; m a s i r t u rė tos ios bibl iotekoje » žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne "Malda S. Tamosziaus ižg Aqui -
knvgos by lo ja , kad a u k š t u o s i u s miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos. b*.f daugiausia išlaikydamo* n o " įr "Salve Regina" (Sweika 
moks lus j i s bus baigęs V a k a r ų "K

r 1 J ! ? , * * J 1 . 1 ^ * a , b * S d i d i n a . , i . r K , : , i k " ,Tn<,™™». į t a i k ą ir K a r a I y t > f c r ) k u r i o s d a b a r v r a 
' . - . . . i , . brolišką meile. Katba vra betidras meiles r \> \s . \ ipnvhe s motina, pilie- . . . . . .„ 

E u r o p o j e . Spė jama, kad apie t j s k u m o ^ v a . s . valstybės sargas. Sunaikink ją — sunaikinsi santaiką, žinomos, kaip pirmosios Iietuvis-
1543 a r 1544 m e t u s bus išvy- vienybe ir gerove. Sunaikink ją — užtemdysi saule danguje, sumiišysi kosios religinės katal ikų g ies -
kęs į užsienį universitetinėms pasaulio tvarką, atimsi gyvybe ir garbe. rnės. 
studijoms. V i s a **• ™ka-n ne , a m - k a d P^'^iau kitu ^ a l h» mokėjimą ir var- Stambiausiuoju kan. M. Dauk 

Į dokumentinę dienos šviesą ^ ' 7 * " * J , s f ? o s \ ! s y ™ ° " i u - h , , \ ° ,ir t e v e r t i n a m a ir ciriama>. š lietuviškosios katalikiško-
, », T^ i - -i i *-, irrfn * s tiktai -merkiu mušu gimtosios lietuvių kalbos apleidimą, kone i— , , _ 
Kan. M. Daukša įskyla tik 1570 Sjžadėjbną »r bodėjimąsi j a . . . šios spaudos veikalu y r a "Post-
m., kuriais jis vadinamas Kra- (IŠ "Postiles" prakalbos) - (Nukelta j 2 psl.) 
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BENDRASIS LIETUVIU IR AMERIKIEČIU 
RELIGINĖS MUZIKOS FESTIVALIS BOSTONE 

Išpildomos komp. Jeronimo Kačinsko koncertines mišios ir Dvoržako Stabai Mater. 
Dalyvauja lietuvių ir amerikiečiu chorai, solistai ir varinių instrumentų ansamblis 

JUOZAS LEIMONAS, 
Boston, Mass. 

davinio platesnės kūrybinės 
apimties, turėjau atsisakyti tų 
nuostatų ir komponuoti laisves-
niame stiliuje. Tokiu būdu mi
šios išėjo gana ilgos, su dažnai 
pasikartojančiu tekstu, daugiau 
tinkamos koncertų estradai . Ne
žiūrint to, stengiausi, kiek gali
ma, daugiau priartėti prie baž
nytinės muzikos charakterio. 

— Jūs savo kompozicijose 
apsčiai naudojate moderniškos 
muzikos stilių, todėl būtu įdo
mu patirti, kiek tas stilius y ra 
galimas panaudoti bažnytinia
me giedojime ir kiek J ū s jį pa
naudojote šiose savo koncerti
nėse mišiose? 

— Dėl modernesnio stiliaus 
jvedimo į bažnytinę muzikos kū
rybą ir giedojimą j a u nebėra 
tiek ginčų, kaip netolimoje pra
eityje. Tas stilius nesulaikomai 
tai šen, tai ten išsiveržia. Nei 
moderni melodija, nei harmoni
ja neiškreipia bažnytinės muzi
kos stiliaus, jei kompozicijoje 
vengiama pasaulietiškos muzi
kos elementų. 

Savo mišiose gerokai nutols-
tu nuo įprastinių bažnytinėje 
muzikoje vartojamų kompozici-

Lietuviai — dainių tauta, Lie- kamiausia būtų atžymėti tą su- jos priemonių, tačiau žiūrint 
tuva dainų šalis. Taip daž- kaktj didesniu religiniu muzikos šių dienų muzikos plėtotės, klai-
nai charakterizuojami lietuviai kūriniu. Taigi aš buvau ir pa- dingą būtų mano mišias vadinti 
ir Lietuva. Tai tinka ir gerais prašytas tai progai parašyti moderniomis, 
ir blogais laikais, lietuviui gy- iškilmingas mišias. — Mums yra žinoma, kad 
venant savo tėvynėje ir kitose — Kodėl kūrėte koncertines muzikos kūriniu išleidimas pa-
šalyse. mišias, bet ne mišias giedoji- prastai yra nuostolingas daly-

Bostone ir jo apylinkėse jau mui bažnyčioje? kas, todėl įdomu bū tu patirt i , 
nuo senesnių laikų y ra susispie- — Mišios, kuriamos giedoji- kokiu būdu Jūs šį savo kūrinį 
tes gana gausus lietuvių būrys, mui bažnyčioje, apribojamos išleidote? 
dabar dar sustiprintas naujų tam tikrais nuostatais, turin-: — Už kūrinio išleidimą turiu 
ateivių, tremtinių, banga. Čia čiais ryšių su pamaldų tvarka būti dėkingas tik prelatui P r . 
visais laikais gana gražiai klės- ir liturgija. Dėl pasirinkto už- Jurui. Jis, nežiūrėdamas nuos-

Kentu c^C 

Kompozitorius Jeronimas Kačinskas 

Nežinomo autoriaus 1666 metų vario raižinys su lietuvišku įra
šu: "Laupsink dusze mana VViespati". 

J. flugustaityte — Vaičiūniene 

RYTO ČIULBĖJIME 
Paukščiai čiulba prieš rytą, negalvodami nieko: 
J ie atspėja, kokia bus diena. 
Aš bijausi išbristi iš sapno, pakilti iš miego — 
Jame noriu gyventi viena. 

Aš tik noriu numirti po šiuo sklidinu langu, 
Apkaišytu gegužio malda, 
Ir užmerktam akim vis žiūrėti į tėviškes dangų, 
Nebuvojus jame niekada, — 

Tik jo žydinčiom pievom, kaip rūkas, pareiti 
Iš anų nebuvimo kraštu, 
Pamatyti , kokį mano seserys suverpė kraitį 
I r kokiu jį ataudė ras ta ; 

Kuriam skardy kalnynų mano broliai nakvoja, 
Pasivertę ereliais pilkais, 
Kaip iš pergales žygių namolei dainuodami joja 
Kovose a tganytais žirgais. 

I NEMUNE 

tėjo lietuvių kultūrinis gyveni
mas. J is klesti ir dabar, šia 
proga pravar tu prisiminti bent 
vieną kitą įsidėmėtiną lietuviš
ko reiškimosi momentą, būtent : 
1) Lietuvių Enciklopedijos Lei
dyklą; 2) jau daugiau kaip 10 
metų sėkmingai veikiantį Lietu
vių Kultūros Klubą, apjungian
tį visą inteligentiškąją lietuvių 
visuomenę; 3) kas metai ruo
šiamus lietuvių, latvių ir estų 
koncertus plačiajai Bostono vi
suomenei: 4) šv. Petro Lietu
vių parapijos chorą. komp. Je
ronimo Kačinsko vadovaujamą, 
kuris neabejotinai yra geriausių 
šios rūšies chorų tarpe ir ga
lop 5) šį bendrąjį lietuvių ir 
amerikiečių religinės muzikos 
festivalį Bostone, kaip naują 
pionierišką lietuvių prasiverži
mą j ateitį. 

Tikiu, kad tokiu momentu pa
sikalbėjimas su komp. Jeroni
mu Kačinsku, kuris yra šio fes
tivalio siela, bus lietuvių visuo
menei įdomus ir mielas. 

— Kas paskatino sukurti šias 
koncertines mišias? 

"sa« tolių, išleido šias jubiliejines 
mišias. Kitas žygis turė jo būti 
mišių pastatymas, tačiau t a s 
sumanymas liko užšaldytas ne
ribotam laikui. 

— Šiuo JŪSŲ kūriniu susido
mėjo ir amerikiečiai muzikai ir 
panoro jį pateikti plač'ajai vi
suomenei. Kas, Jūsų nuomone, 
juos paskatino tai padaryt i? 

— Amerikiečių kompozito
riaus John Bavicchi vadovau
jamas Belmont Community cho
ras, kiekvieną metą, kuriam 
nors Bostono kompozitoriui už
sako parašyti stambesnį voka
linį kūrinį. Toks kūrinys būna 
atliekamas metiniame choro 
koncerte. Pereitais metais aš 
buvau paprašytas ką nors nau-

Kompozitorius John Bavicchi, reli- *> tam c h o r u i P r a š y t i . Vietoje 
ginio muzikos festivalio dirigentas to aš pasiūliau atlikti savo mi-

ČIURLIONIO GALERIJA GAUS 
$ 2 0 0 0 0 VERTES KORINIŲ 

Kai spindinti sausra kristalais lyja, 
Putoja debesynai tekančiu plienu, 
Marina karštos lūpos šiurkščia augmeniją — 
Aš tavo šventinta rasa apsišlakstyt einu. 

Praskleidus laiko nuometuotą šaką. 
Paklausiu, kuo t a upė nemari vardu... 
Į Nemuną pėdų giliai pramintą taką, 
Lyg laimes deimantinį siūlą, nutiestą randu. 

Ir susitinka žymes mano veido 
Su veidrodžio tamsaus lytėjimais švelniais. 
Kaip sausą rykštę graudžiai švilpaujančio meldo, 
Ir mane apvelka žaliais šilkiniais marškiniais. 

Bestovint ant slidaus akmens gleivėto, 
Užgesta kojų žaizdos nuo tikrų lašu. 
Atlyžus saule pažada keliaut iš lėto, 
Sklaidydama lapus gležnos jaunystes užrašų. 

VARDADIENIS AR 
GIMTADIENIS 

I 

Po pusmečio intensyvaus su-1 tės. Visi šie tapybos darbai j au 
sirašinėjimo su Europoj tebe-; yra atvežti New Yorkan ir sau-

— Prieš dvylika metų vie- gyvenančiu meno kolekcionie- i gojami ten vienoje meno ga
nos šventės proga Brocktone rium lietuviu M. Žilinsku A. L. lerijoje. Netrukus juos iš ten 
pas kun. J. Švagždį susirinko Menininkų Klubo pirmininkas perims prel. J. Balkūnas ir dr. 
keletas apylinkės kunigų, kurių P. Gaučys pagaliau gavo notaro A. Kučas ir persiųs Chicagon. 
tarpe buvo prel. Pr. Juras, kun. patvirtintą dovanojimo aktą, M. Žilinsko dovanotoji Čiur-
prof. St. Yla. solistas J. Nau- kuriuo Čiurlionio Galerija gau- > lionio Galerijai kolekcija pačiu 
ragis ir kiti. Tai buvo laikas na milžinišką meno lobį. Jį su-. šitokios dovanos faktu ir savo 
prieš karaliaus Mindaugo krikš- daro vėlybojo viduramžio fla- verte yra tiesiog unikumas lie
to 700 metų sukaktį. Besikal- mandų ir olandų meisterių dar- ] tuviškame mūsų meno gyveni-
bant, prieita išvados, jog tin- bų kolekcija 20,000 dolerių ver-' me. 

šias. Belmonto choras sutiko 
jas įtraukti į savo šių metų re
pertuarą. 

— Mums žinoma, kad šio kū
rinio išpildyme kar tu su ameri
kiečių choru dalyvaus taipgi ir 
Bostono Šv. Petro lietuvių para
pijos choras. Įdomu būtų pa
tirti, kodėl tai įvyko ir kokį 
vaidmenį čia turės minėtas lie
tuvių choras? 

— Žinodamas, kad Šv. Petro 
lietuvių parapijoje vadovauju 
chorui, komp. J. Bavicchi pa
prašė prisidėti prie mano mišių 
išpildymo. 

Veikalas reikalauja didelio 
skaičiaus giesmininkų, nes dau
gelyje vietų balsai pasidalina. 
Todėl pilnai suprantamas Bel
monto choro kreipimasis į mus 
padėti, tuo labiau, kad jų cho
ro nariai niekada neatsisakyda
vo ypatingais momentais papil
dyti Šv. Petro choro eiles. 

— Ką manote apie amerikie
čių ir lietinių muzikų tarpusa

vio bendravimą ir kokie yra Jū
sų asmeniniai santykiai su ame
rikiečiais muzikais? 

—Šiame krašte lietuvių mu
zikų bendravimas su amerikie
čiais, jei ta i yra kur nors įma
noma, būtinas. Mūsų kultūri
nės pajėgos šiame krašte nė
ra tiek gausingos, kad pilnai 
galėtume išsiskleisti savo pro-

| fesijoje. Mūsų visuomenė nėra 
perdaug imli kultyvuotam me
nui ir pasitenkina daugiau pa
prastomis, nesudėtingomis jo 
apraiškomis. Kita visuomenės 
dalis vėl mėgsta pigios vertės 
muziką arba grynai pramogi
nius parengimus. Išeinant iš 
to, yra naudinga lietuviams 
muzikams sekti amerikiečių 
meno gyvenimą ir bendrauti 
su jais. 

Mano santykiai su amerikie
čiais muzikais pastaruoju me
tu pasidarė dar tampresni. 

(Nukelta j 2 psl.) 

Mieloji Indre, 

Tavo laiškutį gavau ketvir
tadienį, atsakau šiandien — 
šeštadienį. Tikiuosi, spėsi pa
sinaudoti savo paskaitėlei. Ogi 
čia pat ir kazimierinės, juozi
nės, jurginės, dažnam lietuviui 
tokios brangios ir savos die
nos. Taigi pasirinktoji tema ir 
šia prasme bus visai laiku. 
Klausi: kodėl reikia švęsti var
dadienį labiau nei gimtadienį? 
Atsakau: 

1. Gimsta kiekvienas gyvis, 
o žmogus turi dar dvasinį gi
mimą. Dėl to gimtadienį turi 
visi, kas tik gimsta, o varda
dienį — tik žmogus. Varda
dienis mena antrąjį gimimą 
krikštu. Krikštu mes esame 
įjungiami į Kristų ir jo Bažny
čią. Gimtadienis primena tik 
fizinį gimimą, vardadienis — 
mūsų įamžinimą ir sudievini
mą per Kristų krikšto ryšyje, 
kuris amžiams nebeišdildomas. 

2. Ką dar primena vardadie
nis? Vardo diena primena 
mums pašventinimą ne t ik 
naujam dvasios gyvenimui, bet 
ir veikimui. Vardas, kurį gau
name krikštu, išreiškia mūsų 
įpareigojimą ne tik katalikiš
kai gyventi, bet ir veikti, t . 
.V- gyventi ir veikti su Kristu
mi ir Kristuje. Krikštas ne tik 
vardo įspaudas. Krikštas var-
č ;škai kviečia apaštalauti. Tai 
pasauliečių apaštalavimas ar
ba katalikiškosios akcijos 
sakramentas. Tai pirmasis sak
ramentas, kuris padaro mus 
pasaulietiniais kunigais, sie
kiančiais įkūnyti pasaulyje 
tiesos, malonės ir doros kara
lystę. Dėl to vardadienis tu r i 
gilesnę ir platesnę reikšmę ne
gu gimtadienis. 

3. Iš kur ir kaip atsirado 
gimtadienis? Iš protestantiš
kos tradicijos, kuri supinta su 
humanizmo srovės įtakomis. 
Gimtadienius švenčia vokiški 
ir anglosaksiški - protestantiš-
k ; kraštai. Romaniški ir kiti 
katalikiški kraštai švenčia var
dadienius. Humanizmas iškėlė 
žmogų prieš Dievą. Fizinis, že
miškasis gyvenimas buvo vis
kas, ypač neopagoniškiesiems 
humanistams. Dvasinis žmo
gaus pradas ir jo gimimas bu
vo nustelbtas. Jeigu krikščio
nis atsisako vardadienio i r 
vietoj jo švenčia tik gimtadie
nį, jis nesąmoningai prisiima 
nukrikščionėjusios visuomenės 
paprotį. Kiti. nesąmoningi ka
talikai, tuo užsikrečia. Kas 
nori būti sąmoningas, tas tu
ri nesekti aklai tik kitų pap
ročiais, bet laikytis ypač savų 
krikščioniškų. 

4. Vardadienis iškelia žmo
gaus asmenybę Kiekvienas tu
ri vardą, bet ne kiekvienas jį 
iškelia ir įprasmina. Kiekvie
nos gimsta, bet ne kiekvienas 
suranda savo vietą gyvenime. 
P ' rmas gimimas — fizinis ne-
nnklcuso nuo mūsų. Mes gims
tame sau. sąmoningai gimsta
me, tik tada. kai surandame 
r.ave, kai pasirenkame aukš
tą savo paskirtį, imamės ko 
nors aukšto siekti, kai reali
zuojame gyvenime savo gabu
mus ir talentus. Tada gimsta 
ir garsėja vardas. Su tuo var
du surišta visa žmogaus gy
venimo ir darbų skalė. Mes 
sakome: "perskaičiau Vincą 
Krėvę". Tai vardas rašytojo. 
Jo kūryba nebeatskiriama nuo 
jo vardo. Tai reiškia beveik 
tą patį. Mes kartr.iame "Vy
tauto la'Nai", "Vyi'cu'r I rmė-
jimai". 'Vytaut > galyoė' . Vie
nas vardas pas\icro visos pla
čios istorijos simbd.s. kokių 
nors poiitinių nvrinių a r 
moksl'm'ų laimėjimų < tspindys. 
Varnas yra įkūnijamas savo 
asmenybės istorijoje, moksluo
se, r.yvenime. M?žni kas žino. 
kada tie asmenys gimė. bet ži
no jų vardą ir darbus. Kiek 

šventųjų vardų, kiek pasaulio 
herojų! Ne pats gimimas juos 
įamžino visam laikui, bet jų 
gyvenimas, susietas su jų as-
menvbe ir supintas su jų var
du. 

Ir vaidai pas.daro brangūs, 
gražūs, visų mėgiami ne dėlto, 
kad jie savyje būtų buvę gra
žūs. Sakysim. Balbina — mik-
nė, meknotoja, Melitas — bi
tinas, bitinėlis, Uršulė — meš
kutė, Silvinas — miškinis. 
Kuo šie vardai savyje gražūs? 
Jie savu laiku buvo žavūs pa
trauklūs, plačiai mėgiami, nes 
tuos vardus iškėlė tų žmonių 
šventumas. 

5. Imkime dar vieną įdomų 
momentą. Gimimas iškelia gi-
mmę, jos naują tęsinį, naują 
giminės grandį, kuri ateina į 
pasaulį. Vardas iškelia patį 
žmogų — jo asmenį. Mums 

- įįĘP būt i įdomus , vįejias^fįJfc-jL « 
ta-3, kad seniau žmonės nėtu-^** 
rėjo pavardžių, o tik vardus. 
Vienas garsus vardas buvo 
baudžiamas kitais priedais. 
Iš kur atsirado daugelis mūsų 
pavardžių, kaip Mykolaitis, 
Jonaitis, Petraitis, a r ne iš 
Mykolo. Jono, Petro? "Aitis" 
reiškia Mykolo, Petro, Jono 
sūnus. Lietuviai ligi 16 am
žiaus taip pat neturėjo pavar
džių, tik vardus. I r šiandien 
daug pavardžių yra kilusių iš 
seniau buvusių lietuviškų tau
tinių vardų, kaip Jomantas , 
Vismantas, Kęsgailą ir pana
šiai. 

6 Lietuviai šventė tik var
dadienius. Gimtadieniai jiems 
buvo nežinomi. Vargiai ir da
bar Lietuvoj kas bando švęsti 
gimtadienį. Gili mūsų tautos 
tradicija įpareigoja laikytis 
to, kas sava. Tai taut inis rei
kalas. Bet matėm, kad tai yra 
kartu ir giliai krikščioniškas 
dalykas. Vardadienyje sueina 
daugiau motyvų, yra daugiau 
prasmės, nes čia be tautinio 
ir krikščioniškojo, d a r yra gi
liai žmogiškasis momentas — 
asmenybės iškėlimas. 

7. Kokie lietuviško vardadie
nio papročiai? šeimoj visi svei
kina varduvininką, kuo nors 
apdovanoja, mama gražiau pa
puošia stalą ir skaniau pavai
šina. Visi tą dieną susirenka 
kartu prie stalo bent vieną 
kartą iškilmingam valgiui. 
Draugai pasveikina atskirai 
arba susirenka kartu. 

Kas lietuvių vardinėm buvo 
būdinga, tai pinti vainikus. 
Šeimininkui a r šeimininkei iš 
vakaro tarnai ar kaimynai nu-
pina ąžuolo ar kitų žolių bei 
lapų vainiką ir jį slapčia, vė
lai vakare užkabina an t durų. 
Žolėmis ("vainiku) slapčia pa
puošia kėdę ir susirinkę jon 
sodina varduvininką ir jį pa-
kiloja. Varduvininkas, jo ma
ma ar sesuo vaišina sveikin
tojus 

Varduvininkas tą dieną sten
giasi (jei galima) nueiti į baž
nyčią, išklausyti mišių ir pri
imti komuniją. Kartais prie jo 
jungiasi kiti šeimos nariai. Ma
žiems vaikams ta proga papa
sakojama apie jo šv. vardo 
globėją, kartais per varduvines 
vaišes uždegama a n t stalo 
krikšto žvakė (kur ji išlaiko
ma ilgiau), parodomi krikšto 
marškinėliai, papasakojama 
apie krikštynas, krikšto tėvus 
ir t. t. Patys krikšto tėvai vi
sada prisimena tą dieną, atei
na patys, jei arti, pasveikina 
krikštavaikį, arba atsiunčia do
vanų. Vardinės kasmet atnau
jina ryšį su "naujais tėvais". 
Gimtadienis ribojasi savais tė
vais — krikšto tėvų neiškelia. 

Mieloji Indre, čia t ik medžia
ga tavo galvojimui. Man nesi
sekė vaizdingiau ir paprasčiau 
visko pasakyti. Bet Tu mokėsi 
Pati savais žodžiais perduoti 
šias mintis. 

Tavo kun. S tasys Yla 
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DAUKŠOS PAVEIKSLUI REIKIA RĖMU 
Kur ir kada prasidėjo mūsų tautinis atgimimas? 
Istoriškasis protestantų ir katalikų lietuviškumas 

Tautinė mūsų sąmonė pilna 
paradoksų, o gal pripuolamybių. 
Ar ne pripuolamybė, kad Peda
goginis Lituanistikos Ins t i tu tas ' 
"išspyrė" paviršiun Mikalojų 
Daukšą? Kodėl jį, o ne Marty
ną Mažvydą? Nors šis ne kar
tą jau buvo minėtas, betgi šie
met sueina 400 metų nuo jo 
mirties. Kam reikėjo užlysti su 
Daukša, kuris niekam beveik 
nežinomas? 

Kitados kan. Tumas šūktelė
jo: Gana tų Basanavičiaus ir 
"Aušros" minėjimų — kas pen
ketą metų! Ar "Aušra" pradė
jo tautinj atgimimą? Kurgi 
dingo Merkelio Giedraičio — 
Mikalojaus Daukšos laikai? 

Savotiškas paradoksas, kad 
Daukša turėjo laukti 350 metų, 
kol lietuviai susipras jį atsimin
ti ir pagerbti. Pagerbti tai pa
gerbė jo paveikslą, ypač jo pra
kalbą, bet į laiko rėmus nepa
žiūrėjo. Toks įspūdis iš A. Tve-
raičio straipsnio "Drauge". 
Daukša išėjo solistu, o jis buvo 
daugiau nei choristas — gal 
vienas iš dirigentų. Šalia že
maičių choro, būta ir jėzuitų 
ansamblio. A. Tveraitis, žinoma, 
nekaltas. Jis atstovauja bendrą 
mūsų palinkimą neiti "pertoli". 

l ietuviškumas prieš Daukšą 

Tveraitis norėjo kuo nors pa
teisinti Daukšos "išsišokimą" 
su tokia neįprasta prakalba. 
Vieną dalyką j is rado, kad 16 
a. "mūsų didžiūnai stvėrėsi len
kų kalbos, lenkiškų papročių, o 
tuo pačiu... pradėjo niekinti vi
sa, kas lietuviška". Kodėl 16-
me amžiuje? Juk jie stvėrėsi 
gudų k. pora šimtų metų anks
čiau. Jau tada dideiė jų dalis 
nusisuko nuo savosios liet. kal
bos. Politinis posūkis į lenkus 
— unija, herbų giminystė, bu
vo tik plunksnų pakeitimas. Di
dikų sugudėjimas, paskui sulen-
kėjimas labai pasunkino krikš
čionybei griebtis lietuvių kalbos 
daug anksčiau. Negi kursi lie
tuvišką raštiją neraštingai liau
džiai? Liaudžiai užteko papras
to lietuviško žodžio. 

Daukšos "išsišokimą" Tve
raitis pateisina jo "supratimu, 
kad prieš protestantizmą reikia 
kovoti ne fizinėm priemonėm, 
bet liaudies gimtąja kalba". 
Apie kokj "protestantizmą" čia 
kalbama ? Vienalytiško protes
tantizmo niekad nebuvo, juo la
biau pas mus. Mūsų reformacija 
buvo tarpsniška: liuteronizmas, 
kalvinizmas, arionizmas ir 72 
rūšių sektos. Liuteronizmą pa
keitė kalvinizmas, o šį suskaldė 
arionizmas ir sektos. Po to liu
teronai kiek atsigavo, bet vėl 
juos sugniuždė atsigavę kalvi
nai. 

Koks tų atskirų reformos ša
kų santykis su lietuvių kalba? 
Tik pirminis liuteronizmas do
mėjosi ir bandė ją puoselėti. 
Bet šis liuteronizmas išsibaigė 
su Mažvydo mirtimi 1563. Kal
vinizmas oficialiai buvo priimtas 
Lietuvoj 1556, o jau 1570 bu
vo priimta lenkiškoji "Sando-
mieriaus konfesija". Lietuvos 
kalvinam faktiškai vadovavo ke
turi iš Lenkijos atvykę atsto
vai. Dvasininkai nuo pat pra
džių tik lenkai: tie patys vėliau 
persimetė į sektas ir vadovavo 
arionams, už tai savo rankomis 
sužlugdė kaivinizmą. Dėl to Že-

STASYS YLA 

maičių didžiūnai, norėdami vėl 
atgaivinti kaivinizmą, tu rė jo 
prisiauginti naujų savų dvasiš
kių. Taip a t s i rado pirmoji jų 
seminarija Šiluvoje, išsilaikiusi 
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1592—1620, o nuo 1625 buvo 
įkurta ant ro j i Kėdainiuose. De
ja, ir šiose seminarijose lietuvių 
kalbai nesk i r ta vietos. Savos 
"produkcijos" pamokslininkai ir 
toliau pamokslus sakė lenkiš
kai — net ligi 17 a. pabaigos, 
kaip rodo Šiluvos pavyzdys. 
Kalvinai neišleido nė vieno lie
tuviško raš to , a r giesmynėlio. 
Apie k i t as pusiau žydiškas sek
tas nėra nė kalbos. Nežinia, kuo 
kitados susižavėjo J. Pronskus , 
rašydamas knygą apie "Ario-
nų sukilimą". Bet t a s "sukili
mas" t ik ra i nebuvo nukreiptas 
prieš ponų sulenkėjimą. Arionai 
jau 1563 sukūrė savitą bažny
tinę organizaciją Lietuvoje. Tu
rėjo eilę savų bendruomenių, 
bet nėra žinių, kad jie būtų lie
tuviškai išleidę bent kokią gies
melę. Kalvinizmas buvo Radvi
lų (vėliau biržėnų šakos) reika
las, kaip arionizmas — Kiškų 
(Onos Radvilai tės vyro, vėliau 
sūnaus) . Šios dvi didikų gimi
nės nebebuvo reikalingos kito 
Pežuvio, kaip lenkiškasis. O ir 
kalvinų bei arionų masė buvo 
poniška, t ad kam jai tos liau
diškos kalbos? 

Katalikybė, kalvinų ir arionų 
akimis, buvo tik "Romos s tab-
meldybė". Kalvinams ji buvo 
"s tabmeldybė" ypač dėl kryžių, 
statulų ir paveikslų kulto, o 
arionams d a r dėl to. kad Kris
tus buvo laikomas Dievas, tu
rįs dievišką prigimtį; Kristų, 
esą. gal ima prašyt i užtarymo, 
bet jau, gink Dieve, ne melstis 
į Jį! Šita "Romos stabmeldybė" 
seniau, šalia ponų, rūpinosi ir 
liaudimi, o nūnai "susidėjo" t ik 
su liaudimi ir į ją atsirėmė. Ko
kia galėjo būt i toji jų (katali
kų) kalba — tik "stabmeldiš-

1 ka", "pagoniška" . Šį mūsų kal
bos niekinimą religiniu ("pago
nišku") pagr indu reikia priskir
ti aniems reformistinių kovų 
laikams. Taip pat ir mūsų liau
dies kryžių reikia sieti su ra 
dikalia kalvinų kova prieš kry
žius namuose, kapinėse ir lau
kuose. (Gal dėl to katalikų liau
dis, besipriešindama, taip išvys
tė kryžių kūrybą jau 17 am
žiuje!) 

Iš t o s visos reformacijos mes 
galime išimti tik pirmąjį liute
ronizmą, kurio skleidimas buvo 
patikėtas l ietuviams — Kulvie
čiui, Rapalioniui, Mažvydui. Bet 
su jais ir išsibaigė tas "protes
tantizmo lietuviškumas". Bet ir 
jų l ietuviškumas mažai lietė pa
čią Lietuvą. Juk Kulvietis ir 
Mažvydas veikė Mažojoje Lie
tuvoje. Nuo Mažvydo mirt ies 
ligi Postilės praėjo 36 metai, o 
nuo jo katekizmo ligi Postilės 
52 metai. Jokio ryšio, net no

rėdami, neberastume tarp anų 
liuteronų pastangų ir Daukšos 
bei jo laikininkų katalikų. Tie
sa, liuteronai Postilės leidimo 
metu buvo kiek atsigavę, bet 
jų pastoriai buvo jau vokiškos 
kilmės. Liuteronai vėl subiro 
slenkstyje iš 16 į 17 a. Jų past. 
Movius liudija, kad 1625 pirma
vo jau papistai (katalikai), iš 
paskos jų ėjo kalvinai, po šių 
socionai (arionai), o "mes esa
me tik maža grupė". 

Daukšos sąjūdžio šaknys 

Taigi, protestantų "lietuviš
kumo" poveikis Daukšai ir ka
talikams yra t ikras nesusiprati
mas, kurį vieną kartą reikia 
liautis kartojus. Reformacija 
turėjo nuopelnų katalikų posū
kiui į lietuvybę kita prasme, 
būtent — išmesdama kunigus 
iš dvarų, at imdama jiems baž
nyčias, atpalaiduodama juos 
nuo didikų priklausomybės ir 
sublokšdama su tikinčiąją, ka
talikybei ištikima liaudimi. 
Anksčiau vikarai rūpinos ap
tarnaut i liaudį, o dabar 

j ir "ponai" klebonai. Anksčiau 
! kunigai atvykėliai iš kitur iš-
I mokdavo lietuvių kalbos tik 
i tiek, kiek reikėjo teikti sakra-

J. Bagdonas 

mentams. Dabar, reformacijai 
įsibėgėjus ir išsišakojus, net 
kitataučiai turėjo kaip reikiant 
mokytis lietuviškai. "Sakramen
tinės" lietuvių kalbos galėjo 
pramokti iš rankraštinių — ri
tualinių knygų, kurių katalikai 
iš seno turėjo. Bet kaip ir iš ko 
mokyti liaudį katekizmo? 

Liaudies katekizavimas pasida 
rė būtinas, norint išaiškinti, kuo 
katalikų tikėjimas skiriasi nuo 
liuteronų, kalvinų, o ypač įvai
rių sektų. Juo labiau to reikė
jo parapijose, kur bažnyčios bu-

Kocnpozicija (aliejus) 

vo atimtos ir svetimas tikėji
mas labiau skleidžiamas. Ku
nigai, likę be bažnyčių, nebetu
rėjo kur žmonių sutelkti, dėl 
to ėjo į kaimus, keliavo iš vie
tos į vietą. Pradžioj tai buvo 
priverstino apaštalavimo būdas, 
nes kunigai buvo išvietinti. Pas
kui apsižiūrėta, Daukšos žo
džiais, jog "daugybė ligi šiai 
dienai tebegyvena tamsybėje, 
sunkiose nuodėmėse, pagoniš
kuose prietaruose". 

(Nukelta į 2 psl.) 

Operos dirigentas Aleksandra* Kučiūnus (viduryje; Chicagos Lyric Operoje savo kolegų italų E. 
Gighlia ir L. Morosini tarpe. Nancy Sorensen nuotrauka 

Kelios mintys apie šiemetines mūsij operas . 
Realusis gyvenimas melodingumo ir dramatiškumo pynėje 

ALEKSANDRAS KUCltNAS 

Kentont PaAXU>tes 
ASMENIŠKOS IR 

V I S U O M E N I Š K O S DOVANOS 
Tur būt, visose tautose ran

dame paprotį įvairiomis šven
čių, jubiliejų, vardinių ar gim
tadienių progomis ką nors pa
dovanoti savo artimiesiems, bi
čiuliams, pažįstamiems. Ir lie
tuviuose ši tas nusiteikimas 
yra gyvas. Gi šitame krašte 
dovanos paprotys kartais, pvz. 
Kalėdų šventėse, įgauna tie
siog karštligišką pobūdį. Vi
sais tokiais atvejais dovana 
yra akivaizdus ženklas bičiuliš
kų santykių palaikymui as
mens su asmeniu. 

Šalia šito yra tačiau ir ki
toks, sakytume, net platesnės 
apimties dovanos aspektas, 
kada asmeniškai įsigytos ver
tybės atiduodamos savo tau
tos religinėms, visuomeninėms 
ar kultūrinėms institucijoms. 
Negalėtume tvirtinti, kad mū
suose šio papročio nebuvo a r 
nėra. Dažnai lietuvių parapijų 
bažnyčiose regime donatorių 
pavardes, įamžintas meniškuo
se vitražuose, paveiksluos, 
skulptūrose, ne t altoriuose. Tai 
labai gražus, palaikytinas ir 
sk.it 'ntinas reiškinys. 

Tačiau būtų laikas ta pačia 
prasme nepamiršti ir kitų, 
ypač mūsų kultūrinio gyveni
mo institucijų. Be abejo, tur
tinguose šio krašto meno mu
ziejuose esame pastebėję išti
sas garsiausių pasaulinių 
meistrų kolekcijas, kiero nors 
vardu padovanotas galerijai 
ar muziejui. Tuo atveju net 
atskiros muziejaus salės yra 
pavadintos donatoriaus vardu, 
kurio jau seniai, gal būt, ir 
gyvo nebėra, kuris tačiau sa
va dovana čia įsiamžino tik
riau, negu brangiausiame ant
kapyje 

Malonu matyti , kad šitokio, 
piataus masto užmojau pra
džia ir mūsuose jau padaryta. 
Kaip buvo pere'tos savaitės 
Kultūriniame Drauge skelbta, 
lietuvis meno kolekcionierius 
M žu 'nskas Čiun onio Galeri
jai padovanojo brangią senų
jų flamandų ir olandų meiste
rių tapybos darbų kolekciją. 

Tebūna šitai pavyzdžiu ir ki
tiems. Savo lietuviškoje bend
ruomenėje turime jau gerokai 
prasigyvenusių žmonių, kurių 
butuose nėra retenybė ir vie
nas kitas brangus lietuvio a r 
net ir ne lietuvio, garsaus daili
ninko, paveikslas. Būtų be ga
lo miela, kad šitokių lobių tu
rėtojai kartais prisimintų ir 
Č uriio...io Galeriją ir jai savo 
va-du ir su savo pavarde įteik
tų n '^nykstamą dovaną. Gal 
kada nors tokio donatoriaus 
ir dulKių jau nebebus, o jo 
pavardę aiškiai skaitys būsi
mos kartos laisvoje Vilniaus 
meno galerijoje. Pradžia to
kio nusiteikimo jau yra. Gale
rijai prel. M. Krupavičius pa
dovanojo Adomo Varno tapy
tą savąjį portretą, dr. A. Mant-
vidas atidavė rašytojos Žemai
tės atvaizdą, tapytą J. Šilei
kos, J. P. Varkala įteikė A. 
Žmuidzinavičiaus New Yorko 
Centralinio parko peizažą. 

Ir pagaliau su savąja dova
na M. Žilinskas Čiurlionio Ga
lerijos apimtį praplečia jau ir 
už mūsų lietuviškosios bend
ruomenės ribų. Čiurlionio Ga
lerija, kaip ir kiekviena rim
to dėmesio verta galerija, 
tampa ne tik savojo tautinio, 
bet ir pasaulinio meno lobynu. 
Šitai lietuviškąjį jos aspektą 
ne tik nesumenkina, bet at
virkščiai — plačiame meno gy
venime tik dar labiau užak
centuoja mūsų kultūrininkų 
kūrybini ir organizacinį akty
vumą. Juk kiekvieno krašto 
kiekviena galerija a r muzie
jus laiko didele garbe turėti 
savo salėse Renoiro, Matisse, 
Soutine, Nolde ar Pvouault 
darbų. O kad kuris nors iš 
jų pasirodytų ir mūsiškės Čiur
lionio Galerijos sienose! Pasa
kysite — utopija! Gal būt? 
Bet prieš porą metų būtų bu
vus utopija ir flamandų bei 
olandų meisterių kolekcija mū
siškėje galerijoje. O šiandien 
visa tai jau virsta realybe. 

K. Br. 

giero Leoncavallo, kitą kompozi
torių, kuris, no rs ir sukūrė dau-

Pietro Mascagni nebuvo la
bai didelis kompozitorius. Stu
dentu būdamas, nemėgo savo 
kompozicines žinias tobulinti 
kantriomis studijomis, bet jau
nystėje su maža operos trupe 
kaip dirigentas išvažinėjo visą 
Italiją, pažindamas ne tik ope
rinę muziką, bet ir ano meto 
eilinio operos klausytojo skonį. 
I r kai 1890 metų gegužės 17 
dieną Romoje Constanzi teatre 
pirmą ka r t pasirodė Cavalleria 
rustieana, Mascagni tuojau ta
po garsenybė, o naują jo ope
rą panoro s ta tyt i visi Italijos 
teatrai . 

Garsusis Verdi tuo metu jau 
buvo 77 m. senis. Sužinojęs apie 
šią paskutinę operos sensaciją, 
jis savo libretisto Arrigo Boito 
paprašė, kad pastarasis jam 
paskambintų naują operą. I r 
Boito, sakoma, dar nebuvo įpu
sėjęs skambinti, kai didysis 
maestro jį per t raukė: "Pakan
ka, pakanka — aš jau supran

tu!" Nenuostabu, senasis ope
ros "vilkas" tuojau pastebėjo 
Mascagni operos kokybes, dėl 
kurių ji susilaukė tokio milži
niško pasisekimo. 

Opera, kuri dievus ir princus 
pakeitė gyvenimiškais žmonėmis 

Cavalleria rustieana operos 
istorijoje yra laikoma pirmuoju 
verismo mokyklos pavyzdžiu. 
Atminkime, kad ji buvo para
šyta tuo metu. kai literatūroje 
viešpatavo realizmas (Zola, 
Strindberg. Tolstojus) ir, tur 
būt, Mascagni suprato, kad bent 
laikinai operos scenoje reikia 
pakeisti karalius, princeses, die
vus ir dievaičius bei kitus dirb
tinius herojus tikrais žmonėmis 
(verismo itališkai reiškia tik
rovę). Giovanni Vergą novelėje 
Mascagni ir rado saulėtos Sici
lijos kaimiečių tarpe savo nau
jus personažus: žmones su žmo
giškais jausmais ir aistromis. 

Meile ir pavydas buvo opero

se visuomet mėgiamos temos. 
nes tai jausmai, kur žodžių ne
pakanka, kur muzika turi pla
čias galimybes išsilieti. Šioje 
operoje tie jausmai persunkti 
spontaniškom melodijom, pa-
spalvintom pietietiškomis, ryš
kiomis, elementarinėmis spal
vomis. Ir nežiūrint kai kurių 
statiškų, grynai muzikalinių nu
merių (velykinis choras, orkest
rinis intermezzo, gėrimo daina) 
dramatiška įtampa šioje opero
je nuostabiai gerai išlaikyta, 
savo kulminaciją pasiekianti 
nervus drebinančiam, tragiškam 
finale. 

Panaši kūrėju tragedija ir 
operos dvynes 

Mascagni tragedija betgi bu
vo tame. kad per savo ilgą gy
venimą jis nesukūrė kito tokio 
meistriško veikalo. Jis paliko 
žinomas kaip autorius viena
veiksmės Cavalleria rustieana. 

Panašus likimas ištiko ir Kug-

giau operų, šiandien plačiau ži
nomas tik kaip Pajacu (I Pag-
liacci) autorius Spėjama, kad 
Cavalleria rustieana pasisekimas 
ir paskatino Leoncavallo para
šyti dviveiksmę Pajacų operą. 
Ji buvo pas ta ty ta Milane 1892 
metais, laimėdama didelį pasi
sekimą. Nuo to laiko Pajacai 
dažniausiai ir yra statomi kartu 
su Cavalleria rustieana (operos 
profesijoje abiejų operų spek
taklis dažnai ir vadinamas 
"Cav. & P a g " . ) . 

Pajacų nemirtingumas — 
dramatiškoji realybė 

Leoncavallo opera yra taip 
pat verismo mokyklos (veris-
mas t a r p kitko savo charakte
ringiausią išraišką rado Giac-
como Puccini kūryboje, kurio 
Bohema ir Tosca yra stipriausi 
šio stiliaus atstovai). Ir šioje 
Leoncavallo operoje tie patys 
motyvai — meilė ir pavydas. 
ir čia paprasti žmonės, eilinės 
klajojančios komediantų - pa
jacų t rupės nariai. Veiksmo vie
t a Kalabrija, laikas — Žolines 
šventė. 

Neminėdamas turinio, kuris, 
operą klausant, labai lengvai 
suprantamas, norėčiau čia at
kreipti skaitytojo dėmesį į bū
dingesnius šios operos bruožus. 
Pajacų opera, jei ir neturi pla
taus melodinio grožio, yra ku
pina dramatiškų momentų, su
kauptų apvilto pajaco Canio ir 
jo žmonos Neddos scenose. Des- f 
peratiškas Canio šauksmas 
"Juokis, pajace!" pirmo veiks
mo pabaigoje, lengva, grakšti 
pajacų vaidinimo - komedijos 

(Nukelta | 5 psl.) K . J. Račkus 2eme ir dangus 
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ŽIEMOS VAKARAS SENELIO NAMUOS 
Ištrauka iš premijuoto romano "Kalnų giesme" 

VACYS KAVALIŪNAS 

Karoliną Esterhazy, įkvėpusią 
kompozitorių. Pagaliau "Ne
baigtoji Simfonija", lyg jos sie
los emanacija, susilieja su ken
čiančia, vieniša ir lyriška jos 
širdimi. 

— Tu verki, Kristi jana? K a s 
tau? — paklausia baigęs skam
binti senelis. 

— Nieko, seneli, praeis. Vis
kas praeina. Tai, kas gražu, 
mane jaudina. 

— Kristijana, tu vis, tur būt , 
dar jo neužmiršti? 

— Ne, neužmirštu ir niekad 
neužmiršiu. Niekad! 

Senelis tyli. Lauke ošia miš
kas, ir vėjas žarsto sniegą. Ži
dinio liepsna, jaukiai plasdėda-
ma, apšviečia sienoje kabantį 
VVatteau paveikslą. "L'Ambar- j Bagdonas 

Salone kabąs jos seneles port- ąuement pour Cythera", judan-
retas ir jos piešti paveikslai — tj amžino pavasario šviesomis. 
gyvi senelio prisiminimai. J i — Jis man neparašė. 

j čia gyvena ir niekad šių namų — Jis žino tėvų nusistatymą S1 s a v o &im t°Jo k raš to . 
— Negavome. Tokiame ore nebuvo palikusi. Ir kai lauke ; ir nenori didinti skausmą. ~ . T a 1 ? ' . 77. s a k o s e n e l i s ' J r 

čia viskas sustoja. Tris dienas ošdavo miškas, kai vėjas staug- — Aš myliu savo tėvus, be t j * veide Js i rėžia skausmo^ šešė-
snigo. I r paštas nereguliariai davo, nešdamas sudžiūvusius sunku man jiems atleisti. 

Vėjas nutyla. Pamažu pradeda ateina. Sušalote. Sėskitės, o aš medžių lapus, senelis skambin- — Atleisk. Visiems, Kristija-
snigti. J i ma to retas baltas duosiu ko nors šilto. • davo Šopeno "Rudenį". Ir tie na, atleisk. 
snaiges, švelniai besileidžian- — Ačiū, Magdelena. Einant garsai, atrodydavo, suteikdavo i — Jie manęs niekad nesupra-
čias pro lango stiklus. J i mąs- nebuvo šalta. O kur senelis? jos senelės žvilgsniui ir veidui to ir, tur būt, nesupras 
to ir lyg toli toli, lyg savo sie- — Klebonijoje. Tuoj turėtų kitokią išraišką, čia ir Kristi 
loję girdi švelnią "Tyli nakt is" pareiti. Kai keliai neišbrenda- jana pajusdavo lyg kitą gyve- tau gero tenori. Tik gero. Jie 
giesmę. Ar tė ja Kalėdos. Snie- mi, jie su klebonu geriausi drau- nimo aspektą — gyvesnį, pras-1 norėjo, kad t u kuo greičiau jį 

mingesnį, kuris kilo iš gamtos i užmirštum ir nekentėtum. 
ir kūrybos grožio. — Ne, seneli, aš niekad, nie-

P o vėlyvos vakarienės Kristi- į kad jo neužmiršiu, nors jis ma-
jana ir senelis grįžo į saloną. 

— Dabar, seneli, ką nors pa
skambink. 

— Ko tu norėtum? 
— Nežinau. Ką nors liūdno 

ir gražaus. 
— Gal "Nebaigtą simfoniją"? 
— Gerai. Nežinau kodėl, bet 

ji mums abiems labai patinka 

Gruodžio mėnesio naktis. Kris 
tijana, susigūžusi po antklode, 
skaito knygą "Echappės sur le 
silence". Už sienų vėjas ir gat
vėmis nešamų sudžiūvusių lapų 
sausas šnarėjimas. 

