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Mūs ii kovos dėl kultūros
Šimtmetį nuo spaudos uždraudimo ir šešiasdešimtmetį nuo laimėjimo minint

Lietuvos valstiečiai, palikti 
prie žemės darbų ir didelių fi
gūrų (bajorų) šešėliuose, ilgai 
tūnoję, XIX amž., įvairių veiks
nių veikiami, ryžosi atstovauti 
tautą ir dėti pastangas atkurti 
savo valstybę — tikrąją Lietuvą 
— Propria Lituania. Jų nevilio
jo istorinė, unijinė Lietuva, nes 
ši idėja priminė baudžiavą su vi
somis jos pasekmėmis. Tad ir 
valstiečiai tenorėjo tik etnogra
finės Lietuvos. Dalis bajorų įsi
jungė į šį istorijos vyksmą, bet 
dalis liko šalia tautinės veik
los.

Lietuvos valstiečiai jau 1831 
m. sukilimo metu įstengė pa
reikšti savo valią: jie pirmiau 
sukilo už bajorus. Jie norėjo 
baudžiavos panaikinimo. Ir tik 
pastebėję, kad jų pastangos ne
siderina su bajorų tikslais, pra
dėjo iš sukilimo bėgti. 1863 m. 
sukilimo metu į valstiečius bu
vo kreiptasi net lietuvišku atsi
šaukimu, tačiau šie, nusivylę 
baudžiavos naikinimo praktika, 
laikėsi labai atsargiai, bet vis 
dėlto sukilime jų dalyvavo dau
giau, nei Lenkijos valstiečių, 
šiame sukilime Lietuva ba
jorų atstovaujama, pasku
tinį sykį bendradarbiavo su 
Lenkija. Su šiuo sukilimu mū
sų bajorija, kaip luomas, baigė 
savo valstybinį darbą. Jų pa
reigas perėmė valstiečiai ir išė
jo į kovą ne tik prieš Rusiją, 
bet ir prieš Lenkiją.

Pirmasis didysis valstiečių, 
besiryžtančių atkurti Lietuvos 
valstybę, kovų etapas buvo ko
va už savąją spaudą. Spaudos 
draudimas lietuvius nuteikė la
bai karingai. Negalint spaus
dinti Lietuvoje, spaudos gami
nimas pradėtas kituose kraš
tuose, kur gyveno didesni mū
sų tautiečių telkiniai.
Anuometinis Amerikos lietuvių 

įnašas
Į Ameriką susirinko energin

giausias lietuvių tautos elemen
tas, tačiau neapsišvietęs, dau
giausia varguomenė. Uždarbiai 
buvo skurdūs, darbo valandos 
ilgos. Nebuvo nei lėšų spaudai, 
nebuvo nei laiko, nedaug tebu
vo ir raštingų. Amerikoje buvo 
spaudos laisvė, tačiau maža 
buvo anais laikais lietuvių, ku
rie ta laisve galėtų pasinaudoti. 
XIX amž. JAV lietuviai inteli
gentijos beveik neturėjo. Vie
nas laikraštis (1906 m.) kons
tatavo, ‘‘kad iš spėjamų 400,- 
000 Amerikoje gyvenančių lie-

Šiame numery:
• Mūsų kovos dėl kultūros.
• Naujo įžvalgumo ir naujų ke

liu. IJ
• Pulgis Andriušis dykaduonio

rolėje.
• Negęstanti šviesa.

• K. Donelaitis rusų imperializ
mo tarnyboj.

• Kanados balsas poezijoje.
• Lenkai tyrinėja Seinų sri

ties istoriją.
• Filmų įvairumai.
• Nauji leidiniai.

f*#**##*#####*##############*

Dainiau, metęs džiaugsmą pigų, 
Semk iš skausmo, ne iš knygų, 
Žodį, Dievo žaibui lygų.

Jnrg. Baltrušaitis'

VINCENTAS LIULEVIČIUS

tuvių nedaugiau šimtas tėra vi
dutinio mokslo. Tik dešimtis 
universitetus lankę”. Tiesa, po 
1863 m. sukilimo atvyko dides
nis skaičius dvasiškijos ir inte
ligentijos, bet dauguma jų buvo 
lenkiškosios orientacijos. Atsi
radus būreliui ir patriotiško nu
siteikimo, pradėta bandyti pa
sirodyti su spausdintu lietuviš
ku žodžiu, kurio pirmasis spau
dinys išvydo pasaulį 1875 m. Ir 
nežiūrint į aukščiau suminėtas 
aplinkybes, spaudos darbas at
nešė pasigėrėtinus rezultatus. 
JAV lietuviai spaudos draudimo 
metu, apytikriai skaičiuojant, 