Pagaliau j i užgesina šviesą. 

Kompozicija Nr. 8 (Nuotrauka V. Noreikos) 

gas, miškas ir jos senelis. Akys 
merkiasi... Balt i begaliniai snie
go plotai ir j is . I r jis. Jis mane 
užmiršo. Viešpatie, kaip sunku 
ir tuščia... 

Atsikėlusi rytą, Kristijana 
prieina prie lango. Žemė ir na
mų stogai baltuoja po storu 
sniego sluoksniu. Medžių šakos 
nusvirusios. Kažkas giedra ir 
tyra . Vieną momentą prisimena 
j i baltą mergaičių procesiją pir
mosios Komunijos dieną. Lyg 
girdi mergaičių giesmės garsus 
ir jaučia smilkalų kvapą. 

Po pietų Kristi jana pradeda 
ruoštis į Vildenšteiną, kur vi
sa Bualdieu šeima yra nutarusi 
praleisti Kalėdas. 

Vacvs 
* 

Kavaliūnas 

NU 
GUS i 

lis. — Gimtojo krašto ilgesys 
buvo neatskiriama jos sielos 
dalis. Jos ilgesys ir pagaliau 
fatališka paskutinė kelionė. 

— Seneli, ar aš tikrai savo 
Gal ir nesupras. Bet jie s i e l a P a n a š i i s a v o s e n e l § ? 

— Labai, Kristijana. Todėl 
tu man tokia miela, bet taip pa t 
ir kelianti rūpestį ir baimę. 

— Kodėl? 
— Nelengva atsakyti. Tik 

šiuo atveju ir aš, kaip ir tavo 
mamytė su tėveliu, manyčiau, 
kad geriau visa užmiršti. 

— Negaliu. Niekad, niekad 
negalėsiu. Aš norėčiau drauge 
su tavimi parašyti jam laišką. 

— Gerai, Kristijana, parašy
sime. Rytoj. O dabar metas pa-

ne ir užmiršo. 
Valandėlę abu tyli. 
— Aš, seneli, norėčiau k u r 

nors iškeliauti, kaip ji, — sa
ko Kristijana, žiūrėdama į pa
veikslą. 

— Iškeliavimo džiaugsme ka r 
tais glūdi gilios dramos pra
dai. Įsižiūrėk gerai į paveikslo S l i s e t l -

— Gal todėl, Kristijana, kad Į mintį. Tai amžinos meilės te- Kristijana pašokusi apsikabi 
žmogaus dvasios giesmė, jo dva-! mos poetinė išraiška ir nenuga- n a s a v o senei} ir pabučiuoja. 
šios simfonija niekad nėra baig-1 limas veržimasis į nepasiekia

mas svajones. 
— Kaip aš, seneli. 
— Kaip tu, Kristijana, ir kaip 

ta. Niekad žmogus čia nepasa
ko savo paskutinio žodžio taip, 
kaip jis norėtų. 

Galingas ir ekspresyvus Al- I dauguma jaunų. Bet, matai, ar-
— Ar negeriau Albertina jei Premijuotojo romano knygos vir- leSr°^ P5181"11 Andante, virpėda- tėjant prie laivo, kuriuo jie 

Kristi jana palauktų o rv to i ' va š e l i s ' P i e š t a s R Jurkaus. Knygą ; mas Kristijanos dvasios gelmė- plauks į išsvajotą Cyteros ša-
žiuotume visi H«mW* TU j a u *US g a ?!* a &igyti D r a u g o i s e- n u k e l i a fo i V i e n a - Tolimuo- lį, ji žiūri atsigręžusi į tą šalį, 
ziuoiume visi a r a u g e . — pa- premijų įteikimo vakare kovo _ „ V f t ^da* horizontuose ii kuria naMeka 
klausia Bualdieu, pakėlęs akis mėn. 24 d. " T5*™ ! * „ n o r i z o n t u o s e J 1 kūną paseka. 

i mato šešiolikametę mergaitę — Ar ir maner senele įlgejo-HUO skai tomo laikraščio. -* 

- - Kristijana, tu amžinas vai
kas. 

- - Tik su tavimi aš tokia, se
neli. Dar vienas klausimas, ir 
aš einu gulti: a r tu buvai kada 
Lietuvoje? 

— Taip .Du kartu. 
— Papasakok man, seneli, 

apie tą kraštą. 
(Nukelta į 2 psl.) 

— Krist i jana padės Magdele- gai. Ko norėtum išgerti? Gal 
nai. Prieš šventes ruošos daug, karštos arbatos su citrina? 
o ji viena. — Šilto pieno su medum ir 

— Darykite , kaip geriau, — duonos. 
sako Bualdieu ir vėl įtįsta į Abi nueina į virtuvę". Magde-
laikraštį. Iena užmeta kelis pagalius lau-

— Važiuoju šiandien, — sa- kinių vyšnių ant baigiančių blės-
ko Krist i jana: — senelis lauks ti žarijų. Netrukus iššoka links- Jaunimo Centro salėje "Laiš 
manęs stotyje. ma šviesa, ir milžiniški Magde- k u Lietuviams" metiniame pa 

SAVIEJI VISADA YRA IR BUS NUOŠIRDESNI 
Valentinos Kojelienės rečitalis Jaunimo Centro salėje 

Kovo mėn. 9 d. Chicagoje, ANTANAS NAKAS • brendimą. Kukli, santūri ir kul
tūringa laikysena scenoje, be 
patoso ir pigių efektų. Jos dai-

— Kad tik būtų gavęs mūsų Ienos ir Kristijanos šešėliai ju- r e n g į m e girdėjome Valentinos v e r ž t i s į P l a t e S R ?- m u s supančią n a v i m ą a m a l o n i r a m y b ė . 
laišką, — pastebi motina. 

— Bus gavęs. O jei ir nebū
tų gavęs, nieko baisaus — nu
eičiau pėsčia. Nuo stoties ne-
pertoliausia. 

Kristi jana žiūri pro trauki
nio langą. Nuo vieno horizonto 
ligi kito — balti laukų plotai. 
Po kelių valandų — tylus su
sikaupęs miškas ir prie jo lyg 
užmigęs ežeras, apkaišytas dur
pinės spalvos nendrių varpo
mis. Kitoje ežero pusėje — ūki
ninko sodyba ir baltų dūmų 
stulpas, kyląs iš raudono ka
mino. 

Netrukus garvežys sušvilpia, 
ir t raukinys sustoja mažoje 
miško stotelėje. Kristijana išli
pa iš traukinio ir dairosi — nie
kas jos nelaukia. Netrukus ke
li išlipę keleiviai kažkur dings
ta, t raukinys, vis greitėdamas, 
nurieda tolyn į mišką, ir dundė
damas aidas susilieja su medžių 
viršūnių ošimu. 

Kristi jana eina giliai prisnig-
tu miško keliu. Visur ramu ir 
balta. Tik retkarčiais tyliai suo
šia pušų viršūnės ir vėl nutyla. 
Miško vidury balzganose sute
mose pasigirsta varpų skambė
jimas. Kristijanai pasidaro 
smagiau: netoli turi būti ir se
nelio namai. Netrukus pro me
džius pamato žiburius ir pasi
beldžia į sunkias seno namo du
ris. 

— Viešpatie Dieve! Tai jūs, 
panele Krist i jana! — nustemba. 
duris atidariusi, Magdelena. To
kiame kely! I r vienų viena? 

— Viena, Magdelena. 
— Kodėl neparašėte, kad at

važiuojate ? 

da ant virtuvės sienų 

Staiga prasiveria durys, ir į 
virtuvę įeina senelis. Kristijana 
pašoka ir apsikabinusi bučiuoja 
jo išblyškusį ir besišypsantį vei
dą. 

Kojelienės dainų rečitalį. 

Sugrįžimas 

aplinką. Jos koncertai New Ne šalutiniais efektais, bet pa-Yorke buvo labai teigiamai įver-
I tinti didesniųjų amerikiečių laik- č i a d a i n a f u ž k e r i klausytoją. 

ws menui 

raščių ir muzikos kritikų. 
Po ilgos 4 metų pertraukos 

ji vėl sugrįžo pas savuosius. Per 
tą laiką jos dėmesys buvo nu-

— Kristijana: Kaip puiku! kreiptas praskinti sau kelią c a S°J e parode 
Tik kodėl nepranešėte? Aš bū- amerikiečių visuomenėje. Tik 
.čiau pasitikęs. dalinai šios pastangos buvo sėk-

— Rašė, bet laiško negavo- mingos. šiame koncerte ji pa-
me, — įsiterpia Magdelena. i tyrė , kad savieji yra artimesni, 

— Čia, matai, dukrele, gyve- ; kad ilgesnis nutraukimas su jais 
nimas žiemą beveik sustoja. Eli-, ryšio labai problematiškas rei-
me į valgomąjį. O kaip mamytė kalas, 
su tėčiu? Ar j ie neatvažiuos? Kokia maloni ir šilta nuotai-

— Atvažiuos rytoj visi. I r ka viešpatavo daugiau kaip 500 
Silvija. asmenų auditorijoje, besiklau-

— Ir Silvija? Gerai. Visi pra- sant gero koncerto ir, tur būt. 
leisime Kalėdas kartu. Gal pas- kaip malonu buvo pačiai kon-
kutines. certantei prieš save matyti r.e 

— Kodėl, seneli, taip kalbi? tuščias kėdes, bet susikaupusius 
Man nejauku darosi... ir mylinčius gerą dainavimą 

— Kai keliaudamas čia pa- veidus. Verta retkarčiais pabū-
vargsti, reikia eiti pailsėti. Sės- ti su savaisiais. Svetimtaučiai 
kis čia, šiame fotely, prie ži- moka nusilenkti tik pirmojo dy-
dinio. džio žvaigždėms. Ledus pramuš-

Lauke kyla vėjas, ir miškas ti sunku. Svetimoji auditorija 
ima monotoniškai ošti. Viduje indiferentiška, šalta ir bejaus-
ramu ir jauku. Senelio veidas mė. Net po labai pavykusio dai-
— švelnus ir mielas, nušviestas nininkės koncerto Chicagoje 
židinio šviesos, lyg iš dvasinių Studebaker salėje Chicagos laik-
tolumų žiūri į Kristijana. raščiai rečitalio nepaminėjo. 

— Gerai, dukrele, kad atva- Išimtį padarė tik muzikos žur-
žiavai. nalas "Musical Leader" vasa-

— Aš, seneli, laukiau Kalėdų, rio mėn. laidoje, kuriame kon-
Aš taip norėjau su tavimi pa- certas buvo labai teigiamai ir 
kalbėti. teisingai įvertintas. Tik pati 

Pakalbėsim, dukrele. Apie koncertantė galėtų pasakyti. 
viską, o dabar einame į virtu- kas būtų atsitikę, jei į tą kon-
vę — gal Magdelena jau bus certą nebūtų atvykę lietuviai? 
mums ko nors paruošusi. A. 

x Žinoma, tarp savųjų prana-

Nepaprastai maionus lyrinio at-
Spalvinga vaivorykštė spalvio koloratūrinis soprano, 

Abu solistės koncertai Chi- apie dviejų su puse oktavių dia-
(Nukelta į 2 psl.) 

šu nebūsi. Kiekvienam mūsų 
Kristijana myli senelį ir mėgs menininkui, turinčiam atitinka-

t a jo namus, apgaubtus vidine mas kvalifikacijas ir pasiruoši-
ramybe ir gyva praeities dva- mą, nepatartina užsidaryti siau-

— Tėtis rašė. Ar negavote sia. Čia jai atrodo, y r a išnyku- rame ratelyje ir, nesigailint au-
laiško? si riba tarp šiapus ir anapus, kų, kaip daro mūsų dainininkė, 

im 

KeAfcrvi PaAjCbč(& 
GYVOJI IR ARCHYVINI 

LIETUVA 

Nolkfė Yalertrna Kojeliene dainuoja Jaunimo Centre, Chicnsjojo. 
"Laiškų Lietuviams" surengtame koncerte. Akompanuoja Frode-
rick $chauweker. Nuotrauka V. Noreikos 

Ne kartą mūsų akademinis 
jaunimas y ra akcentavęs, kad 
reikia rūpintis šios dienos lie
tuvių reikalais, vieton grau
džiai apverkti nelaimes a r kar
toti savo pasisekimus laisvės 
metais. Gyvieji uždaviniai yra 
šiuo metu svarbesni negu sen
timentai. Tai yra tiesa, tačiau 
šiandien atsiranda asmenų, ku
rie rūpinasi ne tik šia diena, 
bet ir tos gyvosios Lietuvos 
uždaviniais ateityje. Lietuva 
ne kartą nukentėjo, neprama-
tydama ateities. Net ir prieš 
antrąjį Pasaulinį karą buvo 
siūloma oficialiem valdžios at
stovam išsiųsti užsienin pa
veikslus, studentus ar pinigus, 
tačiau buvo atsakyta, kad pi
nigai reikalingi šiai dienai, gi 
buvo užmiršta, kad tau ta gy
vena ne tik šia diena, kad pra
eina karai, keičiasi generaci
jos, o tauta lieka. 

Šiandiena ar rytdiena 

Ne kartą teko matyti straips 
nių, kuriuose puolamas Lietu
vių Fondas, esą. j is dedas ka-
nitalą rytdienai, o reikia rū
pintis šios dienos Lietuva. Tai 
keistas teigimas, kad rūpintis 
metais pirmyn nebėra rūpini
masis šia diena, nes niekas 
nėra labiau atsilikęs už nepra-
matantį ateities. Tačiau, jei 
jau ir matytume siaura pras
me, kad kapitalas kraunamas 
ateičiai, vistiek toks neišlaiky
tų kritikos, nes įnešta tūkstan
tinė per metus a tneša procen
tus jau šiai dienai, o ne atei
čiai. Juk aukotojas, jeigu jis 
neįneštų tūkstantinės, kuri re
liatyviai neša pusšimtinę pro
centų kasmet, gal daugiau iš 
viso nepaaukotų, negu šios 
tūkstantinės palūkanos. Iš ant
ros pusės, tie. kurie duoda po 
tūkstantį, nepaisant atnešamų 
procentų, dar taip pat daug 
aukoja kiekviena proga ir tai 
galėtume nurodyti daugybę pa
vyzdžių. Argi tada. jei tos su
mos, tos tūkstantinės paliktų 
banko knygutėse ir neštų pro
centus ne dabarties ar ateities 
Lietuvos reikalam, jau būtų 
naudingesnės? Tik tie, kurie y-
ra atsilikę, kalba, kad gyvoji 
Lietuva gyvena tik su juo. 
Tie fondo nariai, kurie įneša 
tūkstantį, jie tautai išlieka gy
vi ilgus laikus, nes net ir ta
da, kai aukotojas išeis į pen
siją, praras darbą ar pagaliau 
mirs. jis vis tiek aukos tai da
barties ir ateities Lietuvai. Gy
voji Lietuva yra šiandien ir 
rytoj, nepaisant, kad mes m'a-
nytume, jog su mumis visas 
Lietuvos gyvumas baigiasi. 
Tie. kurio teigia, kad fondo 
nariai, aukodami šiandienai ir 
kartu apsidrausdami savo au
kojimą ateičiai, skriaudžia da
bartį, yra panašaus galvojimo, 
kaip tie valdininkai, kurie ne
leido iš Lietuvos išgabenti į 

užsienį mokslo veikalų ir su
mų, galinčių padėti išlail 
mums šiuo metu labai svari 
institucijas. Tautos gyvejjpne 
ši diena ir rytdiena yrąggtaip 
nenutraukiamai surište 
negalima suprasti , kaį 
j ama suma Lietuvos 
ateičiai, ji nebenauc 
dien. 

Filosofija 

Be abejo, n$T vienam, daž
niausia neduodančiam, labai 
naudinga skelbti, kad t ie tūks
tančiai reikalingi dabar, tačiau 
juos gali dabar aukoti tie, ku
rie neduoda tūkstančių. Tie, 
kurie rūpinasi tar iamai šian
dienine gyvąja, o ne ta r iamai 
būsima Lietuva, gali sudėti t a s 
sumas, kurias sudeda Lietuvių 
Fondiyg^kstąnt ininkai . Jų 
tik labai maža 3aHs7"palyg 
su tais, kurie tūkstančių nei 
šiai, nei kitai dienai neaukoja. 
Juk šiandien net ir mūsų po
litikai, kuriems kas metai ten
ka rūpintis aukų rinkimu ir 
kurie kasmet tų aukų apsčiau 
gauna, niekada nėra garantuo
ti, kaip pasisuks aukotojų nuo
taikos. Tačiau mūsų kultūri-
niem reikalam aukų niekas 
pastoviai nerinko, ir visi kultū
riniai darbai dažniausiai daro
mi partizaniniu keliu. Taigi ne
tur ime filosofuoti, kas y ra gy-
veji ir kas negyvoji Lietuva, 
trri kiekvienas lietuviškas rei
kalas yra Lietuvai reikalin
gas. Atrodo, kad paveikslų 
krovimas į galerijas, knygų 
leidimas yra tik archyvinė Lie
tuva. Bet tie daiktai t remties 
gyvastingumą liudys ilgiau, ne
gu aktualūs dienos reikalai, 
vadinamas nuolatinis budėji
mas politikoj ir valstybės vy
rų kontaktavimas. 

Kokie motyvai 

Yra įdomu, kokie motyvai 
verčia tuos mažiau aukojan
čius, o daugiau raginančius ne
aukoti, rašyti apie tai, kad Lie
tuvių Fondas išpompuoja vi
suomenę Manome, kad čia 
yra psichologinis motyvas, nes 
kai niekas neaukos, tai niekas 
neatsidurs šešėlyje. Remiantie-
j ; fondą. įnešdami tūks tant i 
nes, ki tus pastato nekokion 
padėtin, kurie, norėdami pa
teisinti savo taupumą, išranda 
archyvinius ir dienos reikalus, 
teigdami, kad nereikia duoti 
ateičiai, t a proga neduodami 
nei šiai dienai. Yra konkrečių 
pavyzdžių, kaip neaukojęs 
pyksta ant aukotojo, sakyda
mas, kad šis esąs garbėtroška. 
Nesvarbu, kokie motyvai ver
čia aukotoją aukoti, tačiau 
tie aukotojai y ra sveikintini. 
Aukokime visiems reikalam, 
nes kur skiriasi praeities, da-
dart ies ir ateities Lietuva, sun
ku pasakyti . L. Gal. 
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Viktoro Petravičiaus ir Juozo Pautieniaus parodą 
atidarant 

Šiandien, kovo mėn. 23 d., 
6 vai. vakaro Čiurlionio galeri
joj, Chicagoje, yra atidaroma 
Viktoro Petravičiaus ir Juozo 
Pautieniaus tapybos darbu pa
roda. Abu dailininkai mūsų vi
suomenei y ra gana gerai žino
mi. 

Naujas posūkis tapybon 
V. Petravičius yra viena iš 

stipriausių figūrų mūsų grafi
koj. Jau ne kartą jis buvo pa
sirodęs su savo tapybos dar
bais, bet t uo tarpu ypatingo 
dėmesio nesusilaukė. Nėra jo
kios abejonės, kad V. Petravi
čius grafinę techniką valdo be 
priekaištų i r j a sugeba save iš
sakyti visoje pilnumoje. Bet ta
pyba jam visą laiką buvo lyg 
grafikos palydovė — jaunesnio
ji sesuo, nors tapyboj V. Pet
ravičius visą laiką taipgi akty
viai reiškėsi. Paskutiniu laiku, 
atrodo, dailininkas visą savo 
svorį yra permetęs į tapybą. 

Džiugu y r a stebėti, kad V. 

J. M I E L I U U S 

Petravičius ramiai priima šal
tus kritikų atsiliepimus apie jo 
tapybą ir nemėgina kaip nors 
visu tuo reikalu aiškintis. Vie
toj to, jis, atrodo, yra pasiry
žęs konkrečiu darbu įrodyti, 
jog jis gali įveikti ir tapybinę 
techniką. Reikia pripažinti, kad 
geresnio kelio V. Petravičius 
negalėjo pasirinkti. 

Tradicija ir individualybė 

Paskutiniu laiku dailininkas 
yra pasukęs į abstraktinį stilių. 
Jau pereitoje jo grafikos paro- '• 
doje matėme gana didelį skai-; 
čių abstraktinių kompozicijų. 
Pats posūkis šiandien, kada 
abstraktizmas j au yra t a - ' 
pęs daugumos praktikuojamu 
stiliumi, nei moralinės, nei es
tetinės vertes neturi. Bet V. 
Petravičius sąmoningai naujo 
stiliaus niekad nesukūrė, bet tik 

pasinaudojo esama tradicija. 
Tačiau panaudotai tradicijai už
dėjo tokį svarų, individualų kū
rybinį antspaudą, kuris jį išski
ria iš kitų, kaipo originalų kū
rėją. 

Tuo ta rpu yra sunku ką nors 
pozityvia ar negatyvia prasme 
apie jo šiandieninį posūkį pasa
kyti. Galutinį atsakymą į šį 
klausimą ir posūkio pateisinimą 
gali duoti tik pats V. Petravi
čius savo darbais. 

Impresionistiniai ieškojimai 

Dinamiška J. Pautieniaus as
menybė atsispindi ir jo kūry
boj. J o kūryba y ra nuolatinis 
ieškojimas, kuris tačiau sukasi 
apie impresionistinį polių. Nuo- i 
latinis J . Pautiniaus rūpestis 
yra būti savimi ir nepatekti ki
tų įtakon. Nuolatinis klausimas, 
kurį dailininkas stato sau, pa
baigęs kiekvieną darbą, y r a : ; 
"Ar čia yra mano kūryba, a r 
nėra skolintų dalykų?" Tačiau 
kardinalinis klausimas, kurį j is 
nuolat sau kelia yra : "Ar y r a 
pažanga?" Nes jo nuomone, kū
ryba y r a pateisinama tiktai ta
da, kai nestovima vietoje, bet 
einama, nors ir lėtai, į priekį. 

Išsilaužti iš rutinos 

Tuo ta rpu kai V. Petravičiaus 
kūryboj (net ir jo abstrakti-
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Premijuotojo poezijos rinkinio viršelis, pieštas Vidos Krištolaitytės 

(Abi laureatų knygas, o taipgi tik ką išėjusį iš spaudos Vytauto 
"Draugo" premijų 

Premijuotojo romano knygos viršelis, pieštas Pauliaus Jurkaus. 

V'olerto romaną "Upė teka vingiais" jau bus galima įsigyti rytoj 
įteikimo vakare.) 

niuos darbuos) randame švie
siai gilios gyvenimo problema
tikos, J. Pautienius savo kūry
ba atstovauja daug lengvesnį 
žvilgsnį į gyvenimą. J. Pautie
nius nemėgina ko nors pasaky
ti. J is tik džiaugiasi šviesa ir 
spalvomis ir šitą džiaugsmą j i s 
išreiškia savo tapyboj. Jo kū
ryba reprezentuoja beveik gry
ną estetinį interesą. Jis nesido
mi nei daiktais, nei jų sąryšiu 
— nekalbant jau apie jų sim
bolinę reikšmę. Jis kuria švie
sos ir spalvų muziką. 

Paskutiniu laiku J. Pautie

niaus darbai kolorito i r forma
to atžvilgiu buvo kiek suvieno-
dėję. Atrodė, kad j is t aps ruti
nos auka. Bet daba r j i s mėgina 
iš rutinos išsilaužti. I r , jei ne
klystu, šioje parodoje j au maty
sime ir didesnių figūrinių kom
pozicijų. 

Jauni ne amžiumi, bet kūryba 
Malonu yra stebėti šiuos du 

ne amžiumi, bet kūrybiškai vis 
dar jaunus ir nuolat atsinauji
nančius kūrėjus, kurie niekad 

; nepasitenkina a ts iekta is laimė
jimais ir nesirengia miegoti lau
rais papuoštame patale. 

TAURAUS LIETUVIO PORTRETAS 
Premijuotąjį romaną "Kalnų giesmę" pasitinkant 

Dailininkas Viktoras Petravičius savo namuose Chicagoje 
Nuotrauka V. Noreikos 

Naujas romanas atkarpoje 

Pirmadienį, kovo mėn. 25 d., 
"Draugo" atkarpoje pradeda
mas spausdinti Jeronimo Igna-
tonio naujas romanas "Lūžiai". 
Tai antras stambesnis rašytojo 
veikalas, atiduodamas skaityto
jui. Pirmasis buvo romanas " I r 
nevesk j pagundą", 1958 metais 
laimėjęs "Draugo" romano kon
kursą. Premijuotasis veikalas 
turėjo skaitytojuose didelį pa
sisekimą. " I r nevesk į pagundą" 
mūsuose buvusi viena iš tų re
tųjų knygų, kurios laida grei
tai tapo visa išpirkta, nežiūrint 
to, kad romanas prieš tai buvo 
perleistas dienraštinėje a tkar
poje. Anos knygos puslapiuos 
skaitytojas autoriaus buvo nu
keltas į nepriklausomos Lietu
vos provinciją, kurios kasdieni
nio ir paprasto gyvenimo iškar
pa sugebėta šį romaną pavers
ti mūsiškuoju "best selleriu." 

Dabar laikraščio atkarpoje 
pradedamas spausdinti antrasis 
Jeronimo Ignatonio romanas 
"Lūžiai" vaizduoja jau šiandie
ninį Amerikos lietuvių gyveni
mą. Su giliu psichologiniu įžval
gumu rašytojas užgriebia šei
mynines, tautines ir kitas aštro
kas čionykštės mūsų realybės 
problemas. Skaitytojas naujame 

romane ras apsčiai viso to, kas 
jį patį dažnais atvejais kanki
na a r džiugina, bet taipgi ir to, 
ką gyvenime tik aštr i rašytojo 
akis pastebi. Romanas labai in-

Jeronimas Ignatonis 

triguojantis, veiksmo ir proble
mų įtampa iš kar to pagaunanti 
ir nepaleidžianti iki paskutinės 
eilutės. Tad ir lauktina, kad ši
tas antrasis Jeronimo Ignato
nio romanas "Lūžiai" turės dar 
didesnio pasisekimo už premi
juotąjį pirmąjį. k. br. 

Šiomis dienomis išėjo iš spau
dos 1962 m. laimėjęs "Draugo" 
romano konkursą Vacio Kava
liūno romanas "Kalnų giesmė". 
Seniau premijuotasis romanas 
būdavo leidžiamas per "Draugo" 
atkarpą, tačiau šiais metais nu
ta r ta knygos mylėtojui padary
ti staigmeną, kad premijuotojo 
kūrinio nereikėtų skaityti t ru
piniais, bet iš karto galėtų su
sitikti su, bent "Draugo" ro
mano konkurso ribose, išskirti
nu kūriniu. Be abejo, kiekvie
nas geriausias knygos vertinto
jas yra pats skaitytojas ir mes 
čia paviršutiniškai bandome tik 
pristatyti , ko gali skaitytojas 
iš premijuoto autoriaus tikėtis. 

Romantizmo grįžimas 

Daugelis amerikiečių knygų 
yra slegiančios, realistinės su 
nemaža sunkių vaizdų doza. To
kia l i teratūra yra tam tikra 
prasme sunki, tačiau j i t ikra 
ir pagaunanti, nors kartais no
rėtum tos giedrumos, kurios 
tiek nedaug pasitaiko gyvenime. 
Lietuvių jaunieji, o ypač jau
niausieji rašytojai, taip pat yra 
to amerikietiško realizmo įta
koj, kas . be abejo, mūsų vyres
niesiems, o tokių skaitytojų yra 
daugiausia, gana sunkiai priim
tina. Vacys Kavaliūnas savo 
knygoje, kurios turinys nepasa-
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tų be tragedijų, savo knygoje. 
yra giedras ir romano herojai 
yra ramūs ir švelnūs, pasaky
tume, net ligi gero naivumo. Vy
riausias romano veikėja? yra 
Algis Rimkus, gimnazijos mo
kytojas, važinėjąs į Prancūziją 
pagilinti žinių. Jis žino. kad jį 
myli lietuvaitė mokinė, o taip 
pat ir prancūzė. Ir čia lietuviui 
tenka pasirinkti. Ši problema 
yra aktuali dabar, lygiai kaip 
ji lietuviams buvo aktuali visais 

laikais, nekalbant jau apie ca
ro Rusijos okupacijos metus. 
Ką romano herojus pasirinko, 
nenorėtume aiškinti, kad skai
tytojui neužbėgtume už akių, 
tačiau norėtume priminti, kad 
visos meilinės istorijos tiek s u ' 
prancūze, tiek su gimnaziste 
yra daugiau atitrauktinio po
būdžio. Pokalbiai ir veiksmai 
net ir prancūzės, kuri mūsų 
nuomone turėtų būti pikantiška, j 
yra daugiau ar mažiau labai 
romantiniai. Romano herojės 
daugiau knyginės, negu, pasa
kytume, tegu ir iš anuometinio1 

gyvenimo, taigi mažiau suga-; 
dinto, rėžtos. Šitas romantinis 
atspalvis, tas romantinis priėji
mas prie sunkesnių ir lengves
nių problemų, gali vieniems pa
tikti, kitiems gal ir ne, bet vy
resniųjų skaitytojų dauguma 
bus sužavėti tauriais ir nuošir

džiais veikėjais, idealistais tau
tine ir moraline prasme. Ypač 
toks įvairių lūžių pergyvenęs 
herojus Rimkus. 

Lietuva ir Prancūzija 
Autorius, kaip minėjome. 

vaizduoja savo veikėjus lietu
viškoje ir prancūziškoje aplin
kumoje. Reikia pripažinti, kad 
autorius gerai pažįsta vietą i r 
aplinką ir kar ta i s a t rodo, kad 
Prancūzijoj sukur t i vaizdai y r a 
net li teratūriškai t ikresni. I r 
žmonės prancūzai atrodo, nors 
daugiau lietuviški, bet aplinka 
dažnai autoriaus mokamai pa
vaizduota, ir t a i sudaro puikią 
dekoraciją t iems visiems ro
mantiškai nusiteikusiems veikė
jams. Abi konkurentės viena ki
tai nepažįstamos, t am t ikra at
veju yra panašios savo būdu. 

f Nukelta į 2 psl.) 

A^e^nė Pcuvcičbb 
KOKS TURĖTŲ BŪTI 
L IETUVIŲ KULTŪROS 

CENTRAS 

•J. PauiU-niu-, 
,Is parodos Čiurlionio giIer:oj„.-_-

Neseniai "Draugo" kronikos 
skyriuje skaitėme žinutę, kad 
dr. Leonas Kriaučeliūnas "šiuo 
metu intensyviai studijuoja 
lietuvių namų Chicagoje įsigi
j imo klausimus. Tokiuose rū
muose turėtų būti sukaupta vi
sa lietuvių kultūrinio gyveni
mo medžiaga bei įstaigos". 

Šitokią žinią malonu girdėti, 
bet ją beskaitant kyla abejo
nių, ar klausimas j au pakan
kamai išdiskutuotas ir išaiš
kintas. Kiek prisimename, 
spaudoje apie tai d a r nedaug 
tebuvo rašoma. Lietuvių kul
tūros namų klausimą jau pra
eitą rudenį svarstė PLB Kul
tū ros Taryba, pareikšdama 
nuomonę, kad tokie namai sta
tytini kur nors Chicagoje. Vė
liau Kultūros Tarybos pirmi
ninkas prof. J. Puzinas tą min
tį dėstė Kultūros Kongrese ši
ta ip : "Kultūros Taryba laiko 
pirmaeilės svarbos reikalu 
steigti Lietuvių Kultūros Rū
mus ar Tautos Namus, kuriuo
se turėtų būti sutelkta, atrink
ta ir saugoma archyvinė me
džiaga, čia turėtų ras t i vietos 
ir dabar samdomose patalpose 
prisiglaudęs Pasaulio Lietuvių 
Archyvas, centrinė lituanistinė 
biblioteka, J. Žilevičiaus vardo 
muzikologijos archyvas, M. K. 
Čiurlionio galerija ir kiti pa
našūs rinkiniai. Tai būtų mūsų 
tautinės grupės ateičiai pasi
s ta ty tas paminklas, mūsų pa
grindinis kultūros centras . Tai 
mūsų garbės reikalas, jei no
rime palikti konkrečius savo 
kultūros pėdsakus išeivijoje" 
("Dirva" 1962 12. 3 ) " . 

Plačiau apie "Lietuvių Kul
tūros Centro" būtinybę rašė 
K. Br. (adūnas) "Draugo" Ker-
t 'nėje Paraštėje (1962. 10. 20). 
Ten jis dalyką vaizdavosi ši
ta ip : "Lietuvių Kultūros Rū
mai Chicagoje: Žalumynų, gė
lių ir skulptūrų apsupti, savo 
sienose jie talpina teat ro ar 
net ;'r operos salę. centrinę li
tuanistikos biblioteką. Lietu
vių archyvo erdvius kamba
rius, repeticijų, posėdžių, pa
skaitų ir susirinkimų patalpas, 
muziejų, meno galeriją, skai
tyklą, lituanistinių mokyklų -
institutų klases ir net jaukią 
ir kultūringą kavinę. Rūmų 
kieme lietuviškais balseliais 

skamba vaikų darželio aikšte
lės, medžių užuovėjoj bubsi 
sviedinys sportuojančio jauni
mo būrelyje..." Bradūnas kvie
tė visus šį reikalą panagrinėti 
spaudoje ir privačiuose pokal
biuose ir panagrinėjus suma
nymą vykdyti, nes laikas j au 
pribrendęs. Anot Bradūno, ta i 
įvykdysime dabar arba nie
kad. Norėtume šia proga tuos 
samprotavimus kiek papildyti 
bei paryškinti. 

Kokie Kultūros Namai 
turėtų būti? 

Pirmiausia manytume, kad 
būtų neįmanoma nusipirkti ga
tavus namus, nes negalima 
būtų, nors ir didelėje Chica
goje, rasti namų, kurie atitik
tų mūsų pageidavimus. Pirkti 
bet kokius tik iš bėdos, kad 
šiuo metu nėra kur dėti Lietu
vių Archyvo, jokiu būdu ne
vertėtų. Manytume, kad mūsų 
Kultūros Namus turėtų supro
jektuoti mūsų architektai, o 
mūsų inžinieriai bei rangovai 
juos pastatyti . Patys namai 
jau turėtų būti meninė verty
bė, kurią ir pati miesto vado
vybė nelaikytų eiliniu pasta
tu. Garažinio tipo namų a r 
salių ir taip užtenka. Gali 
dar. žinoma, būti klausimas, 
kokio dydžio namai — su di
džiule sale ar be jos. Tatai 
priklausytų nuo to, kiek pa
jėgtume sutelkti lėšų tam rei
kalui. Viena tėra aišku, kad 
juose turėtų tilpti visos jau 
minėtos mūsų kultūrinės įstai
gos — archyvai, muziejai, bib
lioteka, galerija ir kt. Juose 
turėtų būti ir patalpų kultū
riniam darbui — pamokoms, 
choro repeticijoms ir kt. To
kių namų projektavimu, žino
ma, nenorima nukonkuruoti a r 
paneigti Jaunimo Centro nuo
pelnų bei reikalingumo. T a s 
Centras kaip iki šiol. taip ir 
toliau pasiliks labai reikalin
gas. Bet šiuo metu jis jau, a t
rodo, darosi per ankštas, i r 
nauji namai darbo sąlygas 
Jaunimo Centre tik pagerintų. 

Kas turėtu juos statydinti? 

Kadangi tai būtų lietuvių 
tautinės grupės kultūrinio įna
šo Amerikoj paminklas, tai že-

(Nukelta į 2 p s l ) 
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išmesti į svetimą kraštą, į sve
timą dvasios pasaulį. Jūs esate 
ir būsite ne visų tinkamai su
prasti bei įvertinti. Jūs turi
te t am tikrų sunkumų, kurių 
jūsų tėvai, būdami jūsų am-

Laureates K. Grigaitytės kalba premijų įteikimo iškilmėse žiaus> neturėjo. Tačiau jumyse 
I yra jaunatvės jėga, kuri gali 

Nevienam iš mūsų praeida- mūsų vyresniosios kar tos kelio kalnus ir atomus skaldyti, kū
mas laikas užpučia pakelės ži- žiburiams — į tavo rankas ati- riai priklauso žemės ir erdvių 
būrius... Bet, žiūrėk, ima ir pa- duodam lietuviškąjį kūrybos žo- karalystė. Jumyse glūdi viso pa
sirodo nauji, ypatingi žiburiai, dį; tau patikim šimtmečiais su- šaulio didingos viltys! 
kurie žėruoja ne valandėlę, bet krautus tautos dvasios lobius Į 
ilgus laikus — net kartų kar- — tau priklauso garbinga pa-; 
toms. reiga ir privilegija būt i tų lo- O dabar, baigdama savo dė-

Vienas tokių ypatingų žiburių bių saugotoju, nešėju ir papil- kingumo žodį, dar norėčiau sa-
yra šios dienos literatūrinė dytoju! vo džiaugsmą paryškinti, 
švente, išskirtina Maironinių Jaunystė didingai veržiasi į Man ypatingai džiugu, kad 
metų fone... rytojų. J i yra pilna ryžto, užsi- šios iškilmės vyksta Chicagoje 

degimo ir meilės gėriui. Dievo — tar tum antrojoj mūsų Lietu-
. • ir Tėvynės idealas yra mūsų ir voj. Chicaga yra mūsų visų pa-

Man yra didele garbe būti įįjg^ m į e iasis jaunime, didžiau- sididžiavimas — ji pavyzdingai 
dalininke šios iškilmingos sven- s i a s g ė r i s T a i j ū s g e r a i ž i n o t e n e š a Lietuvos vardą visur ir vi-
tės, kuri apima net dvi "Drau- _ n e k ar tos iu . Tik norėčiau pri- sada. 
go" literatūros premijas. Uz to- m } n t i > k a d g y v e n i m o pavakarėj Chicaga man yra labai bran-
kį gilų džiaugsmą pirmiausia kiekvienam tenka atsigręžti į gi dar ir dėlto, kad čia y ra pri
ešu dėkinga Draugui , kury- n u e j t ą kelią, į praeitį... O jeigu siglaudęs nemažas mano arti-
binio pasiaukojimo mecenatui t e n a i _ ^vo praeityje tik tuš- mų giminių spiečius ir didelė 
— prof. dr. Kaziui Alrrmr;, _r t U m a ? ! Jei praeityje nerastum dalis bičiulių, draugų, pažįsta-

Viktoras Petravičius 
( Iš parodos Čiurlionio galerijoje) 

Ganyklos 

n O l H B H 

savo kūrybinio palikimo, įnašo?! 
Toji tuštuma, brangusis jauni

mų. 

me, būtų sunkiau pakeliama net tūrinis švyturys — "Draugas", MIC, pravesdamas "Draugo" čiau Kristaus asmenyje pati 
už skausmą... neturėčiau progos šiandien ap- poezijos ir romano premijų įtei- t ragedija išgyvena savo krizę. 

Tiesa, kad jūs pa tys esate glėbti akimis visus, o visus jus kimo iškilmes, taikliai apibūdi- J i čia y ra tiek dieviškos malo-
apiplėšti, nuskriausti, nes esate — mano brangieji! 

mūsų kultūrininkams, kurie čia 
savo atsilankymu bei kitais bū
dais skatina šias giliai prasmin
gas pastangas. 

Pažvelgus šiandien į gausią, 
rinktinę mūsų literatūros bičiu
lių šeimą, nesinori tikėti, kad 
reikėtų skirti skaitytojui pre
miją, kaip spaudoje kad buvo 
garsinama. 

Kiekvienos tautos visuomenė
je yra visokių negerovių. Ta
čiau ne visomis priemonėmis 
įmanoma gėriui pasitarnauti. 
Tas pats yra pasakytina ir mū
sų knygos platinimo bei skaity
mo atžvilgiu, imantis labai nedė 
kingos skaitytojo premijos pa
slaugos... Tokia paslauga iškel
tume nesamo mūsų dvasinio 
skurdo plakatą, kuriuo uoliau
siai pasinaudotų mūsų tautos, 
jos kultūros priešai. 

Gerai žinome, kad kultūrin
go žmogaus pareiga ir privile
gija yra skaityti, tuo pačiu da
lyvauti dvasios kultūros pažan
goje... 

Mes, rašytojai, gerbiam. tie
siog bičiuliškai mylim skaityto
ją; dar daugiau: tai, ką mes kū
rėjai turim savy vertingiausio 
ir brangiausio, atiduodam skai
tytojui, kaip intymų savo dva
sios kūdikį... Argi t a s lietuviš
kos kūrybos kūdikis turėtų bū
ti lietuviui siūlomas, tiesiog 
, , , , , v , . j ,. vadovvbei, romano mecenatams gesį. 
brukte brukamas uz didelius pa- v a - ^ v . y ^ > . & * 

Žodis yra intymiai susijęs su 

Apie premijuotus kūrinius 
Jei ne didysis Chicagos kul- Kun. Vytau tas Bagdanavičius, giant, Kris taus tragedija. Ta-

Laimingi laureatai — Kotryna Grigaityte ir Vacys Kavaliūnas, 
premijų Įteikimo iškilmėse. 

Ant. Gulbinsko nuotrauka 

no abudu premijuotuosius kuri- nes apipilta, kad jos kontūrų 
n i u s — v . Kavaliūno "Kalnų aš t rumas tarsi išnyksta, 
giesmę" ir K. Grigaitytės "Ru- K a v a M n u i t a i r e i š k i a s i k a i p 
dens sapnus . Kun. V. Bagdana- k a l n ų a u k š t u m ų ^ ^ p a n a . 
vicius kalbėjo: a - t ą k u r į ą t a i p rūpestingai 

Yra daug lietuviškos šviesuo- stengiasi išanalizuoti Heidege-
menės tiadicijos oioje knygoje, ris, savo studijoje Hoelderlino 
Šatrijos Ragana pradedant. I r poemai "Grįžimas į tėvynę". Tė-
čia, kaip ir ten. yra kalnai ir vynes giedra, kurios taip ilgisi 
visa vakarietiška kultūra, su- Hoelderlinas ir kurią taip my-
jungta su Lietuvos tragedija. Ii Heidegeris, Kavaliūno veika-
Bet čia ne tik Lietuvos tragedi- le pasirodo, kaip vietos nesuvar-
ja, kiek žmogaus tragedija ap- žytas visuotinis gilus nusiteiki-
skritai. arba. da r giliau žvel- mas . Ji, kaip kalnų giedra, mu

zikinės improvizacijos garsais, 
" " """" pripildo Kristijanos namus, ne-
giesme ir saulėleidžių ilgesiu, laisvus nuo gilių problemų, nuo 
Jo laukuose ir pievose, jo pake- kurių nėra laisvi joki namai, 
lių akmenyse ir kelio dulkėse KsirtaLis yra manoma, kad 

KŪRYBOS DVASIOS 
PASLAPTIS 

manoma 
prozinis kūrinys tik t a s yra ge
ras, kuris atidengia aštr ias žmo
gaus tragedijos gelmes — kaip 
Byrono kūriniai — palieka prie 
jų skaitytoją. Į tai atsakymą 

<<L 

Kenfot PCWM(& 
KULTŪROS S IELA. 

Motto: 

jaučiau Važk^ gyva ir amžina. 
Ir pagaliau Nemuno bangų 

ūžesio fone iškilo žmogus — per 
sonažas. 

Jis nėra nei fikcija, nei re
alybė. Jis yra realybės ir dva- duoda Heidegeris. J is sako: 
šios kontaktas. J is siekia lai- « K o v e r t a y r a gelmė be švie-
mės ir grožio, j is džiaugiasi ir s o s ? » Atrodo, kad šį pavojų 

_ _ _ kenčia. J i s visa savo žmogiškai y r a p r a m a t ę s mūsų premijuo-
Laureato V. Kavaliūno žodis premijos įteikimo iškilmėse dieviškos būtybės esme atsisto- t o j o dvyiiktojo romano auto-

ja prieš amžinas IiKimmes prob- r i u s i r p a t i e k ę s giedrios nuo-
Nuoširdžiai dėkoju Draugo čio amžiną žmogaus dvasios ii- lemas. Jis, kaip ir jo tau ta , pri- taikos kūrinį. 

kaltas prie kryžiaus. I r jo kry
žius yra nepakeliamas, kai j is 
į nieką nesiremia ir plūduriuo
ja virš nebūties gelmiu. 

Kūrybos esmė — duoti ką 
nors, ko iki tol nebuvo, ką nors j o s knygoje Kotryna Grigaityte 
pridėti prie esamos realybės. Su Tai yra kartu ir "žaizda ir per-

Gimtasis kraštas. Tylos, vie- Kalnų Giesme atėjo žmogus — j a s gyvas", kurie "nemiršta nie-

O aš mažytis intakas 
Tos kerinčios lavos, 
Mažytė gyvačiukė 
Iš milijonų knibždėlyno. 
Su savo įnašu, 
Ritmingai įsijungus, 
Skubu bespalvėn 
Laiko prarajon. 
Ir vis girdžiu 
Nuo kristalinių aukštumų 
šaukimą graudų: 
Sugrįžki atgalios. 

K. Grigaityte 
"Rudens sapnai" 

Rašydamas savo patį stam
biausią veikalą apie dvasios 
kultūrą ir jos puoselėtoją 
("Kunigas"), Mykolas Krupa
vičius pabrėžtinai pakartojo: 

— Kultūros siela yra dva
sios kultūra. 

Aukšto civilizacijos laipsnio 
pasiekusiame moderniajame 
gyvenime, iškėlusiame žmoniją 
į negirdėtas ir net nesvajotas 
technikinės pažangos aukštu
mas, didžios žmonijos dalies 
visas dėmesys yra tiek sutelk
tas į materialinius ir medžiagi
nius siekimus, kad žmonės įsi
žiūrėję-į daiktą i r jo nešamą 
komfortą, užmiršta patį žmo
gų i r paskandina rmmanitari-
nius jausmus. Tik šitokių nuo
taikų fone galėjo rasti purią 
dirvą raudonasis kolektyviz
mas, kuris dabarties žmogų 
aukoja ateities medžiaginių 
vilčių pažadams. Dabarties 
žmogus ir jo gyvastis pasida
rė mažiau vertinama, kaip atei
ties prabangos viltys. Šitokio
se nuotaikose žmogus y ra ta
pęs tik numeris darbo jėgų 
sąskaityboje. Absoliutinę jėgą 
sutelkusi valstybe, žiauriau 
negu praeitų šimtmečių kie
čiausio absoliutizmo laikotar
piais, diktatoriams palieka ne
varžomą laisvę stumdyti žmo
gų, kaip šachmatų figūrą, jo 
karybą įstatyti į prievartos 
rėmus, ir kapoti galvas, ku
rios tų nuostatų nenori per
prasti. Ir apie mūsų erą būtų 
galima kartoti Maksimo Gor
kio kitados pasakytus žo-
žius: 

— Menkoje šių laikų žmo
gaus sieloje užgeso visos ug
nys: jos tamsoje ne tik Die
vui nėra vietos, bet ir stabui 
pasidarė perankšta. 

* sfc * 

Tai padarinys neregėto tra
pumo žmogaus dvasios, kuri 
gali apvaldyti pasaulį, bet ku
ri sukniumba prieš uždavinį 
apvaldyti patį save, ką mūsų 
poetas Bernardas Brazdžionis 
savo eilėraštyje "Žmogus" taip 
nusako: 

Sofijai ir Jonui Tumosams ir 
jury komisijai. -,. „ T iš šviesos kilusia žmogaus — " P r a d ž i o j buvo žodis ... Ir k ū r ė j o ^ ^ fc j o g i m t u o j u 

žodis buvo šviesa. Žodis savo 
esme yra egzistenciškai susijęs 
su kūrybos dvasios paslaptimi. 
Kūrybos gelmių prasme jis nė 

kraštu. Jie yra du amžinosios 
harmonijos akordai. 

ra tik ženklas! Jis y r a kažkas, natvės ir susikaupimo momen- personažas. Kas jis ir koks j is kada", 
kas trokšta gyvybės, formos, tais atsiskleidė jis gražiausio- — spręs tie, kurie su juo su-

žadus ?! 
Manyčiau, kad "skaitytojo 

premija" yra prieštaringa pa
čiai premijos dvasiai, jos paskir
čiai bei tikslui... Neįmanoma 
premijuoti nei rašytojo, nei 
skaitytojo, nes jie, kaip žmo
nės, savo nelygstama asmens 
vertybe yra viršum visokių pre-
mijų Premijuoti galima išskir- S r o ž i ° i r tobulumo, išreiškiau- m » spalvomis 
tina asmens kūrybinį laimėjimą 
— patį kūrinį, o ne asmenį — 
nesvarbu, kas tas asmuo būtų: 
rašytojas ar skaitytojas. Kitaip 
sakant: nei rašytojas, nei skai
tytojas negali tapti literatūros 
ar kito meno kūriniais. Juo la
biau toji "skaitytojo premija" 
neturėtų prasmės, nes skaity
mas, kaip toks, yra naudojima
sis kūryba, o ne pati kūryba... 
Kas kita yra savo skaitymu at
kurti, interpretuoti grožinės a r 
mokslinės literatūros veikalą ar
ba jo ištraukas, bet čia jau bū
tų visai kitos rūšies skaitytojo 
nuopelnų vertinimo klausimas. 

Bent trumpai pasisakius už 
atitinkamą pagarbą mūsų bran
giam skaitytojui apskritai, ke
letą minčių norėčiau skirti mū
sų skaitančiam ir kuriančiam 
atžalynui... :.; -. _ Y.:-•.-< K.-.- .-.'. .nas 

Mielasis Jaui"--'- • GęslaDt ro^i^i.4 Ka-iių giesmė", 

Ne tylūs ir ne ramūs yra tie 
"Rudens sapnai", kuriuos sap
nuoja šioje premijuotoje poezi-

ne-
mirštantis 

O dūžta jis, kaip dūžtanti 
lėlė. 

Šios niūrios tikrovės akivaiz
doje, o ypač laikotarpyje, ku
ris skir tas pasiruošti Prisikė
limo apoteozei, dar labiau iš
ryškėja mintis, kad kultūros 
siela yra sielos kultūra, dva
sios pr imatas prieš medžiagą, 
žmogaus ir žmogiškumo pir
mavimas prieš visas tariamo 
ateities komforto pagundas. 
Čia išryškėja Vydūno mestoji 
mintis: 

— Tikroji kultūra ten vieš
patauja, kur žmoniškumas y ra 
valdovas žmogaus asmenyje 
ir gyvenime, ypač santykiuose 
su kitais žmonėmis. 

Tą pačią mintį mūsų pre
mijuotoji poetė Kotryna Gri
gaityte skelbia ir savo eiliuo
tu žodžiu: 

Aš atėjau širdim kalbėt į 
širdį, 

Mylėt gyvenimą ir žmogų 
Tyliai užmigt rudens šalnoj 
Po žydriaspalviu dangaus 

stogu. 
(Rudens sapnai, 64) 

• # • 

Būti dvasios primato pra
našu aukso veršio garbinimo 
laikais ir spekuliacijos metu, 
kada už skanios sriubos lėkš
tę ruošiamasi parduoti pirm-
gimio teises, yra dvasios polė
kiais turt ingų sielų pašauki
mas ir misija. 

Savu laiku tai giliai jautė 
Mikalojus Čiurlionis, kada ji
sai kalbėjo: 

— O, Viešpatie, nušvieski, 
maldauju, kelią mano, nes ne
žinau jo. Išėjau priekin proce
sijos, o žinau, kad ir kiti pas
kui mane eis, bet kad t ik ne 
šunkeliais. 

Niekas neturi teisės savęs 
priskirti prie tokių privilegi
juotų išimčių, kurių nebesaisty-
tų dvasios kultūros reikalavi
mas. Nuo to nedispensuoja nei 
talentas, nei kūrybingumas, 
nei dideli polėkiai ar platūs 
užsimojimai. Šitokie gal dar 
labiau turėtų jausti tai, ką 
išgyveno Gabrielė Petkevičai
tė, kada ji t a r ė : 

— Jei mes nebūsime mūsų 
tautai lygūs tiems ugniniams 
stulpams, kurie kadaise žydų 
tautai rodė kelią tyruose... ką 
mes nuveiksime? ir kokia mū
sų vertė ? 

Nėra ko kalbėti, kad sielos 
kultūros keliuose religija yra 
galingu žiburiu, ką pirmaujan-

Jo žvaigždės, j o dangus, jo tis mūsų tautos mintytojas 
visos saulės šalys, 

Vison mirtin, visan gyveni
ni an jam vartai atkili; 

įgrafuoja savo premijuotą 
Aixt. ij — oj^jsoAi i.uuuraiuc& 

Yra kažkas labai realistiško, 
nepermaldaujamo, sakyčiau, ku
dirkiško šiuose Grigaitytės ei
lėraščiuose. 

Viso jos tragizmo pagrindas 
y ra "mažytė smulkmena di
džiam žemėlapy; išskyrė mus 
tik vienas žodis — Lietuva". 
Tačiau ta smulkmena ir tas iš
skyrimas yra poetei toks reikš
mingas dalykas, kad be jo "ma- Į 
nęs nėra. galvok, kad numiriau". 

Ir vis dėlto, jei kas bandytų 
įrodinėti, kad jog t a mažoji 
smulkmena yra nereali, tam 
Poetė atsakytų žodžiais, taiko
mais "Pabėgusiai mergaitei": 

"Žodžius, lyg didvyrė, kartosi, 
jog meilė yra nemari, 
kol liks tik sudužęs ąsotis 
to kelio pačiam vidury". 

Taigi, Grigaityte nėra leng
vas poetas, kuris dėl geros nuo
taikos ar žodžio skambumo išsi
žadėtų mūeų likiminių proble
mų. 

Solistei Lilijai šukytei įteikia 
gėlių puokštę tautiniais drabu
žiais pasipuošusi Kriaučeliūnaitė 
(pernykščių romano mecenatų 
duktė) , pasibaigus premijų įtei
kimo koncertui Chicagoje. 

Ant. Gulbinsko nuotrauka 

prof. Stasys Šalkauskis yra 
pabrėžęs žodžiais: 

— Kaip prigimtis, kultūros 
netvarkoma, virsta neproduk
tyvia jėga, taip kultūra, nu
stojusi religijos, tampa lytimi 
be tikro turinio. 

Tai gairės, kurias tiesia mū
sų kūrybingieji kultūrininkai. 
Belieka tik ryžto, kokiuo. pa
vyzdžiui švytėjo ta pati Gab
rielė Petkevičaitė, apie ką iš 
jos "Krislų" (76 psl.) patiria-

— Sąmoningai paverčiau 
savo gyvenimą kietos pareigos 
kalve, kurioje geležiniai darbo 
kūjai nesiliauja kalę... I r to
kie;3 valandos, rodosi, yra tas 
aukso grūdas, kuris verčia sie
los gė'ę stiebtis aukštyn, kur 
žmoniškumo saulė niekuomet 
nenusi'eidžia ir savo puikiau-
£*? harmonija nesiliauja žavė
jusi. 

Nusikolstume savo uždavi
niui, jei šių, susitelkimo laik
mečio primintų, minčių mo
zaikos neužbaigtume tauriosios 
Marijos Pečkauskaitės išpaži
nimu: 

— Žerti iš savęs viso to ge
ro spindulius, kuriuos mums 
Dievas yra įdiegęs į sielą, tai 
yra gyventi. 

J. Daugal3* 



I 

ANTROJI DALIS * 1963 M. BALANDŽIO 6 D. * APRIL 6, 1963 * PART TWO 

MOKSLAS • MENAS 
LITERATŪRA 

KAS NEPAMIRŠTINA IR PO ŠIMTO METU 
1863 m. sukilimo akcentai, detales ir analogijos 

Vienas pirmųjų mano vaikys
tės ateiminimų yra surištas su 
1905 m. revoliucijos epilogu ma
no gimtoje Švėkšnoje, Žemaiti
joje. Šitoji revoliucija nieku bai
siu Švėkšnoje nepasireiškė, be 
caro portreto valsčiaus valdy
boje nukabinimo, kuris net ne
buvo sunaikintas, o tik pralau
kęs revoliucinį įkaršti kampe, 
grįžo vėl į savo vietą. Vienok 
net tokiai revoliucijai malšinti 
Švėkšnon buvo atvykęs dragū
nų dalinys, atsiveždamajs su 
savim net patranką. Ši "armo-
ta" buvo pastatyta miestelio 
aikštėje i r sudarė žmonėms di
džiausią įspūdį. Tikrumoje tai 
būtų anekdotiškas rusų kariuo
menės žygdarbis, jei į jį neįsi
maišytų tragiškasis elementas. 
Dragūnai išvažiuodami išsitem
pė su savimi ne tik "armotą", 
bet ir keletą geležiniais pančiais 
sukaustytų vietos revoliucionie
rių. Tie sukaustyti kaimiečiai, 
kai kurie mano pažįstami iš ma
tymo, pravežami pro mūsų na
mą, paliko man daug didesnį 
įspūdį, kaip kad "armota". Ne 
tik mes vaikai, bet ir suaugu
sieji, žiūrėjom į juos kaipo į kan 
kinius - didvyrius, nepabijoju
sius galingos Rusijos su jos 
valdžia, kariuomene, "armo-
tom", ir vaizdas tų išvežamųjų 
paliko mano atmintyje iki šių 
laikų. 

Gloria Victis 

Šiais metais minime 100 me
tų sukaktį nuo 1863 m. sukili
mo, daug reikšmingesnio, daug 
savo pasėkomis baisesnio. Nėra 
jau žmonių, kurie atmintų tuos 
laikus, t a s daug žiauresnes už 
1905 m. rusų valdžios represi
jas. Nežiūrint to, 1863 m. suki
limas yra vienas gražiausių pus
lapių mūsų istorijoje, o kartu 
ir vienas tragiškiausių, ką taip 
didingai simbolizavo lenkų dai
lininkas Artur Grottger savo 
garsiame cikle — Lietuvos Gi
ria. 

Nors tas sukilimas nieko ne-: 
atsiekė ir baigėsi tragišku pra
laimėjimu, baisiu persekiojimu, 
ypač žiauriai vykdomu Lietu
voje, bet j is parodė lietuvių tau
tos didelį ir gražų dvasinį ir 
idėjinį pakilimą. Platūs kaimie
čių sluoksniai, dvasiškija bei 
bajorija, eidami kartu, parodei 
didelę meilę ir prisirišimą prie 
savo tėvynės, tikybos, tradicijų. 

Pergales nesantieji karai daž
nai užgula tamsiomis dėmėmis 
jas vedusių tautų istorijas. Ka
ro didingumas ir kilnumas yra 
ne ten, kur reiškiasi didesnės 
jėgos persvara, bet ten, kur yra 
didesnis pasišventimas ir pasi
aukojimas. Termopilai juk am
žiams liko neužmiršti. I r nebe 
reikalo dažnai cituojamas posa
kis: Gloria Victis — Garbė Nu
galėtiems. 1863 metų sukilimas 
buvo labai kruvinas ir, be to, 
jis greitai pasirodė taipgi bevil
tiškas, nes sudėtos į Vakarus 
viltys ir tuomet pasirodė bergž
džiomis, o priešo persvara buvo 
tikrai milžiniška. Bet tuo dar 
labiau buvo didingesnė ta anuo
met pradėtoji kova. 

Didvyriškieji anonimai 

Sutinkame su anuo prancūzų 
rašytoju, sakančiu, kad yra 
skirtumas tarp žuvusio istori
niame mūšyje ir tarp žuvimo 
smulkiame, anoniminiame susi
dūrime, nes pastaruoju atveju 
reikalingas didesnis savęs išsi
žadėjimas bei pasiaukojimas, 

JONAS RUGIS 

Simboliai Alberto Schillingo skulptūra 

šaulio i r daugelyje atvejų net 
jo smerkiami. Tačiau jie auko
josi ir guldė savo galvas, sem
dami jėgų iš savo tikėjimo, ide
alų, nesiekdami nei garbes, nei 
naudos, pasilikdami daugiausia 
nežinomaisiais. J ie ir liko anoni
mais, deja, taip dažnai užmirš
tais. 

Rusiškoji baudžiava Lietuvoje 

O 1863 m. sukilimas neturi 
būti užmirštas ne tik dėl pasi-

; reiškusio jame didvyriškumo, 
I bet ir dėl tų gražių tikslų, ku

rių jis siekė. 
Paryžiuje išeinančiame lenkų 

žurnale KULTŪRA šių metų 
pirmame numeryje randame 
straipsnį apie 1863 m. sukilimą 
žyniaus lenkų istoriko, j au mi
rusio Vilniaus Universiteto pro
fesoriaus St. Košcialkovskio. 
Straipsnis buvo parašytas dar 
1944 m., bet buvo konfiskuotas 
sovietiškos cenzūros. Šitame 

, straipsnyje randame įdomių ži
nių apie 1863 m. sukilimą ir 
ta rp kitko apie to sukilimo so-

: cialinį, ne tik tautinį pobūdį. 
Lietuvių - lenkų valstybėje 

baudžiava buvo panaikinta jau 
prieš tos valstybės padalinimą, 
bet Rusija, Prūsija bei Austri
j a baudžiavą vėl tuoj grąžino 
jiems atitekusiose dalyse ir tik 

: t. v. Kongresuvkoje, kuriai pri
klausė ir mūsų Sūduva, baudžia-

Senieji lietuviški kryžiai — didvy-: va buvo ir liko panaikinta galu-
riškoa praeities liudininkai i tin&i n u o 1 8 0 7 m Prūsuose bau

džiava buvo panaikinta 1823 m., 
neparemiamas nei egzaltacijos, į aprūpinant kar tu kaimiečius ir \ 
nei momento entuziazmo. 1863 žeme. Austrija baudžiavą panai-
metų sukilėliai kovojo baisiose kino 1848 m., bet žeme aprūpi-
sąlygose, atskirti nuo viso pa- (Nukelta į 5 psl.) 

Kristupas Anis DUONA, KURIOS NEVALGIAU 
SIMBOLINĖ PROFESIJA 

Oęsta aušra, skaisti, be nuodėmės. 
Nušvito medžių viršūnes 
romėnu žalvario šalmais. 
Kaitrios dienos snauduliu 
užmigs ši nakties sargyba. 

Stebiu aš akmenį, an t kurio sėdžiu. 
J i s priaugės prie žemės ir mano pečių. 
Žvelgiu j Kalvarijos kalną... 
Papėdėje balta aviu kaimenė... 
— O, Mokytojau, ten Tavo ir mano "Atlikta!' 

Savo dalį numesčiau aviganių šunims. 
N e ! Nepaslėpsiu savo veido... 
Aviganiai, nusilenkę tekančiai saulei, 
girdėjo apie Tą... 
Pikt i balsai kiaurai botagu prakirs; 
— Tu Judas — išdavikas... 

DUONA, KURIOS NEVALGIAU 

Dreba džiūstančios šakos, 
dreba rankos, purtomos gobšumo. 
D r e b i medis, pažymėtas kryžium. 
Dreba žemė, kai mirš ta Dievo Sūnus. 

Sutrupink man skausmą, 
stiprink mane šią valandą, 
ne žuvim, bet duona, 
Tavo pirštų laužyta, 
kurios šventumo nelietė ašmenys, 
ko amžiai nepastebėjo. 
Stiprink mane 
Paskut inės Vakarienės Testamentu. 

Kaip molinio puodo šukes, 
šimtmečių ir vėjy suskaldytas, 
mano lūpas sudrėkink vynu, 
(tik ne tuo, kurį pirkau, 
kuriuo pakvipęs Tave bučiavau, 
už trisdešimt sidabriniu), 
o gaivinančiu, raminančiu, 
kurį taurėj pakėlei 
už žmonijos atpirkimą, 
už taiką, 
man išėjus... 

ALELIUJA 

(JUDO VIZIJA VELYKŲ NAKTĮ) 

Dabar netokios valtys tame ežere, 
plaukia ūždamos ir prieš vėją. 
Kai sidabru bangas mėnuo nužeria, 
aš vėl pažįstu savo Galilėją. 

Dangau, ką aš matau! 
Paliestas akmuo saulėto delno, 
nuo kapo bedugnėn rieda, 
dundėdamas per visą žemę 
Prisikėlimo griausmu. 
Ten einančių trimitai dega 
mėnulio ir aušros liepsna. 

Dangau, ką aš matau. 
Bangom ateina Mokytojas iš tikrųjų. 
Aš savo kal tę atpirkau. 
Jis atpirko jūsų... Aleliuja, Aleliuja!.. 

Upė atneša naują vardą, mūšy rašfijon 
JURGIS GLIAUDĄ, Los Angeles, Calif. 

Šiomis dienomis sušvytravo 
naujo romanisto vardas. Tai Vy-
tautas Volertas, išleidęs savo 
pirmąjį romaną "Upė teka vin-, 
giais". Įdomu įžengti į naują 
pasaulį ir susipažinti su nauju ' 
autoriumi. Nauji autoriai ir I 
naujieji jų pasauliai visad ma
sina ir domina, kelia vilčių i r 
nepasitikėjimų. To naujumo ieš- j 
kojimas yra natūralus kraty- • 
masis sustingimu, kuo šiandien 
visai pagristai pakaltiname sa
vo klasikus ir demi-klasikus. 
Mes iš anksto žinome jų temas, 
jų ribotas problemas ir rašymo 
būdus. Naujas vardas kiekvie
nam nuoširdžiam mūsų raštų 
mylėtojui sukelia šviežumo dvel
kimą — aha. mes turime nau
ją spalvą sename spektre! 

Savo debiutui Vytautas Vo
lertas pasirinko daugprasmj pla
čiosios upės vardą, ir leidžiame 
sau spėti, kad autorius norėjo 
tuo susimbolinti mūsų ištisos 
kartos gyvenimo upę, paskirų 
veikėjų gyvenimo upokšnius 
įliedamas j upę, supindamas jų 
sroves, leisdamas joms sroven
t i vingiais j nežinomus tolius, i 
nepraregimą ateitį. 

"Upė teka vingiais" yra vie
nos šeimos gyvenimo kronika, 
pagrįsta laiko tąsa. perpinta 
daugybe pašalinių įtarpų, dau
gelio pašalinių veikėjų vaizdais. 
Septyni, nevienodo ilgumo sky
riai suima savin per dvidešim
tį Jasaičių šeimos (ir lietuvių 
tautos) metų. Smalsusis skaity
tojas patiria, kaip kaimiečių 
atžalos Jasaičiai išeina iš kai
mo, tampa miesto inteligentais, 

kovoja dėl padėties ir savo prin
cipų, kaip jie (ir kiti) kinta gy
venimo bėgyje, kaip jie išgyve
na valstybės ir tautos katast
rofą, kaip atsiduria užjūriuose 
ir pri tampa čia, Amerikoje. To
kia yra to kronikinio romano 
apimtis. 

Tačiau, sekant esminį kūri
nio aptarimo principą, tenka 
kalbėti ne apie ką rašyta, bet 
kaip parašyta. Mes visiškai pa
klustame tam principui, nors 

iki šiol mumyse knygų apžval
gos pasitenkina plačiais kūri
nio turinio atpasakojimais (lyg 
jau žinotų, kad skaitytojas ne- ; • 
pirks knygos, o kalbėti apie jos I 
turinį norės) , esminei vertinimo . 
daliai palikdami tik neaiškias I 
užuominas. Tenka kalbėti apie .,'! 
romano s t ruktūrą , tezes ir vaiz
davimo priemones. 

S t ruk tū ra 

Septyni veikalo skyriai turi 
nevienodą reikšmę veikalui. Jie 
gerokai skirtingi savo apimti
mis, apima skirtingų reikšmių 
momentus, skir t ingus laiko 
tarpsnius. Pareinant nuo to , 
veiksmo išsivystymas turi kisti, 
vienur leisdamas autoriui su
stoti ties detalėmis, kitur tik 
mesti užuominas apie įvykį. To 
iliustracijai labiausiai t inka pir
masis skyrius "Jasaičiai". Šis 
skyrius nusaky tas ryškiai — 
temperamentingu būdu. Čia kar
t u sublizga t ikra i patraukli ro
manistui (ne kronininkui!) int
riga, šaukte šaukianti vis stip
rėjančios įtampos, o kur nors 

Kentml Pajauti, 

Vytautas Volertas 

veikalo gylyje ir logiškai pa
grįstos, bet ne bespalvės atomaz 
gos. Jeigu jau Imama intriga, 
tai kuriems galams reikia ją 
palaidoti romano puslapiuose 
nesubrendusią, anemiškai nu
alintą? Todėl Jasaičio artėjimą 
į puskurtizaninio pamušalo Eu-

(Nukelta į 2 psL) 

Verbų Sekmadienis Vytauto Maželio nuotrauka 

LITERATŪRA 
Naujos knygos, konkursai, 

premijos, literatūros vakarai, 
naujų leidinių sutikimo popie
tės liudija mūsų literatūros gy
vastingumą laisvajame pasau
ly. Vis tai yra priemonės ir re
zultatai mūsų kūrybinio verž
lumo. Žinoma, negalima norė
ti, kad kiekvieną tokią mūsų 
literatūrai skatinti priemonę 
visais atvejais lydėtų lig šiol 
dar nepasiektos, naujos kūry
binės viršūnės. Juk tai turėtu
me būti išskirtinė genijų tau
ta. O tokios niekur žemėje nė
ra. Tačiau vis dėlto tas įvai
rialypis literatūrinis bruzdėji
mas mūsuose labai ir labai pri
sideda prie kūrybinių nuotai
kų palaikymo rašytojuose ir 
prie skaitytojų subūrimo lie
tuviškajai knygai. 

Vienas tačiau reikalas yra 
nedovanotinai apleistas. Kai 
mus supančio pasaulio li
teratūrose jau eilė metų kū
rybinguoju žodžiu galima gro
žėtis ne tik juodu ant balto 
knygoje, bet ir plačiai paskleis
tose plokštelėse, tai mūsų lig 
šiol šia kryptimi nieko nepada
ryta. Apmaudu darosi, kai 
nuėjęs knygynam gali glėbiais 
plokštelėse neštis ir Šekspyrą, 
ir Goethę. ir Dantę, net romė
nų bei graikų klasikus, nekal
bant jau apie šių dienų gyvuo
sius, kurių balsas skamba jų 
pačių įrečituotosc plokštelėse, 
o savųjų taip ir neišgirstame. 

Mūsuose, atrodo, tiesiog į 
kraują įaugęs įsitikinimas, kad 
plokštelėje gali aidėti tiktai 
solisto (kartais dar tik trejų 
metų amžiaus!) balsas, choro 
daina, dar kokie linksmieji 
broliai — tai ir viskas, šito
kios nuotaikos ir pasitenkini
mas šitokia padėtimi nieko ki
to nereiškia, kaip tik atsiliki

mą nuo kultūrinio gyvenimo 
pažangos. 

Šviesus pragiedrulis y r a 
montrealiečių aktorių rūpesčiu 
išleistos Kazio Borutos "Bal-
taragio malūno" ir Balio Sruo
gos "Milžino paunksmės" bei 
mažiesiems skirtos "Žirginė
lių'' plokštelės. Sklinda gandas, 
kad jų dabar ruošiama plokš
telėse įamžinti ir premijuotoji 
Birutės Pūkeievičiūtės "Aukso 
žąsis". Pastarieji reiškiniai lyg 
ir kalbėtų, kad plokštelinė mū
sų rutina jau sulaužyta. Belie
ka žengti dar vienas žingsnis 
— organizuoti ir išleisti mūsų 
rinktinės poezijos bei prozos 
antologijas a r net pavienių ra 
šytojų plokšteles, jų pačių a r 
aktorių įkalbėtas. Gaila — į 
plokšteles savo kūrybos mums 
jau neįskaitys nei Krėvė, nei 
Vydūnas, nei Savickis ar Šei
nius. Pavėluota. Ir skaudžiai, 
nedovanotinai pavėluota. Bet 
vėlavimasis dabartyje ir atei
tyje būtų jau tikras nusikai
timas. 

Visai aišku, kad čia aptaria
mas reikalas be pinigo reali
zuotis negalės. Tačiau, jeigu 
vis dar atsiranda šimtinės, net 
tūkstantinės literatūrinėms pre 
mijoms bei konkursams, kodėl 
negalėtų bent pradinio pinigo 
atsirasti literatūrinėms plokš
telėms, net d a r su viltimi, kad 
pinigas arba blogiausiu atve
ju jo dalis, plokšteles paskiei-
dus rinkoje, grįš. 

Kas turėtų pradėti šį reika
lą organizuoti? Gal Bendruo
menė? Gal Kultūros ar Lietu
vių Fondai? O gal tie patys 
montrealiečiai, kuriems jau ir 
patyrimo ir pasišventimo ne
trūksta? Bet pajudėti yra pa ts 
laikas. K. Br. 
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ŠVIESA GALINGESNE UZ TAMSA 
Šių dienų žmogus Kristaus prisikėlimo akivaizdoje 

KAN. V. ZAKARAUSKAS 

nystėje tiek vargo patyrė i r 
t iek kančios pakėlė, atsakė į j o 
paklausimą atspausdintu laik
raštyje ilgu straipsniu. Jame 
j i s rašo, kodėl j is pats asmeniš
kai esąs pilnas pasitikėjimo sa
vo gyvenimu. Mane džiugina, 

; — rašo jis, — daug mano gyve 
Bažnyčia, nepaisydama, kokie spygliuotų vielų tvoros ir pliki nime išgyventų istorijų, kurių 

politiniai ar nepolitiniai įvy- enkavedistų durtuvai. prisiminimas manyje žadina 
kiai besireiškia tautų gyveni- * * * džiaugsmą. Bet tikrąjį pagrin-
me, kasmet švenčia šventąsias Tikėjimo galia mes galime dą mano džiaugsmui ir milijo-
Velykų paslaptis, švenčia ji jas labai plačiai praskleisti Vely- n a m s žmonių teikia Velykų ry-
su didžiausiu įsijautimu, sek- kų stebuklo gelmes. Tik, deja, t a s — Kristaus iš kapo Prisi-
dama Kristaus kančios ir Jo sunku žmonių kalba išsakyti tų kėlimas! I r tai, kas Velykų ry-
mirties tragedijos veiksmus. gelmių paslaptis. Bet, k a s nuo- tą įvyko, tai buvo ne vien ste-

Tikrai, Golgotos kalne įvyku- stabu, kad milijonams žmonių buklas, ne vien nepaprastas 
si tragedija buvo klaiki ir kru- Didžiojo Penktadienio t ragedi- įvykis, bet ta i buvo pergalė 
vina, bet jos finalas — Velykų jos veiksmai, lydimi graudžiųjų mirt ies ir velnio, pragaro i r 
rytas — Kristaus iš mirties raudų, y ra taip savi, o t ie Evan nuodėmės. I r ši Velykų tikro-
Prisikėlimas... Didžiosios Savai gelijos lapai, kurie byloja Kris- v ė m a n e gaivina mano tamsiau 
tės bėgyje besikalto ją šios kru- t aus kančios kruvinąsias see- šiose skepticizmo valandose, 
vinosios dramos veiksmai, die- nas, visu savo svoriu užgauna Ji gaivina mane, kai mano dva-
nos švieson iškelia seną tiesą, žmogaus širdies jaut r iaus ias s ty s^ pavargsta, ji gaivina, kai 
kad pasaulyje vyksta amžinoji gas. I r žmogus, rodos, ima nusivylimas bando mane parali-
kova šviesos su tamsa, kova jausti , kad jo gyvenimo kančia žuoti. I r aš tikiu, kad tamsu-
gyvenimo su mirtimi, išgany- y ra tampriai supinta su šia. sis pesimizmas, lyg debesys 
mo su pasmerkimu... I r t a s šių Kristaus kančia. dengia dangaus mėlynę, išsi-
dienų tautų gyvenime vykstąs Bet, ka i Velykų rytą nuo sklaidys ir vėl man nušvis Ve-
chaosas yra ne kas kita, kaip Kristaus kapo nuriedėjo sun- tykų ryto šviesa, 
tos amžinosios kovos refleksas, kioji akmens uždanga ir kai ka Mielas tautieti , — rašo re -
bet jos pabaiga Šviesos rytas po tamsą nušvietė Šviesa, žmo daktorius, — a r tu manai, kad 
— prisikėlimas. gaus širdis ėmė plakti džiaugs- bus lengviau tiems milijonams 

* * * mo dūžiais. Iš kapo kėlės per- vargo ir skurdo prispaustųjų 
Šiandien daug kam akys at- gale, pergalė tamsos, p ragaro žmonių, ji i r t u jų eiles savo 

sivėrė ir pamatė, kad tarp šiu- ir mirties. nusivylimu papildysi ? Ar j ie 
dieninės technikos pažangos ir Žmogus žino, kad jo sieloje pajus gyvenimo palengvėjimą, 
žmogaus dvasios nutrūko ry- nušvinta gyvenimas, o ka r tu jei tu i r jie šiandie imtų raudo-
šys. Vakarų pasaulis, kuris mi- nuo tos valandos jam ir kapas t i pranašo Jeremijo raudas? 
to ilgų šimtmečių sukauptomis reiškia prisikėlimą naujam gy- Ko gi šių dienų žmogus la-
dvasinėmis vertybėmis, jau bai venimui. Žmogus, kur is prie blausiai yra reikalingas? N e 
gia j a s išsemti. Gi nihilistinės kapo dar ta ip neseniai liejo gi- ko kito, kaip savo kelyje sutik-
idėjos nebeįstengia pasotinti tos lauš liūdesio ašaras, Kr is taus iš t i Kristų, kuris gal ir vėl prie-
prasivėrusios bedugnės. Tad mirties prisikėlimu j am vi rs ta kaištaujančiai prabiltų, kaip 

Carlos Drummond de Andrade 

Lankas 

N" ic kola u s Geiger Judo pabučiavimas 

ŽADINTUVAS 
PRANYS ALŠĖNAS 

Ko nori angelas? Būti įšaukiamu 
Ko nori siela? Dingti 
Dingti glūdžiose giriose 
ir niekad daugiau nebeatsirasti. 

Ko nori balsas? Būti užburtu. 
Ko nori klausa? Prisisiurbti 
keikūniškais šauksmais 
ligi sumišimo. 

Ko nori debesis? Būti pagrobtu. 
Ko nori kūnas? Ištirpti, 
sunaikinti gyvenimo atminimą 
ir visa, kas yra atminimas. 

Ko nori aistra? Būti sulaikyta. 
Ko nori krūtine? Užsidaryti 
prieš pasaulio galias, 
kad tamsybėse sudiltu. 

Ko nori daina? Iškilti 
lanku virš bedugnes. 
Ko nori žmogus? Išsigelbėti 
dainos kaina. 

Išvertė P. Gaudys 

Carlos Drummond de Andrade — brazilų poetas, vienas žymiau
sių ir reikšmingiausių šių dienų brazilų poezijos atstovų. 

toli, toli už jūrų marių, mieloj 
ir brangioj tėvynėj, nuvirtęs te-

Tartom „ r t ^ J h j B j j į t a r ^ ^ č i o j — l o v o S i į b e d ę s 

Skamba ir spengia tylos a k i s> mėgdavau stebėti laikrodį 
— žadintuvą, pastatytą an t 
mažos lentynėlės, prikaltos prie 
sienos, ir klausytis jo monoto
niškos šnekos. O tenai laikro-

Laikas, o dargi techninė pa- ^ _ b u y o k i t o k g > J i s n e ^ 

Tylūs ir nykūs šią naktį manieji 
namai, 

graudulingi varpai, 
Aukuro akmens atvėso. 

Vincas Mykolaitis - Putinas 

Carlos Bousano 

DIEVAS IR ŽEMĖ 

nenuostabu, kad šiandie kai kas skaidraus džiaugsmo i r vilties anuomet į anuos du Emausan žanga keičia žmonių gyvenimą J , , 
Vakaru nasauli ima vertinti ašaromis. Jo dvasioie t a valan Vpiinninnp.ns mokinius: "Ko JS „„__•„ J , . n *™™m« t a m v a i a n c l a s r o d y 

is pagrindų, u žmogus, Kaip išduodavo — 1 
mokiniu Kris t r a d i c i J ų ' ^ P i r i i > r a t i m o * k ^ davo lygiai, vienodai, be jokio 

. . " . nors ne taip lengvai atsisako. n o r o t ^ i m n ^ ^ „ ^ ^ i -a -

Vakarų pasaulį ima vertinti ašaromis. Jo dvasioje tą valan keliaujančius mokinius: "Ko iTpagrindų. " o žmogus, kaip L ^ ^ n ^ ^ e d ^ S 
kaip vystantį, jau išsekusį vais dą sugriūva abejonių siena, ku- esate nuliūdę?" " ^ - - "—- ^ . c 
medį, kurio šaknys ėmė pūti, 
kuriam beliko tik baimės nu
siaubtam laukti iš Rytų atūžian 
čios audros. 

n Ji mirt inai 
* 

manno . 
* * t aus l u ^ m a T b a i g ė s i džiaugs- " T ™ • ? T " * t . T l P u t o j i m o , be atvangos, taip, 

Kris taus iš mirt ies prisikėli- m U ; kai vakaro prieblandoje _ . S t a 1 ' k a d i r ^laikrodžiai nu- kad iš t o s monotonijos — gū-
mu buvo baigtos anos Golgotos p r i e š jų akis nušvito Kristaus člen: virtuvėje kabodamas ant džioj tyloj - - susidarydavo ta r -

Tokiomis tamsiomis, pesimis-; kalne įvykdytos pasibaisėtinos veidas. 2SGS, o salione - ^ stovėdamas tum atskira kalba, kažką pa-
tinėmis mintimis nusiaubtąjį orgijos, kuriose visoje savo pil- Taip, šviesa y r a stipresnė už <•* židinį dengiančios lentos— slaptingai šnabždanti, kalbanti, 
žmogų guodžia Kristaus karą- numoję siautėjo žmogaus tam- tamsą, meilė galingesnė už ne- vienas ir kitas valandas rodo, primenanti, atvaizduojanti. At-
lystės istorija Jau ne kartą ji siausios niekšybės. Jų metu apykantą, o gyvenimas neges- bet savo ėjimu jokių garsų ne- simenu, kai vasaros metu par-
išgyveno sutemų naktis. Bet pragaras pademonstravo savo t a kapo tamsoje... Redaktorius išduoda. Mat, elektriniai važiuodavau tėviškėn atostogų, 
visada tose sutemose jai nušvis pergalės triumfą, kurį Kr i s taus s a v o žodį baigia įspėjimu, kad I r taip diena iš dienos tie visuomet tie narsai man pateik
davo Dievo malonės šviesa, ku-; tautos vaikai džiūgaudami suti- v i so to žmonių kalba negalima laikrodžiai laikė namus, tartum ^ v o neišdildomai brangių pri-
rios ženkle pasaulio veidas vėl j ko. Bet, nepaisant ir šių klaikių išsakyti, — galima ta i tik šir- sukaustytus bežadėj tyloj. Jo- siminimų Tai buv0 jis, kas tą 
nušvisdavo pavasario jaunatvės sutemų, kurios Golgotą siaubė • dimi pajusti. Mielas tautieti. kį0 tiksėjimo, jokio garso — malonumą n an suteikdavo ant 
gyvastingumu. Kristui an t kryžiaus mirus, ne- _ rašo jis toliau, - ar tu. Di- n i e k o . . . lentynėlės bestovįs ir monoto-

Roma nežuvo, kai ji savo tu- paisant, kad velnias save zmo- (jįjį Penktadienį prie Kristaus Atsigulu kartais salione ant niškai betiksenas žadintuvas 
retosios žemiškosios galybės ne nijos valdovu paskelbė, Kr is taus kryžiaus suklupęs, išsakei Išga- s o f o g į r g e m i p a p r a t į m u kaip * * "^ " 
teko. J i savo dvasia atgimė.; Velykų rytą iš mirties prisikė- ' nytojui savo ir mūsų laikų žmo a n f l į s l f l i k a i s d a r tčvvnėie.'smok- Kai mama būdavo išėjus 
Bažnyčia žino, kad žemės tautų limas ir tekančios saulės šv i e - ; n i ų vargus ir jų skaudžias ai-

Juk tikriausiai Jis ta -likimas ne vien tik politiniais sa sugniuždė pragaro galybę 
sprendimais prie konferencijų * * * 
stalo y ra lemiamas... Ji žino, Antrajam Pasauliniam karui 
kad ir pavergtosios tautos, anks pasibaigus, į Vakarus sugrįžo 
čiau a r vėliau savo kančios me iš bolševikų nelaisvės sunykęs, 
tus išgyvenusios, keliasi laisvės be sveikatos kareivis. Atrado 
gyvenimui. J i žino, kad ir Va- jis sugriautus miestus, fabri-
karų pasaulis, kuriam prana-, kus, sugriautas bažnyčias, ku-
šaujamas sunykimas, kelsis ku- rių griuvėsiuose buvo palaido-
pinas jaunystės sveikatos, ir ta i : ti tūkstančiai žmonių. Žuvę bu-
kelsis tuo veikiau, kuo greičiau vo ir visi jo namiškiai. J o nie-
jis supras Velykų ryto Prisikė- kas sugrįžtant nelaukė, — tė-
limo prasmę. į viškės namai sudeginti, niekam 

* * * jis nebuvo reikalingas. Iš ko ir 
Velykų rytą viso laisvojo kaip pradėti gyvenimą kurti , 

krikščioniškojo pasaulio bažny- jei aplinkui vien skurdas vieš-
čiose didingai skambės Kris- patauja. 
taus Prisikėlimo džiaugsmo Ale T o k i o j e s u n k i o j e medžiagi-

manas 
vo širdin prabiltų tais pačiais 

anais laikais dar tėvynėje, spok
sau į laikrodį Įbedęs akis. Ro
dyklės, kaip ir anuomet, nors 

ž-.žžia: - ,. i tuodu Palengva, bet juda, matuoda-
nusiminusius mokinius: " Ko m o s vaiandas ir minutes, tačiau 
esi nuliūdęs?" "Ramybė tau!" S a r s o — J * j * T a i P i r ^ P * " 
Šiuo velykiniu Kristaus paklau- t a u 5 a gniuždanti ty la tarp ketu-
simu ir Jo pasveikinimu baigiu nų sienų. Iš tikrųjų, imu ilgėtis 
ir aš tau savo atsakymą. anų gerų laikų, kuomet tenai. 

liuja. Didingai skambės, baž- nėje ir dvasinėje būklėje bū-
nyčių bokštuose varpų garsams d a m a S f j i g r a š o l a i š k ą ^ ^ m 
lydint, Velykų giesmė. Deja 
Velykų varpai dar neskambės 
mūsų pavergtoje tėvynėje ir ne 
vaikščios ten bažnyčių švento
riuose Velykų procesijos, nei 
skambės "Linksma diena mums 
nušvito" giesmės žodžiai. 

Be abejo, kad ten, pavergto
je tėvynėje, ir šį Velykų rytą Č e s n i u s 
mūsų brolio ir sesės veido 
skruostais riedės gilaus liūde
sio ašara. Jie, tyliai besimels-

katalikiško dienraščio redakto
riui, kurio klausia: Kaip rast i , 
tokioj būklėj esant, pagrindą no 
rui gyventi ir kame ras t i šalti
nį, kuris pajėgtų mano tikėji
mą gaivinti? Aš matau šimtme 
čiais kauptos kultūros griuvė
sius. • - rašo jis toliau. O dar 

griuvėsius žmonių 
dvasioje. Manyje išblėso bet 
koks noras gyventi, nerandu pa 
grindo bet kokiam džiaugsmui, 

darni, bailiai į šalis akimis žvilg- g a v Q a k i m i g m a t a u ^ ^ b a } . 
čios, a r tik jų neseka slaptas g a u g skurdo i r v a r g 0 t ikrovę. 
agentas ir šioje Šventoje vietoje k u r i k a s d i e n d a r mšųūt G i v a r 

sį rytą atėjusių. g a g i r s k u r d a s verčia žmogų 
Tūkstančiams mūsų brolių ir keikti, retai melstis, 

sesių, sugrūstiems Sibiro kace- Aš matau ir tuos, kurie, re
tuose, šį Velykų rytą, užuot dos. turėtų būti pavyzdžiu ir 
varpų gaudesio, dar didesniu vadovais jaunajai kartai . Deja. 
klaikumu žvangės ant jų rankų ir juos siaubia pesimizmas, re-
vergo pančiai. O didingos Ve- zignacija, net ir jie garsiai kei-
lykų giesmės giliąją širdies po- kia žmonių minias, 
eziją, kuri lyg Nemuno srovė Redaktorius šiam per anksti 
liejasi džiaugsmu, slopins kace- gyvenimo palaužtam vyrui, ku
to barakų sienos, anapus langų ris vos savo pražydusioje jau-

mama 
daržan bekonams lapų paskin
ti, vyresnysis brolis lauke dar- ; 

Duodavosi, vidurinysis čia pat 
pašto agentūrą vedė, o jauniau
siasis valdžios raštus išnešioda- : 

vo, kaip seniūnas, aš gi, perkai
tęs vasaros saulėje, įslinkdavau 
grįčion, nuvirsdavau ant lovos 
su knyga rankoj ir skaitydavau. 
Ilsėdavausi ir užtrukdavau nė-

I 

jęs laukan, nors žinodavau, kad 
už sienų — vasariškas gyveni- j 
mas pilnu tempu slenka pir- Į 
myn: žydi gėlės, skamba troš
kimų aidai... O kai nusibosdavo 
gulėti, skaityti ir svajoti—žais
davau atminimais, žvilgsnį įbe
dęs į monotoniškąjį draugą — 
žadintuvą. Jis gi, laikrodis — 
žadintuvas, tik matuodavo lai
ką ir lygiai, visad vienodai klak 
sėdavo, sukeldamas visą eilę į-
vairių prisiminimų mano vaiz
duotėj. 

Štai, t a s nuolatinis jo tiksėji
mas — klepsėjimas primindavo 
tolimesnius mažystės laikus, 
kada mama mane nusiveždavo 
į Ukmergę — turgun ketvirta
dieniais. O tenai — Ukmergėj, 
važiuojančio grubių akmenų 
grindiniu vežiko — arklio ka
nopos, atrodė, lygiai taip vieno
dai — monotoniškai kaukšėda
vo ir klapsėdavo, kaip mūsų ža
dintuvas laikrodis... 

Pagaliau, toji laikrodžio tik-
senimo monotonija, tas vieno
dumas — primindavo ir daug, o 
daug vaizdų iš mažystės dienų. 
Prisimindavo man ilgų žiemos 
vakarų mamos ratelio vienodas 

Šioje raudonoje ir kaip kardas nuogoje žemėje, 
Šituose, kaip uolos spinduliai suverstuose kalnuose, 
žinau, yra gyvas didis Dievas, visas jo troškulys 
apverstas, kaip milžiniška burna. 

Iš atšiauraus kalno glaudaus akmens 
iškyla kažkas riaumojąs, kietas ir nesibaigiąs. 
Nelyginant iš giliųjų įsčių pasirodytų 
galingojo Dievo veidas, tartum liepsnų sudraskytas. 

Todėl myliu žemę, jos padangės kietumą. 
jos kietųjų širdžių smurtingumą, 
jos gilų plakimą. Dievo kraują matau 
žemėje ir jos kauluose, tarp numirėlių raudonų kaulų. 

O, taip, žinau, kad retkarčiais žemė žaibuoja. 
Ir kad Dievas dažnai žemėje švyti. 
Aš noriu būti lyguma, norėčiau būti kalnais, 
ir kartu su Dievu spindėti vienatinėje tyroje šviesoje. 

Nes siela ne tyra. Tyri horizontai; 
tyra žemė; tyras vanduo; tyra ugnis; 
tyri skardžiai ir tyri kalnai, 
geria gyvybę ir spindulius aklo Dievo burna. 

Bet siela ne tyra. Nors ir kaip Dievas pervertų 
mus. pasivertęs pergalingu ir žeidžiančiu spinduliu, 
ne, niekad nesame tyri, niekad mūsų siela nedega 
kaip kad liepsnojančios žemės garsi šviesa. 

Todėl su liūdesiu žiūriu į laukus. 
Jie su paslaptim. Aš — su savo siela. 
Dangiška ir šviesi saulė auksina horizontus, 
tuo tarpu, kai aš stebiu juos didingus šaltą popietę. 