Knygnešys Jurgis Bielinis

išleido 741 leidinį. Šitoks gyvas 
leidybinis darbas daugeliui da
vė daug vilčių. Martynas Jan
kus (1885. V. 23) iš Mažosios 
Lietuvos dr. J. Šliūpui rašė: 
“Jūs lietuviai, būdami vainoję 
žemėje, nelenkite galvos nei 
lenkams, nei meškoriams. Pa
rodykite, ką galite ant vainos 
žemės, ir aš, nors slapta, išduo
siu (išleisiu) knygą apie jūsų 
tvirtybę ir leisiu į Lietuvą. Mcš- 
koriai tai girdės — matys, ir 
duos mums spaudos valnybę. 
Tada Lietuva jau nežus. Tik 
nesustokite dirbti. Ant Jūsų 
kabo laimė visos Lietuvos ir 

Lietuvių jaunimas Pasaulinėje parodoje New Yorke — Diana Ber- 
žauskaitė ir VI. Melinis. Nuotrauka Vyt. Maželio

lietuvninkų”. O dr. V. Kudirka 
1898 m. “Varpo” pirmajame 
numeryje Amerikos lietuviams 
rašė: “Jeigu jūs ketinate ir to
liau taip elgtis, kaip elgėtės pe
reitais metais, tai... elkitės taip 
ir toliau! Suprantate, tur būt, 
kad kalbu apie leidimą knygų. 
Leiskite jas, leiskite, nes tai 
įnaša į Lietuvos iždą”.

Mūsų emigrantai, ištrūkę iš 
rusų priespaudos ir patekę į 
laisvę ir geresnį ekonominį gy
venimą, “rūpinosi tuos pačius 
laisvės siekimus skiepyti ir sa
vo broliams Lietuvoje”. Jie su
prato, kad namie likusius reikia 
šviesti. Reikia užsieny spaus
dinti lietuviškus raštus, gaben
ti į Lietuvą ir ten juos pigio
mis kainomis ar veltui platinti.

Mažoka duomenų spręsti, kiek 
JAV lietuvių išleistos spaudos 
pasiekė Lietuvą, kokį jos plotą 
apėmė. Tačiau turėjo patekti 
nemaža. Tai rodo šie faktai. 
“Tėvynės mylėtojų draugija” 
(kurios tikslų tarpe buvo ir pa
siryžimas veltui siuntinėti savo 
leidžiamas knygas Lietuvon ir 
teikti jas vietos knygynams, 
skaitykloms ir ligoninėms), 
1896—1904 metais išleido dvy
lika leidinių, kainavusių jai 
$2,283.82. Tų leidinių 16,500 
egz. pasiuntė į Prūsiją “Var
po” redakcijai, kad per knyg
nešius išplatintų Lietuvoje. 
“Nors iš Amerikos knygos bu
vo siunčiamos dalinti dovanai, 
bet čia daugelis knygnešių sta
čiai jomis prekiaudavo”. Taip 
pat “Susivienijimas lietuvių 
Amerikoje” spaudos draudimo 
metu leido knygas ir jas nemo
kamai siuntė į Lietuvą.

Matyti, jog tų knygų parei
kalavimas buvo didelis, jog Mi- 
kolaitis buvo pasiryžęs įkurti 
Prūsijoje didelę knygų krautu
vę. Būdamas Amerikos piliečiu, 
nebijodamas jokių bauginimų, 
(1901 m. pabaigoje) sugrįžo į 
Tilžę, parsiveždamas iš Ameri
kos 14 didelių dėžių knygų. Ki
tų metų pradžioje (sausio 22 
d.) pas jį jau atsilankė septy-

J. Zikaras Knygnešys

ni policininkai. Po to įvykio jis 
tuoj grįžęs atgal. Tačiau tokią 
krautuvę ten įkūrė Morta Zau- 
niūtė.

Kun. A. Miluko liudijimu, 
knygos šimtais buvo siunčiamos 
į Suomiją, o iš ten — į Rusiją. 
Taip pat į Bajorus (Maž. Lie

Pulgis Andriušis dykaduonio rolėje
Nauja rašytojo knyga besidžiaugiant

JURGIS GLIAUDĄ

Pulgis Andriušis

Pulgis Andriušis, PURIENOS 
PO VANDENIU. (Dykaduonio pa
sakojimai.) Nidos knygų klubo 
leidinys, Nr. 46, 1963. Knyga 158 
psl. Kaina 1 dol. 50 c. Gaunama 
Drauge.

♦
Senokai Nida išleido Pulgio 

Andriušio miniatiūrų rinkinį 
“Purienos po vandeniu” — dy
kaduonio pasakojimus. Po jo 
pasirodė jau ir savo jėga su
dundėjo skaitytojo sąmonėje 
A. Barono “Saulės grįžimas”.