Išvertė P. Gaučys 

C. Bousonjo — jaunos kartos ispanų poetas, kuris, anot jo 
paties, visa savo būtybe trokšta, ieško, nori lytėti ir ragauti _tikro-
viškiausią tikrovę. Visa jo poezija sukasi apie du ašigalius: būtis ir 
nebūtis, mirtis ir atgimimas, vertumas ir nevertumas. 

P. G. 

— i r ritmiški spragilų tukseni
mai kaimo klojimuose, beku-
liant javus. Toji spragilų muzi
ka prasidėdavo labai ankstų 
rytą, visiškoj tamsoj, užsižibi
nus žibalines liktarnes, netgi 
nuo vidurnakčio gaigystės ir 
tęsdavosi ligi visiškos aušros. 
Ir taip — būdavo — jeigu at-
bundi ankstokai ryte. atmerki 
akis — ir girdi tą monotoniją, 
"kompozitorius" ir kažkur buvo 
tarytum deriningą spragilų mu
ziką, kaip kažkoks tos muzikos 
atvaizdavęs: 

eupu, 

būdamas 
mas 

bet kasmet 

Cupu — lupu, lupu 
Kuliam keturiese... 
Kulki, broli, prakaituoki. 
Bado neturėsi.. Ir vel: 
ir t. t... 
Cupu — lupu, lupu 
t. t... 
Po to. pradėjus javus kulti 

arklinėmis mašinomis, tą mono
tonišką mažinu urzgimą ir kau
kimą — taipgi skaičiau prie 

griada-
tėviškėn vieno mėnesio 

atostogų, klausydavausi laikro
džio — žadintuvo monotoniškų 
garsų. 

O laikas, žinome gi, anot Ig
no Končiaus, nors jo niekas nė
ra matęs, niekas nėra girdėjęs, 
niekas nėra pačiupęs j rankas 
— nei palietęs. Tuo tarpu — jis 
visur yra. Nėra erdvėj vietos — 
vietelės, kur laiko nebūtų. Tai
gi, mano supratimu, jį matuo
davo, praleisdavo pro šalį, jam 
saliutuodavo ir mūsasis tėviškėj 
buvęs žadintuvas... 

lvarijos kalne, kur nukryžiavimo metu stovėjo Motina dūzgimas, primindavo — nors laiko begalybės paįvairinimo, 
tai būdavo senoki atsiminimai kaip ir vėliau, jau namie nebe-

Laikas, kaip ir ano žadintuvo 
tiksėjimas, nestovi vietoj, bet 
juda, eina, vis tuo pačiu greičiu, 

cupu ir yjg ta pačia linkme — amžiny
bės link. J o nei pagreitinsi, nei 
sulėtinsi. I r jeigu sakome, kad 
laikas greitai prabėgo, a rba — 
labai prailgo, tai — taip t ik i t -
rodė. Taip žmogaus nuotaikos 

(Nukelta į 2 psL) 
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LIETIVIU TAUTOSAKOS LOBIAI 
PENKI TOMAI. PIRMAS TOMAS: DAINOS 

DR. JONAS BALYS, Washington, D. C. 

Stambus lietuviška drobe įriš
tas tomas pradeda naują mūsų 
tautosakos seriją. Ją ruošia 
Mokslų akademijos Lietuvių 
kalbos ir 

delis tautosakos rinkimo dar
bas, išvystytas šios įstaigos, 
kuriai man teko devynerius me
tus vadovauti, nenuėjo niekais. 
Dar galima paminėti, kad 49 

kalbos žodyną, kaip tobulus lie
tuvių kalbos pavyzdžius... Juk 
kvailystei ribų nėra. 

Čia galima paminėti, kad pa-
literatūros institutas našus planas ir tuo pačiu var-

ir leidžia Valstybinė politinės ir du mūsų tautosakai aštuoniose dainos yra paimtos iš kun. prof. 
mokslinės literatūros leidykla serijose išleisti buvo mano su- T. Brazio rinkinio. Jis tas dai-
Vilniuje. Pirmas tomas turi 834 darytas ir pradėtas vykdyti jau nas su melodijomis užrašė 1918 
psl. ir jame atspaustos 646 1939 m. Buvo išleistas tik ser. —19 m. Dzūkijoje, rinkinį iš jo 
dainos. Daugelio dainų duotos A pirmas tomas: "Lietuvių liau- nupirko Humanitarinių mokslų 
ir melodijos, kurios pridėtos dies sakmės" (Kaune, 1940, 448 
atskirai knygos gale (637— psL). Kai užėjo okupacijos ir 
743 psl.). Dar duoti "Paaiškini- karai, tai viskas sutriko. Gerai, 
mai", su dainuotojų, jų amžiaus jei šis planas, kad ir kiek ki
bei gyvenamos vietos nurody- tokioje formoje, atgaivinamas 
mais, užrašymo data, užrašyto- P<> dvidešimties metų. Nėra jo
jų pavardėmis, archyvo nume- k i o s galimybės, pagaliau net ir 
riais ir kai kur dar įterpta kiek reikalo, išleisti visus užrašytus 
pastabų. Toliau randame abėcė- tautosakos variantus. Tad at-
lines dainų pateikėjų ir teksto ranka reikalinga daryti. Kitas 
bei melodijų užrašytojų rodyk- klausimas, kiek ji bus vykusiai 
les (800—808 psl.), tarmiškų ir padaryta, 
skolintinių žodžių žodynėlį 
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viršelis, pieštas V. Kali-
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Eilėraštis iš Lietuvos ) 

Pažįstame Tave iškeltą a n t altoriaus, 
Paauksintą, išgražintą Karalių. 
Pažįstame paveiksle nutapytą 
Su šviesia aureole. 

Žinome Tavo gyvenimo istoriją: 
Tu vis toks stebuklingas, 
Išpuoštas, 
Didus 
Žengi per knygų puslapius, 
Paveikslus ir granitą; 
Tu ir giesmėj skambi mums 
Toks mistiškas ir švelniai tolimas — 
Tu, iš sakyklą šimtmečiais mums aiškintas, sa-

/ky tas . 

O mes ne šitokio Tavęs šiandieną trokštame. 
Bent kartą jau nuženk nuo tu paauksintu pa

s t o l i u , 
Padeki skeptrą ir vainiką — 
Šiandien jau ne madoj karaliai, 
Mes norime jausti taip Tave, 
Kaip savo profsąjungos nari , 
Mylėti norime, kaip brolį. 
Juk tiktai tam apsivilkai Tu žmogaus kūną. 
Skausme buvai moters nešiotas 
I r užgimei skurde ant šieno. 
Tegu... ten angelai tada giedojo, 
Tegu žvaigždė ten švietė — 
Žvaigždė šiandieną nevilioja; . 
Angelai? Dvasios ne šio pasaulio. 
Betliejuje brangus mums tiktai Kūdikis, 
Virpąs nuo šalčio tamsioj kūtėj. 
Tiesa, nusilenkė tam Kūdikiui karaliai, 
L'žtat, kad dar nebuvo prezidentu. 
I r Erodo kariai vaikus išžudė, 
Nes tada madoj buvo h" tokie valymai. 
O išvalyt visuomenę reikėjo 
Nuo priešingo valdovui diego — 
Išrauti su šaknim — būt mūsiškai sakyta. 

Tu išvengei mirties tada — 
.Egiptan asilaite jojai, — 
Šiandien sakytum — į užsienį pabėgai... 
Tu mokeisi ir augai. 
Tuo tarpu gi šauklius tavuosius 
Gimtieji tyrlaukiai saugojo. 
Vėliau mes matome Tave, sugrįžusį tė\ynėn vėl 

/ — berniuką: 
šluotele kiemą šlavinėji, 
Paduodi kaltą Juozapui seneliui. 
Ar plaktuką. 
Tegu apie vaikyste Tavo 
Legendų stebuklingu daug sudėta — 
Ne tuo brangus mums Nazaretas — 
Čia, tam užkritusiam provincijos miestely 
Užaugo ir subrendo garsus nazaretietis stalius. 

Trisdešimt metu iš po Tavo kirvio medžio tošės 
/ k r i t o ; 

matei žmonių kančias ir vargą: 
Badaujančius vaikus. 
Moters paniekinimą, 
lėbavimuos ištižusius valdovus. 
Parduodamą ir nuperkamą vergą. 
Tie sopuliai visi į širdi Tavo smigo. 
Kaip smūgiai geležies 
J skaldomą granitą. 
Ieškojai tarp žmonių tiesos, 
Ieškojai raštuose, 
širdy savoj, 

' ) (Autorė yra inteligentė pasaulietė moteris) 

Ir danguje pas Tėvą... 
Ieškojime šitam Tau ne sparnai išdygo 
O meilė tautai i r žmonijai. 
Troškimas žmogaus širdin įdiegti Dievą. 

Jonas iš tyru pagaliau parėjo. 
(Tada šventuoju nieks jo nevadino.) 
Visi išgirdo įspėjimą jojo rūstu — 
Kai prie Jordano minioms apie naujus laikus 

/kalbėjo. 
Dabar sakytume — susirinkimuose ir mitinguos 

/ j i s agitavo užu Kristų. 
Į Jono šauksmą pakilai ir Tujen — 
Palikęs kirvi, kaltą ,piūklą ir vrnis — 
Tu nuskubėjai pas vienmintį savo. 
Didžiausią tuo laiku vyrą tėvynėj. 
Tu jam nusilenkei, kaip karys valdovui, 
Bet negavai tada ten jokio ginklo — 
Tiktai supratęs uždavinį savo iš duoto dvasiai 

/įkvėpimo, 
Jordaną palikai ir minią. 
J dykumą patraukei 
Mąstyt ir pasninkauti. 
Dabar sakytume — Kelius sau nusibrėžt žmonių 

/vadovo, 
Gyvenimo pa ty r iną ir išmintį snformuluot, 
Į aiškią, t rumpą programą sutraukt i . 
Programą šitokią: 
Štai karalystė iš garstyčios grūdo, 
Nauja valstybe iš lašelio raugo, 
Žmonių širdyse šaukiama pabudo, 
Žmonių sielose plėtėsi i r augo. 
Mokei mus Dievą, artimą mylėti . 
Priešą pikčiausią broliškai a t jaust i . 
Žvėrį širdyje savoje sudrausti . 
Išmesti rastą iš aldes savosios, 
Akį netikusią iš kaktos išlupti — 
Keltis iš naujo, jei teko suklupti. 
Atleisti 77 x 77-nis ir daugiau d a r kartu. 

- Grūdais byrėjo žodžiai į dirvą suarta, 
Erškėčiuos, krūmuos, akmenuos. ant tako. 
I r minios plaukė, minios Tave sekė. 
Kiek svetimoterių, vagiu, paleistuviu 
Minioje buvo, 
O Tu meilingai į visus kalbėjai: 
Draudei girtuoklį, gėdinai melagį, 
[spėjai 
Žmogžudį ir vagį. 

labiausia i žmonės troško stebuklu patirti, 
Bet leisk man šiandien už juos Tavęs negirti. 
Mums įdomiau, kaip žmones Tu subūrei. 
Kaip žemėj naują visuomenę kūrei? 
Kokios karalystės maldoj šaukti mokei? 
Kaip naujus nuostatus uždėjai? 
Ar paklausti apie tai sėjėjo, 
Ar vynuogyno šeimininko. 
To ūkvedžio, kur skolininku daug turėjo. 
Ar tą karalių, kur vestuves kėlė, 
Išmintingųjų Rašto mergeliu. 
Kur su žibintais savo sužadėtinį pasitiko 
Klūpodamos ant keliu? 

Taip karalystė Tavo sparčiai dygo, 
O mums šiandieną rūpi josios ribos — 
Valdovu Tavo žemiu geografiją. 
Ras ir kada nubraižė jas. 
Aprašė? 

Berods užteks tam tiktai vieno žodžio. 
Kuris kaip žaibas vidurnaktį skrodžia — 
"širdyse jūsų mana karalyste" . 

(809—816 psl.) ir pagaliau abė
cėlinę dainų rodyklę (817—835 
psl.). Medžiagą paruošė V. Ba
rauskienė ir B. Kazlauskienė 
(tekstus), ir B. Uginčias (me
lodijas, daugumoje iš fonogra
fo plokštelių nurašytas). Teks
tus redagavo filol. m. kand. 
Amb. Jonynas, kuris parašė ne-

. didelj aiškinamąjį įvadą (J)— 
34 psl.). Vinjetes piešė V. Kali
nauskas, jos skoningos, be mo
dernizmo išmonių. Visa knyga 
— tik lietuvių kalba. Tiražas — 
5,000 egz. 

TJžplanavimas 

Niekieno nepasirašytoje pra
tarmėje sakoma: "Nors šis lei
dinys yra rinktinės pobūdžio, 
tačiau jis kartu skiriamas ir 
folkloristikos mokslo reika
lams... Pirmą ir antrą tomą su
darys dainuojamoji tautosaka, 
trečią ir ketvirtą — pasakoja
moji tautosaka, penktą tomą 
— smulkioji tautosaka... Tekstai 
redaguojami pagal dabartinės 
literatūrinės lietuvių kalbos ra
šybos ir skyrybos normas, iš
laikant originalo žodyną, ar
chaines, tarmines ir kitas mor
fologines formas kūrinio meni
nei struktūrai išsaugoti" 5— 
6 psl.). 

TJžplanavimas iš esmės nėra 
blogas. Kitas klausimas, kaip 
pavyks jį įvykdyti. Didžiojo 
"Lietuvių kalbos žodyno" 5-tas 
tomas, jau gerokai sužalotas, 
išėjo 1959 m. ir toliau per tris 
metus nei iš vietos. Gal laukia, 
kada Chruščiovo raštai bus iš
versti į lietuvių kalbą, kad ga
lėtų ištraukas dėti į lietuvių 

Medžiagos šaltiniai 
Iš 646 dainų, paskelbtų šiame 

tome, tik 86 dainos buvo užra
šytos tarybiniais laikais, 18 pa
kartota iš jau spausdintų šalti
nių, 44 paimtos iš senesnių 
rankraštinių Lietuvių Mokslo 
Draugijos rinkinių, o visos ki
tos, arba 498 dainos, paimtos 
iš Lietuvių Tautosakos Rank
raštyno, kuris yra ne kas kita, 
kaip buvęs Lietuvių Tautosakos 
Archyvas, veikęs nepriklauso
mos Lietuvos laikais. Negaliu 
nuslėpti pasitenkinimo, kad di-

fakultetas ir pagaliau rinkinys 
atsidūrė minėtame Archyve ar
ba dabartiniame Rankraštyne. 

Tautosakos tekstų atrinkimas 
nėra lengvas dalykas. Man daug 
tokių atrankų teko daryti ir ne jau spausdintų šaltinių, kai yra 
vieną naktį blogai miegoti, kai po ranka toks gausus rankraš-
negali taip lengvai ir paprastai tynas. Yra 9 dainos pakarto-
apsispręsti, ką reikėtų dėti ir tos iš Rėžos rinkinio, 14 iš Juš-
ko neverta dėti į rinktinį leidi- kos, 7 iš Niemi — Sabaliausko, 
nį, nes yra tiek daug "už" ir Iš dalies tai galima pateisinti, 
"prieš" dėl vieno ar kito varian- jei rankraščiuose nepasisekė šu
to. Visa tai turėdamas galvoje, rasti gero varianto. Tai vis pir-
didelių priekaištų dėl šiam to- maeiliai mūsų tautosakos leidi
mui atrinktos medžiagos netu- niai. Tačiau kam reikėjo po vie
nu. Galima sakyti, kad visos ną kitą dainą paimti iš tokių 
dainos yra geros ir vertos mažų leidinėlių, kaip M. Petraus-
spausdinimo, kai kurios yra tik- ko "Lietuviškos dainos" (Bosto-
ri perlai ir retenybės, pagaliau ne, 1922), J. Gudavičius "Žemai-
nėra nei vienos tikros šiukšlės tiškos dainos" (Tilžėje, 1912) 
ar pigaus Agitpropo pagaminto ar St. Šimkaus "Dainų daino-
šlamšto. Jo tikrai netruks ant- rėlis" (Kaune, 1919). Tai vis 
rame tome, kur neišvengiamai populiarios knygelės, melodijos 
turės būti įdėta "revoliucinių" harmonizuotos, trūksta užrašy-
ir "tarybinių" dainų. 

Vienas dalykas atrodo kiek 
keistas, būtent, kam reikėjo 
kai kurias dainas pakartoti iš 

K 2oromskis Gėlės 

Lengvai kiekvienas jos ribas pažįsta. 
Ji nėra puikiai iškepta bandelė, 
Nei pagal madą pasiūta suknelė, 
Nei lauko plotas* traktorium suartas... 
T a karalyste — niekad nesibart i 
Taikoj, ramybėj reikalus išspręsti, 
Visad geriausią išeitį surasti. 
Josios piliečiai, kaip vaikai, kaip gėlės... 
Įsivaizduot sunku šiandien mums tokią publiką. 
Bet iš tokių susideda Tavoji respublika. 
Tai šit, kokią Tu paskelbei mums chartą! 
Už ją Tave suareštavo. 
Tu apšmeižtas buvai, 

Plaktas, muštas, bar tas . 
Paskui Tu gatvėmis nešdamas kryžių lingavai. 
Nors teise Tave už politiką. 
Bet Golgotoje ant Kryžiaus u i ranku 
Tarp kriminalistu buvai pakar tas . 
Vargu ar k a s kalbėtu apie Tave šiandieną, 
Jei sutrūnijęs būtum po veleną. 
Bet prisikėlei Tu nelietęs akmenų, neperskelęs 

/granito. 
Kasmet nustebę minime visi mes ana ryta. 
Tu mums prisikėlimą irgi pažadėjai. 
Tą pažadą a n t mokslo savo, kaip antspaudą už

d ė j a i . 

Botti-eiii iDlsj) Kristai1 i apraudojimas 

mo metrikos, pagaliau tos dai
nelės nėra kokia retenybė. 

Klasifikacija 

Tautosakos rinkinys be jokios 
klasifikacijos yra kaip kokia 
klampi bala. Šio tomo dainos 
duodamos suskirstytos į tokius 
skyrius: darbo dainos (arimo, 
šienapiūtės, rugiapiūtės, aviža-
piūtės, grikų rovimo, linų ir ka
napių rovimo, ganymo, malimo, 
verpimo, audimo, skalbimo, žve
jų, medžioklės, uogavimo ir gry
bavimo) ; mitologinės dainos: 
kalendorinių liaudies švenčių bei 
apeigų dainos (Naujųjų Metų, 
— terminas vartojamas vietoj 
liaudiško Advento ir Kalėdų, — 
L'žgavėnių, lalauninkų ir sūpuok 
linės. — kitaip tariant Velykų, 
— Jurginių, javų lankymo ir 
Joninių): krikštynų dainos; ves
tuvinės dainos (su eile posky
rių) ; šeimos gyvenimo dainos 
(apie tėvus ir vaikus, brolius 
ir seseris, vyrą ir žmoną, mar
čios dalią, našlaičių dainos); 
dainos apie tragiškus įvykius 
ftai baladės, tik kažkodėl šis 
terminas anapus vengiamas var
toti) ; vaikų dainos; dainos apie 
gyvūniją ir augmeniją. 

Jau prieš kelerius metus dai
nų klasifikacijos sistema, ku
rios čia tik dalis suminėta, bu
vo atspausdinta ir paskelbta, 
kad pagal ją būsią kataloguoja
mos rankraštyno dainos fždūr. 
B. Kazlauskienės straipsnį Dai
nuojamosios lietuvių tautosakos 
tekstų klasifikavimo sistema. 
Lietuvos TSR Mokslų akademi
jos darbai, ser. A, nr. 2(7), 
1959. 233—254 ps l ) . Recen-
zuojamoj knygoj ta sistema ir 
bandoma pritaikinti, tik ji jau 
žymiai pakeista ir suprastinta, 
— praktiškas darbas su tauto
saka visados verčia keisti teo-
retiškus rėmelius. Rašoma, kad 
ta sistema esanti sudaryta va
dovaujantis tematiniu - funkci
niu pagrindu. Tačiau šiedu pa
grindu dažnai nesutampa, dau
geliu atvejų tema nieko bendro 
neturi su funkcija. Užtat dau
gelis tos pačios tematikos dai
nų atsidūrė skirtingose vieto
se, kai dainos buvo klasifikuo
jamos pagal jų paskirtį arba 
funkciją. Yra labai sunku tau
tosakos klasifikacijoj išlaikyti 
tam tikrus užsibrėžtus rėmus. 
Tautosakos kūriniai yra visapu
siški, kaip ir pats gyvenimas, 
jie yra sudėtingi, todėl dažnai 
nelengva nuspręsti, koks pra
das yra vyraujantis. Sakysim, 
kodėl minėtoj klasifikacijoj "su
tartinės" yra taip toli nukeltos 
į pabaigą, kai daugumas jų yra 
darbo ir šokio dainos, prideran
čios pačiai pirmykštei mūsų dai-

(Nukeita į 2 psD 
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Lietuvos izoliacija švaistės" prakalboje iškėlė ga-

Kai klasėje mokytojas moki- J * * S S Š J f S k a d ' S T 
niams aiškina, jog senovėje lie- £ . ^ į 1 0 ? * * ^ 0 gero lie
tuviai buvo pagonys, tai toks S t a u t a i S"?™' J a t l k s u " 
pasakymas visada reikalingas f*™™' J ^ ^ m a n ą S ' 
ir platesnio paaiškinimo. Prieš k a d g e n a u butų buvę lietuviams 
Kr is taus atėjima visos tautos, ^ Į J " . " 2 P * ^ 
išskyrus žydus, buvo pagonys! d i n U r ° d e j a , P ° n U g į k u n 

Krikščionybė iš jos pirmųjų f V ° « 2 " J S 1 * " **" 
centrų palaipsniui plėtėsi i ki * o j e * ? * * ? * • d l d e l * n a c l o n a -
t a s t au tas . IV amžiaus pradžio- g £ ! m p € " a l l Z m ^ i r a u k š t a 

j e Romos imperijoje krikščio- e i v f z a c l J a - Pavyzdys visai ne-
nybė buvo oficialiai pripažinta ! y k ę

+
S ' n e S ffT? "S** S a V O 

V amž. pabaigoje apsikrikštijo f a n a t l z m u z v m i a i s k i r i a s i ™ ° 
frankai , VI amž. pabaigoje 

senosios lietuvių religijos, be 
. ... . . to, japonai turi visai skirtingas 
bri tai , VII amz - germanai, geognrmea b e i g e 0poli t ines są-
K m z . - bulgarai, moravai Į y r a | 1 | | m i J | , m a n ^ 
ir čekai, X amz. antroj pusėj k a d ] i e t u v i a i i š U k s a V Q gm^ 
aanai , lenkai ir rusai. ,-, .-• ^-, • ,, •• • n 

_ ' , v me tikėjime, butų istorijoje ką 
Po to aisčių kraštas, esąs J • 1 •„ • • 

- . . . • • - ^ nors daugiau laimėję. 
d a r labiau Į rytus ir šiaurę nuo 
slavų, natūralia krikščionybės Pagoniškoji lietuvių kul tūra 
skleidimosi tvarka, turėjo apsi- bei civilizacija, nors ir kažin 
kr ikš ty t i tik šimtmečiu vėliau, kaip ją norėtume iškelti, buvo 
Kr ikš tas tačiau įvyko tik po tri- palyginti neaukšta. Lietuviai ne-
jų šimtų metų. Šitai lėmė turėjo nei savo rašliavos, nei 
geografinė aisčių krašto pade- švietimo institucijų, o žemės 
t i s i r susiklosčiusios politinės ūkio ir prekybos pradmenys 
sąlygos. Aisčių ir taip nuošalų buvo gana primityvūs. Tiesa, 
k raš tą nuo slavų skyrė sunkiai lietuvių išmonė buvo gerokai pa-
pereinamų pelkėtų girių ir ežerų žangi karinėje srityje su gerai 
juostos. Be to, šios sritys buvo įrengtomis pilimis, kulgrindo-
labai retai apgyventos, susisie- mis, karine organizacija bei ge-
kimas su artimaisiais kaimynais ru apsiginklavimu. Liaudies 
buvo menkas. Vakaruose nuo menas, audiniai, raižiniai bei 
skandinavų skyrė Baltijos jū- ., - -
ra . Ne t tarpusavyje aisčiai, kaip 
aukštaičiai ir latviai, buvo at- ^^įį 
skir t i didžiulėmis giriomis apau
gusių pelkių. 

Būdami iš visų pusių izoliuo
ti, aisčiai (lietuviai, latviai, prū
sai ir jotvingiai) negalėjo nor
maliai susisiekti su savo kaimy
nais ir palaikyti su jais artimes
nių ryšių, kas krikščionybės 
idėjų skleidimui buvo būtina. 
Tiesa, lietuviai, prūsai ir jot
vingiai susidurdavo su slavais 
kovų lauke. Tos nuolatinės ko
vos, užsitęsusios net iki XIII 
amž.. išugdė didelę tarpusavio 
neapykantą, todėl ir šių kaimy
ninių tautų bet kokios pastan
gos krikštyti aisčius negalėjo 
turė t i pasisekimo. Ankstyvosios 
misijos, pradėtos X amž. aisčių 
kraštuose, nors ir su geromis 
intencijomis, nedavė reikiamų 
vaisių: kaip Pragos ark. Vaitie
kaus - Adalberto (x 997 m.), vo
kiečio Brunono - Bonifaco su 
18 draugų (x 1009 m.), XIII 
amž. pradžioje vokiečio cisterso 
Kristijono ir kitų bandymai 
prūsuose bei vokiečių Meinhar-
do su Bertoldu Padauguvyje. 
Tos misijos buvo nesėkmingos t a u t o s a k a t e b u v o d a u g i a u t i k 
d a r ir todėl, kad joms trūko ^ ^ m e n o l i u d i m n k a i 
planingo organizuotumo. Atsi- T u Q n u Q a n k s č i a u s i u 
t ikrinai ir iš toli atvykę stata- ^duramžių V a k a r ų E u r o p o j e 
ri misionieriai, nepažindami ne k r i k š č i o n v b ė b u v o k u ] t ū r o s ir 
vietos papročių ir nemokėdami m o k s l o n- ^ m a t e r i a l i s . 
žmonių kalbos, negalėjo sekmm- ^ k o m u n i z m a s 
gai veikti. 

Iki XIII amžiaus Lietuva Va
karų Europai be smulkių pabi
rų žinelių buvo veik visai neži
noma, dėl to ir neatkreipė uo- *"7* " " J~'"~Z '"—~_ ~ 

', . . . . . . vokos buvo indentiskos. v 1 
hų viduramžio misionierių ang
losaksų dėmesio, kol aisčių pa
šonėje neįsikūrė vokiečių ordi
nai. 

dyti, bet priešingai, pasidavė jų 
kultūrinei įtakai. 

Kylant kultūrai, lietuvių ti
kyba su daiktinėmis dievybė
mis — žalčiais, ugnimi, Upinė
mis, Ežerinėmis, Lauksargais 
i r kt. — lietuvio dvasiai darėsi 
perdaug siaura ir nepagrįsta. 
J au nuo Mindaugo laikų prasi
dėjo senosios lietuvių religijos 
krizė. Abejingumą savai religi
jai rodo gausios lietuvių vedy
bos su krikščionimis, net patys 
valdovai to nevengė. Jie dar 
pagonys, bet jos reikiamai ne-1 
berespektavo. Gediminas, atsa
kydamas popiežiaus pasiunti
niams, pareiškęs, • kad jam visi 
tikėjimai yra geri ir lygūs. 

Lietuvių kultūriniai ir mora- : 
liniai reikalai vertė savo seną
ją religiją pakeisti nauju, isto
rinę atramą turinčiu tikėjimu. 

Taip pat daug turėjo Lietu
v a nukentėti i r dėl politinės izo
liacijos, kuri taipgi buvo pavė
luotos krikščionybės išdava. Jei 
lietuviai, latviai ir prūsai būtų 
apsikrikštiję prieš vokiečių or-

, dinų įsikūrimą Pabaltyje, ta i 
t ų ordinų veikla čia nebūtų tu-

, rėjusi sau jokio pagrindo ir, 
gal bū t , tų t au tų istorinis liki
mas būtų pakreiptas visai kita, 
laimingesne eiga. Kaip tik ir 

1963 metu Draugo literatūros konkurso grožines prozos mecena
tai Razmai su šeima. Iš kaires: dr. Antanas Razma, sūnūs Ed
mundą- Petras ir Antanas Gintaras ir Elena Kisieliūtė-Razmienė. 

GROŽINEI PROZAI 1,000 DOLERIŲ 
1. Dienraštis Draugas skelbia dailiosios prozos (romano, 

apysakos) tryliktąjį konkursą. Rankraščiams įteikti paskutinė 
data yra 1963 m. lapkričio mėn. 1 d. 

2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama tūkstančio dolerių 
premija. Mecenatai — dr. Antanas ir Elena Razinai. 

3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio formato 
puslapių. 

4. Kūrinius siųsti adresu: Dailiosios prozos konkurso komi
sijai, Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, UI. 

5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tikrąją 
pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūiirio antraštę ir pasirink
tąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną kūrinį, 
atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. Premijos nelaimėju
sių autorių vokai komisijos ir Draugo atstovo akivaizdoje sude
ginami. 

6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia Draugui, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu arba t ik iš
leisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas 
nuspręs abipusiu susitarimu. 

7. Konkurso jury komisija bus paskelbta netrukus. 

POEZIJAI 1,000 DOLERIŲ 
1. Norėdamas išlaikyti Maironio šimtaisiais gimimo metais 

paskelbto poezijos konkurso tęstinumą ir padaryti jį tradiciniu 
lietuviškos poezijos klestėjimo paskatų, Draugas ir 1963 metais 
skelbia poezijos konkursą. 

šiu mėty Draugo literatūros konkurso poezijos mecenatai Evans-
Ivanauskai su šeima. Pirmoje eilėje iš kaires: Jonas G. Evans-
Ivanauskas. dukrelė Marcija ir Eleonora Evans-Ivanauskiene; 
antroje eilėje iš kairės: duktė Joyce, sūnūs Stanislovas ir Jonas. 

2. Šiemetiniai poezijos konkurso mecenatai — Jonas i r Eleo
nora Evans - Ivanauskai paskyrė t am reikalui tūkstantį dolerių. 

3. Poezijos konkursui tinka poemos, baladės ir atskiru leidi
niu dar nespausdinti eilėraščių rinkiniai. Kiekvienu atveju rank
raštis turėtų sudaryti bent 64 puslapių knygą. Knygoje gali būti 
ir visi minėti žanrai drauge. 

4. Rankraščiai siunčiami slapyvardžiu net ir tuo atveju, jei-
ju paskiri eilėraščiai jau ir būtų buvę paskelbti periodinėj spau
doj. Uždarame voke pažymima tikroji autoriaus pavardė, adre
sas, pasirinktasis slapyvardis ir rankraščio antraštė. 

5. Rankraščiai Konkursui tu r i būti išsiųsti ne vėliau kaip 
1963 m. gruodžio mėn. 1 d. Draugo adresu: Draugo poezijos kon
kursui. 4545 W. 63rd St., Chicago 29, UI. 

6. Premijuotą rankraštį Draugas turi teisę be papildomo ho
noraro spausdinti dienraštyje ir išleisti atskira knyga. Nepremi
juoti kūriniai grąžinami autoriams, jeigu atskirai nesusitariama 
su jais dėl spausdinimo. 

7. Konkurso jury komisija bus netrukus sudaryta ir pa
skelbta. 

Naujumu ieškotojai maža M berado, o partija 
juos visus susiieškojo 

Vytautas Kašubą 

pripažįsta, 
kad krikščionybė yra aukštes
nis kultūros laipsnis už pagony
bę. Ilgą laiką Vakaruose Kata
likų Bažnyčios ir kultūros są-

ienuo-
lynai kėlė žemės ūkį, kūrė lite
ratūrą, steigė mokyklas, iš vie
nuolynų sklido švietimas, prie 

, . , . ., . ,. , . . ..... jų išaugo ir universitetai. Nepa-Jei ta ip ilgai lietuviai išliko .. . . . . TT , , JZ -' "• , v 1 • vėluotai priimta Vakarų knks -pagonimis, tai aplamai gali kai .. , . £\ . t , .... , , .* , ., . cionvbe Lietuvoje butų taousi kam kilti klausimas: ar knks- r , , . ., . , . /. T . . , ., .. nauju Kultūros veiksniu, kuris t a s Lietuvai buvo reikalingas ir ,. „ . . _ , , . . . . 
, - . . ? lietuvius butų labiau suartinęs 

su Vakarais ir apsaugojęs nuo 
bizantiškos kultūros įtakos. 
Lietuviai, laikydamiesi žemes
nės pagoniškos kultūros, užval-

1951 metais rašytojas Alan- dę didžiuosius Rusijos plotus, 
t a s savo knygos "Pragaro po- neįstengė jų kultūriškai apval-

Krikščionybės įvedimo 
reikalingumas 

Karalius Mindaugas 

y r a didžiausia lietuvių tautos 
nelaime, kad ji labai pavėluotai 
pakeitė savo senąjį tikėjimą.. 
Norėdamas išeiti iš tos politi
nės izoliacijos, toliaregis kara
lius Mindaugas ir krikštijosi. 

Karaliaus Mindaugo krikštas 

Prof. Z. Ivinskio žodžiais 
"kiekviena t au t a krikščionybės 
istorijoje yra turėjusi šv. Pau
liaus pasakytą '"laiko pilnybę" 
(Gal. 4. 4), kada ji susitiko su 
Kris taus Evangelija. Lietuvai 
toji "laiko pilnybė"' buvo atėju
si Mindaugo laikais, kada ji 
pirmą kartą per savo valdovą 
užmezgė ryšius su Vakarų krikš 
čionybe. Mindaugo krikštas bu
vo politinis, jis nauju tikėjimu 
siekė išvengti valstybei gresian
čio pavojaus. Mindaugas Livoni
jos ordino ir jo sąjungininkų, 
kurių tarpe buvo taipgi jo du 
broliavaikiai Tautvilas su Ed-

(Nukelta į 2 psl.) 

Kaip ir buvo lauktina, Mask
voj ir Sovietų Rusijoj Chruš
čiovo bei partijos pradėtoji ko
va prieš naujovininkus literatū
roj , mene ir muzikoj tiesiog 
automatiškai bei papūgiškai at
sikartojo ir Lietuvoje. Balan-
džio mėn. 4—5 d. d. Vilniuje 
sušauktame respublikos "kūry
binių darbuotojų pasitarime" 
pagrindinę kalbą pasakė LKP 
CK sekretorius A. Barkauskas, j 
o po to vyko, taip vadinamos, ' 

, "diskusijos". A. Barkausko kai- i 
ba dabar keliuose puslapiuose 
atspausdinta "Literatūroj ir Me
ne" balandžio 6 d., o diskusijų 
eiga "Tiesoj" balandžio 6 d. Pa
skelbtoji medžiaga rodo tiesiog 
laisvojo pasaulio akimis neįsi
vaizduojamą kultūrinio gyveni
mo košmarą, kur viską galuti
nai nulemia partijos ir diktato
riaus žodis, kur ne tik idėjinis, 
bet net ir forminis laisvumas 
negali būti toleruojamas, kur 
po partijos sekretoriaus kaltini
mų "diskusijos" yra tiktai kal
tintojų kalbos, kaltinamiesiems 
arba tylint, arba kaltinimus sau 
pasikartojant ir žadant pasitai
syti. 

"Trūkumai" ir "klaidos" 
viską nustelbia 

Minėtame "kūrybinių darbuo
tojų pasitarime" pranešimą pa
daręs LKP CK sekr. A. Bar
kauskas ne tik atpasakojo M 
priminė N. Chruščiovo ir L. II-
jičiovo "programinius reikalavi
mus" kiekvienam kultūros vei
kėjui (plg. "Tiesa\ 81 nr . ) , bet 

ir nurodė į -lietuvių menininkų 
tariamus pasiekimus bei jų tar
pe pasireiškiančias "nesveikas 
tendencijas". Esą, per pastarą
jį dešimtmetį buvę teigiamų 
poslinkių. Bet vis dėlto trūku
mai, klaidos nustelbia visus (iš 
komunistinio taško žiūrint) pa
siekimus. Pa t s didžiausias Bar
kausko priekaištas šių dienų 
menui ir literatūrai Lietuvoje 
— jie per mažai atspindį šių 
dienų gyvenimą, šioje srityje 
daugiausiai apkaltinti rašytojai, 
dramaturgai, tinkamai nekuria 
nei teatrui, nei filmams. Bar
kauskas pareiškė partijos nepa
sitenkinimą tais lietuvių kūrė
jais, kurie siekę revizuoti so
cialistinio realizmo metodą (jis. 
anot kūrėjų — varžąs laisvę), 
tačiau tikrumoje bandę atida
ryti kelius formalizmui, moder
nizmui ir... svetimai ideologijai. 

Kas. kur ir kaip nusikalto 
Kai Maskvoje didžioji Chruš

čiovo ir kt. puolimų auka buvo 
rašytojas Uja Erenburgas. tai 
Vilniuje — rašyt. R. Lankaus
kas. Dabar sukritikuoti Lan
kausko romanai "Vidury dide
lio lauko" ir "Tiltas į jūrą", o 
šiam pastarajam prikištas pesi
mizmas, neviltis, dvasinė apati
ja, "bulvarinės pozicijos". Blo
giausia, kad rašytojas Lietuvos 
gyvenimą vaizdavęs iš tamsiau
sios pusės. Beje. Lankauską dar 
kritikavo A. česnavičius ir kiti 
neseniai įvykusiame komjauni
mo plenume Vilniuje. 

Dailėje — partijos puolimų 

ugnyje atsidūrė dail. V. Kisa
rauskas su žmona S. Aleškevi-
čiūte. Jų kūriniuose žmogus 
esąs suprastintas, suprimityvin
tas, iškreiptas ir vėl pas juos 
oasireiškiąs pesimizmas ir pan. 
Barkauskas vėl puolė spaudoje 
Teigiamai įvertintą grafikos kū
rinių rinkinį "Grafika'' — esą. 
žavėtasi "formalistiniais dar
bais", taigi, tokiais, kuriuos pa
smerkęs Chruščiovas. 

Filmu srityje vėl partija ran
da įvairaus pobūdžio ligas (pvz. 
kūrybinio polėkio skurdumas. 

dėmesys vaizdinio stiliaus ieš
kojimui...). Jau pastatytų fil
mų tarpe tomis "ligomis" pasi
žymi ypatingai du filmai "Kai 
susilieja upės" ir "Kanonada", 
o filmų tematika kelianti rimtą 
susirūpinimą (tai vyksta jau ei
lė metų — E.). Barkauskas at
kreipė dėmesį; filmuose beveik 
perdėm vaizduojama vakarykš-
čioji diena. Panašus priekaištas 
teko ir lietuviams muzikams, 
kurie "klysta" dar ir savo kū
ryboje ieškodami išorinių efek
tų. 

Kritikos srityje partija nega
li nieko blogo pasakyti prieš 
K. Korsako ar B. Pranskaus -
Žalionio rašinius, tačiau, Bar
kauskas piktai puolė vieną aist
ringiausių komunistiniu kritikų 
— K. Ambrasą. Šis bandęs visą 
lietuvių literatūrą suvesti i tris 
keturis asmenis, tuo būdu dezo
rientavęs skaitytojus. 

Pagaliau Barkauskas primi
nė susirūpinimą jaunimu. Į jį, 
esą ir priešai deda didelių vil
čių. 

Ir Lenino premija nieko 
nepadėjo 

A. Tamošaitiene / Pirmi pumpurai 
(Iš parodos Montrealyje) 

Aplamai, iš A. Barkausko 
kalbos aiškiai matyti Lietuvos 
partinių pareigūnų blaškyma
sis, nenuovoka, ką ir kaip 
smerkti ir tai reikia atlikti sku
biai, nes juk Maskvos nurody
mai buvę aiškūs. Tą blaškymą
si bene ryškiausiai liudija Bar
kausko neigiamai iškeltas poe
t a s E. Mieželaitis. Tačiau, juk 
jis yra gavęs Lenino literatūros 
premiją? Teisingai, tai primena 
ir Lietuvos pareigūnas, bet čia 
pat jis pastebi, kad tas poetas 
pasižymi individualia maniera 

(Nukelta j 4 psl.) 
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MŪSŲ JAUNIMO PROBLEMA SPAUDOJE IR 

Čia turima galvoj m'ūsų aka
deminio a r kiek jaunesnio jau
nimo tautinio sąmoningumo, 
patriotinio nusiteikimo proble
ma. Šį klausimą spaudoj kar
tais pajudina vyresnieji, o pas
taruoju metu i r pats jaunimas. 
Sužymėsime t ik vasario - kovo 
mėnesiais pasirodžiusius straips 
nius spaudoje. 

Stud. A. U., K a s eis jų lietu
viškomis pėdomis? ("Draugo" 
kult. priedas 2. 1 6 ) ; Margis Ma
tulionis, Liga ir vaistai ("Drau
go" priedas 2. 2 3 ) ; Janina Rad
vilaitė, Žvilgsnis į Amerikos 
jaunimą ("Ateit is" vasario 
nr . ) ; Dalia Katiliūtė, Drąsinti 
veiklųjį jaunimą ("Draugas" 
3. 7) ; A. Kubilių te, A. Barūnai-
tė ir S. Makaitytė, Akademinis 
jaunimas pasisako gyvybiniais 
lietuvybės klausimais ("Dirvos" 
kovo Nr. 30 ir 3 1 paskelbtas jų 
pasisakymas t a i s klausimais su-

L 
L. DAMBRICNAS 

sirinkime Bostone) ; Algis Bu
činskas (australietis), Žvelkime 
faktams į akis ("Ateitis" vasa
rio mėn.) . 

Reikia pripažinti, kad kai 
jaunimas pastaruoju metu ima 
problemą svarstyt i konkrečiau 
ir realiau, t a i vyresnieji kartais 
neišvengia paradoksų, perdėji
mų, nevykusių apibendrinimų 
iš pavienių faktų. Kaip išimtį 
norėtume pacituoti vieną seno
sios kartos atstovą, neseniai 
blaiviai vertinusį esamą padėtį. 

"Ne vienas akylesnis asmuo 
yra teisingai pastebėjęs, kad 
lietuvių išeivijos patvarumas iš
silaikyti lietuviais tesiekia tik 
vienos kartos, atseit, jos vaikai 
nutautėją. Pažvelgę į senosios 
išeivijos tautinį atsparumą, ra
sime, kad šis teigimas pasitvir

t ina. Antrosios kartos didelė 
dauguma visiškai paskendo mil
žiniškoje šioje laisvės i r pra
bangos jūroje. Kita antrosios 
kar tos dalis, nereikšminga ma
žuma, dar pasisako esanti lietu
vių kilmės, bet, deja, dažniau
siai tik iš vardo, o ne iš įsitiki
nimo. Dar džiugu tiek, kad ta i 
vienur, t a i kitur nors ir pavie
niais, bet visgi iškyla antrosios 
kar tos lietuvių iš įsitikinimo, iš 
pagarbos savo tėvams ir meiles 
jų kraštui ir tautai. Bet, deja, 
ta i tik išimtis, o anaiptol ne tai
syklė. 

Visa viltis šiuo momentu su
dėta į naująją išeiviją, kuri, su 
nepaprastu džiaugsmu reikia 
konstatuoti , per savo pirmąjį 
dešimtmetį parodė ir teberodo 
atsparumo, labiausiai pasireikš
dama sąjūdyje auklėti savąjį 
jaunimą lietuviškoje dvasioje. 
Tačiau džiūgauti lyg d a r būtų 
per anksti, nes vienas desėtkas 

, metų per trumpas laikotarpis 

Rūpintojėlis — lietuvių liaudies skulptūra Pieta — lietuvių liaudies skulptūra 

NESIBAIGIANČIŲ IEŠKOJIMŲ KELYJE 
Vytauto 0. Virkau ir Audronės Skuodaites paroda Čiurlionio Galerijoje 

STASYS GOŠTAUTAS 

mais pilna tų žodžių prasme. 
Jo impresionistinis ekspresioniz
mas y ra gyvas ir be didelių 
pretenzijų. Virkau neturi gigan
tiškų užmačių savo menui, be t 
kukliai vysto savąjį pasaulį, įdė
damas į jį visą poetišką sielą. 

Kiekvienos naujos parodos ninkės dėmesio. Šituo keliu to- tai anaiptol dar nėra abstrak- Pirma jo darbų dalis y ra ce-
daryti bet kokias logiškas išva- proga vis labiau pasitikiu mūsų liau nebėra kur eiti. . tas tikra to žodžio prasme. Čia rebraliniai formų ieškojimai, 
das . Giliau įžvelgiant, i r šiuo jaunųjų danininkų karta. Nors , Blankios spalvos, kompozici- turiu minty pavadinimus "Kil- kuriuose, kaip ir kiekviename 
metu jau matyti juodų debesė- jį a a r n e y ^ j išsivysčiusi, nei ! ja, bandanti išgauti judesio nios blasfemijos" ir "Ontologi- ieškojime, yra daug klaidžioji-
lių, sukeliančių^ nerimo" (Dr. piinaj pasireiškusi, bet jau su- iliuziją, neturtinga ir nuobodi nis konceptas". Skuodaitė mėgs- mų. Tarp skęstančių spalvinių 
Steponas Biežis, "Vienybė" spėjusi parodyti savo veržlumą, tema sudaro paveikslui pilką ta komplikuotus titulus, kas jai džiunglių pasirodymas vienos 
1961, 12. 29) . originalumą ir fantaziją, kuri nuotaiką, kuri kaip i r slepia ne- atima paprastumą. Bet ta i bū- kitos geometrinės formos n ė r a 

Tų nerimą keliančių debesė- g ^ į j j a u n į m e įr kuri lėtai stel- sugebėjimą visa ta i išreikšti at- tų neblogai, jeigu tie paveiks- nei labai kūrybingas, nei labai 
lių mato i r pats jaunimas. Ja - D j a senąją dailininkų kartą. viriau. Tačiau neabejoju, kad lai tikrai turėtų savyje tą filo- įtikinantis. Geometrines teore-
nina Radvilaitė pastebi, kad Pereitą rudenį įvykusi Jaunų- šis laikotarpis dailininkei buvo sofinę mintį. Tačiau tuo tarpu, mas spręsti menu. reikia daug 
mūsų studentai nedaug tesiski- j ų dailininkų p a r o d a pirmą kar- naudingas, beieškant savosios be idomaus dekoratyvizmo, nie-
ria nuo amerikiečių studentų. O , , p l a č i a u s u p a ž i n d i n o m u s s u Ra i škos , 
t a s Amerikos jaunimas, kaip j ų darbais ir siekimais. I r jeigu -.-.-:: . . - ^ 

tada Hn™ ^ ™ ™ ^ „ « \-„„ Artėjant pne abst rakto rodo dr. Gallupo "Sat. _Ev. t a d a b u v Q n e d r ą g u ^ ^ 
Post žurnale paskelbta apzval- n u g t į k s p ė j u s g u g i JT 
ga , Radvilaites atpasakota <įabar 

ko daugiau nematyti. 

Nesustoti pusiaukely! 

"Ateity", yra lepinamas ir no
ri būti lepinamas, patenkintas 
mažais laimėjimais, vengia to , 
kas reikalauja šiek tiek inicia
tyvos, drąsos... Nori anksti ves
ti, įsigyti mažą namelį, naują 
automobilį ir kiekvieną vakarą 

(nors kalbėti apie jau-
Antra Skuodaites parodos 

dalis (taip ją galima būtų pa- Taipgi negaliu nutylėti "Vi-

mokslo, talento ir kruopštumo. 
Tie sudužę pusrutuliai neturi nei 
meninio jausmo, nei gero sko
nio. Virkau nesijaučia laisvas 
šitose formose ir krauna kuo 
daugiausia dažų, sumaišytų iki 

Audronės Skuodaites pirmą 
Z1U^ * * ^ f r * . , 7 * » » ? • ; parodos dalį esu jau aptaręs 

nus visados yra keblu) galima dalinti) yra ganėtinai sugesty- d i n i o monologo" stačiai žiaurių vieno tamsaus tono. 
juos vertinti j au Amerikos ir vi. Maži paveikslai, svyruojan- plėmų, kur apie jokią kūrybą 
mūsų lietuviškos aplinkos rai- tys ta rp poetiško improvizavi- nebeįmanoma kalbėti. Jeigu to

mo ir nefigūrinės dekoracijos, se dėmėse dailininkė ieško teks-
yra jau bandymas priartėti prie t ū r o s - tai jos nėra; jeigu vidi-
abstrakto. Tačiau šitas bandy- nįl4 jausmų išreiškimo, tai ji dens peizažai, tvenkiniai t a r p 

taipgi be pavojų. dar n ^ r a tam pasiruošus; jeigu lotosų ir vandens lelijų, pagy-

doje 

Savosios išraiškos beieškant 

Baugiau negu peizažai 

Baug įdomiau atrodo jo van-

mas nėra 
Abstraktus menas nėra tik li
nijų ir spalvų krat inys be jokios 
tvarkos, pasiduodant grynai in
tuicijai. Gerai, kai prie intuici
jos yra dar ir talento ir moks-

gulus. Jų 90 nuošimčių savimi R u d e n i o p a rodos apžvalgoj I r 
patenkinti. Jaunuolių, kurie no- n e g a ] i u dži&vlgtia n u o m o n ė s p a_ 
ri tobulėti, siekti idealų esą ne- s i k e i t i m u . J o s s i m b o l } n i s i r fi_ 
daug. Apie pusę jų mano, kad gQxMs p a s a u l i s > k u r i s p r a s i . 
Rusija pralenks Ameriką visose g k v e r b i a t a r p rtku i r ^ ^ ^ į ^ ^ p r i e i t i p r i e a b s t 

srityse, i r jie tai sako be jokios I y g fc n o r e d a m a s paslėpti re- rakto su realizmo nesugebėji-
baimes ir be jokio susidomeji- a l i z m o a i š k u m ą p s i a u d o i m p r e . m u . 
mo ką nors šiuo reikalu daryti . s i o n i s t i n ė j nuotaikoj, y ^ g a l S k u o d a i t ė s ieškojimas yra 

Iš tokių pasisakymų tenka . I g r a ž u s " a k i a i i r « p a t r a u k I u s . . laisvesnis i r kūrybingesnis 
(Nukelta į 2 psl.) skoniui, bet jis nevertas daili- abstrakte negu realizme, nors 

norima tik užpildyti drobę, tai vinti žalia, geltona bei raudona 
ji pasilieka tuščia. spalva. Barokinės spiralės i r 

Tačiau Skuodaitė rimtai ei- formų geidulingumas apgaubia 
na prie meno, rimtai ieško sa- šituos peizažus poetiška dvasia, 
vos išraiškos, nors tuo tarpu ir spalvos įgauna pilną savo jė-
dar ir tenka paklaidžioti. Jos gą. Dominuojanti žalia spalva 
kelio pradžia yra stipri ir daug regima šimtuos variantų kruopš-
žadanti. Ateitis jos rankose, jos čiose tekstūrinėse kombinacijo-
darbe. jos pasiaukojime menui, se, kurias suvirpina puiki gel-
Būtų gaila sustoti pusiaukely. tona ir raudona dėmė. "Van

dens peizažų" serija y ra gal ge-
Poetiškos sielas ieškojimai 

klaidos 
ir 

U Ž J U O D O L A I S V i S P A M I N K L O 
Pranas Visvydas 

Vytautas Virkau yra jau tik

riausiai vykusi iš visų jo dar
bų, nes čia y r a daugiau negu 
peizažai. Tai y r a studijos. For
mų ir spalvų studijos, beieš-

Kenčianti. bot nenugalėta Lietuva. Paminklas vokiečių išžudytame 
Pirčiupio kaime. Šitas gigantiškas skulptoriaus Gedimino Jokubo-
nio darbas šiemet yra apdovanotas Sovietijos aukščiausia, taip va
dinama. Lenino vardo premija. Būdinga, kad skulptorius čia aki
vaizdžiai pratęsia senųjų lietuvių liaudies dievdirbių paprastų ir 
drauge monumentalių formų tradiciją individualioje ir modernioje 
skulptūroje. I r pati vaizduojscna tema kiekvieno lietuvio yra su
prantama kaip šimtmečius ištvėrusios ir paskutinėse okupacijose 

lūžusios ir nepalūžtančios Lietuvos simbolis. Y\ f, "V- : 

LUOTAS 

Man vaidenosi protėvių valtys. 
Artimo luobo nepastebėjau. 
Tamsiame paviršiuje žuvys 
Atspindį vario lydėjo. 

Irklai, širdyje netilpę. 
Šlijo prie sąsiaurio kranto. 
Negalėjau žemyno palikti, 
Neišgirdės mylimo gando. 

Man vaidenos ir santakų sieliai 
Ir Rambyno kalva miglota. 
Laukiau srovės palankumo. 
Irkluodamas tnintj lyg luotą. 

REGINYS 

f tave žiūrėjau pro žiūronų stiklą: 
Tu buvai akiu pirminis taikinys, 
Luoto, plaukiančio j šiaurę, tikslas — 
Nemirtingas fjordo reginys. 

Pro tave praėjo sužalotos mintys. 
Lyg Liepojos kranto gūdi eisena. 
Palytėtas Įvykio, bandžiau gaivintis 
Tavo sielos labirintu šypsena 

Ir norėjau lyg žvejys patirti . 
Kas yra tarp mūsų ir šiaurės — 
Kategato vandenys, kalnynu stirtos 
I r atvėsę palaikai erdves. 

ELEGIJA 

Dėliodamas daiktus, kurie priklausė 
Pavasario pilnatvei, mylimoji. 
Jaučiau, kaip pirštuos kraujas klausos. 
Kaip laikas tarpdury sustoja. 

š t a i aukso žiedas, o dugne krepšelio 
Padėtas siūlų kamuolėlis baltas. 
Sagos nulūžęs perlamutras žalias, 
1^ stiklas veidrodžio įskeltas. 

Tai ilgesio daiktai. Jie naktį budi 
I r raižo skundą palytėjimais ant delno. 
Pavasario pilnatvė juos užkliudė. 
Prabėgusi tartum eiklusis elnias. 

U2 JUODO PAMINKLO 

Rodos, nieko tapsmui netrūko — 
Nei duonos, nei saldaus nektaro. 
Bet tas nepasitikėjimo rūkas. 
Bet ta viltis nukarus. 

Prnbangai dienos priklausė. 
Lyg lobis arimuos sukrautas. 
Lepūnas mėnulis į ausį 
Kuždėjo apie vandenį šaltą. 

O vandenyje, ana, sustiręs 
Plūduria\o įvaizdis mūsų. 
Ant kranto, lyg; valkata miręs. 
Gulėjo šimtmečio triūsas. 

Ir mums, rodos, nieko netrūko. 
Bet vienatvė karojo lyg tinklas 
Už tiršto didmiesčio rūko. 
Už juodo laisves paminklo. 

ras, išsivystęs dailininkas, su kant tikrosios tapybos. Ir ši tas 
savo klaidom ir su savo atsieki- ieškojimas dar nepasibaigė. 

Vytautą., O. Virkau Vandens peizažas I (aliejus) 
(Iš parodos Čiurlionio Galerijoje; 
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PRATESKIME MARIJAMPOLĖS GIMNAZIJOS 
AUKLĖTINIU DARBUS 

Gimnazijos šimtmečio šventei 
Marijampolės gimnazija, ne- ravimo per maža. Gimnazija kytojų Petro Armino, Petro 

priklausomoj Lietuvoj vadinta yra institucija, turinti savo Kriaučiūno, Juozo Jasiulaičio, 
šios gimnazijos auklėtinio Ry- vietą i r visos tautos gyveni- Vinco Stanišiko nuopelnas. Jie 
giškių Jono vardu, šiemet šven- me. Dėl to į Marijampolės gim- čia dėstė ir lietuvių kalbą. Tai 
čia šimto metų sukaktį. Per tą naziją tenka taip pat pažvelgti buvo vargingas mokslas — ne-1 
šimtą metų iš pagrindų pasi- platesniu bei gilesniu žvilgs- privalomas, be vadovėlių, po 
keitė pati Lietuva. Svarbiau- niu. Reikia, kad sukaktis būtų kitų pamokų. Bet veikė pats 
šias įvykis — tai jos tautinis prasminga ir šiuo prasmingu- faktas, kad lietuvių kalba dės-
prisikėlimas. Laikoma jau mi- mu reikšminga visam mūsų tomą. Sąmoningam mokytojui 
rusia, didžiajam kaimynų nu- tautos gyvenimui. Tokį svar- tai buvo dėkinga proga kalbė-
stebimui, kai kurių net ir pasi- „ t i apie savo tautą, jos kalbą 
piktinimui, ji atbudo, susipra- I ir literatūrą, apie tautos kul-

Martyno Mažvydo raštai. Mažvydo raštus surinko, ištyrinėjo ir 
spaudai paruošė Leipcigo Universiteto profesorius dr. Georg Gerul-
lis; išleido Cari Winter universitetine knygų leidykla Heidelber
ge 1923 m. Šiame Mažvydo raštų rinkinyje yra ir pirmoji ligi šiol 
žinoma spausdinta lietuviška knyga, išleista Karaliaučiuje prieš 
415 metų (1547). Mažvydo atminime, kuris bus š. m. gegužės 11 

d., 7 vai. vak., Jaunimo Centro rūmuose, Chicagoje, veiks ir Maž
vydo raštų paroda, kurioje išstatoma ir pirmoji lietuviška knyga 
su pirmuoju lietuvišku eilėraščiu, pirmuoju elementoriumi, pir
muoju "Katekizmu" ir pirmuoju lietuvišku giesmynu. Mažvydo 
mirties 400 metų sukakčiai paminėti atminimą Chicagoje ruošia 
Pedagoginis Lituanistikos Institutas. Nuotr. V. Noreikos 

MARTYNĄ MAŽVYDĄ, BET NE TIK JĮ VIENĄ, PRISIMENANT 

to i r ėmė siekti savito gyveni
mo. Į šį gyvenimą ją vedė ne
maža ir Marijampolės gimnazi
jos auklėtinių, užėmusių pagrin
dines pozicijas. Tautinio gyve
nimo pozicijose taip pat mato
me nemaža Marijampolės gim
nazijos auklėtinių ir dabar. 
Vienas iš jų — JAV Lietuvių 
Bendruomenės dabartinės ta ry
bos prezidiumo pirmininkas 
Stasys Barzdukas, lituanistas ir 
mūsų švietimo bei kultūros ak
tyvus darbininkas. Į jį kreipė
mės keletu klausimų. 

I turą. Lietuvių kalbos pažymys 
atestate buvo ta ip pat sąlyga 

| t am t ikrai "lietuviškai" stipen-
l dijai Maskvos universitete gau-
l t i , tad viliojo ir šitai. 

Bet klystume manydami, kad 
| ta i buvo lemiamas veiksnys. 
\ Pvz. toks Kudirka, baigęs Ma-
! rijampolės gimnaziją, į Varšu-
| vos universitetą važiavo, jaus

damasis "sykiu" lietuviu i r len
ku, nes "istorija sujungė len
kus ir lietuvius". Daugiau: Var
šuvoj iš pradžių Kudirka su 
lietuviais net nesidėjęs! Tą pa-

— Kokie ryšiai jus sieja su |M J^^^^^^B * galhne P a s a k - v t i i r a P ' e f 
Marijampolės gimnazija? B f l • Jablonskį - Rygiškiu Joną bu-

- Joje mokiaus 1918-1925 P r o f J o n i U J a b l 0 n s k i s P v
 s i m ą j į b e n ^ s mūsų kalbos 

metais. Tai buvo jau nepriklau- J S f £ £ \fsTwm~Jsl kūrėją: būdamas Marijampolės 
somos Lietuvos gimnazija su bendrines kalbos kūrėjas, vienas iš gimna-zųoj, jis ne t ik lietuvių 
dėstomąja lietuvių kalba ir su žymiausių kalbininkų praktikų. Ry-1 kalba, bet ir be t kokiu Laetu-
lietuviais mokytojais Gyvenom fiški^ J o n o . v a r d u nepriklausomos | vos dalyku nesidomėjo. Dides-
neDriklausomo srvvenimo dva ^ 1 " ? / a l k o t a r ?yJ e b u v o . P a v a" nio įspūdžio jam nedarė nė kal-
nepriKiausomo gyvenimo dva- d l n t a Marijampolės gimnazija, ; b * • I i e t u v v b e Maskvos 
sia, kar tu kilom su šio gyveni- D O S a P i e " ^ v y 0 ? iviasKvos 
mo pažanga, rengėmės savo bų testamentinį įpareigojimą universitete. Tik Basanavičius, 
tautos ir savo valstybės dar- mums paliko vienas iš gimna- s a v o t ė v ų P l o j i m ų įtakoj, 
bui. Tai buvo didžiausia Dievo zijos auklėtinių — V. Kudirka d a r gimnazijoj j a u rinko o-
mums duota dovana, kurią a t - savo tautai sukurtu himnu: iš n i a s • ^ v o . a P y h " k e f P r a ^ 
siminsim iki savo karsto len- praeities tavo sūnūs te stipry- t l e s ' g ras inė jo tautosaką, o P. 
tos. bę semia. Tokiu žvilgsniu į K " a » c i u n ° ir kitų mokytojų 

• , • . . •-.- . , . ,-, ..• veikiamas, taip pa t eme rašyti 
wf„Uo i:„i™, +,,„A+,, „;« priekj ir ateitj, reikia tikėtis, . . vv. ' . f. f ' . J 

— Kolaa hnkme turėtų eiti * l „ *' .. ' eilėraščius ir lietuviškai. 
gimnazijos sukakties minėji- b u s P a z v e l ? t a Manjampoles 
JUM? gimnazijos monografija, kurią Vadinas, De mokytojų, taip 

- Gimnazijos mokiniai ir į " * " i r i š I e i s t i b u s P ^ a - pa t buvo ir kitų veiksmų, tu-
mokytojai sudaro tam tikrą s i s marijampoliečių uždavinys, rejusių Įtakos taut inei sąmo-

, , . v . . . /-- • - . - , • * nei busti. 
atskirą savą seimą, jungiamą — Gimnazija buvo Įsteigta K . . w,-f,p«+9 
daugybės bendrų pergyvenimų ne lietuvių tautos interesams J l / T , . . . \ ». m , . , f. , .. t .- T. . • . — Stuktelėjimų buvo jvai-ir ryšių. Todėl natūralu jiems tarnauti. J i taip pat pergyveno . _ . J . .. , . . . . . . _ . J , , . . . , . * , - - , - j nų . Nevienas gimnazijos auk-susinnkti krūvon, pasimatyti, ir grynai lietuvišką periodą. * . T . r ,._ J _ , . , , ., . j , . M - . !•»*- •„ Ietims, pvz. Kriaučiūnas, Basa-pasizmoneti, kaip kad vaikai Kuriuo metu ji buvo lietuvių ... •, , ,1 i . . . V. - . v . v * * • - i - - •» navicms, dar mokyklos suole ir tėvai susirenka šeimos sven- tautai reikšmingesne? . „ . ,. , . ... 

T . , . n. .. . . „ . susipažįsta su lietuvių litera-cių metu. Į tok* pasimatymą - G i m n a z i j a is pradžių tu- * ( D o n e I a i č i u i r į a u t o _ traukia širdis, sentimentas, rejo lietuvių tautą lenkinti, ve- . . . . T . . . , . . ,_,. _ . , . . . , , . . . , . . . . J . . . . . .. na i s ) ir Lietuvos istorija CNar-Taip pat natūralu, kad i sei- hau — rusinti. Bet likimas iš , . _ . . . - _ - ^T. . r F. . . . , ' . | ZT~ - .. . . . . . butu Daukantu). Kudirką primos šventes susirinko draugai, sių užmačių pasityčiojo: nors . , . . , . . . . , . . . . . . . . . . . . . - _ . . ,. . , . . . . . . žadina joasanaviciaus izieuta bičiukai, artimieji. Manjampo- lietuvybe gimnazijoj buvo per- „ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
heciai jų t u n ir jų savo gim- sekiojama. jos kihmas buvo rovai, kokius ca-
nazijos šventėj laukia. nesulaikomas. Visų pirma tai ° 

Bet tokio šventinio pabend- buvo joj dirbusių lietuvių mo- (Nukelta į 2 psl.) 

\ 

Grįžtame prie istorinio žmo
gaus š įkar t nauju pagrindu. 
Kitados prisimindavom jį są
ryšyje s u pirmąja spausdinta 
lietuviška knyga. Nūnai suei
n a 400 metų nuo mirties, kuri 
atbaigė j o gyvenimą. 

Kas iš tikro buvo Mažvydas 
i r kokių aplinkybių iškeltas 
paviršiun? Ką mes žinome apie 
j į daugiau, be j o raštų ir t o i 
fakto, kad jis buvo lietuvių 
pastoriumi Prūsuose ? 

Mažvydas — įdomi tema ir 
da r įdomesnė problema. Encik
lopedinių žinių rėmuose j is ne-: 
atrodo toks , ypač paimtas vie
nas. Bet j i s nebuvo vienas nei 
savo rašytiniais pasinešimais, 
nei lietuviškumu, nei savo per
sisvėrimu į reformaciją. Juo 

! labiau j is nebuvo t a rp pirmū
nų. 

Kunigai kultūrininkai 
Mažvydas iškilo ne dėl savo 

kilmės, tur in t mintyje anų lai
kų didesnes galimybes kilmin
giesiems. Nebuvo jis net pa
pras tas bajoras. Kitaip būtų 
k u r nors pa t s apie savo bajo
rystę prasitaręs. Bajoras buvo 
j o pusbrolis Baltrus Vilentas, 
bet greičiau irgi tik iš tėvo 
pusės. Mažvydas, spėjama, bu
vęs paprastas valstietis a r 
miestelėnas. Greičiausiai dėl 
savo gabumų galėjo mokytis, 
aišku, globojamas didžiūnų ar 
kunigų. J a u Lietuvoj, savo jau-

Keturių šimtų metų mirties sukakčių proga 

S T A S Y S Y L A 

nystėj, j is buvo pasiekęs rim
to išsilavinimo, t ik nežinoma, 
kur — Vilniaus ka tedros mo- ' 
kykloj, prie kurio nors vienuo-; 
lyno, ar gal kokiame dvare — 
privačiai. Geras lotynų kalbos 
mokėjimas ir ypač teologinis 
pasiruošimas neabejotinai rodo 
jį ketinus būti, o gal i r buvus 
kunigu. 

Kunigų paruošimas ano me
to Lietuvoje nebuvo organizuo
tas , nes d a r nebuvo seminaris
tinės sistemos. J aun i vyra i ruo
šėsi į kunigus įvairiais būdais , 
keisdami mokytojus bei mo
kyklas, protarpiais pa tys mo-

! kytojaudami dvaruose. 
Į 

Keliaujančiais mokytojais bu 
vo ir kunigai bei vienuoliai. Vi
duklės dvare , Raseinių apskri
ty, mokytojavo vilniškis pran
ciškonas Stasys Rapolionis. Iš 
čia su šešetą savo mokinių jis 
1528 m. išvyko į Krokuvą, įsi
rašydami ten studijuoti teolo
gijos. Tarp jų randame i r vė
lesnius Rapolionio bendradar
bius Abraomą Kulvietį i r Ju r 
gį Zablockį - Užubalį. Įsigijęs 
po ketverių metų teologijos ba
kalauro laipsnį Krokuvoj, Sta
sys Rapolionis vėl apie 10 me
tų mokytojavo dvaruose. Gali
mas daiktas, kad, grįžęs į Vi-

teologinių studijų Krokuvoj, 
gal dar ir Vakaruose, ta ip pat 
keliavo per dvarus kaip moky
tojas ir Jurgis Zablockis - Užu-

duklę, j is vėl sudarė naują mo- balis. 
kinių grupę, kurioje galėjo bū- Šis jaunų dvasiškių - moky
t i ir Mažvydas — žemaitis, kaip tojų darbas pagaliau išsivystė 
t ik kilęs iš šių apylinkių. Po į naują viešą mokyklą, kuri, 

kar. Bonai remiant, -1539 buvo 
^ įkurta Vilniuje. Tai buvo spe-

į£ ciali mokykla ruošti didikų 
vaikus universitetinėm studi
jom. Mokyklos direktorium ta-

."j po kun. Abraomas Kulvietis, 
neseniai grįžęs iš Vakarų ir 
Sienoje — Italijoje, gavęs abie
jų teisių doktoratą. J a m talki
no Zablockis, Rapolionis ir ki
ti. Spėjama, kad šioj mokykloj, 
be kitko, mokęsis ir Mažvydas.. 

Šie gabūs dvasiškiai, bent 
I pirmieji t rys, buvo susirišę SU 

įtakingais didikais — viena 
įž dėl paramos užsieninių studi

jų metu, o antra — kaip jų 
vaikų mokytojai. Didžiūnų po-

S 'atinės kombinacijos ir susido-
>f?i riejimas reformacija įvėlė 

* šiuos jaunus dvasiškius į ne
lauktas komplikacijas, dėl ku-

Antraštinis puslapis Mažvydo tdes- rių jie turėjo apleisti Vilnių ir 
myno, išspau.-dinto Karaliaučiuje s a v o į faš ta 
prieš 397 metus (1566j. Viena 
Mažvydo giesmė, versta iš lotynų Politiniai ir reformos planai 
kalbos CConditor alme svderum), . 
bus giedama Mažvydo mirties 400 Lietuvos didikai, su kancle-
metų sukakties atminimo progra- riu Albertu Goštautu priešaky, 
moję Chicagoje. Specialiai šiam at- s i e kė tuo metu atsipalaiduoti 
minimu! Šj gregorianinio giedojimo n u Q T^nkiios įtakų. Jiem na-
hrmną į magnetofono juostą ig:e-. . . ., , , j - , - -
do.iomuz. Antano Skridulio 11 as- ^ ^ išsikovoti, kad didžiuoju 
menų vyrų choras. 

^WW/Ws> 
IR ŠVENTĖSE REIKIA 

DRUSKOS 

Marijampolės Valstybinas Gimnazijos 1876 mef'! ;i niturientu laida, šitą laidą baigė ir nuotraukoje 
matyti daug vėlesnių laikų žymiųjų lietuvių, šioje klasėje šešerius metus mokėsi ir dr. Vincas Ku
dirka. Joje buvo ir taupomųjų Kasų Lietuvoje direktorius Andrius Matulaitis ir žymus varpininkas, 
pedagogas, ilgametis Kauno miesto pradžios mokyklų inspektorius Vincas Palukaitis. Antroje eilėje, 
penktas iš kairės, prie mokytojo sėdi dr. Juozapas Rugis. Trečioje eilėje, iš kairės trečias generolas 
Jonas Bulota. Pirmoje eilėje, antras iš kairės kan. Kazimieras Prapuolenis. 

Du didieji šių metų lietuvių 
gyvenimo įvykiai jau ne už 
kalnų: Antroji JAV ir Kana
dos Lietuvių Tautinių šokių 
Šventė, liepos mėn. 7 d. Chi
cagoje, ir Antrasis Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Sei
mas, rugpiūčio mėn. 29—rug
sėjo mėn. 1 d. Toronte, Kana
doje. Abudu suiėkimai turėtų 
būti visokeriopo lietuviško ga
jumo demonstracija bei dva
sinė atgaiva ateičiai. Jau šian
dien šių neeilinių švenčių pa-
ruoštyje, žvelgiant į jų pro
gramas, tenka ne vienu atve
ju džiaugtis plačiu rengėjų 
užmoju ir akcentavimą to, ką 
Adomas Mickevičius turėjo 
minty, rašydamas: "Be dva
sios, be širdies — tai griaučių 
tautos". O visų didžiųjų lie
tuvių susibūrimų dvasia ir 
širdis yra jų kūrybinis polė
kis, realizuotas literatūros va
karais, koncertais bei meno 
parodomis. 

Viso to, atrodo, netruks 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seime Toronte. Oficialiai 

prieš kiek laiko paskelbtoje 
seimo programoje į rašyta ir 
reprezentacinė lietuvių daili
ninkų paroda, ir lietuvių kom
pozitorių simfoninis koncer
tas , ir literatūros bei muzikos 
vakaras . Bet anos savai tės 
"Tėviškės Žiburiuose" (balan
džio 25 d.) tilpęs neoficialus -
korespondencinis seimo p ro 
gramos aprašas l i tera tūros 
vakaro jau nemini. Argi i r vėl 
bus be jo apsieita, kaip ir pir
majame seime New Yorke 
1958 metais? Būtų gaila, k a d 
širtaip a t i t i k t ų i r Toronte , 
tame pastarųjų metų mūsų li
teratūros laureatų i r mecena
tų mieste. 

Antroji didžioji mūsų t au 
tinių šokių šventė Chicagoje 
kelia dar daugiau panašių rū 
pesčių. Juk joje, be įspūdin
gas masinės tautinių šokių 
demonstracijos, jokio kito kul
tūrinio pasireiškimo visai i r 
nepramatyta. O žmonių pakili 
nuotaika Chicagoje t ada t r u k s 
kelias dienas, o ir svečių (šo
kėjų ir žiūrovų) suvažiuos iš 

toliausių kolonijų tūkstančiai . 
Ką gi Chicaga j iems parodys 
i r kuo pasigirs be to , ką sve
čiai patys didžia dalimi čion 
a ts iveš? Argi nebuvo galima 
pagalvoti , o ir dabar ar nepa-
galvotina apie tokia proga su-
ruoštiną l i teratūros vakarą, 
meno parodą ar pan. Žmonių 
Chicagoje t ada maišysis aps
tybė. Tegu tūkstančiai į tokį 
vakarą ar meno parodą ir ne
atsi lankys, bet š imtas ki tas 
t ikra i ateis. 

Puikiai žinome, kaip sunkiai 
su milžiniškomis kliūtimis 
grumias i Tautinių šokių Šven
t ė s rengėjai. Vargu a r komi
tetui būtų pakeliama našta 
d a r čia minėti ir naujieji rū
pesčiai. Anksčiau r imtai apie 
ta i nepamąsčius, dabar jau 
i r laiko liko nedaug. Tačiau 
mes gi čia toje pačioje Chica
goje turime institucijų ir sam
būrių, į kuriuos Tautinių Šo
kių šventės komitetas greito
siomis galėtų kreiptis, pave
d a n t ir prašant vieną a r kitą 
kultūrinio pamušalo apraišką 
t a proga pajudinti. 

Sakysim. Tautinių šokių 
Šventė didžiausia savo dali
mi bus jaunų žmonių subėgi-
mas . Turime čia pat savo tar
pe ir organizacinį mūsų jau
nųjų dailininkų branduolį. Ko
dėl nepamėginti šventės pro

ga suruošti jų dailės parodą 
Čiurlionio Galerijoje. Jeigu ši
tai neįmanoma, tada bent 
Čiurlionio Galerija tomis die
nomis galėtų išstatyti čikagie-
čių ir gausių svečių dėmesiui 
visa, ką tik savo pastogėje 
turi, ryškiais plakatais kvies
dama Jaunimo Centre besi
būriuojančius šį brangų lie
tuvišką lobį pamatyti. Pana
šia prasme būtų galima pa
galvoti ir apie literatūros bei 
muzikos popietes. 

Geru pavyzdžiu mums čia 
galėtų būti pereitais metais 
Chicagoje surengtas Latvių 
Jaunimo Kongresas. Jame ša
lia visuomeninio ir politinio 
aspekto buvo net dominuojan
čiai akcentuojamas ir kultū
rinis, kūrybingasis latvių tau
tos pradas koncertų, literatū
ros vakarų, vaidinimų bei me
no parodų pavidaluos. Jų me
no paroda tada kaip t ik ir 
vyko mūsiškėse Čiurlionio Ga
lerijos patalpose. Šiemetiniu 
mūsų atveju būtų t ikras ne
apsižiūrėjimas patiems jomis 
nepasinaudoti. 

Žodžiu, kad prie tanciaus 
reikėtų mums dar ir rožan
čiaus, pastarąjį suprantant 
ne vien tik tiesiogine prasme, 
bet ta , kuria čia ir buvo už
siminta . K. Br . 
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Pirmosios JAV ir Kanados Lietuviu Tautiniu Šokiu Šventes jaunosios šokėjos 

MAŽVYDE MIMNT ( n ) 

KULTŪRININKU IR TAUTOS TRAGIKĄ PRIEŠ 400 METU Nuotrauka V. Valaičio 

Lietuviškasis katekizmas ir 
jo autorystė 

Prūsų valdovo rūpestis lietu
viškuoju katekizmu šiandien 
mums gali atrodytii labai ne
įprastas. Negi šiam pusiau Jo-
gailaičiui būtų rūpėjęs lietuviš
kumas? Iš tikrųjų, jam rūpėjo 
aprūpinti visas savo valdoje 
esančias tautybes religinių 
pradmenų vadovėliu. Beveik 
tuo pačiu laiku buvo įpareigoti 
ir kiti Karaliaučiuje prisiglau
dę buvę kunigai ruošti vokie
čių, prūsų ir lenkų kalbomis 
panašius katekizmus. Lenkiš
kąjį paruošė katalikų ekskuni-
gas Jan Seklucyan; be kitko, 
šis lenkiškas katekizmas buvo 
dedikuotas Žemaičių seniūnui 
Stasiui Kęsgailai, Albrechto 
patikėtiniui. 

Lietuviškojo katekizmo ruo
ša sustojo dėl staigios abiejų 
autorių — Kulviečio ir Rapo
lionio mirties, kuri juos ištiko 
1545 m. Kaip tik tada iškilo 
naujo t inkamo žmogaus klau
simas pradėtam darbui tęsti. 
Tinkamiausias ir, matyt, la
biausiai pasiruošęs tokiam dar
bui buvo ras t a s žymiai jaunes
nis, nei anie du, — Martynas 
Mažvydas. Hercogas Albrech
tas kreipėsi laišku į Joną Bi-
levičių, kad šis Mažvydą su
rastų. Paskui hercogas rašė 
pačiam Mažvydui, kviesdamas 
jį atvykti į Karaliaučių, šis 
teisinosi nemokąs vokiečių kal
bos, tačiau 1546 buvo jau Ka
raliaučiuje, gavo hercogo pa
ramą ir ėmėsi katekizmo ruo
šos. Tuo pačiu laiku jis įsira
šė studentu ir į universitetą. 
Per tokį t rumpą laiką Mažvy
das negalėjo paruošti visos me-
ažlagos, jeigu nebūtų gavęs į 
ranr.as pirmųjų dviejų pradėto 
darbo. Gal todėl Mažvydas ka
tekizme net nepasirašė, kaip 
autorius, o savo vardą akrosti-
ku įpynė t ik įžanginiame eilė
raštyje. "Mažvydas, pasak 
Vac. Biržiškos, negali būti lai
komas vieninteliu katekizmo 
sudarytoju, nei apskritai lietu- : 
viškos knygos ir literatūros 
pradininku", (Senųjų liet. kny
gų istorija I, 1953, 84). 

Kunigų lietuviškumo problema Į 
Nežiūrint, kiek darbo buvo 

atlikę Kulvietis ir Rapolionis, I 
tačiau katekizmą galutinai pa
ruošė Mažvydas. Be teologinio 
pasiruošimo jis nebūtų galėjęs 
tokio darbo iš viso imtis. O to 
teologinio pasiruošimo jis ne
spėjo gauti Karaliaučiuje, nes 
vos atvykęs ėmėsi katekizmą 
ruošti. Pagaliau jo studijos čia 
buvo labai t rumpos — tik trys 
semestrai. Tiesa, jam buvo su-. 
teiktas teologijos bakalauro 
laipsnis, kuris normaliai galė
jo būti gaunamas tik po ket
verių metų studijų. Taigi, nor
malų - įprastinį teologijos kur 
są Mažvydas turėjo išeiti Lie
tuvoj. Karaliaučiaus universi
tetas visa tai jam užskaitė. Bet 
įdomesnis klausimas, tai Maž
vydo ir kitų jo būrio teologų 
lietuviškumas — domėjimasis 
sava kalba ir raštu. Kaip jis 
iškilo ir ku r? Aišku, ne Prū
suose, o pačioj Lietuvoj. Ne 
kur kitur, o Lietuvoj, eidamas 
katalikų kunigo ir mokytojo 
pareigas, Kulvietis rašė arba 
vertė lieutviškas giesmes; taip 
pat vertė giesmes - litanijas 
Zablockis. Rapolionis ir Joman
tas, šalia giesmių, ėmėsi versti 
ir Šv. Raštą, bent sekmadienių 
evangelijas. Tas lietuviškasis 

STASYS YLA mo pavyzdį, neišdailintą ir 
trumpą, — ir tai mūsų lietuvių 
kalba". Sofilus, pa t s teologas, 

ŠVENTĖS PARUOŠTYJE 1 TAUTINIUS ŠOKIUS ŽVELGIANT 

Pasikalbėjimas su Brone Jameikiene 
interesas religinei l i teratūrai &*ai pažinęs ir Lietuvą ir k i - , Artėjant i Antroji Lietuvių 
galėjo būti pažadintas panašių t u s k r a š t u s - m a t y t , buvo į t rauk Tautinių Sokių Šventė (VII. 
pavyzdžių Vakarų kraštuose. t a s * ta- b e n d r ^ šviesesniųjų 7.) nėra tik smagi pramoga 
Juoba, buvo pačioj Lietuvoj d v a s i š k n * lituanistinį pasineši- savaitgalio laisvalaikiui pra-
pribrendęs reikalas duoti ki- m a- — grynai religiniu, pašto- leisti. Tai mūsų tautoje išau- Sotl> išlaikyti, perduoti tauti- šokių galėtume priskirti Blez-
tiems kunigams medžiagos ap- raciniu pagrindu. : gūsių, visos tautos kurtų, iš- n i u s papročius, praeities gyve- dingėlę, Rugučius, šustą i r ki-

leistai lietuvių religinei pade- K o k s lietuviškumo ryšys su 
čiai gerinti. Juk ir katekizmo reformacija 
įžangoj Sofilus rašo: "Kokia) 

ziką ir netgi kalbą. Tačiau mū
sų šokiai, taip kaip jie šokami 
dabar, be abejo, susiformavo 
labai neseniai, nors jų šaknys 
gali siekti ir labai gilią seno
vę. Pagaliau, ne visų šokių ir 

saugotų ir mums perduotų sa- n i m o būdą, tautinius šokius ir tus. Liaudies šokiai y r a dau- amžius j uk vienodas, 
vitos taut inės kultūros apraiš- kitas lietuviškojo sodžiaus su- giau charakteringi kuriai vie Devynioliktojo šimtmečio 

... , _ „ k u šventė bei demons t rac i j a . , k u r t a s i r brangintas kultūrines nai apylinkei, tačiau laikui bė- i i etuvių gyvenimo būdo apraši-
nekultūringa ir tamsi, nepažįs- Tarp šio lietuviškojo inte- ' V i s o s „ t a u t o s . s a v a i s i a i s t a u t i " vertybes Tai b u s i m o s i o s _taU" g a n t ' f*11 b ū t i p a P 1 ^ . * kito- „ėtoja i ' i r ' tautosakininkai , kaip 

niais šokiais didžiuojasi. Ir mes tinių šokių šventės prasmė ir se krašto dalyse. Tautiniai šo- M Valančius L Jucevičius, A. tanti jokio dievotumo ir krikš- reso ir pačios reformacijos, at-
čionių religijos y r a mūsų tau- rodo, nėra tiesioginio ryšio. Re
ta, palyginus su kitomis tau- formacija, kaip bendras sąjū-
tomis". Ir jis prideda: "Jums, dis, Lietuvoj d a r nebuvo išsi-
gerbiamieji ganytojai ir moky- skleidusi, juo labiau nebuvo ži-
tojai, pateikiame tokio katekiz- (Nukelta į 2 psL) 
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CTti#H 
Mažvydo Katekizmo puslapis su pačios knygos kreipimusi j že

maičius ir lietuvius 

taip darome. Gėrimės savo 
spalvingaisiais tautiniais šo
kiais, lietuviškojo sodžiaus pa
stogėse išsaugotais, brangina
me išlikusį praeities tautinį pa
likimą. Gimtąjį žodį, papročius, 
tautinius šokius išsaugojo ir 
išlaikė ne svetimybėmis apsi
krėtusi miesčionija ir svetimos 
kultūros blizgučiuose pasken
dęs dvaras, bet romantiškasis 
lietuviškas sodžius ir savai tra
dicijai ištikimi j o žmonės. 

Šiandien Lietuvoje romantiš
kasis sodžius išardytas, slepia
mi ir naikinami šimtmečiais jo 
kurti papročiai, keičiamas gy
venimo būdas, dirbtiniu būdu 
įvedamos su lietuvišku sodžiu
mi 
mos tradicijos 

Pirmosios Tautinių šokių šventės šokėjai pertraukos metu 
Nuotrauka V. Valaičio 

Juška ir kiti . mini tautinius šo
kius. Ar y ra išlikęs smulkesnis 
tada šoktu šokių aprašymas? 

— Tuose, kaip ir kronistų, 
šaltiniuose randame paminėtus 
tik šokių vardus, kartais dar 
apibendrintus "su skepetėle", 
einamus " ra tuku" a r panašiai. 
Smulkesnių aprašymų tuose 
šaltiniuose neaptinkame. 

— Kuris iš mūsų tautinių 
šokių laikytinas seniausiu ir 
lietuviškiausių ? 

— Kaip negalima pasakyti , 
kuri daina ar pasaka yra se
niausia, ta ip negalime ir šokio 
amžiaus nustatyt i . Charakterin
giausia lietuviams bus Blezdin
gėlė, kuri išlaikė nesudėtingą 

III I W « Į , I I IK>B ir jam sveti- m ū s ų p a re iga tautinei ištikimy- kiai, kurie yra bendri visai tau- žingsnį ir seną, kitų Europos 
bei atnaujinti. tai, šokami visur ir visų. Tau- tautų šokiuose nebeužtinkamą 

Jūsų bendradarbis kreipėsi į tiniais šokiais galėtume vadin- judesį ••— plasnojimą. Ir savo Šventėme Maironio metus, 
savo jausmus ir širdis gaivino-1 lietuvių tautinių šokių žinovę, ti Suktinį, Klumpakojį. Noriu lyriniu charakter iu Blezdingė-
me jo skaidriu idealizmu, tikė- populiarintoją, bei nepailstamą miego. 
jimu išlikti ir prisikelti. Mai- '• jų masinių švenčių rengimo tai- Tradicinis Suktinis, Noriu 
roniškasis idealizmas įpareigo- kininkę dail. Bronę Jameikiene, miego ir kai kurie kiti per dva-
ja "prikelti nors vieną senelį prašydamas atskleisti ir paryš- r ą atėję šokiai yra sulietuvinto.? 
iš kapų milžinų", branginti kinti mūsų tautinių šokių lo- svetimybės. Ar tokius šokius, 
praeities palikimą, rengti tau- bius. Iš svetur pasiskolintus, bet vė-
tinių šokių šventes, tautinės — Kokius šokius vadinate l>au sulietuvintus, galime lai-

lė lietuviams labai budinga. 
— Ką mūsų tautiniai šokiai 

vaizduoja: tolimą praeitį, karo 
žygius, papročius, darbą, apei
gas? 

— Gal nėra žmogaus gyve-
kultūros lobius išsaugoti ir per- tautiniais šokiais? kyti mūsų tautiniais šokiais? "ime srities, kuri nebūtų iš-

NUOGA EMOCIJA PRIEŠ KOSMOSĄ 
J. K. Račkaus parodos Chicagoje laukiant 

Laisvojo pasaulio lietuvių rimto ir palankaus įvertinimo, šios civilizacijos brutalumu, 
kultūriniame gyvenime vieni iš Ne vienu atveju geriausiųjų Dylanti medžiaga nerimsta dėl 
judriausių yra mūsų dailinin- meno žurnale kritikai mūsų atomo infiltracijos, jo plėšru-
kai. Reikalui esant, čia bendrą dailininko tapybai skyrė neei- mo, jo diktatūros. Tai fikcijos 
kalbą randa visų kartų ir visų linio dėmesio. Čia pora tokių romanas, perpintas žmogiškais 
krypčių mūsų meno kūrėjai, atsiliepimų, vertinančių ir ko- šešėliais, mėnulio profiliais. 
Dar džiugiau, kad nuo šio mentuojančių Račkaus kūrybą, atomine energija, 
bendro lietuviško kelio neat- pateikiame ir mūsų skai tyto- Račkus ilgisi apskritimo: 
šoksta net ir prieškariniais lai- j a ms. saulės, mėnulio, žmogiško ova-

duoti ateinančioms kartoms. _ Man atrodo, kad dabar • N o r s šie šokiai nėra lie- reikšta šokiuose. Primityvus 
Maironio patriotiniai idealis- vadinamiems "tautiniams šo- tuviškos kilmės (Klumpakojis žmogus Šoko ruošdamasis į me

tines dainas anuomet atmetė kiams" geriau tiktu "liaudies — itališkas, Suktinis — čekų ir azioklę. eidamas Į kovą^ gar-
dvaras ir miesčionija, jų dar šokių" pavadinimas, nes tie šo- latvių), tačiau tautinio atgimi- bindamas dievus, ! • •<•" " • " j 
pilnai nesuprato ir aktyvaus kiai yra tradiciniai, atsiradę m o laikais jie buvo liaudies šo- » baigdamas darbą ir netgi 
tautinio sąmoningumo stokojąs spontaniškai ir perduoti iš kar- ** pakaitalu ir šokami įvai- laidodamas mirusĮjj.Sokis, kaip 
sodžius, bet j a s priėmė sveti- tos į kartą daugiau a r mažiau ri°mis progomis, sutapę su cho- Į* daina, ydejo žmogų nuo 
mose žemėse klaidžiojanti ne- '• nusistovėjusia forma, lygiai rų ir lietuviškų vakarėlių ren- lopšio ligi karsto Tad neaplen-
gausi atgimstančios Lietuvos kaip ir liaudies dainos ar liau- P**> P r i8tlo ir nustojo sve- ke jis ir lietuvio. Mes turim so-
jaunoji inteligentija. Ir mes dies menas. Tie šokiai išsivys- timybės sąvokos. Jie ir skirti- K U ^ išlaikiusių apeigų pėdsakus 
esame tik negausi savo tautos tė iš atskiros žmonių grupės n i P^e tautinių f ne liaudies) ! ^ u k c , u s ' . K u b n a ? \ J Į ™ ? 1 ! 
dalis. I r ne savoje žemėje gy- pergyvenimo, surišto su kas- šokių. Tauta, nežiūrint, iš kur d a r b o ŠOKIU ^Lineliai. Rugucia.i 
vename. O mums skirta išsau- dieniniu gyvenimu. Prie tokių būtų pasiskolinusi šokį a r jo Kalvelis, Dobileus) ir pramog". 

" elementą, davė jam savitą cha- n"4 kadrilinių sokių (sustas , 
~ ~ ' ~~ rakterį. išeinantį iš tautos t ra- Jonkelis, Žėkelis). 

dicijų. Nežiūrint, kieno įtako- Lietuvių liaudies šokiuose ka-
je kūrėsi tie šokiai, jie j a u yra ro šokių elementų beveik ne
įgavę savitą, lietuvišką charak- randame. Tiesa, Kardo šokių 
terį i r laikytini kaipo mūsų i d ė J a aptinkama, tačiau tuose 
kultūros dalis. šokiuose vyravo derliaus ma-

- Jaunimas šoko visais lai- ^ J a - s u s i J u s i s u atgimimo apei-
kais. Ar vra koks rašvtinis pa- - o m i s ' *** n e k a r o elementais. 
likimas, kaip ir kokius šokius s Pėt ina . kad šio pobūdžio šo-
lietuvin jaunimas šoko tolimo- k i a i Europon yra atneštiniai iš 
• praeitvje* Indijos su keliaujančiomis in-

- Anais Vaikais'niekas nėši- doeuropiečių giminėmis. Jų ti-
rūnino anskritai folkloro, tuo k ė t a - k a d v i s k a s - k a s V^nsta-
labiau liaudies šokių dokumen- t u n v i e t a - u ž l c i s t i n a u J a i SV^y-

tad tiesioginių žinių **• š l ° P°būdžio "Kardo" šo-
kais šitan žemynan atvykusie
ji. Vienas iš tokių yra Kana
dos lietuvis dailininkas Jurgis 
Kęstutis Račkus, su tėvais iš 

"Tapytojo Jurgio Račkaus 
drobės mus masina: jos yra 
žemės vidinės jėgos liudijimas. 

lo. besivaidenančio tapytojo pa
sąmonėje, nusivylusių vaiduok
lių šaltinio. Žmogus sudūžta 
šiame erdvės užviešpatavime. 

apverčia žmogiškas ir 
žemiškas vertybes. Dailininkas 
kategoriškai teigia, kad jis iš-

Lietuvos Kanadon atvykęs T a P y t o J a s . keldamas savo me- k u r i g 

1934 metais. Studijavęs dailę n a l š P ^ m o n e s g»umų, at-
Detroito, Toronto ir Paryžiaus r a n d a n a u ^ f o r m 4 ' k u r i o s t i e " 
mokyklose, Račkus šiuo metu S 1 0 ^ , a i R e i š k i a jo kontaktą su g i r e i š k i a l a i s v a i n e a t s i ž v e l d a . 
Toronte yra perėmęs grafikos famta" Jo. tapyba yra simbolių ^ ^ ^ 
meno galeriją, vadinamą In- ^ v y n e : tai nuoga emocija pnes t a r n a u j a n c t c o r i i a , ne mokvk-
ternational House of Prints. k o s £ o s a - J

f
U o d ^ ***** Į * los. be-t tvir ta technika. Tikrai. 