O apie Pulgio Dykaduonio pa
sakojimus lyg ir tyla. Atrodo, 
tos miniatiūros, tie poros pus
lapių short - short, išsunktieji 
iš tolybėje pasilikusių lietuviš
kų Liepiniškių, Papilkalnių, Ras
tinio rūgiu, Avinikiškio pakriū
čių, Birštono autobusų, Kauno 
akligatvių, Kuršių paraisčių ir 
kitur tėra tik šiaip jau Pulgio 
anekdotai, susigrūdus kur nors 
keliems dykaduoniams dulkių 
iš burnos praplauti.

Tas pasakojimo žanras, ku
riam težinau tik angliškąjį ter
miną short short, dažnai artė
ja į nepaprastai kondensuotą 
novelę. Tai dalykai nepapras
tos vertės periodikai, kur skai
tytojas pagaunamas bent vienai 
minutei perskaityti "veikalą”, 
nuo pirmos iki paskutinės rai
dės.

Rinkinin sujungti tie trumpi 
dalykėliai sukelia savotišką ape
titą skaitymui. Kiekvienas taip 
lengvai prarytas kąsnelis trau
kia dėmesį kitam, kol nesuval
gytas visas vinigretas, visa ta 
short short mišrainė, kurią Pul
gis Andriušis gerai pasūdė hu
moru, taikliais posakiais, vilko-

tuvoje), iš kur kunigai, caro 
valdžios uždaryti Kretingos vie
nuolyne, platindavo jas po visą 
Lietuvą.

Kokį vaidmenį vaidino tuome
tinė JAV lietuvių spauda, buvo 
parodyta 1900 m. pasaulinėje 

(Nukelta į 2 psl.) 

lakiškomis situacijomis, ryš
kiais iš posakio ar ir iš vieno 
žvilgio asmenimis.

Šimtas penkiadešimt aštuonių 
puslapių erdvėje sutilpo trisde
šimt penki dalykai, čia veikia, 
stumdosi, barasi arba myluo
jasi bent šešios dešimtys mūsų 
tautiečių. Vyksmas vyksta tais 
laikais, kuriuose mes jau nebe
sugebame matyti dūmų mėly
nėje, nostalgiškai atsidusdami 
— “geri buvo laikai!”

Ta Pulgio miniatiūrų dovana 
skaitytojui (“Purienos po van
deniu”) yra gyvas paminklas 
temoms, detalėms, nuotaikoms, 
kadaise pildžiusioms lietuviško 
gyvenimo “backyardus”, ir daž
niausiai neįdomioms “rimtam 
ir solidžiam” veikalui.

Tačiau tas pasakojimo sma
gumas, šmaikštumas, kunkulia- 
vimas, juokas ir atviras ir pro 
ašaras, padaro šį rinkinį didžiai

NAUJO ĮŽVALGUMO IR 
NAUJŲ KELIŲ

Įvairiomis progomis teisin
gai buvo iškelta mintis, kad 
mūsų spaudoje mažai tematy
ti sanprotavimų aktualių idė
jų srity, kas taip tirštai už
pildo visą šito krašto spaudą, 
televiziją ir privačius pokal
bius. Pasigendama ne ginčų 
ar įrodinėjimų, o rimtesnių 
pasisakymų. Gi dabar vyrau
janti tema yra deganti rasinė 
problema. Tiesa, kad mūsiš
kiai dar vis vengia apie tai 
kalbėti. To susilaikymo prie
žastis, atrodo, gal esąs tru
putį nejaukus jausmas, kad 
nevisai tiesiai galvojame. Gi 
kol niekas primygtinai neklau
sia, kol nereikia prieš nieką 
savo nuomonę ginti, galima tą 
tylų sąžinės balsą gana vyku
siai priglušinti, ypač jei aplin
ka tam tokia palanki. Gi išeiti 
viešumon su nuomone, dėl ku
rios kažkur giliai nesi jau toks 
tikras, dar vis nesinori. Tokiu 
atveju tad ir lieka tyla.

Tuo tarpu kasdien tenka 
susidurti su žmonėmis, kurie 
nėra tokie romantiškai skru
pulingi. Jie tik vykusiai prise
ga savo galvosenai skambes
nę frazę, įtakingesnei visuome
nės grupei patrauklesnę iška
bą ir išeina ginti savų inte
resų.

Vienas lietuvių laikraštis 
“poroje žodžių” rašė — mes 
turime daug simpatijų neg
rams, kovojantiems už teises 
balsuoti, lankyti mokyklas, 
viešbučius ir restoranus. Ir 
pridėjo, kad trumpu sakiniu 
tos problemos dar neišspręsi.