Nuo 1954 metų Račkus yra da- d r o b e t a r P s t a t e P t u k o e k s t r e ' 
Ivvavęs ir šio žemyno lietuvių m a i s a r t a i s a l t * m ė lyne , skalū-
dailininkų apžvalginėse parodo- n ų P l l k u m u - a s t r 4 geltonumu, 
se. Individualias savo tapybos P e r f u m ™ t u žalumu, nunokusių 

vaisių oranžine, o kar ta i s turi 
visą Viduržemio jūros platu
mą. Račkaus menas, naujos vi
zijos pagautas, nusileidžia pla
netose už žmogaus akiračio, 

Plačiame meno pasaulyje J. kur gyvybė yra visiškai izoliuo-
K. Račkaus kūryba susilaukė ta. Dailininkas slegia i šnyku- . 

parodas dailininkas yra suruo-
šęs Paryžiuje (4 kar tus) , Lon
done. Barcelonoje, Toronte, 
Montrealy ir kitur. 

j is tapo, ne ką jis norėtų ta
pyti, bet ką jis gali. 

Pas jį formos atsakas pri
lygsta intuicijos gestui. Jis iš-
sireiškia kalba, kurią jame at-
spaudžia gamta, patekusi pa-
vojun, ir jis savo dvasioje ne
ieško jokios kitos. 

Šio Kanados lietuvio tapyto-

(Nukelta į 3 psl.) 

kius paprastai šoka vyrai. tacija. 
apie juos neturime, tačiau ga
lime atsekti juos pagal ki tus — Kada pradėtas mūsų t au-
žinomus papročius, ypač pagal tinty šokių puoselėjimas, jų už-
liaudics dainas. Apie mūsų šo- rašymas, a tkūr imas? Kaip t a s 
kius pirmąsias užrašytas žinias darba.s buvo vykdomas ir iš 
randame 17 ir 18 amžiaus mū- ko jie atkuriami? 
sų bei kitataučių kronistų lie 

4, K. Račkus 

tuvių liaudifs papročių aprašy
muose. Juose, deja, dažniausiai 
randame šokius tik paminėtus, 
kaip tam tikrą apeigų dalį be 
jų aprašymo. Tik 20 amžiuje. 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, spartinant tautosakos 
rinkimą, kartu imta užrašinėti 
ir šokiai bei jų muzika. 

— Kiek toli j praeiti gali ves
ti dabar žinomi ir šokami mū
sų tautiniai šokiai? 

— Yra manoma, kad šokis 
yra pirmas žmogaus savęs pa-

\j)okalipsė reiškimas, ankstyvesnis už mu-

— Nuo 19 amžiaus pabaigos 
liaudies šokis Lietuvoje dege-
neravosi. Atgavus nepriklauso
mybę, jau t ik senieji kaimo gy
ventojai, ir tai dar ne visi, t e 
bešoko senuosius lietuviškus 
šokius. 

Liaudies šokių rinkimas i r 
propagavimas pradėtas jau ne
priklausomoje Lietuvoje. 1930 
m. buvo įkurta Lietuvių Tau
tosakos Komisija, kurios darbą 
vėliau perėmė Lietuvių Tauto
sakos Archyvas (prie Lietu-

(Nu kelta į 6 p s l ) 



DRAUGAS 
ANTROJI DALIS * 1963 M. GEGU2ĖS 18 * MAY 18, 1963 * PART TWO 

MOKSLAS • AVIENAS 
LITERATŪRA 

AUTORIUS IR VEIKALAS, RODĄ TAUTOS 
KULTŪRINI SUBRENDIMĄ 

Pasikalbėjimas su Lituanistikos Instituto prezidentu dr. P. Joniku 

Dr. Petras Jonikas, Lituanistikos 
Instituto prezidentas. 

išskaičiuoja visus žinomus kiek-: 
vieno autoriaus r a š tus (kūri
nius) ir duoda ilgus sąrašus 
šaltinių ir raš tų (literatūros) 
apie pačius autorius ir jų raš
tus . Taigi tai y r a lyg enciklo
pedijos i r bibliografijos jungi
nys . O tokio veikalo svarba tau
tos kul tūrai neabejotinai dide
lė. Atsimenant, kai t a s pats 
Vaclovas Biržiška Lietuvoje 
pradėjo leisti kelių didžiulių to
mų "Lietuviškąją bibliografi
ją", mūsuose su pasitenkinimu 
buvo kar to jamas bene mūsų 

Šią savaitę knygų rinkoje pa
sirodė prof. Vac. Biržiškos mo
numentalaus lituanistikos vei
kalo "Aleksandryno" I I tomas. 
Ta proga rytoj Marijos aukšt. 
mokyklos salėje Įvyksta didelis 
Toronto "Varpo" choro koneer-; 
tas , kuris siejamas su "Alek
sandryno" II tomo pasirodymu 
ir profesorių Biržiškų prisimi
nimu. 

Šios šventės išvakarėse jūsų 
bendradarbis kreipėsi į Litua
nistikos Insti tuto prezidentą 
kalbininką dr. P . Joniką, pa
teikdamas jam eilę klausimų. 

— "Aleksandrynas", kaip 
knygos metrikoje pažymėta, 
yra Lituanistikos Inst i tuto vei
kalas. Įdomu, kodėl inst i tutas 
įtraukė "Aleksandryną" į savo 
leidžiamų raštu sąrašą ir kuo 
čia talkininkauja LB Kultūros 
Fondas? 

— Lituanistikos Inst i tutas ry 
žosi skelbti "Aleksandryną" 
ypač dėl to, kad tai y ra pir
mas lietuvių spaudos istorijoje 
tokio dydžio veikalas, pateikiąs 
svarbiausius duomenis apie lie
tuvių autorius ir rašytojus nuo 
XV a. iki 1865 m. Ir j o auto
rius prof. Vaclovas Biržiška, 
kuris pats buvo įžymiausias lie
tuvių knygos istorijos bei, t am 
tikru požiūriu, ir rašytinės lie
tuvių kultūros istorijos tyrinė
tojas, visų savo veikalų labiau
siai vertino "Aleksandryną". 
Todėl ir suprantama, kad Litu
anistikos Insti tutas rūpinosi pa
skelbti šį savo nario ilgų metų 
darbą. Jo išleisti institutui pa
čiam iš kuklių savo išteklių ne
būtų buvę galima, jei nebūtų 
talkininkavęs JAV LB Kultūros 
Fondas, kuris šio veikalo lei
dimą finansuoja ir jį platina. 
Už tai Kultūros Fondui pri
klauso nuoširdi instituto padė
ka. 

— Kaip vertinate ligšiolinę 
LB Kultūros Fondo veiklą? 

— Kaip matome, Kultūros 
Fondas pagal išgales vykdo sa
vo uždavinį paremti lietuvių 
kultūros darbui. J is , be kitko, 
yra išleidęs nevieną leidinį. Ta
čiau leidimu "Aleksandryno", 
kurį privatinės a r biznio insti
tucijos vargu ar kada būtų su
tikusios ar ir pajėgusios leisti, 
Kultūros Fondas pirštu priki
šamai rodo savo reikšmę svar
besniųjų mūsų kultūros darbų 
vykdyme. 

— "Aleksandryno", lituanis
tikos veikalo, paskirtis dar daug 
kam nesuprantama. Kai kas net 
smerkia jo leidimą. Malonėkite 
plačiau paaiškinti jo reikšmę. 

— Gal geriausiai galima bū
tų visuomenei paryškinti "Alek
sandryno" reikšmę bei svarbą, 
pažymint, kad tai greičiau yra 
tam tikra speciali lietuvių en
ciklopedija. O enciklopedijos iš
leidimas, žinia, jau rodo aukš- *• I>aR>'s 

tesnį civilizacijos bei kultūros 
laipsnį pasiekusios tautos kū
rybą. Juk kadaise ir mūsuose 
buvo kilę spaudoje karštesnių V l a d a s Š l a i t a s 
pasisakymų už lituanistinių da
lykų enciklopediją. Vaclovo 
Biržiškos "Alcksandrynas" ga
li bent iš dalies tam tikros sri
ties lituanistinę enciklopediją 
atstoti, nes juk jis skirtas lie
tuvių autoriams ir rašytojams, 
jų svarbiausiems duomenims. 
Jis pateikia ne tik enciklopedi
nių apie juos žinių, bet dar duo
da ir platų bibliografinį skyrių: 

kaimynų pastebėjimas, kad tai 
parodą tautos kultūrinį subren
dimą. Esą, tauta negali būti 
laikoma kultūringa, kol ji ne
turi savo bibliografijos. "Alek
sandryną", tur būt, ne mažiau 
turėtume kelti: juk, kaip sa
kiau, jis pateikia ne tik biblio
grafiją, bet ir enciklopedines 
žinias apie lietuvių autorius. O 
tų savųjų autorių neseniai mes 
težinojome ant pirštų suskaito
mai. Mokykloje tik apie vieną 
kitą jų teteko išgirsti: Done
laitį, Valančių, arba pačių se
niausią, — Mažvydą, na, ir dar 
vieną kitą, kuriuos daugeliui ir 
mokslus išėjusių nebetaip leng
va beprisiminti. Atrodė, kad 
kultūrininkų bei rašytojų mūsų 
teturėta j au taip labai maža, 
ir kad tie negausūs vardai tai 
tik kelios plytos į kažin kada 
statysimą mūsų kultūrininkų 
rūmą. Vaclovas Biržiška mums 
atskleidė daugybę net ir švie
suoliams visai nežinomų ir ne
girdėtų vardų: visi trys "Alek
sandryno" tomai apims 370 au
torių bei rašytojų, kuriems ap
rašyti skiriama apie 1500 dide
lio formato spaudos puslapių. 
Taigi autorius ne t ik tas ply
t a s surankiojo, uoliai jų ieško
damas per visą savo gyvenimą 
kur tik beprieidamas, bet ir pa
statė patį kultūrinį rūmą, ku
ris toliau tik galės būti puo-

Prof. Vaclovas Biržiška V. K. Jonyno piešinys 

R. VILČINSKAITĖ-MASTIENi 
PLOKŠTELĖJE 

Graži J. Karvelio dovana muzikos mylėtojams 
J . ŽILEVIČIUS 

Siamas, gražinamas, na, ir pri
reikus priestatas jam stato
mas, prisirinkus daugiau duo
menų — tam pastatui naujų 
plytų. 

— Įdomu, koks apskritai yra 
susidomėjimas "Aleksandrynu" 
pasaulio mokslo įstaigose? 

— Kiek teko tuo tarpu pa
stebėti, "Aleksandrynas" nevie
nos mokslo įstaigos buvo sutik
tas su susidomėjimu bei pasi
tenkinimu. I r Tamstos dienraš
tyje buvo iškeltas atvejąs, kai 
viena europinė mokslo įstaiga, 
sužinojusi apie šio veikalo I 
t. pasirodymą, įvairiais būdais 
ieškojo kelių jam įsigyti (mat, 
Europos prekyvietėje veikalas 
nebuvo gaunamas, o ir pačiame 
veikale nebuvo adreso, kuriuo 
galima būtų kreiptis, norint to
mą įsigyti). Kai kurios institu
cijos, gavusios veikalą dova
nomis, yra atrašiusios institu
tui padėką su pastabomis, kad 
tai joms esąs labai vertingas 
leidinys. Buvo teiraujamasi, ka
da .išeisią likusieji tomai. Pvz. 

Chicagos Universiteto bibliote
ka, pabrėžusi veikalo vertingu
mą, ne t porą kartų klausė insti
tutą, kada pasirodysią pažadė
tieji likusieji du tomai. Nebū
dama tikra, ar kiti jo tomai 
bus ja i dovanomis siunčiami, 
jau seniau pati užsisakė iš Kul
tūros Fondo likusiuosius to-
mus. Taip pat Bostono Univer- j 
siteto biblioteka atrašė institu-j 
tui, kad tai svarbus veikalas, 
ir teiravosi, kada lauktina kitų 
tomų pasirodant. Minnesotos 
Universitetas, kuriam nebuvo, 
siųsta dovanų egzemplioriaus, 
atsiuntė laišką, prašydamas nu-
rodyti veikalo kainą, nes j is no
rįs jį įsigyti. 

;— A r prof. Vaclovas Biržiš
ka prieš mirtį Jau buvo spėjęs 
paruošti visus t r i s "Aleksand
ryno" tomus? Kokie darbai ati
teko prof. Mykolui Biržiškai ir 
kokia talka Tamstai tenka pri
sidėti prie "Aleksandryno" lei
dimo? 

(Nukelta į 2 psL) 

Neseniai pasirodė J. Karvelio 
išleista ilgo grojimo plokštelė 
"Ar žinai tą šalį?" Viso plokš
telėje yra 13 kūrinių: vienoje 
pusėje 7 lietuvių kompozitorių, 
antroje — 6 svetimtaučių. 

Lietuviškoji plokštelės dalis ir 
akcentas Stroliai 

"Miegužėlio noriu", liaudies 
daina, harm. A. Mrozinsko; "Ar 
skauda man širdį", pseudo liau
dies daina, harm. prof. VI. Ja-
kubėno; originalios: "Dukružė
lė" — P. Sarpalio, "Aguonėlė" 
J. Gruodžio, "Mano rožė" — 
Al. Kačanausko, "Sapnas apie 
šiaurę" — J. Strolios ir "Gėlės 
iš šieno" — VI. Jakubėno. Vi
sas šitas repertuaras turi kon
certuose pasisekimo ir klausy
tojų yra mėgiamas. Jame įdomi 
naujiena — pirmą kartą pasi
rodantis viešumon J. Strolios 
kūrinys, sumaniai ir vaizdžiai 
ryškina harmonijomis ir muzi
kinėmis nuotaikomis K. Bradū-
no poezijoje reiškiamas minčių 
sankaupas. Kompozitorius, reikš 
damasis naujoje muzikinėje 
kryptyje, lengvai naudoja ati
tinkamas muzikines priemones 
savo minčių - užmačių išraiškai. 
tuo įrodydamas kūrybinę tech
niką, pajėgumą ir meninį bran
dumą. Visa tai šį kūrinį daro 
išskirtiniu. 

Gaila, kad J. Strolios dainų 
taip nedaug girdisi koncertuo
se. J is yra harmonizavęs nema
ža liaudies melodijų, sukūręs 
originalių kūrinių, kurių tarpe 
y ra labai įdomių ir aukštos ver
tės. Kompozitorius, pradėjęs 
studijuoti kompoziciją Lietuvos 
mokyklose, ją gilino tremtyje, 
todėl yra įgijęs plataus mu-

I zikinio išsilavinimo, be to — 
I puikus smuikininkas, sugebąs 
savo žinyną perkelti kūrybon. 

I Kiti suminėti autoriai ir jų kū-
| riniai plačiajai visuomenei yra 

nuo seniau pažįstami. Aplamai, 
plokštelės lietuviškasis skyrius 
turiningas, įdomus, meniškai 
gerai atrinktas, da ran t i s klau
sytojui t ikrą malonumą. 

Operos ir kamerinės muzikos 
solistai 

Antroje plokštelės pusėje su
telkti svetimųjų, pasaulinio 
masto muzikos galiūnų kūryba: 
"Žuvelė" ir "Nekantrumas" F r . 
Schuberto, "Pavasa r i s " Ch. 
Gounod ir "Myli... nejnyli" P . 
Mascagni. Dviejų operų ari jos: 
Mignon iš t o pat vardo operos 
(A. Thomas) ir Rozinos iš op. 
"Sevilijos Kirpė jas" (G. Rossi-
ni). 

Pirmųjų keturių kūrinių gru
pė priklauso grynai kamerines 
muzikos rūšiai, kur ių atlikimui 
nereikia dekoracijų bei kitokių 
sceninių išryškinimo priemonių, 
reikia tik aukš to solisto meni
nio pajėgumo. Kiekvienas toks 
veikalas, s u k u r t a s savarankiš
kai, atbaigtai, p a t s už save kal
ba. Tai ne dainos a r dainuškos, 
bet kūrėjo sukauptos pastangos 
ir nuotaikos. Todėl iš solisto 
reikalaujama sunkių pastangų 
juos suprasti, į j u o s įsigilinti, 
atkurti , t inkamai a tspėt i auto
riaus užmačias. Visa ta i y ra 
daug sunkiau negu padainuoti 
įprastinę operos ariją. Bet y ra 
taipgi gabių dainininkų, suge
bančių aukštai meniškai atkur
ti kamerinius kūrinius, kai tuo 
tarpu operoje nepasiekiančių 
jokių ypatingų aukštybių. Bet 
dar dažniau operos burtininkai 
yra visai pasimetę kamerinėje 
programoje. Solistui operoje 
padeda dekoracijos ir visa sce
nos aplinka, o kamerinio kon
certo metu j is pasi junta vieni
šas. I r maža y ra solistų apval
džiusių abi š ias sr i t i s . 

(Nukelta į 2 psl.) 

XWnė P<wbčbįs 
/ARDAI . JRAŠYTI VANDENYJE 

Tuščios rankos 
Nuotrauka J. Pilipavičiaus 

P E I L I O S M Ū G I A I ŽIEVĖJ 

Metai manęs nepakeitė: 
aš vis toks pat, 
vis amžinasis kūdikis. 
K a s y ra metai? Tai tiktai 
lenktiniai peiliai ąžuolo paviršiuje: 
lenktiniai smūgiai blyksteli paviršiumi, širdies nesiekę. 

Rašytojai, menininkai ir vi
suomenininkai išauga iš vi
suomenės, kurios dalimi jie 
yra. Retas genijus prašoksta 
savo laiko ir savo aplinkos ri
bas. Taigi ir menas didžia da
limi yra socialus, visuomeniš
kas dalykas: pagrindiniai 
veiksniai — veikalo autorius 
ir auditorija. 

Mūsų pats jauniausias me
nininkas gyvenimo yra pasta
tytas ant savotiško slenksčio. 
Kai jaunas mokslininkas, mo
kytojas ar jaunas inžinierius, 
atidirbę amerikiečių įstaigos 
valandas, gali ramiai grįžti į 
namus ir tapti lietuviškosios 
visuomenės veikėjais, meninin
kui savo gyvenimą į tokias 
aiškias dalis suskirstyti sun
ku. Nori ar nenori, jis turi 
pasirinkti kartais ir kitokią 
auditoriją ir kitokią medžiagą. 
Taigi, gal vertėtų pasvarsty
ti jaunojo menininko padėtį 
ir santykį su mūsų lietuviš
kąja visuomene. 

Menininkas užčiuopia visuo
menę jos reakcijoje į jį patį ir 
jo veikalą Jaunimui reikia 
pripažinimo: neigiamo ar tei
giamo, bet nuoširdaus ir tik
ro. Nėra k'to tikresnio būdo 
jaunas menines jėgas atiduoti 
amerikiečių visuomenei, kaip 
nereaguoti į jaunųjų pa
stangas. Apatiškas stebėjimas 
vis labiau ir labiau stumia 
juos eiti ten. kur randamas 
atgarsis, nors ir neigiamas, 
tačiau atgarsis žmonių, kurie 
kuo nors domisi. 

Mūsuose įvertinimas girdi

mas tik todėl, kad "jaunuolis 
reiškiasi", neatsižvelgiant rim
tai į jo pastangų turinį. Toks 
vertinimas netoli prašoksta vi
sišką ignoravimą. Tokiam ver
tinimui stokoja t ikro nuošir
dumo bei rimto įsigilinimo į 
tai, ką pats menininkas nori 
išreikšti. Vieni iš mūsų verti
na dail. K. Zapkų ar muz. D. 
Lapinską kaip menininkus, o 
kiti t ik kaip jaunus žmones, 
kurie išnešė lietuvių vardą į 
platesnę kitataučių visuome
nę. Be abejo, lietuvių vardo 
dailininko balsas vos vos at-
čiau jiems, kaip menininkams, 
gali būti ir antraeilis. Kita
taučiams tautybė svarbu* t ik 
tada, kada pats turinys ir for
ma verti dėmesio. Pas mus, 
alrodo, vertinimo kryptis kito
kia. 

Kasdien labiau ryškėjas 
kiekvienos pastangos gyrimas 
pasidarė bereikšmis. Jeigu 
dainininko balsas vos vos at
laiko nelūžęs iki dainos galo. 
mes jau sakome, kad jis "ža
viai pasireiškė", kad turi "pui
kiai skambantį balsą" ir t. t., 
kokį tad "pasitenkinimą" gali 
jausti kitas dainininkas, kuris 
tikrai užsipelnė to įvertinimo? 
O mes ir jam, kaip ir anam. 
pilam tą patį šabloną. Tokiu 
netiksliu ir neatsakingu verti
nimu vardan naujų meninių 
jėgų ugdymo, gal būt, ne vie
ną jų kaip tik ir užmušame. 

Kiekvieną meno formą, bot 
ypač literatūrą, turim vertinti 
ne tik pagal savos estetikos 

ma;»tą, bet ir pagal tąjį, pagal 
kur] pats autorius rašo. Trem
tis, svetima mokykla, artimas 
santykis su kitų tautų litera
tūros veikalais, naujos kryp
tys ir naujos sąlygos gali įneš
ti teigiamų naujų reiškinių ir 
į mūsų literatūrą. Tačiau mes 
turim duoti rašančiajam lais
vės atsisakyti įprastinių tra
faretų: senų temų, senų for
mų ir tūkstančiais kartų tik 
perstatinėjamų situacijų. Vien 
tik kad nauja, dar nereiškia, 
kad jau ir bloga, o tuo labiau 
ignoruotina. Ar novelė yra be
vertė vien todėl, kad joje nė
ra intrigos, kad po pirmo 
skaitymo nevisai aiški? Gal 
vertėtų antrą kartą perskai
tyti ir pažvelgti, ar nėra kitų 
veiksnių, kurie duoda gilesnę 

prasmę, nei akivaizdi paviršu
tiniška intr iga? 

Tur būt, niekad praeityje 
jaunimui taip nereikėjo vyres
niųjų pagalbos ir nuoširdaus 
noro susiprasti. Bet krit ika 
padės ir įgaus prasmės tik 
tada, kai ji bus tv i r ta , pasto
vi, išsami ir vientisa. Tada 
neigiamas kri t ikos žodis tu
rės daugiau į takos, negu ne
apgalvotas "gerai" . Kritikai 
auklėja visuomenės skonį. Jų 
pareiga skatinti skai tytojų no
rą susipažinti su naujom jė
gom. Be visuomenės dėmesio, 
jaunieji muzikai, menininkai, 
rašytojai t ikrai ga lės apie sa
ve pasakyti, kaip anas devy
niolikto šimtmečio romanti
kas: "Mano vardas įrašytas 
vandenyje". 

Lilė Tumosaitė 

Antrosios Tnutinių šokių šventės ženklelio škicas. Projektas pa
ruoštas dail. Algirdo Kurausko. 



DRAUGAS 
ANTROJI DALIS * 1963 M. GEGUŽES 25 * MAY 25, 1963 * PART TWO 

A i O K S L A S • AiEJSTAS 
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MŪSŲ JAUNIMO PROBLEMŲ GILESNĖS PRIEŽASTYS 
i opiuosius šių dienų klausimus atsiliepiant 

PR. PAULILKOMS, Worcester, Mass. 

Lietuviškojo jaunimo klausi
m a s y ra , jei ne pats svarbiau
sias , t a i vienas iš svarbiausių. 
J a u n i m a s yra lietuvių išeivijos 
ateit is . Todėl jaunimo proble
mos keliamos spaudoje, susi
r inkimuose ir ne vien vyresnių
jų , bet i r paties jaunimo ats to
vų. Š. m . balandžio 27 d. "Kul
tūr in iame Drauge" L. Damb-
r iūnas s t r . "Mūsų jaunimo 
problema spaudoje ir gyveni
me" , t rumpai apžvelgęs vyres
niųjų i r jaunimo pasisakymus 
mūsų jaunimo klausimu, nuro
d o negalavimų priežastis ir bū
d u s t iems negalavimams gydyti. 
Darosi liūdna ir graudu, kai 
skai tai pačių jaunimo atstovų 
nuomonę, kad iš mūsų studen
t ų daugumos auga ne t ik blogi 
lietuviai, bet ir menki ameri
kiečiai (Margis Matulionis). 

Mūsų jaunimo pasyvumas, 
gilesnio išsilavinimo ir idealiz
m o stoka, pasak L. Dambriūno, 
y r a gero gyvenimo pasekmė. 
"Kai jaunimas viskuo aprūpin
t a s , kai j i s turi geras sąlygas 
naudot is visais gyvenimo ma
lonumais, nėra noro pačiam 
stengt is dėl ko nors rimtai ko
voti. Užtenka kaip nors įsigyti 
kokią nors specialybę ir paskui 
linksmai gyventi" . Tai tiesa. 
B e t a t rodo, kad šalia praban
gos reikia ieškoti ir gilesnių 
priežasčių, kurios mūsų jauni
mui sudaro palankias sąlygas 
nukrypt i nuo rimtesnio kelio. 

Kas ka l t a s del jaunimo 
prabangos 

Mūsų jaunimo negalavimų 
pirmųjų priežasčių gal reikia 
ieškoti šeimoje. Visais laikais 
laisvės kraštuose, t. y., kur 
valdžia nevaržo tėvų vaikų auk
lėjimo sri tyje, už vaikų auklė
j imą labiausiai yra atsakinga 
šeima. Je i kalbama, kad jau
nimas tur i geras sąlygas nau
dotis visais gyvenimo malonu
mais, ta i čia norisi paklausti, 
kas sudaro tas geras sąlygas, 
a r ne p a t y s tėvai? Jei stu
dentas vasaros metu turi pro
gos kiek nors uždirbti, tai dar 
toli gražu, j am tų pinigų ne
užtenka už mokslą užsimokėti, 
o ku r kitos išlaidos. Kas kal
tas , kad mūsų jaunimas, visu 
kuo aprūpintas, nejaučia reika
lo rimčiau į gyvenimą pažiūrė
ti, a r ne pa tys tėvai, kurie šian
dien yra didžiai susirūpinę sa
vo jaunimo negalavimais. 

Čia norisi padaryti ekskursi
ją į šalį. Mūsų jaunimo prob
lema nėra nauja. J i buvo jau 
ir nepriklausomoje Lietuvoje, 
kur lietuvybės išlaikymas nesu
darė problemos, bet visi kiti 
jaunimo negalavimai buvo pa
našūs. Buvęs nepriklausomoje 
Lietuvoje jaunimas, šiandien 
jau suaugęs ir senstelėjęs, atsi
dūręs išeivijoje, tragišku mūsų 
tautos momentu tapo oportu
nistiškas. Tik paskaičiuokime. 
kelintas procentas iševijoje gy
venančių intelektualų, profesio
nalų, baigusių Lietuvoje aukš
tąsias mokyklas, yra užsidegė-
lių patriotų, pasišventėlių, su
prantančių mūsų tautos rimtas 
problemas. Ne t buvę pedagogai, 
jaunimo auklėtojai išeivijoje 
lietuviško laikraščio neskaito, 
Balfo ir Alto reikalams nesigė
di duoti vieno, dviejų dolerių, 
tuo tarpu savo malonumams 
negaili ir dešimtinių. Kadaise 
vienos gimnazijos direktorius 
mokslo metų baigimo posėdyje 

visada nusiskųsdavo, kad var
gas su tais ponų vaikais. Tie
sa, ne visi vadinamų ponų vai
kai buvo blogi mokiniai, buvo 
ir gerų, kurių tėvai turėjo svei
ką jaunimo auklėjimo suprati
mą. Čia daug galėtų pasakyti 
buvę tėvų jėzuitų, marijonų, 
pranciškonų ir seserų kazimie-
riečių gimnazijų pedagogai. Tai
gi jau Lietuvoje kai kurios šei
mos šlubavo jaunimo auklėji-
ffio srityje, tėvai per anksti pra
dėdavo laikyti savo vaikus su
brendusiais ir paleisdavo savo 
tėviškas vadeles. Išeivijoje at-

Jadvyga Paukštiene Žvejyba 
(aliejus) 

Iš parodos Čiurlionio Galerijoje 

sidūrę ir patekę į visai naujas 
gyvenimo sąlygas, ypač po įvai
rių išgyvenimo Vokietijos sto
vyklose, jie visai pabiro. Dau
gelyje šeimų vaikai gyvena sau, 
tėvai sau. Dar blogiau — tėvai 
tampa paklusnūs visokioms 
vaikų užgaidoms. Nežabota lais 

• vė ir prabanga veik kiekvieną 
jaunuolį sudemoralizuoja. 

Imkime pavyzdžius. Vos še

šiolikos metų sulaukęs jaunuo
lis, jaunuolė gauna iš tėvų ma
šiną, malonumams pinigų, išvy
koms laisvę. Taip jaunimas pa-
sineša malonumų ir nuotykių 
ieškoti, o tėvai ne tik kad ne
koreguoja jaunuolio, bet dar 
džiaugiasi, kad j is ramus, na
muose nekelia triukšmo, tėvams 
leidžia ramiai gyventi. Jaunimo 
stovyklų, bendrabučių laikyto
jai ir globėjai nusiskundžia, kad 
jaunimas atsiveža daug pinigų 
asmeniškiems reikalams, t. y. 
smaguriavimams. Taigi nuo 
pat vaikystės jaunimas jau 
įpranta prie lengvo, patogaus 
ir išlaidaus gyvenimo. 

Žinoma, negalima jaunimo 
laikyti skurdžiai, j i s privalo bū
ti padoriai aprengtas, sočiai pa
valgydintas, į koncertą, rimtes
nę filmą ir į jaunimo pasilinks
minimus išleistas. Bet visai ne
pateisinama , kai 10—15 metų 
jaunuolis viskuo aprūpintas 
gauna iš tėvų kas savaitę po 
kelis dolerius nekontroliuoja
mam "good time". Tai y ra jau
nimo gadinimas, demoralizavi
mas, nes toks pinigo leidimas 
žmogų gadina. Atrodo, kad šia
me krašte ta i yra labai įpras
tas reiškinys, ir niekas su tuo 
ne tik nekovoja, be t dar stebi
si, jei sužino, kad vaikas negau
na iš tėvų "good time". 

Arba štai Amerikoje prasi
dėjo neaiškių tikslų siekiąs su 
labai abejotina gyvenimo pro
grama bytninkų sąjūdis. Mūsų 
nieku nesuvaržytas jaunimas 
tuoj pat susižavėjo bytninkais. 
Kartą spaudoje skaitau prane
šimą, kad viena lietuvių gerai 
žinoma organizacija rengia byt-

\ ninku šokius ir kviečia mergai-
: tes atvykti juodomis suknelė

mis ir juodomis kojinėmis, o 
berniukus juodais kostiumais. 
Skaitai, stebiesi ir klausi, kur 
tėvų galvos ir jaunimo vadų 
protas, kad leidžia savo jauni
mui kvailioti. 

(Nukelta į 2 psl.) 

Jadvyga Paukštienė 
Iš parodos Čiurlionio Galerijoje 

Vakaras prie muziejaus, (aliejus) 

Jadvyga Paukštienė Čiurlionio Galerijoje 
Pokalbis su dailininke apžvalgines parodos proga 

Iš mūsų kultūrininkų bene 
veržliausi yra dailininkai. Galė
tume manyti , jog tremties per
gyvenimai juos mažiausiai yra 
paveikę, o naujos sąlygos jų 
akiratį da r labiau praplėtė, iš-
judindamos ieškoti naujų kelių 
ir idėjų. Greta vyrų dailininkų 
nepailstančiai reiškiasi ir mo
terys, kurių tektų paminėti ga
na ilgą virtinę. Viena jų yra 
mūsų visuomenei jau seniai pa
žįstama Jadvyga Dabkevičiūtė-
Paukšt ienė. Dažnai matome jos 
kūrinius įvairiose bendrose ir 
individualinėse parodose, o jos 
paveikslų randame ne vienuose 
kultūringų lietuvių namuose. 
Jų y r a įsigijusi ir Čiurlionio 
Galerija. Šiandien Čiurlionio 
Galerijoje 7 vai. vak. kaip tik 
yra at idaroma J. Paukštienės 
darbų paroda. Ta proga teko 
užkalbinti dailininkę. 

— Žinant Jūsų rūpestį sava 
šeima, k a s duodavo impuiso 
neužmesti ir dailininkės darbo? 

— Turint patraukimą ir pa

siruošimą menui, nėra taip sun
ku ir prie jo prieiti, kad ir ne
lengvose sąlygose. Piešiu ne 
tik sau, menui, bet, man atro
do, ir savo šeimai. Įsitikinau, 
kad jie domisi mano naujaisiais 
darbais, sudaro, kiek jiems įma
noma, sąlygas man dirbti, tuo 
paskatindami tapybos neatsiža
dėti. 

— Per visą nueitą Jūsų kū
rybos kelią a r buvo ir nevai
singų laikotarpių, kada bevil
tiškai tekdavo nuleisti rankas? 

— Buvo beveik ir tokių lai
kotarpių. Lietuvoje okupacijos 
metu, Vokietijoje laike karo ir 
tuoj po karo ne vienam daili
ninkui, kaip ir man, buvo sun
kumų, ypač su medžiaga ir ta
pymo priemonėm. Kadangi ta
da noras dirbti buvo nė kiek 
nesumažėjęs, teko dirbti ant ko 
ir su kuo tik buvo įmanoma 
piešti. Dabar tie nedideli pra
eities darbai yra labai mieli 
man pačiai. 

— Kuri vis-uomenės dalis la

biausiai skatino ir palaikė Ju s 
jūsų pasiryžime? 

— Vis dėlto visuomenė labai 
įvairiai prieina prie meno. Su
ruošus jau kelias parodas , teko 
pastebėti didelis sk i r tumas ta rp 
moterų ir vyrų nuomonės ir 
skonio. Jei moterys daugiau ža
visi dekoratyviškumu, spalvin
gumu, naujenybėm, ta i vyrai 
— realistiškumu, logiškumu, 
problemom. Pasitaiko, kad vy
riškis pagal savo skonį įsigyja 
parodoje paveikslą, o žmona 
ateina ir išsirenka mielesnį sau. 
Taip pat įvairių profesijų žmo
nės yra vis savotiški entuzias
tai menui. Įvairių sričių meni
ninkai dailei yra j au t r i aus i : li
teratai, muzikai, teatralai , be 
to, ir dvasiškiai. Jų pastogės 
tikrai yra jaukios mūsų lietu
viškos kūrybos židiniai. 

— Kada ir kur teko pirmą 
kartą viešai savo darbais pasi
rodyti? Kokie buvo žinovu kri
tikos atsiliepimai? Kiek tai tu

rėjo įtakos j Jūsų tolimesnę 
kūrybą? 

— Pirmą kaitą išdrįsau vie
šai savo darbais pasirodyti 
Kaune, tuoj baigus Meno Mo
kyklą, nuo 1939 metų Vil
niuje. Vokietijoje, Amerikoje. 

Parcdai kritika yra būtina ir 
neišvengiama. Menininkas žiū
ri į kritiką kaip į autoritetingą 
meno plėtotės aptarimą. Bet 
ne t ik dailininkui yra pavojus 
tapti cliletantu, bet nemažesnis 
pavojus yra ir kritikui. Kaip 
krit ikas jaučia dailės kūrinio 
silpnybes ar stipriausias puses, 
taip ir menu besidomintis gali 
akivaizdžiai regėti kritiko nesu
brendimą, net neobjektyvumą. 
Tad, nors ir tenka kritikos bū
t i išvanotai, bet tai nesumaži
na nuotaikos dirbti. 

— Kuriais paveikslų aspek
tais ir kuriomis meno kryptimis 
mūsoji visuomenė labiausiai do
misi? 

— Be abejo, mūsų visuome
nė labiausiai domisi ta is pa
veikslais, kuriuose bent kiek 

• suvokiami tautiniai motyvai. 
Reikia pripažinti, kad mūsų 
dailininkai jų nevengia ir suku
ria aukštos meninės vertės tau
tinio meno kūrinių. Bet šian
dien visuomenė vis labiau ima 
domėtis ir naujomis meno kryp
timis, gausių muziejų ir dažnų 
parodų dėka vis lengviau at
skiriamos tikrosios meno ver
tybės nuo menkaverčių. 

— A r šioji JŪSŲ Chicagoje 
dabar atidaroma paroda nėra 
apžvalginė Jūsų darbų paroda? 

— Drįstu išstatyti Lietuvos, 
Vokietijos ir Amerikos laiko
tarpių darbus. Atseit, bus tų 
metų darbai, kuriuose man te
ko reikštis mene. 

— Būtų labai įdomu žinoti, 
kokie y ra Jūsų ateities kūrybi
niai planai, norai ir užsimoji
mai? 

— Man atrodo, kad privalė
čiau ir toliau dirbti menui. Ko
kie jie bus tie mano tolimesni 
darbai, gal dar turėsiu progos 

. ateityje Cbksagoje juo* vė4 pa
rodyti ir išgirsti jų aptarimą, 
— baigė pokalbį šiandieninės 
parodos Čiurlionio Galerijoje 
kaltininkė dail. J. Paukštienė. 
O ko da r neišsakė, tą iškalbės 
patys jos darbai galerijos sie-

. nose. Mums belieka tik tenai 
nueiti i r pašnekesį pratęsti . 

* E. Petr . 

A&ttfhė POAJM(& 
VASARA TARP IMPROVIZACIJŲ IR INVENTORIZACIJŲ 

Labiau į vasarą dažnėja 
mintys apie atostogas. Ypač 
solidžių atostogininkų su dide
liais kelionių planais: Meksi
ka, Aliaska ar net Europa. Ta
čiau atostogos ne tik kelio

n ė m s . Jų metu bent dalį laiko 
verta investuoti kultūron. Ver
ta, nes ir kultūra teikia oru
mo. Kaip siaurai užveržtas 
kaklaraišt is . 

Žvilgsnis priekin į būsimas 
atostogas. Gi ateinančios va
sa ros vaizdas mažai tesiskirs 
nuo pernykščio. Išeivijos gy
venimas dėsningas ir konser
vatyvus. 

Prisimena graudus vaizdas: 
ant neįprastai kietų suolų sė
di lietuviškas elitas. Profesio
nalai, daugiausia tikrieji dak
tarai . MD su ofisais . 
Veiksmo vieta: prakutusių lie
tuvių tautiniai kompaktiškai 
lankomas kurortas arba jauni
mo stovyklavietė. Susibūrimo 
pavadinimas: studijų dienos 
a r savaitės. 

Ant suolų vargsta paskaitų 
publika. Kažkokia jėga skati
na bent kelioms valandoms at
sisakyti gaivios paežerės ir 
lankyti paskaitas. Gal tai t ra
dicija iš studentavimo laikų, 
o gal baimė būti apšauktam 
neišprususiu: suprask, mus 
t raukia kultūrinis troškulys. 

Vienas atostogautojų mode-
ruoja. Seniau pirmininkauda
vo. Skamba demokratiškiau. 
Kasdien vis naujas moderato

rius. Ir gimnazistų organizaci
jose taip keisdavosi. Tai irgi 
demokratiška ir pedagogiška: 
visi gauna vadovauti tautai. 
Retas moderatorius leidžiasi 
į pavojingą kelią ieškoti ryšio 
tarp paskaitų. Išrasti bendrą 
savaitės temą ar bent sugal
voti motto stovyklos iškabai 
nesudaro vargo nė vasaros su
sitikimų organizatoriams. Pa
sak Jono Šoliūno, ir kalendo
rius teikiąs idėjų. Savaičių pa
vadinimams geras šaltinis yra 
žymių tautiečių gimimų i r 
mirimų sukaktys. Praverčia ir 
universalioji formulė "kas mes 
esame?" Dar t inka: "ką mes 
atlikome?" Arba: "ką mes 
dar atliksime?". Kartais die
nos aktualijos pasitarnauja 
moderatoriui, beieškant jung
ties tarp pristatomojo kalbė
tojo ir... kažkoks ryšys turi 
būti rastas, nes negi pasakysi 
tiesiog, kad dabar kalbės toks 
ir toks. Kalbėtojas būtų įves
tas, bet moderatorius paliktų 
nepakankamai pasirodęs. Ide
alus prisKatymo sprendimas 
yra publikos pasigėrėjimui iš
statyti moderatoriaus ir pre
legento draugystę. Koks jau
dinąs šeimyniško jaukumo mo
mentas! 

Paskaita. Elitui kalba daž
nokai laikraščiuose matomi 
vardai: daktarai, bet be ofi
su . Universitetų dėstytojai. 
Trelegentas tiesia tiltą i pub
liką. Gelbstisi humoru. Taip 
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Jadvyga Paukštiene Burlaiviai Chicagos pakrantėje (aliejus) 
Iš parodos Čiurlionio Galerijoje 

priimta Amerikos universite
tuose. Prieš lietuvišką publi
ką būtų galima ir be s t ra te-
g'r.'ų anekdotų, bet su jais, 
cilrodo, tikriau. 

Toliau' seka dalis tokiame 
stiliuje, kurį būtų galima va-
dii ti lietuvišku. Tai — anali
zės. Analizuoti yra mada nebe 
vien iietuvių tarpe. Tai madai 
būdingas ta r iamas a r t ikras 
objektyvumas, kurį išreiškia 
paskaitininko nesiangažavimas 
dėstomajam dalykui. Pagal 
analizių madą neleidžiama nė 
konkrečių siūlymų dėstyt i . To
kia yra mada. bet ne visi ją 
Tj ' ran ta . Vienos savai tės pre
legentas, išvedęs kelis išeivi
jos veikėjų tipus, konservaty
vių klausytojų tiesiog už lie
žuvio buvo t r auk iamas pasi
sakyti, kuriam tipui j is pats 
pritariąs. Tuo tarpu jaunesnei 

generacijai toks dėstymo bū
das atrodęs visai natūralus. 

Praėjusios vasaros analizės: 
okupuotos Lietuvos kultūra, 
politinė padėtis, religija; ly
giagrečiai buvo apibūdinti išei
vijos visuomenininkas, kultū
rininkas, tikintysis. Atrodo, 
netrūko medžiagos lietuviško
jo gyvenimo diagnozei nusta
tyt i . Ji būtų tikslesnė, negu iš 
nujodinėtai šūkiais perteku
sios periodikos, tačiau geros 
valios pastangos saulėtose pa
ežerėse yra dažnai tiek pat 
neatbaigtos ir dalinės, kaip ir 
jų ruošėjos — organizacijos. 
Trūksta, kas tas kurortines 
išvadas surinktų, jas panau
dotų bei koordinuotų sekan
čiųjų metų temas, č ia reika
linga gaspadoriaus ranka. Vis 
dėlto kiekvienam sekančiam 

(Nukelta į 2 psl.) 
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KOKS IŠ TIKRŲJŲ YRA RUSŲ RELIGINGUMAS? 
J vieno straipsnio prieštaringą problemą atsiliepiant 

A. GIEDRIUS. Worcester, Mass. 

Toks klausimas svarstomas džios; j is vis labiau ir labiau 
plačiu Y. Onyschuko straips- nutolsta nuo Dievo ir vis giliau 
niu Kultūriniame Drauge ko- nueina į daiktų pasaulį. Seku-
vo mėn. 30 d. Klausimas labai liarizacija — jo likimas, hero-
įdomus, t ad pravar tu pakalbę- izmas — jo gyvatos jausmas, 
ti da r t a pačia tema, siejant ją tragiką — jo galas". Tokios 

Rusų pravoslavfJa 
N. Loškis , o ypač Dostojevs- j 

kis i r kai kurie kiti savi ir sve- ! "" 
timieji rašytojai aukštai kelia 
rusų pravoslaviją. 

J a u minėtoje knygoje, rašy-
labiau su pačios tautos charak- esančios "dabarties romanų ir d a m a s apie Dostojevskį ir n a g 
teriu. 

Nelengva apsakyti atskiro 
žmogaus būdą, dar sunkiau — 
visos tautos. Rusų filosofas N. 
Losskij savo knygoje "Dosto
jevskis ir j o krikščioniškoji pa
saulėžiūra" (Dostojevskij i je-
go christianskoje myroponima-
nije) (365 psl.) rašo : "Perso 

germanų tautos' 

Apaštalo šv. Jono, arba "me
sijinis žmogus jaučiasi esąs pa
šauktas sukurti žemėje aukš
tesnę dievišką tvarką, kurios 
paveikslą jis lemtingu būdu sa
vyje nešioja. J is nori apie sa
ve sudaryti tą harmoniją, ku-

nalinės metafizikos sampratoje 2 J a u č i a ***&• T a i P J a u t ė 

kiekviena tau ta yra aukščiau
sio laipsnio asmenybė, ne kaip 
kiekvieno a tski ro žmogaus bū
tis... Tautos veidas ( tauta savo 

pirmieji krikščionys ir daugu
mas slavų". "Mesijinį žmogų su 
dvasina ne valdžios troškimas, 
bet susitaikymo ir meilės nuo-

r inėdamas jo pravoslavijos su
prat imą, N . Loškis vienoje vie
toje (335 psl.) šitaip r a š o : "Ru
sų Kris tus , atseit tokiu aspek
tu , kokį Jį priėmė į savo šir
dį rusų t au ta , sudaro rusų pra
voslavijos esmę". I r čia pat pa
teikia ši tokius Dostojevskio žo
džius: "Rusiškojo pašaukimo 
esmė y r a atskleisti pasauliui 
Rusiškąjį Kristų, pasauliui ne
žinomą, kurio pradžia slypi mū
sų gimtojoje pravoslavijoje... 

esme) kaip ir kiekviena asme t a i k a - J i s neskirsto, kad gale- Tegu mūsų žeme skurdi bet tą 
esmėj, kaip ir kiekviena asme- s skurdziąją žemę ir vergišku pa-
nybe. vra savotiškas, vienmte- tl* vaiuyu, oet iesKo kas is- .„ . . , ~ . . . - ~ 

skirta, kad galėtų sujungti. Jo ~ " l s v a i k^ c l oJ<> laimindamas 
nevaldo įtaringumo ir neapykan-

nybė, yra savotiškas, vieninte 
lis pasaulyje individumas. In
dividuali t au tos savybė negali 

KeAimz 
LIETUVIŠKOJI KNYGA 

AMERIKOS BIBLIOTEKOSE 

Šv. Pranciškus Salezas 

būti išreikšta bendromis sam- t o s Jausmas, jis kupinas gilaus 
pratomis". pasitikėjimo tuo, kas y ra daik-

Kitoje savo knygoje, "Rusų t u e s m ė - J i s m a t o žmonėse ne 
tautos charakter is" (Charakter P r i e š u s , bet brolius; o pasau-
russkogo na roda) , tas pa ts I f J j J į ~~ n e g r ° b * ' k U r * r e i M a 

Loškis pasisako, kad t a jo (151 P"111- het grubią materiją, ku-
puslapio didoko formato) kny- ria- r e i k i a apšviesti ir pašven-
ga d a r nėra išsamus rusų tau- t i n t i " - "Vakarai dovanojo žmo-
tos charakterio vaizdas. Tačiau ^ ^ labiausiai tobulas formas 
ta savo 

(Nukelta į 2 psl.) 
Ados Korsakaitės mozaikos detale 

Marijonų koplyčioje, Chicagoj. 

Vienuolynai vėl tampa meno židiniais 
Mūsų dailininkų darbai Marijonų koplyčioje, Chicagoje 

Gražus šio demokratiško 
krašto kultūrinio gyvenimo 
bmožas — svetimomis kalbo
mis knygų skyriai didžiųjų 
miestų viešosiose bibliotekose. 
Daugelyje jų yra ir lietuviš
kos knygos lentynos bei spin
tos. Deja. tik šios akivaiz
džios mūsų tautos vizitinės 
kortelės daug kur būna tokios 
negausios, tokios menkavertės 
ir atkištinės atrankos, kad 
noroms nenoroms, lygindamas 
jas dažnu atveju su greta sto
vinčiomis latviškomis ir estiš
komis, turi iš gėdos raust i . 

Kas dėl to yra kaltas? Gal 
bibliotekų administracija? Ne. 
Kalti mes patys. Bibliotekos 
paprastai įsigyja tas knygas 
(ypač svetimomis kalbomis), 
kurios skaitytojų yra pagei
daujamos, ypač iš bibliotekos 
imamos ir skaitomos. Čia ra
šantysis turėjo progos įsiti
kinti, kad, bibliotekose vienos 
ar kitos lietuviškos knygos 
neradus ir jos paprašius bib
liotekos • administracijoje, pa
likus leidinio pavadinimą bei 
adresą kur jį galima įsigyti, 
po kelių savaičių knyga visada 
bibliotekoje jau būdavo. Ži
noma, to dar neužtenka. Po 
to dar pravartu, kad knyga 
bent keletą kartų būtų iš bib
liotekos paimta skaityti, nes 
šitokia knygų apyvarta biblio
tekos administracijoje lemia 
visą svetimomis kalbomis kny
gų pirkimą. Gi jeigu niekas 
jų neskaito, biblioteka nema
to reikalo jų ir bepirkti. 

Rašy t i apie šių dienų religi 
knyga jis pateikia technikos, valstybingumo ir su- nį meną y r a pavojinga ir ne STASYS GOŠTAUTAS 

daug medžiagos rusų 
charakteriui pažinti. 

tautos sisiekimo, bet j ie atėmė jai drąsu . Nedrąsu, nes jeigu per 
(žmonijai) sielą. Rusijos uždą- š imtmečius religinis menas iš-

georaetrines zonas reikalauja 
labai matematiško apskaičiavi-

; mo ir nepaprastos fantazijos, 
kad nepasidarytų perdaug sun 

Absoliutinio gėrio ieškojimas 

N. Loškis savo knygos "Ru-
(14 psl.) 

XIX amž. Rusijoje buvo pa
sų tautos charakter is" pirmąjį sireiškęs būrelis asmenų, ku-
skyrių pradeda šiais žodžiais: rie manė, kad Rusija turėsian-

"Pagrindinis, giliausias rasų ti vadovaujamą įtaką Europo-
tautos charakterio bruožas yra je ir sukursianti aukštą kultū-
jos religingumas ir su juo su- ros formą. O Dostojevskis, tą 
sijęs ieškojimas absoliutinio gė- mintį siedamas su rusų tautos 
rio, atseit tokio gėrio, kuris charakteriu, y r a pasakęs: 
įvykdomas tik Dangaus Karą- "Mūsų uždavinys ir yra visuo-
lystėje". tinumas, ne kardu įgytas, o 

vinys — grąžinti ją žmonėms", augo iš žmonių reikalavimų ir s * a s žmogaus pojūtis. Iš jo iš- ]cUS Centrinis figūros traktavi-
gyvenimo supratimo, t a i šian- augo didžiausi šedevrai, be ku- m a s v r a s a i k u s , be ypatingų 
dien j i s dažnai eina prieš dau- " ^ "ienas amžių tėkmėje jaus- pretenzijų. 
gelio eilinių žmonių suprat imą tusi labai varganas. Tai nebu-
bei reikalavimus, bandydamas vo individualus žmogaus jaus- L- Marauhoniei** keramine 

išreiškimas. Tačiau kolek- skulp tūra žengti šių dienų meno nuosta- m ; * 
ta is . Pr ie t ų nuostatų, gali a t ro- tyvas jautė kaip vienas žmo- Daug įdomesni yra L. Mar-
dyt i , j i s taikosi kaip ir nenoro- S" 8 ' visiems įsijungiant į tą ne- čiulionienės sukurt iej i Kryžiaus 
mis, lyg i r skai tydamasis su papras tą darbą: pastatyt i na- keliai, gyvi savo originalumu 
šių dienų aplinkybėmis, bet vis m u s i r J u o s grakščiai išpuošti, įr keramikinės skulptūros nu-
ats igręždamas ir į praeitį. D a r k a d Dieviška Asmenybė jaustų- spalvinimu. Dažnai tenka nuo-
ne visi nori suprasti, kad ro- s i n e t a i P nužeminta ta rp savų- gąstauti mūsų stacijų realisti-
mant ikos , baroko, net ir goti-Toliau N. Loškis dėsto "ab- broliškumo jėga... suvienyti 

soliutinio gėrio" sampratą. O žmones" kad atsinaujintų Kris k o s kar to j imas y ra t ik bedva-
dar toliau įsidėmėtini šie jo taus evangelijos įstatymu ' " 
žodžiai: 

ne hiperbole, k u r sukraunama 
kuo daugiausia istorijos, neat-

"Absoliutinio gėrio ieškoji
mas, žinoma, nereiškia to, kad 
rusų žmogus, pvz. liaudies 
žmogus (prostoliūdin), sąmo
ningai linktų į Dievo Karalys
tę, savo galvoje turėdamas 
apie ją sudėtingą dėstymų sis
temą. Laimė, žmogaus sieloje 
glūdi jėga, t raukianti į gėrį ir 
smerkianti blogį, nežiūrint žmo
gaus išsilavinimo ir išsimoks
linimo laipsnio: t a jėga — są
žinės balsas. Rusų žmogus ypa
tingai jautrus skirti gėrį ir blo
gį; j is akylai pastebi visų mū
sų poelgių, papročių ir įstaigų 
netobulumą, niekada nebūda
mas jais patenkintas ir nuola
tos ieškodamas tobulo gėrio". 
(10 p.) 

Prometėjinis ir mesijinis 
žmogus 

Tame pačiame ir kituose sky
riuose N. Loškis cituoja daug 
savų ir užsieniečių rašytojų ir 
keliaunininkų,- pažinusių (ar 
pažinojusių) rusų tautą ir aukš 
tai keliančių jos religingumą. 
Minėtinas čia pabaltietis Val
teris Subartas. Tasai subar tas . 
pasak N. Loskio. išstatąs prieš 
vienas kitą du žmogaus tipus: 
prometėjinį, herojinį žmogų i r 
apaštalo šv. Jono mesijinį žmo
gų. Apaštalo šv. Jono tipo at
stovais jis (Subartas) laikąs 
slavus, ypač rusus subar to žo
džiais, "herojinis žmogus pa
saulyje mato chaosą, kurį jis 
savo organizacine jėga tu r i api
pavidalinti; jis t rokšta val-

y r a t ik bergždžios pas tangos 
Ir VI. Solovjovas savo laiku a t suk t i laikrodį atgal. 

svajojo, kad Rusija pasidary
sianti pasaulinio masto krikš- Amžra raidoje 
čioniška monarchija. Religinis j ausmas y r a giliau

ju kurmių. Šitas religinio me
no supratimas yra tiesiog ins
t inktyvus. Jį užtinkame viso pa
saulio ir visų laikų bendruome
nėse. 

Tik šiandien, kai religinio me
no reikalingumas kyla ne vien 
tik iš kolektyvinio, bet ir indi
vidualaus kūrėjo jausmo, reli
ginis menas tapo laisvesnis ir 
jo kūrybinė vertė dažnu atve
ju priklauso daugiau nuo as
meninio talento. 
Vienuolynai — mūsų religinio 

meno židiniai 
Lietuvių religinis menas, nau-

/dodama^is šaa laisvei, bando 
kurti taipgi naują, originalią 
savo religinio meno supratimo 
sąvoką. Dažniausiai tai paste
bima mūsų vienuolynų koply
čiose, kur menas nėra supran
t amas vien tik parapietišku 
sentimentalumu. 

Vieną tokį pavyzdį gerąja 
prasme turime ir Marijonų ko
plyčioje Chicagoje, prie "Drau
go". Labai kuklaus architektū
rinio pastato mažiausios erdvės 
išnaudojime buvo stengiamasi 

. sukurti dekoratyvią aplinką, 
pasinaudojant mūsų dailininkų 
kūryba. 

Trys elementai buvo pasitelk
t i : vitražai. Kryžiaus keliai ir 
mozaika Visi trys objektai yra darbas yra saikus, ir elementų 
kurti atskirai , be bendro suta- paprastumas sutelkia visą de
rinio a r planavimo. Tad kiek- mesį į kūrybą. Mažam plote 

. vienas trijulės elementas yra yra išspręstos centrinės figū-
visai autonomiškas, nieko bend- ros — teikiant dėmesį į pagy
ro neturintis su kaimyniniais vintą veido išraišką. Visa gru-
kitais dviem. pė, susidedanti iš dviejų, trijų 

Apie K. Varnelio vitražus jau figūrų, yra kompozicijoj neblo-
seniau buvo rašyta, ir tik pro- gai išspręsta. Tačiau pasitaiko jefus 

Taigi lietuviškųjų knygų 
gausa ir atranka viešosiose 
bibliotekose, o net ir aukštųjų 
mokyklų bibliotekose, didžia 
dalimi priklauso nuo mūsų pa
čių. Ypač nuo judraus, tauti
niai susipratusio ir gausiau
siai vienokias ar kitokias čio
nykštes bibliotekas belankan
čio mūsų akademinio jaunimo. 
Taipgi vienur ar kitur biblio
tekos tarnautojų eilėse yra 
jau ne vienas lietuvis ar lietu
vė. Tarp savęs pasipažįstant 
ir žinant geriau, kur ir kaip 
ką padaryti ir ką kontaktuo
ti, kad viena ar kita lietuviš
ka knyga būtų bibliotekos įsi

gyta, galima daug ką šia pras
me laimėti. 

Pagaliau ir lietuviškųjų kny
gų tokioms bibliotekoms at
ranka vis dėlto tur i būti ne 
pripuolama. Daug kur ligšio
linėse bibliotekų lietuviškose 
lentynose maišosi apsčiai kny
gelių, kurios svetimtaučiui nei 
savo technišku apipavidalini
mu, nei turiniu negali užim
ponuoti. Ploni, brošiūriniai, 
menkaverčiai leidinėliai m u s 
ne vienu atveju reprezentuo
j a tik blogąja prasme. P ro 
šalį praeinantys svetimtaučiai 
tų knygų gali ir neskaityti, 
bet tik iš smalsumo užmesti 
akį, pavartyt i ir j a u iš t o su
sidaryti įspūdį apie lietuviš
kąją knygą, o kar tu i r apie 
patį lietuvių tautos kultūrinį 
pajėgumą. Tad ir labai svar
bu, kad bibliotekose būtų pa
čios gražiausios i r pačios ge
riausios mūsų knygos. Atsi
minkime, kad jos čia a t s to
vauja mūsų tautą ne vien t ik 
t rumpame valandiniame pasi
rodyme, bet ilgalaikėje repre
zentacijoje, ir ne pilkoje pra
mogų minioje, bet šviesuolių 
akivaizdoje. Tad i r labai svar
bu, kad bibliotekose būtų to 
kios knygos, kaip kad dabar 
baigti Lietuvių Enciklopedijos 
leidyklos spausdinti šeši Krė
vės raš tų tomai, patrauklios 
išvaizdos A. Nevardausko "Pa-
pajūriais pamariais", Lietuvių 
Katalikų Mokslų Akademijos 
leidiniai, ryškiosios mūsų be
letristikos bei poezijos kny
gos, lietuvių tautosakos, pro
zos ir poezijos antologijos ang
lų kalba ir pan. 

Ir d a r vienas prakt iškas rei
kalas. Dažnai bibliotekos neži
no, ku r galima reikiamą lie
tuviškąją knygą įsigyti. Biblio
tekų kontaktuotojai kiekvienu 
atveju gali nurodyti "Draugo" 
adresą: 4545 W. 63rd St., Chi-
cago 29, 111. Čia esančiame 
knygų platinimo centre y ra 
visos, išskyrus komunistines, 
lietuviškos knygos. "Draugo" 
knygų platinimo centras šia 
prasme jau kuris laikas vie
nai a r kitai šio krašto biblio
tekai patarnauja, pvz. Balti-
morės Enoch Pratt bibliotekai. 

K, Br . 

Ada Korsakaitė Pora mozaikinio detaliu iš Marijona koplyčios 

sižvelgiant nei į religinę mintį, sumą. o tik užpildo tuščią vie- išieškotas spalvų išdėstymo 
nei į meninį skonį. tą. Taipgi jaučiamas Kristaus įvairumas nepajėgė duoti kiek-

... t . , , . . . . . . veido ir galvos išraiškos vieno- vienai stacijai savo spalvą. 
Šituo atveiu Marčiulionienės , " . . . . . . . . . . . . J r durnas. Gal išsiskiria truputį iš 

kitų figūrų tik savo dydžiu, bet 
nesiiaučia tos Galvos dievišku-

Sun klausias darbas, bet 
padary tas kūrybingai 

Sunkiausią darbą išpildė Ada mo. Ga tai ir butų per didelis _, . . . . , , ., , 
Korsakaite. Mozaixa savo tech
nika ir kompozicija yra skaito
m a viena iš sunkiausių meno 
priemonių, ir šiandien mažai 

Spalvų išdėstymas šituos rel- kas jos griebiasi. Tad tenka tik 
tapybos, stebėtis mūsų dailininkų drąsa 

reikalavimas, bet menas y ra vi
sagalintis, jis turi įkvėpti visus 
mūsų sielos jausmus. 

priartina prie 
MarriulionMnf" Kryžiaus kelių pirmoji ir dvyliktoji stotys 

Marijonų koplyčioje, (spalvota keramika) 
bogšmais pastebiu, kad jo SH- ir nereikalingų, dekoratyvių tuo praturtinant išraiškos gali- i r pajėgumu, 
smulkintas spalvų išdėstymas į elementų, kurie nesi jungia į vi- mybes molyje. Tačiau ir labai (Nukelta į 2 psl.) 
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ATEITININKU FEDERACIJAI NEPAPRASTON 
KONFERENCIJON RENKANTIS 

Ateitininkai pro anketos akinius 
Kiekviena organizacija, no

rinti gyvuoti ir atitikti laiko 
ir aplinkos reikalavimams, 
karts nuo karto turi stabtelti 
ir užmesti bendrą ir platų žvilgs 
nį į save. Tai ypač svarbu trem
ties sąlygose, kurios jokiai or
ganizacijai ir jos veikimui nė
ra dėkingos. Išsklidus lengva 
ir išskysti, o dideliems atstu
mams sunkinant ryšius, gresia 
pavojus organizacijai prarasti 
savo pačios pulsą ir tuo pačiu i 
savo tiksluose, uždaviniuose su-
nesekmėti. 

Tokią savo aplinkos, sudėties 
ir veiklos sąskaitą kaip tik šį 
savaitgalį veda Ateitininkų Fe
deracija New Yorke vykstan
čioje konferencijoje, kurion su
sirinkę jos vyriausi organai ir 
vienetų rinkti atstovai. Joje! 
svarstoma dabartinė ateitinin- \ 
kijos padėtis ir tiesiamos gairės I 
ateičiai. 

Konferencijai rengdamasi, Fe! 
deracijos Valdyba kovo mėnesi 
buvo pasiuntusi kiekvienam 
ateitininkui užpildyti gan pla
čią anketą. Jos tikslas — su
rinkti konkrečių davinių apie 
narių dabartinę padėtį: jų šei
mas, darbą, veiklą, mokslą ir 
t. t. Kai kurie daviniai įdomūs 
ir svarbūs tik pačiai organiza
cijai ir jai vadovaujantiems; 
kiti reikšmingi platesne pras
me, nes jie atspindi žymią dalį 
lietuviškojo - katalikiškojo ak
tyvo ir svarią dalį bendrai lie
tuvių visuomenės. Šitais bend-
resniais daviniais ir norime čia 
suglaustai pasidalinti. 

Kas anketą atsakė? 
Anketų viso išsiųsta daugiau 

kaip 2,000: maždaug 1,500 gy
venantiems JAV, kitos kitur. 
Gauta 703; 601 iš JAV, 102 iš 
kitų kraštų. Taigi kitų kraštų 
nariai į "amerikonišką" anketą 
atsiliepti mažiau linkę. Bend
ras atsakiusiųjų skaičius paly
ginti nemažas, turint mintyje 
tai, kad prie anketos reikėjo 
ilgėliau prisėsti, o lietuviai šiaip 
jau "blankų pildyti" regis ne
mėgsta, kaip matyti iš Bend
ruomenės rinkimų ar ir pačios 
At-kų Federacijos rinkimų (da
lyvauja maždaug 55—60%). 
Sąjungomis atsakiusieji pasi
skirsto šitaip: 416 sendraugių, 
97 studentai, 190 moksleivių (į 
šiuos įskaitant ir Brazilijos 
bendros jaunimo kuopos na
rius). Tvarkingiausiai atsakė 
moksleiviai — jų didžiausias 
procentas atsakė duotuoju ter
minu: 

Bene didžiausias korespon-
dencinės anketos minusas yra 
tai, kad atsako "savanoriai", 
taigi aktyvesnieji, daugiau susi
pratę nariai. Davinius peržvel
giant, šitai reikia turėti minty
je, nes kai kuriais atžvilgiais 
neatsakiusiųjų daviniai galėtų 
būti gerokai skirtingi. Planuo
jama poroj vietovių surinkti 
anketon atsakymus "priversti
nai'' — tada būtų galimi įdomūs 
palyginimai. Tuo tarpu, davi
niai tiesioginiai atspindi tiktai 
paslankiuosius. Tačiau kadangi 
aktyvieji kaip tik ir duoda or
ganizacijai jos toną ir kryptį, 
rezultatai ta prasme nušviečia 
ir visos federacijos padėtį. 

Ateitininkai lietuvių kolonijose 
ir parapijose 

Didelė dauguma atsakiusiųjų 
(85%) gyvena didelėse lietuvių 
kolonijose (daugiau 1,000) iri 

Antanas Sužiedėlis 

aktyviai dalyvauja lietuvių gy
venime. Trečdalis moterų ir di
desnė pusė sendraugių vyrų 
paskutinių penkerių metų laiko
tarpyje yra ėję ar eina kurias 
nors pareigas kitose lietuvių 
organizacijose. 95% priklauso 
bent vienai iš kitų lietuvių or-
agnizacijų; 85% yra užsirašę 
į Lietuvių Bendruomenės sky-

Prof. P r a n a s Dovydaitis, ateitinin
kuos tėvas, pirmaisiais nepriklau
somos Lie tuvos metais . 

riu3. Aplamai, visų — sendrau
gių, studentų, moksleivių — 
maždaug du trečdaliai lanko lie
tuviškus parengimus kas me
nėj į ar dažniau. Išimtis jaunes
nieji sendraugiai (25—35 metų 

profesinio darbo proga — bai
gę studijuoti, tam tikras pro
centas jaunesniųjų lietuviškas 
kolonijas palieka. 

Lietuviškoms parapijoms pri
klauso arti 90% visų narių, iš
skyrus vėl jaunuosius sendrau
gius (70%). Įdomu tai, kad jau 
neretas narys užsirašęs į dvi 
parapijas — lietuvių ir nelie
tuvių. Randama taip pat, kad 
nors vien nelietuvių parapijoms 
priklauso nepilni 10%, sekma
dieniais nelietuvių bažnyčias 
lanko arti 30% — tai bene — 

j "užmiesčio" nariai, nes maž
daug tokiam procentui (30%) 

j į lietuvių bažnyčią nuvažiuoti 
trunka pusvalandį ar ilgiau. 

j Šiuo atžvilgiu įdomus skirtu-
j mas tarp "karininkų" ir "ka-
! reivių": palyginant narius, ku-
] rie niekada nėra ėję pareigų at-
į kų organizacijoj, su tais, ku-
j rie pareigas eina dabar, randa-
j ma, kad bepareiginių narių dvi-
I gubai daugiau retai lankosi lie-
• tuvių bažnyčioje, nors gyven-
į vietės atžvilgiu tarp šių dviejų 
grupių didesnio skirtumo nėra. 

Ką ateitininkai skaito? 
Trys ketvirtadaliai narių šei-

| mose gauna bent du lietuviš
kus laikraščius ir bent tris lie
tuviškus žurnalus. Anketoje vi
sai laikraščių a r žurnalų neįsi-

Išleistuvių diena Lituanistikos mokykloje. 

A^ckė PoAJbčbi, 
D I P L O M A I S B E S I D Ž I A U G I A N T 

Šiomis dienomis, mokslo 
metams baigiantis, visose ir 
visokio laipsnio mokyklose bei 
aukštojo mokslo institucijose 
jaučiama ne tik darbinga, bet 
ir šventiško, pakilaus ūpo nuo
taika. Iškilmingų aktų ir dip
lomų įteikimo džiaugsmas iš 
viešųjų salių po to dar perke
liamas į privačius butus, kur 
tėvai ir artimieji taipgi šeimy
niškai gėrisi jaunosios kartos 
pasiektais rezultatais, kieto ir 
įtempto darbo vaisiais. 

Džiugu, kad šio krašto ne 
tik aukštesnėse, bet ir įvairio
se aukštosiose ir specialiose 
mokyklose lietuviai studentai 
dažnai iškopia pažangumo ir 
gabumų prasme į pirmąsias 
vietas. Su geromis atestacijo
mis baigti aukštąjį mokslą, be 
abejo, reiškia šiame krašte 
užsitikrinti sau ir savo šeimai 

stabilią ir šviesią ateitį. Diplo
mo ar kito kurio mokslo laips
nio įgijimo džiaugsmas dažnai 
didžia dalimi ir remiasi šios 
tvirtos ateities vizija. 

Labai norėtume klysti, pri-
leisdami, kad tik mažesnioji 
to džiaugsmo dalis sveriama 
duoklės savo tautai ir savo 
bendruomenei svarsčiu. Tad 
dažnai ne tik mokslą baigu
sio artimųjų, bet ir platesnės 
visuomenės nuotaiką temdo 
tas faktas, kad profesiniai ge
rai atsistojusi jauniausioji 
mūsų karta per mažu procen
tu talkina bei remia čionykš-
čią lietuvišką veiklą, būdama 
taipgi gerokai prigesinta vil
tis ateities Lietuvai. 

Ir kai reikia šitokioje situ
acijoje ieškoti paguodos, mū
sų akys nukrypsta į lituanis
tinio švietimo mokyklas, pra-

Nuotrauka Vytauto Maželio 

dedant parapinėmis, gausio
mis šeštadieninėmis ir baigiant 
gerokai pajėgiomis aukštes
niosiomis ir šias pastangas 
vainikuojančiu Pedagoginiu Li 
tuanistikos Institutu. Visų šių 
mokyklų, ypač aukštesniųjų ir 
Pedagoginio Lituanistikos Ins
tituto diplomo įsigijimas šian
dieninėje mūsų tautos situaci
joje, gal būt, reiškia daugiau, 
negu puikus profesinis pasi
ruošimas, ypač jeigu jis yra 
įgyjamas egoistiškai tik sau. 
Aukštesniojo laipsnio lituanis
tinių mokslų diplomas šian
dien reiškia džiaugsmą ne tik 
tai šeimai, kurion studentas 
tą diplomą parsineša, bet 
džiaugsmas visai lietuviškai 
visuomenei, kad štai bręsta 
jaunas žmogus, kuriam savos 
tautos reikalai ir jos kultūri
niai lobiai bus pažįstami ir 
jautriai išgyvenami. Juk ir li
tuanistinio diplomo siekiama 
ne vienu ar kitu materialisti
niu motyvu, bet tik idealisti
niu dvasios nusiteikimu, kurio 
šiandien taip trūksta ne tik 
mūsų bendruomenėje, bet ir 

visame negaluojančiame aplin
kos pasaulyje. Tad ir šios ide
alistinės, pasiaukojančios nuo
taikos formavime tiek mūsų 
lituanistinių institucijų abitu
rientai, tiek pačios mokyklos 
bei jų vadovybės šiandien at
lieka milžinišką darbą, kuris 
dar iš artimos perspektyvos 
gali atrodyti ir ne toks reikš
mingas, bet kuris tolimesnėje 
ateityje, gal būt, lems visos 
čionykštės lietuvybės gyvastin 
gumą, kai jos priekyje atsi
stos jauniausioji, jau šiame 
krašte brendusi karta. 

Žinoma, peržvelgiant visas 
išnaudotas ir neišnaudotas li
tuanistinio švietimo progas, 
rastume ir tamsesnių spalvų. 
Liūdniausia, kad amerikietiš-
kose aukštosiose mokyklose 
sudarytos mums lituanistinio 
švietimo progos dėl kažkokio 
baisaus mūsų nerangumo lie
ka jau eilė metų neišnaudo
tos : -Fordhamo -Universiteto 
vasaros mėnesių lituanistikos 
kursas negali būti dėstomas, 
nes trūksta lietuvių studentų, 
Pensilvanijos Universitete Phi-
ladelphijoj savi lietuviai pro
fesoriai lituanistiką skaito tik 
svetimtaučiams, nes lietuvių 
nebėra. Tad, jeigu pasisteng
tume ir čia minimas vietas 
užpildyti lietuviais studentais, 
galėtume sakyti, jog ir šias 
aukštesnio laipsnio lituanisti
nio švietimo progas esame iš
naudoję, kiek sąlygos bei pa
jėgos leidžia. 

Ir pagaliau tenebūna litua
nistikos diplomas ir lituanisti
nis švietimas tik tėvų ir mo
kytojų reikalas. Tebūna jis 
visos lietuviškos visuomenės 
gyvybės ar mirties klausimas. 
Parodykime visi nuoširdų dė
mesį lituanistiniam jaunimui, 
lituanistikos mokykloms ir 
sunkų švietimo darbą dirban
tiems mokytojams, talka, žo
džiu ir plunksna juos moraliai, 
o jei reikia, ir materialiai pa
remdami, k. b. 

si visai neprenumeruoją. Apie šo) ir J. Daumanto "Partizanai" 
rašiusiųjų tėra 2%. Taip pat I 4 0 % n a m u o s e n e g a u n a dienraš- (30%). 
trys ketvirtadaliai narių turi, č io

7
 k r a š t o k a l D a . Du trečdaliu studentų ir 

namuose Lietuvių Enciklopedi- j - moksleivių įrašė 1962-ais me-
ją, Ateitininko Vadovą, Ateiti-' Arti pusės sendraugių seimo- u i g ^T^^tyXų knygų p a v a d i . 
ninku Ideologiją; šiek tiek ma-' je nupirkę dešimt ar daugiau n i m u g _ s t u d e n t ų v i d u r k i s 4 j 
žesnis procentas (du trečdaliai) lietuviškų knygų; tik 1.5% ne- m o k s l e i v i ų 3 Knygas skaičiuo-

pirko nei vienos. Labiausiai ver- j a n t i r SUmuojant, susidaro įspū 
Periodikos krašto kalba di- t i n a m o s knygos: J. Girniaus dis, kad skaitoma, kas po ranka 

nėra. Tai rodo, kad jaunesniųjų desnė pusė narių gauna bent "Tauta ir tautinė ištikimybė" pasitaiko: n_ėra nei vienos kny-
gyvenvietę stipriai apsprendžia tris leidinius. Penktadalis sako- (40% knygas vertinusiųją įra- So s ' k " r i c u t l* lasyta, daugiau 

•' Kaip dešimties moksleivių ar 
" ' "" ' studentų. Iš dažniau minimų 

amžiaus), kurių dvigubai didės 
• nis procentas, negu visų bend- į į į j į f į į į ^ v ; d o v ą 
rai paėmus, gyvena mažose ko
lonijose arba kur lietuvių visai 

Leonardas Andriekus 

AKMUO 

AKMUO IR GULBĖ 

Jei paukš t i s 
Pernykščio savo lizdo nepažįsta 
Net iš daugybes s tagaru — 
Kaip tu , žmogau, po šios audros pažinsi 
Sugriautą savo gūžtą 
Iš vieno palikto akmens? 

Henri Matisse 
(Moderniojo Meno Muziejus, New York) 

Akmuo nuo akmenio nesiskiria — 
Visi panašus j ie : visi šalti. 
Ir mūsų židinio akmuo tenai bus šaltas. 
Lyg iš karštos krūtines 
Seniai j au išlupta širdis. 

GULBĖ 
Trumpa ši valanda, 
Bet jos užtenka 
Pailsinti nuvargusius sparnus 
Nuo jūros vėjų 
Keleivei gulbei. 

Sparnai, balti sparnai, 
Lyg baltos burės — 
Tikrai yra verti jie poilsio. 
Lingavę dangumi 
Į šiaurės pusę. 

Žiūrėjom gi lauke, 
Iškėlę galvas, 
Kaip sunkiai sunkiai parneša 
Pavasarį 
Bežadė gulbe. 

Ji mate ežere 
Save nuilsusią. 
Nuilsus paukštė laike ežerą 
Dangaus dalim — 
Ne mūsų žemės. 

Ir ji nesigailės. 
čionai pažvelgusi. 
Patsai dangus ilsėjos vandeny — 
Viena gelme 
Kitoj gelmėj ilsėjos. 

Dar t i k akimirka — 
Ir gulbė ten ilsės. 
šią vakarą dansus i r ežeras 
Bus gulbės veidrodis — 
Kelionės atpildas. 

Bet a r žinai, sesuo — 
Tave nušaut jie tykos. 
Kai skleisi vėl erdven sparnus 
Rytoj abu prašysime 
Nuo tos pačios žaizdos. 

Gulbė 

knygų, kaip ypač patikusių: stu
dentų — Partizanai, Tauta ir 
tautinė ištikimybė, Gulbės gies
mė, Alma Mater, Viešnia iš 
šiaurės; moksleivių — Viešnia 
iš šiaurės, Gatvės berniuko nuo-
tykai, Motinos rankos. Iš viso, 
moksleiviai įrašė 160 skaitytų 
knygų; studentai — 80. Stu
denčių didesnis procentas skai
to knygas, negu studentų; moks 
leiviuose lyčių skirtumo tuo at
žvilgiu nėra. 

Kalba — lietuviškai ar 
angliškai ? 

Šiuo klausimu anketoje buvo 
užklausta: "kaip kalbi šeimo
je?'' (visų) ir "kaip kalbi su lie
tuviais draugais?" (moksleivių 
ir studentų). Šeimoje angliškai 
ar beveik vien angliškai kalbą 
pasisakė 5 sendraugiai, 2 moks
leiviai ir 1 studentas. 91% sen
draugių. 62 % studentų ir 
55% moksleivių šeimoje kalba 
tik lietuviškai; 7% sendr.. 3 2 ' ; 
moksl. beveik vien lietuviškai; 
1% sendr., 4% stud., 14% 
moksl. abiem kalbom, šiuo at-

i žvilgiu yra didokas skirtumas 
tarp moksleivių berniukų ir mer 
gaičių — berniukų abiem kal
bom arba tik angliška kalba be
veik dvigubai daugiau (20 r; ) 
negu mergaičių (12%). Taip 
pat įdomu, kad iš 24 braziliečių 
tik 6 šeimoje kalba lietuviškai 
ar beveik vien lietuviškai, nors 
lietuvių parengimuose dalyvau
ja kas mėnesį beveik visi. 

Su lietuviais draugais lietu
viškai kalbą pasisako du treč
daliai studentų: kiti abiem kal
bom. Moksleivių gi didesnė pusė 

abiem kalbom, o likusieji pasi
dalina maždaug lygiai tarp "lie
tuviškai" ir "angliškai". Du 
trečdaliai studentų ir tiek pat 
mokslevių sakosi lietuvių kalbą 
gerai moką ir žodžiu ir raštu; 
likusieji prisipažįsta, kad raš
tu silpniau. Tie, kurie atsako 
raštu į ilgesnius klausimus, kal
bą naudoja neblogai; studen
tai, žinoma, žymiai laisviau ne
gu moksleiviai. Raštu atsakant, 
angliški žodžiai nemaišomi, iš
skyrus vieną kitą retą atvejį, ir 
dažniausiai už tai atsiprašant. 
Iš visų studentų ir moksleivių 
tik du ar trys atsake į klausi
mus angliškai. Žinoma, čia ypač 
reikia prisiminti, kad atsakė ne 
visi, kuriems anketa buvo siųs
ta; galimas daiktas, kad iš 
moksleivių buvo ir tokių, kurie 
neatsakė kaip tik todėl, kad jau 
sunkiau ir tepaskaito. 

i 

Studijos ir mokslas 
Studentų mokslo šakos pasi

skirsto taip: vyrų — inžineri
ja (39%), griežtieji mokslai 
(29%), socialiniai mokslai 
(22%), komercija (7%), peda
gogika 2 % ) ; mergaičių — kal
bos (29%) griežtieji mokslai 
(29%), socialiniai (18%), me
dicina (137^), menas (2%). 
Vyrai aukštų siekių — arti pu
se atsakiusiųjų žada siekti dak-

Prof. Kazimieras Pakštas, dina
miškasis ateitininkijos vadas, ne 
priklausomybes laikotarpyje metęs 
šūkį: Pasukti Lietuvos laikrodi 
šimtu metų pirmyn! 

Prof. Stasys Šalkauskis, ateit inin
kijos idealogas, vienas žymiausių 
lietuvių filosofų. 

tarato; mergaičių — ketvirta
dalis. Moksleivių rinksimos 
mokslo šakos pasiskirsto maž
daug taip, kaip ir studentų, tik 
daugiau būsimų medikų. 15% 
atsakė dar nežiną, ką studijuo
sią. 

Sendraugiai beveik pusė gy
venamajame krašte yra studi
javę arba įgiję mokslo laipsnį. 
Tai ne vien jaunųjų statistika. 
Ir tų sendraugių, kurie dabar 
jau yra daugiau kaip 55 m. am
žiaus ketvirtadalis studijavę ar
ba laipsnius įgiję. Penktadalis y-
ra mokęsi amato. Šiaip jau, iš 
416 atsakiusių sendraugių, 74% 
yra universitetą baigiusių (pu
sė iš jų Lietuvoj), 21% univer
sitetą lankiusių ir 5% baigusių 
tik gimnaziją. 48 sendraugiai 
turi daktaro laipsnį. 

I>arbas ir uždarbis 

Sendraugių anketoje buvo 
klausiama, ar dirba savo profe
sijoj, ar profesinį pasiruošimą 
bent iš dalies darbe naudoja, 
ar dirba visai ne savo srity. At
sakymai pasiskirsto šitaip: 
43' 'r vyrų ir 20^ moterų dir
ba savo profesijoj, ketvirtada
lis abiejų lyčių profesiją pritai
ko iš dalies, ir tiek pat dirba 

(Nukelta j 2 psL) 



t 

» RAUGAS 
ANTROJI DALIS 1963 M. BIRŽELIO 15 * JUNE 15, 1963 - PART TWO 

AIOJCSLAS • M E N A S 
LITERATO RA 

KIETI KOVOTOJAI LIETUVYBĖS RIKIUOTĖJE 
Kunigai Antanas Strazdelis, Stanislovas Stakelė ir Benediktas Suginti 

Jau nuo XVIII-to amžiaus 
mes turėjome, jei taip galima 
išsireikšti, didžiulę armiją ko
votojų už lietuvybę ir lietuviš
ką žodį. Juos išvardyti laikraš
tiniame straipsnyje neįmanoma, 
reikia pasitelkti "Aleksandry 

DR. P. MAČIULIS 

tas 
ne tame, kiek jis mūsų liaudžiai 
perliukų pabėrė, svarbiausia, 
kad j is pirmas viešai lietuviš-

ti prieš neteisybę ir skriaudą, k a i pragydo!.. Vėliau pasirodė 
kurias apsčiai žerdavo visokie J a u Vienažindys ir kiti didieji 
didžponių pataikūnai. Šitokio t a u t o s atgimimo dainiai. 

t ie kovotojai visokiais keliais 
i r būdais stengėsi pažadinti lie
tuvių tautinę sąmonę, kas kaip 
geriau išmanydamas. 

"Turt ingas" kaip bažnyčios 
pelė 

Dar žmonėse "būtiems ir ne
būtiniems" dalykėliams apie 

gynėjas — kun. 
Stakelė. 

Stanislovas 

žodį! 
Toji dvasinė baudžiava tęsė 

Kun. Antanas Strazdelis 
(J. Kuzminskio piešinys) 

SUNKI PAVASARIO PABAIGA 
Kristupas Rnis 

„ » / - . o. i J, - , - , s t o t o kunigai šventai tikėjo i r ną . Gana to, kad anais laikais . . , . „ . . ... . *į . 
tiki šviesesne ateitimi, tad ir 
gautųjų moralinių smūgių lyg 
ir nejautė, būdami net daug 
jautresnės už kitus širdies. 

Jeigu ir nieko kito Strazdelis s t r azde l į neišblėsus, iš Pumpė 
Vartant nelabai tolimos pra- nebūtų sukūręs, bet tik tą vieną n u Parapijos (Panevėžio aps.) 

eities, o ir dabarties lapus, mū- "Pulkim ant kelių", tai ir už ^ c s &• !862 m.) , kunigu įsi-
sų atminty kažkaip giliau įstri- tatai ver tas minėti mūsų kultu- šventinęs, pradėjo garsė t i kitas 
go trijų kunigų vardai, turin- ros istorijoje. Esminis dalykas * r ' " U * f u t e i s i U žadintojas 
t y s daug panašumo ne vien tik 
jų pavardžių pirmąja " S " rai
de : Strazdelis — Stakelė — Su
gintas . 

Kiekvieno jų gyventas metas 
buvo skirtingas, tad ir jųjų di
dysis tautos žadintojų darbas 
buvo dirbamas skirtingose są
lygose, kaip kiekvienas jų tai 
suprato ir saviškomis priemo
nėmis to siekė. 

Tad nesistebėtina, kad ilgai
niui apie juos buvo ir bus pri
pasakota "būtų ir nebūtų daly
kų". Tiktai vieno dalyko jiems 
nieks nepaneigė ir nepaneigs — 
ta i jųjų didžiosios meilės visam, 
kas y ra lietuviško. Jie dirbo 
pasišventėlių darbą, neieškoda
mi ir iš niekur nesitikėdami 
nei garbės, nei asmeniškos nau
dos. Todėl ir mes panūdome 
bent keliais bruožais juos pri
minti mūsų dabartinei visuome
nei, nors ir be mūsų žodžio jų 
mūsų žmogus nepamirš. 

200 metų nuo Strazdelio mirties 
Būdamas dar nedidutis "vy

ras" , prisimenu Kamajus (Ro
kiškio aps.) , kur vyskupas tei
kė Sutvirtinimo sakramentą, aš 
bažnyčios artumoje pastebėjau 
tada pilko laukų akmens k r y 
žių su dviem įrašais: lietuviš
ku ir lenkišku: Kunigui Straz
deliui - Drozdowskiui... Nesiste-
bėkim, nes 1908 m. mirusiam 
liaudies švietėjui kun. Jonui Ka
telei Panemunėlio šventoriuje 
jaunimo surinktomis aukomis 
pas ta ty tas antkapis turi taip 
pa t įrašą dviem kalbom. Prieš, 
pusšimtį metų buvo kiti laikai,' 
kitoki papročiai. 

Kun. Antanas Strazdelis g. 
1763 metais birželio 12 d. Tad 
šią savaitę ir minėjome dviejų 
šimtų metų sukaktį nuo jo gi
mimo. Šia proga ir pravartu 
mesti akį į t a s ano meto sąly
gas, ryžtantis vykdyti tautos 
žadintojo darbą. Strazdelio laik
mečiu Lietuvoje buvo baudžia
va, kaip kad mūsų dienomis 
bolševikų kolektyvinių ūkių 
baudžiava. Žmogus buvo visiš
kai beteisis; jei įstatymai ir 
draudė žmogų užmušti, baudžia
vos metu jie būdavo apeinami, 
užplakant žmogų negyvai, arba 
numarinant po kelių dienų. 
Prieš šitokią skriaudą ir netei
sybę ryžosi kovoti Strazdelis, 
"Pulkim ant kelių" giesmę su
kurdamas, kad vargo žmogus 
paskutinės vilties neprarastų... 

Dvarai bendravo su sulenkė
jusiais klebonais, litvomanai ku
nigai ne tik būdavo nemėgiami, 
bet jais stengtasi atsikratyti 
ir vyskupijose. Taip ir Strazde
lis nerasdavo ilgesnės sustoji
mo vietos: ir jis, kaip ir kun. 
St. Stakelė, būdavo mėtomas 
iš vienos parapijos kiton, a rba 
ir visai negaudavo vietos kuni-
go pareigoms eiti. 

O vis dėlto šitie lietuviško ti
po kunigai nekeitė savo takti
kos ir neparodė noro nusilenk- T. 

KOL ŠALTINIAI NEIŠDŽIŪVO 

P A D A N G I Ų S O D A S 

Koks nuostabus pasaulis... 
•Jūra ir garų dulkės 
iškėlė žydintį sodą, 
virš gerosios žemės. 

Debesų alėjos, 
debesų obelys, 
vakaro pilkoj prieblandoj 
sunkios, lyg marmuras, 
nuplaktos žaibo botagu, 
degančiais žiedais kvepia. 

Akimirkai žydi, 
padangių sodas. 
Baltos poezijos obelys 
baltom stiklinėm šaknim 

Jis gal tiek buvo už Straz
delį "laimingesnis", kad gimė 
baudžiavos panaikinimo metu. 
Bet, nykstant medžiaginei bau
džiavai, augo kita, lietuviams 
baisesnė baudžiava, kai 1863 t i tik vienu jo gyvenimo epizo- čioj apie čigoną... ponuliukai, 
metų sukilimui nepasisekus, ru- du, šiaip jau didesnę savo veik- tik nemeskit manęs per tvorą 
sų caro satrapai neteisėtai atė- los dalį jis buvo atidavęs ko- I r apie kun. Stakelę žmonėse 
me teisę spausdinti lietuvišką vai už lietuvišką spausdintą žo- buvo paskleista stačiai anekdo-

*" tinių pasakojimų, žinoma, su 
• , . . Ir kai rusai jį uždarė Kre- "pridėčkais" ir pagražinimais, 

si Keturiasdešimt metų, ir tuos tingos vienuolyne, jis pasiju- Žiūrint į jo išorę, gal ir buvo 
Keturiasdešimt metų nelygioj to "savo vežime" sėdįs, nes per galima jam kai ką primesti: 
KOVOJ grūmėsi kun. Stakelė. Jei tą vienuolyną ėjo mūsų raštai jis, mat, buvo "turtingas" kaip 
gu jam Vilniaus k raš te ir su į Prūsus, o iš ten grįžo spauda, bažnyčios pelė, todėl ne kaili-
apjaKeliais - lenkomanais teko Ir tai darė kun. Stakelė net ke- niais dėvėdavo, bet paprastos 
susiremti, tai galima pavadin- lerius metus, lyg to j pasakė- pilkos medžiagos apsiaustu, per

juostu diržu; traukiny jis val
gydavo iš tarbelės žiauberėlę 
duonos, užsikąsdamas obuoliu, 
kartais kiaušiniu, tai tiek jis 
save dabojo. Bet širdį turė jo 
auksinę! Ir niekas niekad j a m 
neprikišo savanaudiškumo, ar 
kitos kokios silpnybes. Kas j a m 
nepatiko, kad ir pvz., nesklan
dumai mūsų Seime, nesivaržy
damas išbardavo, nes ir Sta
kelė, kaip kiti atgimimo dar
bininkai, nusivylė, nesulaukę jų 
svajonėse išnešiotos, idealios 
Lietuvos. 

ne čiulpia, bet girdo 
sulipusią žemės saują 
erdvėj be laiko, 
be kapinių ir a tsakymo. 

Ž V A K E S Š V I E Č I A T I K T Y L O J E 

Ateina naktis — pakrypęs kalnas. 
Toli nuo jo, ramiai sėdėdami, 
t a rp regulų, taisyklių statiniu 
klausiate manęs: 
— Ar kalnas gali eiti? 
J i s slenka... 
prispausdamas kaimą ir kūdikius, 
su gėlėmis rankose... 
A r tai nėra baisi naktis? 
Išliję debesys sukasi, 
lyg paukščiai užrištom akim, 
virš griūvančio koloso. 
Nuo dundėjimo gęsta žvakės, 
užžiebtos pavasario šventei. 

(Nukelta j 2 psi.) 