Tai čia ir buvo sėkla, kuri 
prigijo. Nes šiuo sakiniu pasa
kyta viena labai gudri teisy
bė, duota neteisinga kryptis 
ir neteisingas vaizdas visai va
dinamajai rasinei problemai. 
Čia ir prasikišo patogus, pri- 
dangstytas tos problemos pri
statymas. Ne už teisę balsuo
ti ir lankyti restoranus kilo 
visa šita naujai pabudinta re
voliucija. Mes negalime pa
neigti fakto, kad grynai at
sitiktinu gamtos patvarkymu 
žmonės turi nevienodą kūno 
spalvą, galvos formą ir keletą 
kitų aiškiai regimų skirtingu
mų, Dabartinis pabudimas 
kaip tik ir išneša visai kitą 
problemą, daug didesnę už 
laisvę nakvoti pasirinktame 
viešbutyje ar valgyti kiekvie
noje viešoje valgykloje. Prob
lema iškyla paklausimu: ar

vertingą. Čia mes užtiksime ir 
žaibišką O. Henry situacijų kai
tą, ir čechovišką graudulį, ir, 
net, zoščenkišką grimasą. Čia 
mes sutinkame tuos visus ele
mentus, kurie iš miniatiūros, iš 
to “anekdoto” padaro meno kū
rinį. Pulgis atskleidė čia tą pei
zažą, kur "rudens dangus buvo 
apdrabstytas draikanotais debe
siūkščiais, pro kurių akivaras 
kartkartėmis nusišypsodavo že
ma, liūdna saulė, atskleisdama 
visą dirvų skurdą, dryžas už- 
nemunietines lygumas” (psl. 
126).

Pulgis apreiškė mums meną, 
kaip rašyti keliais žodžiais ir 
rašyti meistriškai. 

viena žmonių grupė turi tei
sę apspręsti kitos grupės tei
ses ir nustatyti, kas yra gali
ma, o kas ne, kada norime ti
kėti šūkiu, kad esame visi su
tverti lygūs, kad atėjome į 
Visagalio dovanotą žemę (į ku
rią sugulę pavirsime tokia pa
čia dulkių sauja) nepaklausti, 
kokioje formoje ir su kokia no
simi norėtume egzistuoti.

Dabartinėje pasaulio san
tvarkoje save pranešesniu lai
kąs baltveidis žmogus neno
riai ruošiasi atiduoti jam taip 
patogią galvoseną, kuri šalia 
grynai ekonominės gerovės 
jam duoda ir labai savimeilę 
glostančią mintį, kad jis esąs 
sutvertas vertingesnis. Kada 
tapo nebeįmanoma turėti ver
gus senąja to žodžio prasme, 
norima pasilaikyti kuo ilgiau 
galią daryti sprendimus , kas 
kitam leidžiama ar draudžia
ma, gi gal tame yra kiek ir 
atsakomybės baimės už ilgus 
viešpatavimo šimtmečius. Mo
kyklos, viešbučiai ir panašūs 
dalykai dabar tėra likę tik 
praktiškojo gyvenimo aspek
tai, su kuriais matomai susi
duriame ir už kurių pasižo- 
džiaujant galima užsikabinti. 
Stengiantis užsimerkti prieš 
labai aiškų faktą, kad kada 
nors visų žmonių teisės visgi 
bus sulygintos, atrodo, eina
ma į savotišką akligatvį, kur 
laikas veikia baltosios rasės 
nenaudai. Metus šūkį —kaip 
tai daro kai kurie šio krašto 
senatoriai, — kad kovosime 
iki paskutinio kraujo lašo, ne
norams pereina šiurpus jaus
mas, kad tie žodžiai gali tap
ti tikrenybe. Iš tiesų juk ne
sunku suvokti, kad įvykių ei
ga tikrumoje nepriklauso nuo 
to, kaip elgsis negrai, o nuo 
to, kaip elgsimės mes. Laik
rodžio atgal neatsuksime, re
voliucija yra apėmusi visus 
žemynus, spalvotieji užsiaugi
no savo jaunąją šviesuomenę, 
kuri ir pakilo reikalauti savo 
teisių — lygaus žmogaus tei
sių. Atrodytų, kad kovos iki 
paskutinio kraujo lašo šūkis 
nėra teisus nei moraliai, nei 
ateinančios kartos ateičiai už
tikrinti, gi atėjęs momentas 
reikalauja naujo požvelgio ir 
naujų kelių ieškojimo esamai 
padėčiai pagerinti, — nes kaip 
pasensta seni vadai ir seni 
ginklai, taip pasensta ir kadai
se atrodžiusi tokia neklaidinga 
galvosena. (R. K. V.)

Pulgis Andriušis

PURIENOS 
PO 

vandeniu
(OTKAmNIO PASAKOJIMAI)

Knygos viršelis
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Menas ir morale konflikto ženkle
Etikos ir estetikos problemoms besikryžiuojant

Anksčiau ar vėilau kiekvie
nam skaitytojui ir moderniosios 
literatūros sekėjui kyla du klau
simai: 1 — ar literatūra gali 
būti vertinama moralės matais, 
ir 2 — ar literatūra gali būti 
nemorali? Pirmu žvilgsniu klau
simai atrodo paprasti. Bet apie 
kieno moralę mes kalbame? Li
teratūros? Bet juk moralė sais
to žmones, ne daiktus. Tad gal 
verčiau kalbėti apie autoriaus 
moralę? Tačiau neturim teisės 
spręsti apie veikalą iš autoriaus 
asmeninio gyvenimo (net auto
biografinių kūrinių meninė ver
tė nepareina nuo autobiografi
nių faktų). Lieka dar viena ga
limybė: vertinti autoriaus su
kurtų personažų moralę. Bet 
pagaliau kokį sąryšį turi tie 
vaizduotės padarai su manim 
(skaitytoja) ir mano morale, 
kad aš būčiau verčiama kokį 
nors sprendimą jų atžvilgiu da
ryti? (Čia norėtųsi paminėti, 
kad kalbant apie moralę, api
mami platesni laukai, negu tik 
knygose vaizduojami vyrų ir 
moterų santykiai. Dažnai roma
nai rašyti grynai materialistine 
pažiūra, kur medžiaga ir pini
gas apsprendžia veiksmo geru
mą, yra žalingesni negu užsi
imantys lytinėm problemom. Pa
vojingesni todėl, kad jie daug 
mažiau sensacingi ir dėmesio 
neatkreipiantys į esantį pavo
ju-)
Amorali, morali ar nemorali?

Retą gal sutiksim dvidešim
tojo amžiaus žmogų, kuris tvir
tintų, kad literatūra ir menas 
iš esmės nemoralūs. Tačiau 
ypač Amerikoj buvo laikotar
pis, kuriame menininkai ir lite
ratai buvo laikomi visuomenės 
pavojingiausiais nariais, o jų 
kūriniai — velnio žabangos. Iš- 
ugdę amerikiečių literatūroj 
vienišojo, visuomenėj vietos ne
randančio, herojo tipą, tie lai
kai praėjo. Dabar madoje lai
kyti literatūrą amorale: netu
rinčia jokio teigiamo, nei nei
giamo moralės atspalvio. Pajū
ry plaunamas akmuo yra ge
ras tik tuo, kad jis yra. Ir ša
lia šio esminio gėrio, kaip daik
tas, jis savy neturi jokios mo
ralės, nes nėra asmuo, neturi 
sąmonės ir todėl jokios atsako
mybės neneša.

Tačiau literatūra analogiškai 
nelygintina su tuo margu ak
menėliu, nes literatūros veika
las nėra tik gamtos jėgų pada
ras. Literatūra yra žmogaus 
darbo, jo sąmonės vaisius. Gi, 
žmogaus veiksmas yra amora
lus tik tada, kada atliekamas ' 
nesąmoningai: neįjungiant ak
tyviai proto ir valios galių. La
bai aišku, kad rašyt ar kurt' 
nesąmoningai yra neįmanoma, j

Išimtimi gal galime laikyti> 
dadaistų mokyklos “rašytojus”, j 
kurie susirinkę sukarpydavo 
laikraštį atskirais žodžiais ir, 
juos sumaišę, iš kepurės imda
vo po vieną ir užrašydavo re
zultatus, kuriuos vadino “eilė-, 
raščiais”. Tačiau dar svarstyti-' 
nas klausimas, ar tas atsitikti- 
nis žodžių rinkinys pelno lite
ratūros ir meno vardą, nes me
nas jau pačia savo aptartimi ; 
suponuoja sąmoningas kūrėjo I 
pastangas. Taigi, jeigu literatu-1 
ra negali būti amorali, tai turi 
būti morali arba nemorali, kaip I 
ir kiekvienas žmogaus veiksmas j 
gali būti geras arba blogas. O|
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jeigu taip, tai literatūros ver
tinimas moralės matu yra pa
teisintas.

Tačiau paimkime į rankas F. 
Mauriac knygą Therese. Įvade 
autorius sakosi norėjęs savo 
heroję parodyti ant išganymo 
slenksčio, tačiau paliko tamso
je, nes jis nepajėgė sukurti ku
nigo, kuris suprastų jos vidų ir 
išklausytų jos išpažinties. Mau
riac taip pat sako, kad savo pa
sirinkimą neigiamo herojės ti
po jis gali pateisinti tik tuo, 
kad toks personažas jam at
skleidžia daugiau paslapčių ir 
tuo yra įdomesnis bei sudėtin
gesnis. Šių pasisakymų akivaiz-

Francois Mauriac

doj autoriaus sukurti persona
žai tarsi atsistoja savotiškoj 
autonomijoj, lyg nepriklauso
mume nuo jų autoriaus ir kū
rėjo, tarsi jie autorių valdytų, 
o ne priešingai. O visgi jo at
sakomybė yra nepaneigtina.