Laiko srovė, kaip smėlis, už
neša pačius sunkiuosius ir 
džiaugsminguosius asmeniškus 
a r visuomeninius momentus, 
sukrėtusius a r pradžiuginusius 
paski rus žmones a r tau tas . I š 
laiko perspektyvos į daugelį 
dalykų galima žvelgti blaiviau, 
ver t inant galima išvengti mo
mento padiktuoto subjektyvu
mo. Tačiau iš perdidelio nuo
tolio vertinant įvykius, gali
ma padaryt i klaidų. Grožinės 
l i tera tūros kūriniuose gal 
svarbiau l i teratūrinė tikrovė, 
tačiau gera, kad ir ji gali a t
siremti į pagrįstą ir dokumen
tuotą medžiagą apie vieną a r 
kitą įvykį. 

Ašaros i r kumšt is 

Vis daugiau dr į s tama imtis 
t e m a s iš mūsų partizanų, ko
vojusių su komunistiniais oku
panta is , kovų. Nors palyginti 
t a i d a r aktuali tema, tačiau 
j a u ne vieno au tor iaus buvo 
gerai ir įtikimai apvaldyta. 
Daug mažiau literatūrinių 
bandymų tebuvo iš mūsų t ra 
giškųjų įvykių, birželio trėmi
mų ir sovietų įsiveržimo Lie
tuvon. Jeigu l i teratūriškai t ie 
įvykiai nepasens, jeigu abst
r a k t ū s tų įvykių aptarimai 
kar tos is dar daugelį metų, mi
nint t ragiškojo birželio įvy
kius, tai konkretus ir doku
mentuo tas tų įvykių liudiji
mas vis labiau blės. 

Baisiuosius birželio įvykius, 
.Lietuvos okupaciją i r trėmi
mus į Sibirą a tmena da r dau
gelis lietuvių, jų t a rpe daug 
tokių, kurie daugiau a r ma
žiau sugeba užrašyt i savo per
gyvenimus. Juk jei ne pačius 
t rėmimus , tai jų aplinką ma
tė ir lietuviai rašytojai ir 
tea t ra la i , ir mokytojai , ir žur
nalistai ir daugelis kitų. ta r 
navusių vienoj a r ki toj įstai
goj . Yra parašy ta knyga lie
tuviškai ir angliškai apie pa
sipriešinimą komunizmui, y ra 
i r apie ašaras, tačiau nedaug 
t ė r a medžiagos apie dramatiš
k a s nnas dienas, kuriose vie
ni išliko, o kiti buvo kankinti, 
tebesikankina a r mirė. 

Geros užuominos 

Be ibejo, lengviausia užra
šyt i savo atsiminimus plunks

nos žmonėms, kurie, nors ir 
neturėdami laiko, suranda pro
gos atsisėsti prie plunksnos. 
Skaitome, kad L. Dovydėnas 
išleis užrašus angliškai apie 
savo susitikimą su rusų oku
pantu anomis dienomis. Be to, 
skaitėme ir j o pataisytojo Ja
ro atsiliepimus. Būtų gera, 
kad ir daugiau atsirastų as
menų, kurie užregistruotų bu
vusius įvykius, nes jei jau da
bar kyla ginčai dėl tikslumo, 
tai jų laiko tėkmėje vis dau
gės. 

Apie nacių koncentracijos 
stovyklas rašė kun. Yla, Gri-
goiaitis, Gervydas, Gaidžiūnas, 
apie besitraukiančio partizano 
likim? rašė Ramojus, apie ka
rio likimą Katiliškis. Vieni jų 
įvykius aprašė dalykiškai, ki
ti subeletristino, tačiau, kas 
užrašyta, jau nebeiškirsi. To
dėl būtina surinkti medžiagą, 
tegu ir neklasifikuotą, pasaky
tume žalią, ir vienu a r kitu 
būdu paskelbti. Tada jos iš
liktų, o jei būtų netikslumų, 
būtų galima pataisyti. 

Atsiminimai nėra 
nusikaltimas 

Į II-jį Pasaulinį karą buvo 
įvelta milijonai žmonių, ir kai 
kas pareiškė baimę, kad da
bar visi pradės rašyti atsimi
nimus. Be abejo, jų daug pri
rašyta ir vis dar rašoma, ta 
čiau tai nėra nusikaltimas, 
tai y r a naudingas atskleidi
mas užkulisių, tai šviesos įlei
dimas į daugeliui tuo metu už
darus kambarius i r posėdžius. 
Kas užrašyta, tas palieka. O 
laikui bėgant, vis bus mažiau 
tokių, kurie prisimena ir bai
siuosius birželio įvykius. Ta
da teks juos vaizduoti iš laik-
i ostinių bendrų frazių, nes 
jaunimas apie tuos tragiškus 
įvykius neturės dokumentuo
tos medžiagos. Todėl, kol lai
kas neišdžiovino šaltinių, be 
abfttrakčių kalbų, reikėtų, kad, 
minint birželio įvykius, vis 
daugiau būtų paskelbiama 
faktų, vis daugiau būtų užre
gistruota įvykių, ką gali pa
daryti tik asmenys, patys tai 
matę ir išgyvenę pirmaisiais, 
o ir tolimesniaisiais visų oku
pacijų metais. 

P . JanuMs 

Afeitininkijai pradeda vadovauti jaunesnioji karta 
Federacijos vadu išrinktas dr. Juozas Girnius 

Vienas reikšmingųjų Nepa
prastosios Ateitininkų Konfe
rencijos, vykusios pereitame 
savaitgalyje New Yorke, darbų 
yra naujo Federacijos vado iš
rinkimas. Aplamai, vado klau
simas ateitininkijoje pastaruo
ju laiku buvo lyg ir pakibęs 
ore, buvo gyvai diskutuojama. 
ar šio titulo postas iš viso be
reikalingas, susiduriant su per
rinkimo bei išrinkimo sunku
mais. Tačiau Nepaprastoji Kon
ferencija pasisakė už tradicinį 
vado postą. Naujuoju ateitinin-
kijos vadu išrinktas dr. Juozas 
Girnius, lietuviškoje visuomenė
je plačiai žinomas kultūrinin
kas, filosofas, vienas iš trijų 
pagrindinių Lietuvių Enciklope
dijos redaktorių, kelių reikš
mingų filosofinių ir visuomeni
niai tautinių studijų autorius, 
egzistencinių problemų aštrumu 
būdingosios naujos mūsų litera
tų kartos formuotojas. 

Dr. Juozas Girnius yra gimęs 

Dr. Juozo Girniaus knygos ir 
per eilę metų periodinėje spau
doje plačiai paskleisti straips
niai, neprarasdami savo filoso
finio įžvalgumo, visada buvo 
aktualiai susieti su šios dienos 
visuomeniniai tautine a r žmoni
jos minties aktualiąja proble
ma. Šitai akivaizdžiai sako ir 
pastaroji, didelio pasisekimo 
mūsuose turėjusi jo knyga (da
bar verčiama jau ir į latvių 
kalbą) "Tauta ir tautinė ištiki
mybė". O netrukus žada pasi
rodyti taipgi degančių problemų 
jo veikalas "Žmogus be Dievo". 

Tad visu savo veiklos ir raš-
; tų pobūdžiu naujasis ateitinin-
I kijos vadas šiai organizacijai 

tampa lyg ir simboliu, planuo-
į j an t aktualiai konkretų, bet 

taipgi ir filosofiniu gilumu ak
centuotą darbą. Savo amžiumi 
dr. Juozas Girnius y ra šios 

as (medžio raižinys) į versitete, Kanadoje. 

1941—1944 metais, dėstyda
m a s filosofiją Vytau to Didžio- viduriniosios ateitininkijos kar-
jo Universitete. Kaune, dr. Juo- tos atstovas, gyvai jaučiąs ir 
zas Girnius darė reikšmingos senimo rūpesčius, bet atvirai 

1915 m. gegužės mėn. 25 d. Su- I J t a k o s jaunajai mūsų rašytojų suprantąs taipgi ir jauniausios 
deikiuose. Utenos apskr. Gim- k a r*tai , pasukdamas ypač poe- kar tos situaciją. Visa tai ap-
naziją baigė Utenoje. Toliau S- z i j o s r a i d ^ filosofinio svorio jungti, suderinti ir nukreipti ak-
losofijos studijas tęsė Vytauto kryptimi. Dėmesį mūsų litera- tyvios. kūrybingos ir moder-
Didžioio Louvaino Freibur^o ^ r a i liudija ir jo įvadinė stu- nios katalikų šviesuomenės va-
ir Sorbonos (Paryžiuje) uni- dija "Žemės" antologijai ir da- g"a~naujam ateitininkijos vadui 
versitetuos. Filosofijos daktaro lyvavimas "Li te ra tūros Lankų" bus nelengvas uždavinys. Bet 
laipsnį įsigijo Montrealio uni- žurnalo redakciniame kolekty- tikėkime, kad j is bus išspręs-

ve. | tas . k. b. 
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MŪSŲ TAUTINIAI ŠOKIAI-VISU KARTU RYŠYS 
Pasikalbėjimas su Tautinių Šokių Šventes programos vadovu Liudu Sagių 

Šiltoka ir tvanki birželio 9 galima pasakyti, kad lietuvių ko, ir okupuotoje Lietuvoje tau-
diena Chicagoje. Kai šimtai tautiniai šokiai yra viena iš tiniai šokiai yra virtę tautinio 
Tautinių Šokių šventės būsimų veiksmingiausių priemonių ar- savitumo sunkiai sutramdoma 
žiūrovų krovė automobilių ba- ba būdų suburti lietuvių jau- demonstracija. Šia prasme tau-
gažines, sprukdami iš miesto, nimą ir tuo pačiu j j bent dali- tiniai šokiai y ra tėvynės ir ūž
tos pačios šventės šokėjų dalis nai apsaugoti nuo svetimon įta- sienio lietuvių jaunimo tamprus 
rinkosi Lietuvių Auditorijon. kon nuslydimo. Kartą gi subū- dvasinis ryšys, nežinąs jokių 
Apie 9 vai. ryto salėje, be šo- rus, jo pagalba galima nuvers- užtvarų, nors visiems kitų i r 
kejų, tarpusavyje tarėsi dauge- ti kalnus, nes j is realiai pajun- nepažįstant. Toks ryšys patvin-
liui pažįstami tautinių šokių ži- ta esąs tautos reprezentantas, tų galinga srove, pirma proga 
novai: L. Sagys iš Clevelando, darbą pamėgsta ir glusniai pri- jiems asmeniškai susitikus. 
Br. Shotas, Br. Jameikienė, Fr. tampa prie lietuvių tautos ka-
Gramontienė ir daugelis kitų. mieno. Šio jausmo įtakoje jau- — Turint mintyje JŪSŲ pas-
Jie visi čia sugužėjo, vieni — nimas pasidaro daug prieina- kutinį atsakymą, sakyčiau, fi-
repeticijos pravesti, kiti jos ste- mesnis ir kitoms tautinio auk- losofine prasme, kokia yra Jū -
bėti, kad artėjanti šventė pra- Įėjimo priemonėms. Todėl daž- 9u praktinė patirtis, pavyzdžiui, 
eitų laikrodžio tikslumu. Nerei- nai girdimas priekaištas, kad iš Pirmosios Tautinių šokiu 
kėjo būti akylam, kad salėje tautiniai šokiai lietuvybės ne- šventės? Kokias nuotaikas Cle-
pastebėtum dvi būsimosios 
šventės dominuojančias figū
r a s : Br. Shotą iš Chicagos, su 
savo bendradarbiais, nešusį re
per tuaro paruošiamąją naštą, ir 
L. Sagį, svečią iš Clevelando, 
būsimąjį šventės programos ar
chitektą. Kai pirmasis ėmėsi 
t ikrinti šokėjų paruošimą, atsi
rado trumpa ir vienintelė pro
ga šnektelėti su antruoju. 

Nuotrauka V. Valaičio 

— Tautinių šokių šventei li
pant an t rengėjų ir šokėjų kul
nų, Jūsų sutikimas imtis Pro
gramos Vadovo naštos Chica
goje sutiktas kaip vienas iš po
zityviausių ir šventės pasiseki
mo pragiedrulių. Kaip suradote 
laiko šalia studijų šio darbo 
imtis? Liudas Sagys, T. š. Šventės prog-

— Man atrodo, kad J ū s šiuo r a m o s vadovas. 
klausimu priskiriate mano as
meniui per daug nuopelnų. Nor- į 
maliai šventės programos va- išlaikys, nėra pagrįstas aukš-
dovas savo darbui rengiasi ii- čiau minimu požiūriu. Priešin- timu komentuojant. šokė-
gai : pirmiausia susipažįsta su gai, tautiniai šokiai išpurena j a m s lietuviškumas tada pra-
šokėjų grupių pajėgumu, pagal dirvą tautinės sąmonės sėklai žyde* pasididžiavimu, o "Sadu-
gautą patirtį sudaro repertua- tarpti. Sakykite, ar šiandien p. tės" pasisekimas, kaip Jūs są
rą ir pagaliau jį aprašo. Darbas Br. Shoto koreguojami šokėjai kote, jau buvo tik antraeilės 
t runka kelerius metus. Aš šios dirbtų taip nuoširdžiai, kaip reikšmės mažas įnašas bend-
šventės sūkurin įsijungiau tik matote, jei jie nesijaustų esą r a n triumfan. 
gegužės 25 d., nes t ada baigė- lietuvių tau tos atžala? Žinia, 
si mano lankomoj kolegijoj pa- vienų tautinių šokių nepakanka, — Matau, kad p. Br. Shotas 
vasarinis semestras. Iki šven- mūsų tikslų siekiant, ir aišku, artėja j savo dalies repeticijos 
tės liko nedaug laiko, i r to- kad nuo čia turi toliau darbą pabaigą. Malonėkite pasisakyti 
dėl mano didesnio įnašo nebus, tęsti mūsų mokyklos ir visuo- dėl poros aktualijų. Pirma — 
Aš galėsiu pasinaudoti kitų menė, jei norima vešlų daigą kokie būtu Jūsų įspūdžiai iš 
žmonių darbo vaisiais, pirmiau- didžiu medžiu išugdyti. Be kita regioninių repeticijų Detroite i r 
sia — repertuaro paruošimu. 
Kadangi grupės jau bus reper
tuarą daugiau ar mažiau išmo
kusios, man teks visa tai sude
rinti ir sudarytą planą tada 
techniškai šventėje atlikti. 

— J ū s tautinni šokių veiklo
je dalyvaujate jau eile metų. 
Kas ir kur buvo Jūsų tautinių 
šokių pirmieji mokytojai? 

— Nuostabiu sutapimu abi 
mano tautinių šokių mokyto
jos dabar gyvena Australijoje 
ir ten ruošia Australijos lietu
vių tautinių šokių šventę. Šios 
pagarbios mokytojos buvo: Vil
niaus Pedagoginio Inst i tuto 
lektorė p. Bronė Lapšienė ir 
Lietuvos Liaudies Ansamblio, o 
vėliau ir Čiurlionio Ansamblio 
šokių vadovė p. Marija Baro
naitė - Grėbliūnienė. Ponia 
Lapšienė dėstė tautinių šokių 
mokymo metodiką, o p. Grėb
liūnienė lavino scenos pasirody
mams. 

— Šventės repertuaro komisi
jos išleistoie "Mūsų šokių" kny
goje, atrodo, neperdėtai pasa
kyta, kad "Išeivijoje tauti
niai šokiai tapę tautinio auklė
jimo ir reprnzentarijos priemo
ne". Kokią vietą tarp kitų .jau
nimo tautinio auklėjimo priemo
nių. Jūsų nuomone, užima tau
tiniai šokiai? 

— Klausimas per platus, kad 
j j būtų galima šiandien išsamiai 
atsakyti . Nesileidžiant į plates
nį nagrinėjimą, greitomis būtų 

velandan išsivežė tada Jūsų 
"Grandinėlės" grupė, triumta-
liškai sušokusi "Sadutės" šokį 
ir užhipnotizavusi žiūrovus, ku
rių daugelis šluostėsi ašaras? 
Koki Jūsų asmeniški prisimini
mai? 

— Pirmoji Tautinių šokių 
šventė buvo neabejotinai didin
gas, įspūdingas ir gerai suor
ganizuotas parengimas. Vizijo
se sugrįžta daug puikių vaizdų, 
bet vienas yra neužmirštamas. 
Kai šalia galingų tautų — JAV 
ir Kanados — himnų amfiteat
ro skliautuose nuaidėjo Lietu
vos Himno paskutiniai akordai, 
man pačiam ir, mačiau, kitiems 
"Grandinėlės" šokėjams sudrė
ko akys. š is jausmas dar i r 
šiandien kutena širdį. Atsime
nu, kad šokėjai šiuo įspūdžiu 
dalinosi dar mėnesių mėnesiais 
po šventės, vis gyvai, su įsijau-

Kentml PajvCbčbį/ 
KELIA AR ŽLUGDO PREMIJOS: 

Aušra Barzdukaite ir Aldona Liutkute, tautinių šokių šokėjos iš 
Clevelando. 

Henrikas Šalkauskas 

EKSPROMTIŠKAS TRIPTIKAS 
Elona Marijošiute 

Padažiau ir tėškiau 
žodžių teptuką j statų popierių 
ir žiūrėjau kaip 
lašai varva žemyn — 
ašaros... 
Nes manyje 
liko 
balta 

t u š t u m a 
• 

Viduj 
nenuimdama nuo tavęs akių 
smaugiu. 
Mano akiys ramios kaip mirtis. 
Kaip mirtis. 

Atūžianti iš pačių gelmių 
krantais išsilieja 
laudate omnes generationes 
nesitverdama 
laukiniu džiaugsmu prigirdo 

klykiantį pasaulį! 
Vėjas ūbauja 
rieškučiom svaido mane į 

tviskantį saules veidą 
pagavęs pabučiavimu nuvirpa 

per nugara. 
Plačiai užsimodama akinanti 

mėlyne 
sčja gyvybės jėgą. 
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Liudas Sagys "Piršlio" šokyje Nuotrauka V. Pliodzinsko 

Nevv Yorke? Ar manote, kad 
h* Antroj i šventė pavyks tiek 
pat puikiai, kaip kad pasisekė 
pirmoji? 

— Detroito ir New Yorko 
grupių pasiruošimas buvo pasi
gėrėtinas. Jei ir ki tos grupės 
taip pasiruoš, antroji šventė ne
atsiliks nuo pirmosios. Taip, 
šventės pasisekimu neabejoju! 
Pagaliau juk šokėjų reikalais 
rūpinosi Su neesminiais pakeiti
mais ta pati reper tuaro komisi
ja, vadovaujama p. Br. Shoto. 
todėl juo labiau t ikra, kad ši 
šventė bus žingsnis į priekį. 

— Antra aktualiia — kokia 
yra pati svarbiausia masinių 
parengimų, kaip šokių a r dainų 
šventės, nauda? Kokių turė tute 
pageidavimų visuomenei šven
tės reikalais ir, jei galite pasa
kyti, kokie vra Jūsų planai pro
gramai nustatyt i? 

i 

— Šis klausimas dalinai at
sakytas, kiek tai liečia jaunąją 
kartą. Kiek tai liečia mus visus, 
masinių švenčių nauda yra ne
įkainuojama, pradedant gyvais 
tautos veteranais, senosios kar
tos išeivija, vėlesnių laikų Ame
rikon atklydusią lietuvių dali
mi i r baigiant čia gimusiu, au-

Į gūsiu ir tautos kovon už pri-
' g imtas teises įsijungiančiu prie
augliu — visų jų širdys supla
ka vieningu unisonu ir krūtinę 
užpildo šiltas jausmas. J is liu
dija, kad lietuviais gimę. dar 
ilgus laikus tokiais ir liksime. 
Tai atsimenant, atrodo, būtų 
pagrįs tas visuomenei pageidavi
mas, kad rūpintųsi šventėje su
kurtos nuotaikos plėtote ir po 
šventės Tokiu būdu jaunimo 
repeticijose ir šventėje įdėtos 
pastangos būtų apvainikuotos 
visas ka r t a s vicni.janefri ryšiu. 
Lietuvių visuomenė neatliktų 
savo pareigos, jei, tiek daug 

kalbėdama apie lietuvybės iš
laikymą jaunojoje kartoje, ne
užpildytų visų amfiteatro vietų, 
kai ten susirinks šimtų šimtai 
lietuvių jaunimo atiduoti duok
lę bendram labui. 

Dėl programos planų — jokių 
komentarų, teks patiems pama
tyt i šventės metu ir t ada įver
tinti. 

Su švilpuko signalu p. L. Sa
gys perėmė Chicagos Aukštes
niosios Lituanistikos Mokyklos 
grupę, kuri tik vienintelė įvyk
dė savo pažadą repeticijoje da
lyvauti, iš p. Br. Shoto rankų. 
Kurį laiką pasisukinėję ir ste
bėję mielą svečią iš Clevelando. 
skirstėmės su įsitikinimu, kad 
šventėje šokėjams žemės t rau
kos jėga neegzistuos, jei vado
vui pavyks programos daly
viams perdestiliuoti savo paty
rimą ir sugebėjimus. 

J . Grabauskas 

Ne kartą mūsų spaudoje 
buvo pasisakyta literatūros a r 
kitokių premijų klausimu. Ne
paisant, kad buvo ir tebėra 
nemaža mecenatų ir premijų 
organizatorių, iš antros pusės 
pasigirsta balsų, kad tos pre
mijos nėra reikalingos arba, 
jeigu jau jos ir egzistuoja, ta i 
mažiausia yra meną ugdančios 
reikšmės. 

Kitos t au tos ir mes 

Pirmiausia, žvelgiant į pre
miją, pravartu užsiminti, kaip 
yra su premijomis kitose tau
tose, turinčiose pirmaujančią 
vietą pasaulio literatūroje. Be 
abejo, laisvų tautų viena pa
dėtis, o gyvenančios emigra
cijoje tautos dalies padėtis vėl 
kita. Tačiau reikia manyti, 
kad pastarosios literatūrai 
premijos labiau reikalingos, 
negu normaliose sąlygose be
kuriantiems rašytojams. Kiek
vienoje valstybėje yra premi
jų didelių, tradicinių premijų, 
gi šalia jų yra skiriama taip
gi daug mažesnių, vienkarti
nių, atžyminčių knygas tik 
viena ar kita proga. Prancūzi
joje tokių didesnių premijų 
kasmet skiriama 475, neskai
tant daug mažesnių. Vakarų 
Vokietijoj 111, Austrijoj 31, 
Šveicarijoj 36, apie 100 Ita
lijoj. Amerikoj didesnių tėra 
tik keliasdešimt, gi su mažes
nėmis susidarytų tūkstančiai. 
Be abejo, čia pati didžiausia 
yra Pulitzer premija. Bet yra 
tuzinas ta ip pa t ne mažesnių 
ir vertingų išskyrimų. Taigi, 
premijų yra labai daug, ir 
tikslaus jų skaičiaus niekas 
negali nusta tyt i , nes dažnai 
autorius premijuoja atskiro
mis progomis organizaciniai 
ar tam tikri miesto ar rajono 
vienetai. 

Ar padaro rašytoju 

Taigi, jeigu tuos tūkstančius 
premijų y ra kas skiria, y r a 
kas organizuoja ir kas j a s 
ima, reiškia y r a kokia nors 
apčiuopiama nauda. Jeigu, 
kaip kieno nors teigiama, pre
mija padaro rašytoją, tai j au 
tokių pripažintų per metus 
pasaulyje taptų tūkstančiai. 
Tačiau premijos daugiausia 
yra skiriamos ne todėl, kad 
ką nors įrikiuotų į nemirštan
čiųjų eiles, bet kad paremtų 
rašytoją, kad sugyvintų lite
ratūrą, kad atkreiptų dėmesį 
į knygą, kad iš viso priverstų 
žmogų pakalbėti literatūrinėm 
ar su tuo susijusiom kultūri
nėm temom. Taigi, premija 
turi daugeriopą prasmę ir ver
tę ir kaip tokia ji pripažįsta
ma. Tūkstančiai premijų ne
padarė amžinais tūkstančių 
rašytojų, bet toje premijų su-
gyvintoje atmosferoje ji pa
dėjo tarpti ne vienam litera
tūros mylėtojui a r talentui. 

Didybė ir menkystė 

Šiandien ksi kieno bandoma 
sudaryti įspūdis, kad lietuvių 
literatūroje yra premijų per
daug. Iš antros pusės taip pat 
norima teigti, kad tik mažas 

rašytojas gali dalyvauti kon
kurse, o didelis ne. Mūsų nuo
mone, konkurse dalyvavimas 
karūnos niekam nei uždeda, 
nei nuima, net ir laimėjimo 
c r pralaimėjimo atveju. Pre
mijuoto kūrinio vertę nustato 
ne vienam kartui sudaryta ko
misija, bet šiuo tarpu visa 
literatūriškai išprususi visuo
menė, o vėliau ir pats laikas 
prideda savo nepaperkamą žo
dį. Konrs'ja gali klysti, gal 
ne kartą ir suklysta, o tai su
pranta ir pats įvertintas ir ne
įvertintas rašytojas, nes jis 
žino, kad sprendžiamasis žo
dis buvo komisijos jam pa
skirti ar nepaskirti pinigus, 
bet pats kūrinys bus įvertin
tas daug didesnės komisijos 
— visos literatūra daugiau a r 
mažiau besidominčios visuome
nės. Kaip nori, gali komisija 
girti premijuotą kūrinį, jo tai 
neišgelbės, jei jis bus ribotos 
vertės. 

Taigi, rašytojo didumo ne
nustato vienos ar kitos premi
jos laimėjimas, konkurse daly
vavimas ar nedalyvavimas. 
Yra tikrai pajėgių rašytojų, 
dalyvavusių konkurse, ir y ra 
n* pajėgių, nedalyvavusių. Čia 
definiciją sunku pravesti, 
ypač. kad sunku pasakyti, ar 
didelis rašytojas, bijodamas 
pralaimėti mažesniam, konkur
se nedalyvaudamas, pasidaro 
dar didesniu, ar mažas, atsi
tiktinai laimėjęs prieš didesnį, 
jau pasidaro dideliu. Manau, 
kad visiems aišku, kad rašy
tojo didumą nusveria ne jo 
poza, bet kūryba. 

Pelnai a r nuostoliai 

Tūkstančius premijų skiria 
amerikiečiai, konkursuose da
lyvauja jų gerieji rašytojai, 
nes dauguma jų gyvena iš 
rašto, ir jiems labai svarbu 
laimėli didesnę ar mažesnę su
mą. Amerikiečiai rašytojai ne
vengia parašyti ir ten, kur 
jam tegali tekti t ik šimtinė, 
bet jis po truputį taip susi
renka sumą. kuri jį įgalina, 
kada nors parašyt i didesni 
veikalą. Taigi, premijos pade
da rašytojui materialiai, su-
gyvina mūsų literatūrą ir šian
dieninėse sąlygose, kada taip 
sinku rašytojui rasti laiko ra
šyti ir sunku rasti leidėją, bū
tų gera. kad kiekviena mūsų 
knyga būtų premijuojama. Ne
reikia bijoti, kad perdaug bus 
premijuotojų, nes laiko per
spektyvoj tai turi mažiausios 
reikšmės, gi, gyvenant dabar
tyje, tos premijos yra būti
nos ir reikalingos. Be abejo, 
konkursų tikslas išauginti jau
nesnius. Bet jiems irgi yra ne
maža premijų skiriama įvai
rių sambūrių. 

Premijos literatūriniame gy
venime, kaip rodo istorija, yra 
sveikintinos, o ypač tremty
je jos yra reikalingos, nors 
tai ir yra tam tikra prasme 
tik iniekrja, bet ji būtina šio
se sąlygose, nes padeda mūsų 
literatūrai išsilaikyti, palaiko 
ją dėmesio centre. 

P. Svilius 

"Sadute" svečiojoje šahje Nuotrauka V. Pliodzinsko 
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Poilsis šokių pertraukoje. Priekyje šio straipsnio a u t o r e Brone 
Jameikiene. 

Viduj girios, viduj žalios 
Ugnelė kūrenta, 
Aplink ugnį, ugnužėlę 
Jaunimėlio šokta. 

Liaudies daina 

Šokis — angelų daina be žo
džių; šokis — demono vilionė 
pragaištin; šokis — mirtingų
jų pramoga; šokis... Daug ge
rų ir piktų žodžių yra pasaky-
a apie šokį. Šokio gerbėjai ir 
niekintojai gimė. gyveno ir mi
rė, o pats šokis ir liko nema
rus. 

Kaip senas yra šokis? O 
kaipgi senas yra pasaulis? Ar
gi šokis neatsirado su pirmuo
ju žmogumi? Dar prieš išmok
damas kalbėti, tasai ženklais 
ir judesiais reiškė mintis ir 
jausmus savo broliams. Ar ne
bus šokis pat i pirmoji žmogaus 
su žmogum susižinojimo prie
monė? 

Nors šokis pasaulio kultūrų 
istorijoje eina greta kitų meno 
šakų, tačiau, palyginus su ki
tais mokslais, šioje srityje la
bai da r nedaug padaryta ir 
dažnai turime remtis tiktai teo
rijomis, kurios vis dėlto nėra 
galutinis atsakymas. Šventyk
lų skulptūros ir archeologiniai 
radiniai yra geriausi senųjų šo
kių judesių pavyzdžiai. Tačiau 
mes šios medžiagos neturime, 
nors mūsų pilių kasinėjimų 
duomenys ir byloja apie kraš
to gyventojų kultūrą. Laimin
gesni yra Indijos gyventojai, 
kurių šventyklos dar ir šiandie
ną tebestovi su judesį vaizduo
jančiomis skulptūromis, barel
jefais, freskomis, arba graikai, 
kurie aiškius savo senovinių 
šokių liudytojus randa senųjų 
vazų piešiniuose. Lietuviai ne
turėjo medžiagos architektūrai 
ar skulptūrai, o medžio amžius 
ribotas. Niekas taip pat nesi
rūpino anuomet papročių ar 
šokių užrašymu. Dėl rašytinių 
ar vaizdinių liudininkų stokos 
neturėtume tačiau manyti, jog 
ir tų šokių neturėjome. Apie jų 
buvimą galime spręsti iš užsi
likusių folklorinių duomenų — 
šokių pėdsakų teberandame mū
sų pasakose, dainose ir papro
čiuose. 

Kas gi y ra tasai šokis? 

Ritmiškas judesys, išreiškiąs 
idėjas ir emocijas ir yra vadi
namas šokiu. Šokiui gali būti 
naudojamos tiktai kai kurios, 
arba ir visos kūno dalys: gal
va, nugara. klubai, rankos, 
pirštai, netgi veido muskulai, 
jau nekalbant apie kojas. Vie
ni šokiai reikalauja ypatingo 
fizinio įtempimo su šuoliais ir 
netgi sąnarių persukimais (Pa-
cifiko salose — Samoa ugnies 
ir kardo šokiai ar Maori "ha-

k a " ) . Mes neturime tokių ak
robatinio pobūdžio šokių, ta
čiau ir mūsų Oželis su Mikita 
pareikalauja nemažai mūsų vy
rų miklumo. Kiti gi šokiai, prie
šingai, turi visiškai r amius ran
kų ir kojų judesius, kaip mūsų 
Blezdingėlė ar Sadutė . Y r a šo
kių atliekamų netg i sėdomis 
(Havajuose. Rytuose ir k i tu r ) . 

Šokį, paprastai , palydi koks 
nors akompanimentas, kur iuo 
pabrėžiamas r i tmas (būgnais, 
kastanjetėmis, o rkes t ru a r net
gi prie kojų pr i r iš ta is skamba
liukais), tačiau p a t s papras 
čiausias šokio pa lydovas y ra 
ritmiškas rankų plojimas. 
Žiūrovai šokėjams dažnai pri

t a r i a su daina, o k a r t a i s i r pa
ty s šokėjai da inuodami sau 
akompanuoja. 

Šokėjas išgyvena, šokį, nesie-
damas jo su publika, lygiai 
kaip poetas, dailininkas a r mu
zikas nesieja savo kūr in io su 
skaitytoju, žiūrovu a r klausy
toju. Pagrindinis išgyvenimas 
y r a pačio kūrėjo, o t ik paskiau 
ateina publikos reakcija. Yra 
malonu dainų klausyt is , bet 
d a r maloniau pač iam dainuoti. 

Liaudies šokiai, paprasta i , 
y ra atliekami g r u p ė s žmonių, 
kartais su vadovu, k a r t a i s be, 

i tačiau solo šokiai y r a ret i . Vi-
\ si pajėgūs suaugusieji dažniau-
sigi dalyvauja šokiuose ir šiuo 

! atveju nėra "žiūrovų" ar "da-
! lyvių". Senesniuosius šokius 
jvy-ai ir moterys šokdavo ats-
kir M. kad ir toje pačioje gru-
pė;^ i r tik vėlesnieji (nuo 18 

i a.) •'••Mriai šokami poromis. Vai
kams tik labai re ta i leidžiama 
prisidėti prie suaugusiųjų; 
j iems yra skirti jų amžiui pri
taikinti specialūs žaidimai su 
dainomis. 

Kituose kraš tuose , ypač 
Criente, šokis neatskir iamai 
y ra susijęs su d r ama . Indijo
je šokėjas ir a r t i s tas (aktorius, 
vaidintojas) vadinamas netgi 
tuo pačiu "na t a" (sanskr i to 
kalboje) vardu. Šiame kraš te 
šokis yra ištisas žodynas, nes 
kiekvienas rankų judesys turi 
aiškiai nustatytą reikšmę, o 
galvos, kaklo ir akių judesiai 
išreiškia emocijas. Senoviniuo
se lietuvių šokiuose teat ra l išku-
mas nėra būdingas. Kaip ir 
liaudies dainų, šokių tur ime ir 
lyrinio, ir smagaus, džiaugsmin 
go pobūdžio. Tačiau mūsų šo
kiai turi daugiau mist ikos, negu 
teatrališkumo. 

Religija ir šokis 

Bene giliausius pėdsakus 
įvairių tautų šokiuose y r a pa
likę religiniai šokiai, nors tuo
se kraštuose t ikėj imas į šokių 
magišką ar religinę galią somai 
jau būtų pamirš tas . Yra buvę 
ir filosofų, kurie t ikėjo, j og ir 

Brone Jameikiene 

dvasios t a rp savęs susižinan-
čios ženklais ir judesiais, užtat 
nenuostabu, kad ir Virgilijaus 
Eneidoje (šeštoje knygoje) 
r andame sielas šokančias Eli
ziejaus laukuose. Šokiai yra bu
vusi svarbi religinių apeigų da
lis. K a d a Korėjos valdovas (6 
a.) išs iuntė budistų misionie
rius Japonijon, jisai liepė drau
ge važiuoti ir šokėjams, kurie 
turėjo at l ikt i dalį religinių apei
gų. Konfucijaus pasekėjai dar 
ir šiandien, fleitų palydimi, su 
plunksnomis kas pusmetis šo
ka jojo garbei, šiandieninis ja
ponų K a g u r a šokis y r a sieja
mas su sena legenda: kada 
saulės deivė Amaterasu užsida
rė uoloje, žemė aptemo, ir ka
da niekas nebegelbėjo, jaunuo
lis A m a - no - Uzumeno - mikoto 
pradėjo šokti prie tos uolos an
gos, no rėdamas saulės deivę iš
vilioti i r žemei grąžinti šviesą. 

Ne tenka abejoti, kad ir mūsų 
senoviniai šokiai buvo glaudžiai 
susiję su anų laikų tikėjimu ir 
reiškė dvasinį gyvenimą. Kro-
nininkai (16 a.) mini apeigas 
Perkūno, Žemynos, Pušaičio, 

: Vaižgantos ir kitų dievų gar-
; bei. Pačių šokių tačiau jie ne- ; 
aprašo. Kupuolių šokis (ir dai
nos) y r a anų papročių liudinin
kas, o ir Blezdingėlėje, Kubile, 
Rugeliuose galime įžiūrėti reli
ginių apeigų ženklų. Sukčiaus 
žingsnis visai at i t inka labai se
no graikų apeiginio (šokamo 
Velykų pirmadienį) šokio žings
nį. 

Laidotuvių šokių taip pat 
esame turėję. Anglų keliauto-

, j a s Wulfs tan (9a . ) aprašo, kaip 
' aisčiai prie mirusiojo daug 

puotaudavo ir šokdavo, norė
dami t ų namų vėles patenkinti. 
I r Adomas Mickevičius "Vėli
nėse" mini dar jo laikais at
l iekamas vėlinių apeigas, ku
riose i r numirėliai būdavo kvie
čiami į puotą. 

Su naujų religijų atėjimu 
įvairiuose kraš tuose senieji re
ligijų šokiai nyko ir keitėsi. 
Krikščionybė, kaip ir senasis 
žydų bei graikų tikėjimas, šo
kį laikė svarbia ritualinių apei -

/čerfeki PaAjatf& 
NESLĖPKIM STUDENTŲ! 

Gerhard Marks Orfėjus 

Vladas Šlaitas 

Mylimieji, nesvajokit apie save 
Jeigu šiandieną man ko nors gaila, 
tai labiausiai man gaila poetu, 
kurie Dievo duotą dovaną priskiria patys sau, 
kurie tariasi savo nuosavom rankom įsigyję poezijos jėgą, 
kurie remiasi patys savim, 
teisingiau, 
kurie remias j vėjo siūbuojamą nendrę, 
kurie už poezijos tariamą žemišką garsą 
yra pasiruošė mokėti bet kurią kainą, 
Įskaitant 
savo širdžių ir savo sielų praradimą. 
Gaila, 
man iš tikrųjų šiandieną jų baisiai gaila. 

Mylimieji. 
nesvajokit apie save. 
C Si e apaštalo žodžiai labiausiai liečia poetus). 

liillIlIIIlMIlIIIIIIIIIIlIflillIlfiiilIllIIIflIfMilIlIIlIilIItlIllIlIlIllIlIlIllIlIIIilIHlliiiiiiiiiiiiii 

Algis šįmet baigė gimnazi
ją. Rudenį stos į universitetą. 
Studentai jau dabar baugina, 
kaip sunku būsią universite
te: pusė tų, kurie į universi
tetą įstos, nubyrės kelyje prie 
diplomo. Tėvai su ašaromis 
Algio maldauja, kad mestų 
veiklą organizacijoje, kad at
sidėtų tik mokslui. Algis iš
kilmingai pasižada — ir drau
gams praneša: jis studentas, 
tad iš lietuviško gyvenimo 
išeina į pensiją. 

Buvo laikai, kad t ik medi
kai galėjo girtis visiška laiko 
stoka. Pasaulis progresuoja 
— kai kurių studentų pasi
klausius, susidaro įspūdis, kad 
visą dieną jie praleidžia prie 
knygos (ir miega t ik per pa
skaitas). Jei studentų pasa
kojimai tikri, tai gyvename 
mokslo stachonoviečių gady
nėje. 

Yra sakoma, kad pasakose 
daug teisybės. Yra tiesos ir 
šiose studentiškose istorijose. 
Niekas, aišku, negali įstengti 
kiaurą dieną mokytis, bet jau
dintis dėl mokslo galima ir 
dvidešimt keturias valandas, 
(rūpintis egzaminais juk ir 
sapne galima). Tikrai šie su
sirūpinę žmonės y r a mokslo 
kankiniai. Galime tačiau 
klausti, ar ne jie pa tys kalti 
už savo kančią. 

Žmogus taip jau sutvertas, 
kad dirbti be poilsio negali. 
Jei šeimininkas kūnui neduo
da pasilsėti laisvalaikiu, tai 
kūnas tinginiauja dirbdamas. 
Laisvalaikis nereiškia drybso
jimo padais prieš saulę — nuo 
tokio poilsio paskui d a r reikia 
ilsėtis; geriausias laisvalaikis 
yra radikalus užsiėmimo pa
keitimas. 

Studentui siūlytume žiūrėti 
į jo darbą organizacijoje kaip 
į kūrybingai praleidžiamą lais
valaikį, tam tikrą dvasios 
sportą. Nėra tai vien metafo
ra: jei studijų metais jaunuo
lis atsisakys šios gimnastikos, 
galime būti tikri, kad į lietu
viškąją areną jis pats nebe
grįš ir studijas baigęs. Geriau
siu atveju grįš tik jo doleriai, 
bet jie prarasto žmogaus ne
atstos. 

Tegu studentas savęs neap
gaudinėja: baigęs studijas, jis 
neturės daugiau laisvalaikio. 
Anaiptol, jis atras, kad visas 
gyvenimo stilius reikalaus ne
turėti laiko. Jei jis neišmoks 
būti duosnus laiku savo stu
dijų metais, jam teks gyventi 
bėgte. Jis bus laiko beturtis, 
o čia mums ypač reikalinga 
turtingų, duosnių žmonių. 

Visas lietuviškas gyvenimas 
mums tegali būti laisvalaikio 
gyvenimas — laikas, kurį mes 
išsikovojame fabriko, profesi
jos, studijų darbu. Mūsų gy
venimo negali išsemti nei fab
riko mašina, nei darbo sta
las. Mūsų darbas suteikia tei
sę ir į atsigaivinimą. Pigiai 
neatiduokime to laiko, kada 
galime gyventi visoje pilnu
moje. Lietuviškas gyvenimas 
yra mūsų laisvės, mūsų lais
valaikio išraiška. 

Neslėpkim studentų, nesau-
gokim jų nuo pasaulio: visuo
menė jų ir jie visuomenės rei
kalingi. Užtenka laiko ir mo
kytis, i r lietuviškam gyveni
me dalyvauti, nes, dirbant nuo
širdžiai, liks laiko i r visuome
nei. Neliks laiko tik rūpes
čiams, bet dėl to neliūdėsim. 

A. L. 

gų dalimi. Kronikose yra mi
nima, kad, dalyvaujant dvasi
ninkui, chorui ir muzikai, buvo 
šokama aplinkui altorių. Iš anų 
šokių išsivystė ir pantomima — 
moderniojo baleto pradininkė. 
Nuo 4 a. šokis bažnyčiose pra
dedamas drausti, tačiau t rako 

beveik penkiolika amžių, kol 
šis paprotys buvo išnaikintas 
Šiandien gal ir neberasime baž
nyčiose šokančių šokėjų, tačiau 
ispanų ir portugalų religinėse 
procesijose visai dar neseniai 
galėjome aptikti šokančių mal
dininkų. 

Sunku yra griežtai atskirti 
religinius šokius nuo magiškų
jų, medžioklės ar herojinių šo
kių, nes juose visuose randame 
maldos pradų.Yra žinomų "ma
giškų" šokių, kurie, atseit, ga
li kontroliuoti žmogaus veiks
mus, o medžioklės šokių, kurie 
paskatiną žvėrių dauginimąsi. 
arba karo šokių, kurie padedą 
priešą įveikti. Madagaskaro 
moterys didžią dienos dalį pra
leidžia šokdamos, kada jų vy
rai kariauja — jos tiki, kad 
tuo savo vyrams priduodančios 
narsumo. Karo šokių randame 
beveik kiekvienoje tautoje ir, 
be abejo, esame jų turėję ir 
mes, tiktai gal ne tiek daug, 
kiek karingesnės tautos. Yra 
žinomas buvęs Kirvio šokis, 
apie kurį mūsų šaltiniai nedaug 
tesako, tačiau lenkų istorikai 
gana plačiai jį ir kitus lietuvių 
herojinius šokius aprašo, kal
bėdami apie 1863 m. sukilimą. 
Esą žmonės buvo taip prisiri-

. šę prie Kirvio, kad nei Bažny
čia, nei valdžia iš žmonių pa
pročių negalėjusi jo išrauti. 
Tik Muravjovas pagaliau pa
protį įveikęs. Kardo šokio idė
jų randame ir mūsų metinėse 

Šokis etruskų freskoje apie 490 m. prieš Kristų. 

apeigose, tačiau, atrodo, jose komis, vaizduojančiomis spar-
daugiau vyrauja derliaus ma- nus, šoka dar ir armėnės, ta-
gija. čiau jų judesiai yra visiškai ki-

toki, nei mūsų Blezdingėlės. Jos 
Gamtos ir gyvulių kultas nemosuoja rankų su skarytė

mis, o tiktai delnus pavarto 
Žmogaus ryšys s u gamta a u k š t y n i r ž e m v n > ^ j ų s m u l . 

yra toks glaudus, kad jis ne- k u s ^gamas žingsnelis prime-
galėjo neatsiliepti Į šoką. Gal- n a p a u k š č i u k o ^ ^ ^me. 
nėra tautos, kuri šokiais nepa
vaizduotų augmenijos vystymo- Darbo šokiai 
si, nepamėgdžiotų gyvulių 
bei paukščių judesių. Miškin- Su gamtos ir gyvulių kulto 
guose plotuose gyveną žmonės, šokiais rišasi ir darbo šokiai, 
kaip Oystak gentys (šiaurva- Maistas yra būtinas žmogaus 
karių Sibire) imituoja lauki- gyvybei palaikyti, tad žemdir-
nius žvėris (lokį. vilką ir kt.) , bių kraštuose randame agrikul-
o žemdirbiai — daugiau narni- tūrinių ir pabaigtuvių šokių, 
nius gyvulius ir pamėgtus 0 smulkiosios industrijos kraš-
paukščius. Mūsų Blezdingėlei tuose — amatų. Dažniausiai, be 
gal būtų pati pirmoji vieta to abejo, sutinkame abiejų rūšių 
pobūdžio šokių tarpe, nes jinai šokių tame pačiame krašte, nes 
išlaikė senąsias formas, kurių amatininkas neapsieina be ūki-
didžiuma kitų šokių yra jau ninko, o pastarasis be ano. Ir 
nustoję. Būdingi Blezdingėlėje lietuviuose šalia darbo ir pa
yra rankų judesiai ir pats šo- baigtuvių šokių — Kubilo, Ru-
kio formavimas pagal paukščių gučių. Žilvičio ir kt. — randa-
skridimo papročius. Jos senu- m e ir smulkiųjų amatų elemen-
mą liudija ir šokio sudėtis iš tų Kalvelvje, Audėjėlėje ir vi-

lėtosios ir greitosios ^ ^ į jdtų. Darbo šokiai 
— dalių. Lėtoji dalis — tai 
apeiginių šokių palikimas. 

Paukščių garbinimo šokių 
šoka ir baškirų moterys (Ura
lo kalnuose), o ištiestomis ran-

ypatingai pradėjo klestėti 14— 
15 a., kada pradėjo kurtis sta
lių, audėjų, batsiuvių ir visokių 

(Nukelta į 8 psl.) 