Moralės ir meno sritys

Moralė ir menas viešpatauja 
skirtingose gyvenimo srityse. 
Todėl Oscar Wilde galėjo sa
kyti, kad tai, jog autorius yra 
žmogžudys, dar nieko neigiamo 
nepasako apie jo prozą. Menas 
domisi savo kūrinio tobulumu, 
kai tuo tarpu moralė rūpinasi 
žmogaus dvasiniu gėriu. Meni

nė vertė liečia veikalą, o mora
lė patį žmogų. Kaip žmogus ga
li būti geras prekybininkas, ge
ras šoferis, geras virėjas, bet 
blogas žmogus, taip galima bū
ti dideliu menininku - rašytoju 
ir blogu žmogumi. Čia matome, 
kad menininkas - literatas turi 
dvigubą širdį ir sąžinę, kaip 
sako Maritain’as vienam savo 
laiške dramaturgui Cocteau. 
Žiūrint iš meninės pusės, auto
riaus atsakomybė yra tik jo 
veikalui. Jis gali naudotis vis
kuo, ką jis mato esant reikalin
ga jo kūrinio tobulumui.

George Santayana sako, kad 
suprasti, priimti ir panaudoti 
tą situaciją, kurioje mirtingasis 
žmogus save gali rasti, yra me
no ir proto funkcija. Toks pa
jėgumas yra ieškotinas dėl sa
vęs ir nėra atsakingas už gė
rio ar blogio chaosą, kurį jis 
randa. Žmogaus nuodėmės gali 
būti jo veikalo medžiaga, nes 
iš jų menininkas tikisi išgauti 
estetinio grožio tam tikrą laips
nį. Todėl Andre Gide galėjo sa
kyti, kad “yra nesvarbu, ką au
torius rašo”.

Žmogus priklauso abiem 
pasauliam

Tačiau moralės atžvilgiu toks 
posakis yra nesąmonė, nes me
nininkas yra atsakingas už sa
vo ir savo artimo gyvenimo ge
rovę. George Santayana žo
džiais tariant: “Meno medžiaga 
yra gyvenimas; gyvenimas, 
koks jis iš tikrųjų yra; tačiau 
meno uždavinys gyvenimą pa
daryti geresniu...” Konfliktas 
tarp meno ir moralės išsivysto 
tik todėl, kad jie valdo skirtin
gas ir autonomiškas gyvenimo 
sritis. Tačiau žmogus gyvena 
abiejose tose srityse. Šv. Tere
sė iš Avilos sakė, kad gyveni
mas be poezijos būtų neįmano
mas, kai tuo tarpu galima pri
dėti, kad be moralės dėsnių 
žmogus virsta gyvuliu. Kūry
bos srityje menas turi paskuti
nį žodį, tačiau jis yra randa
mas gyvenime, kur žmogiškus 
veiksmus ir tikslus valdo mora-

J. Mieliulis Raskolnikovo sapnas

Vincas Krėvė, vienas mūsų pirmaujančių dailiojo žodžio 
kūrėjų; mirė 1954 m. liepos 7 d., taigi jau 10 metų 

kai liūdime jo netekę.

Jose Santos Chocano

ILGESYS
Jau dešimts metų, 

kaip keliauju po pasaulį. 
Kaip maža gyvenau! 
Kaip labai pavargau! 
Kas paskubom gyvena, iš tikrųjų negyvena: 
kas neišleidžia šaknų — negali duoti vaisių. 
Būti bėgančia upe, būti praeinančiu debesiu, 
nepaliekant jokio pėdsako ir atminimo, 
yra liūdna; ir dar liūdniau tam, kuris jaučiasi 
debesiu aukštybėse, upe gelmėse.

Labiau norėčiau būti medžiu nei paukščiu, 
labiau norėčiau būti malka nei dūmu; 
ir beveliju gimtinę 
varginančiai kelionei: 
gimtąjį miestą su jo varpinėm, 
archaiškais balkonais, pasenusiais portalais 
ir siaurom gatvėm, lyg kad namai 
irgi nenorėtų labai nutolti...

Stoviu pakrantėje 
staigaus tako. 
Žiūriu į bevingiuojantį kelią, 
kuris kiekvieną kalną apjuosia mazgu; 
ir įsisąmoninu, kad kelias ilgas, 
kad apylinkė stati, 
kad nuolaiduma sunki, 
kad kraštovaizdis niūrus...

Viešpatie! Jom įkyrėjo bekeliauti, 
ir pradedu ilgėtis, trokštu ilsėtis 
tarp savųjų... Visi glausis prie manęs, 
kad jiems pasakočiau savo vargus ir laimėjimus; 
ir aš, lyg tas, kuris bevartydamas nuotraukų albumą, 
noriai papasakosiu savo 
tūkstančio ir vienos nakties nuotykius 
ir baigsiu šiuo nelemtu sakiniu:
“Mažai tegyvenau! 
Labai pavargau!”

Išvertė P. GAUCYS

J. S. Chocano, peruviečių poetas, garsus savo gyvenimu ir kūry
ba. Siekė Lotynų Amerikos ispanų ir indėnų kultūrų sintezės ir buvo 
vienas didžiųjų modernizmo judėjimo poezijoj šulų.

P. O.

lė. Žmogus priklauso abiem pa
sauliam, tačiau moralė turi pir
menybę, nes negali būti aukš
tesnio įstatymo, kaip tas, ku
ris valdo visą ir galutinį žmo
gaus likimą. Menas, nors daž
nai prievartaująs menininko 
sielą, vistiek turi likti tik prie
mone į galutinį ir absoliutinį 
žmogaus tikslą. Kada menas 
pasidaro Alplia ir Omega, kada 
jis nebėra tarpiniu tikslu, bet 
viso gyvenimo vienintelis tiks
las, tada menininkas tampa 
stabmeldžiu, garbinąs savo pro
to ir rankų darbą.

(Nukelta į 2 psl.) Vinco Krėvės kapas

LIETUVIŲ IR LATVIŲ 
KULTŪRINIS SUARTĖJIMAS
Politinis išsivystymas Euro

poje ir mėginimai kada nors 
ateityje sujungti visas tris 
Baltijos tautas į glaudesnį 
valstybinį bendradarbiavimą 
verčia mus dabar iš naujo ap
svarstyti dviejų broliškų Pa
baltijo tautų — lietuvių ir lat
vių — susiartinimo galimybes.

Toms tautoms, kurios yra 
kilusios iš bendro kamieno, 
kaip lietuviai ir latviai, kurių 
kalbos yra giminingos ir ku
rios turi tą patį istorinį likimą, 
yra lengva suderinti savo kul
tūrinę ir politinę veiklą ir pa
galiau įsijungti į pastovesnę 
valstybių sąjungą.

Kiekvienos tautos kultūra, 
jos gyvenimo būdas bei mąsty
sena ryškiausiai atsispindi jos 
literatūroje, kuri yra tarsi tau
tos dvasios veidrodis. Lietuvių 
ir latvių tautos daug geriau 
viena antrą suprastų, viena 
kitos gyvenimo būdu bei mąs
tysena persiimtų ir visas li
kusias problemas lengviau 
spręstų, jei daugiau pažintų 
viena antros literatūrą ir glau
džiau bendradarbiautų įvairio
se kultūros srityse.

Nors neturime pilnų žinių 
apie vertimus iš vienos mūsų 
kalbos į kitą ir jų yra labai 
mažai, tačiau kai kuriuos jų 
norime čia suminėti. Iš lietu
vių kalbos į latvių yra išversti 
veikalai: Dovydėno — Broliai 
Domeikos, J. Simonaitytės — 
Aukštųjų Šimonių likimas, 
Vaičiūno — Naujieji žmonės, 
Putino — Valdovas, Binkio 
— Atžalynas, Čiurlionienės — 
Aušros sūnūs. Iš lyrikos dau
giausia versti B. Brazdžionio, 
J. Aisčio, K. Inčiūros, S. Ne
ries, M. Putino ir K. Bradūno 
eilėraščiai. Iš naujesnių verti
mų minėtini: V. Ramono — 
Kryžiai ir Dulkės raudoname 
saulėleidy, o ypač J. Zarinio 
į latvių kalbą išversta dr. J. 
Girniaus knyga — Tauta ir 
tautinė ištikimybė, kuri lat
vių kritikų gerai įvertinta ir 
plačiai paskleista. >

Latviai savo knygose gerai 
iškelia abiejų tautų artumą. 
Tam pavyzdžiu gali būti K. 
Stalšano neseniai parašyta 
knyga — Lietuvių latvių liki
mas rytinėse srityse, o kitas 
latvių rašytojas — dr. N. Bo- 
jars — yra parašęs anglų kal
ba istorinį romaną — Juodas 
kryžius (The Black Cross), 
kur liečiamos latvių Ir lietuvių 
bendros kovos su kryžiuočiais 
ir ypač Kęstučio ir Birutės kil
numas. Latvių kultūrininkas 
dr. A. Karps neseniai buvo at
vykęs į Chicagą kalbėtis kul
tūriniais reikalais, apie abiejų 
tautų kultūrinį bendradarbia
vimą ir iškėlė mintį, kad lat
viai rengiasi sušaukti Kultū
ros kongresą ir kviesti su pa
skaitomis ir lietuvius, tarp ku

rių dr. J. Girnius, kuris jiem 
gerai žinomas iš išverstos kny
gos.

Iš latvių kalbos į lietuvių 
yra išversti: Kaudzišų — Ma
tininkų metai (Memieku lai- 
ki), Blaumanio — Indranai, 
Siuvėjų dienos Gilmaičiuose, 
Trinos nuodėmės, Rainio — 
Aukso arklys ir Pūsk vejeli, 
Poruko, Skalbęs, Brigaderės, 
Medenio, J. Klidzejo — Mėly
nosios naktys (Draugo atkar
poje), Zinaidos Lazdos, A. Eg- 
lišo, E. Adamsono ir Ingridos 
Viksnos kai kurie kūriniai. 
Šiems vertimams atbaigti Ql- 
gertas Liepinis Bostone rengia 
platesnę latvių rašytojų onto
logiją lietuvių kalba ir lietu
vių rašytojų ontologiją latviš
kai.

Lietuvių ir latvių kultūrinės 
įstaigos bei organizacijos tu
rėtų sudaryti sistematinę ap
žvalgą apie iki šiol atliktus 
vertimus ir pagalvoti apie bu
simuosius vertimus. Šiems ver
timams atlikti ir abiems tau
toms susiartinti daug padėjo 
dar nepriklausomoje Lietuvoje 
ir Latvijoje įsteigta Lietuvių- 
Latvių vienybės draugija. 
Daugiausia vertimų iš lietuvių 
į latvių kalbą yra atlikęs tos 
draugijos garbės narys E. 
Skujenieks. Draugijos veikla 
buvo atnaujinta Vokietijoje, 
gyvenant tremties stovyklose, 
ir ten buvo įsteigti net 22 nau
ji draugijos skyriai ir išversti 
į latvių kalbą apie 25 lietuvių 
rašytojų kūriniai.

Emigracijai prasidedant Į 
užjūrio kraštus, daugelis sky
rių užsidarė, o Amerikoje įkur
ti draugijos skyriai tik Bos
tone, Fausto Kiršos ir Olger- 
to Liepinio vadovaujami, ir 
Clevelande — E. Skujenieko. 
Be to, Bostone dar veikia Bal
tų sąjunga, kuri tarp kitko 
rengia baltų menininkų kon
certus, skaito paskaitas ir 
daug padaro šių tautų susiar
tinime. Toronte, Kanadoje, 
taip pat veikia Baltijos tautų 
federacija ir Baltų moterų ta
ryba, kurios turi daug reikš
mės šių tautų bendrai kultū
rinei veiklai.

Dabar būtų pats metas 
steigti Lietuvių - Latvių vie
nybės draugijas ten, kur jų 
nėra, gaivinti esamųjų draugi
jų veiklą ir tuo būdu suartin
ti abi tautas. Į šią veiklą tu
rėtų įsijungti mūsų jaunimas: 
Studentų sąjunga, skautai, 
ateitininkai, santariečiai ir ki
tos organizacijos, kad jos kar
tu galėtų veikti bent kultūros 
plotuose, ugdyti gilesnį susi
pratimą tarp mūsų tautų, su
artinti mus ir politiškai pagal 
Vakarų Europos pavyzdį. Ir 
tada mūsų tautoms laisvės va
landa gali ateiti staiga ir ne
tikėtai. A. Blt,

v

Siame numery:
• Menas ir moralė..
• Lietuvių ir latvių kultūrinis su
artėjimas.
• Chocano “Ilgesys”.
• Žmonijos tragiką romane.
• Gyvenimo šaltiniai.
• Kristijonas Donelaitis.

• Naujas sprogimas fizikos moksle.
• Filmų įvairumai.
• Nauji leidiniai.
• Moters grožis.
• Naimleono žmonos tragedija.
• Mokytojų paruošimas.
• J. Gielgaudas apie vaidybos me
nų.

Betuštinant artimo labui pini
ginę, pilnėja širdis.

— V. liūgo
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DĖL MENO KŪRINIO NELIEČIAMYBES
DR. P. CELIEŠIUS

Paskutiniu laiku tiek spau
doje, tiek viešose diskusijose 
vis dažniau iškyla meno kūrinio 
neliečiamybės problema. Nori
ma įpiršti tezę, kad meno kū
rinys yra vienaprasmis, kad jį 
tegalima vertinti meniniu po
žiūriu, kad kitoks vertinimas 
yra prasilenkimas su meno kū
rinio esme, kad meno kūrinys 
kaipo toks yra neliečiamas, nes 
menas yra menui, o ne kam ki
tam. Moraliniu požiūriu vertin
ti meno kūrinį esą grynas ne
susipratimas, nes moraliai teis
ti galima asmenį, o ne daiktą.

Ryšium su minėtos proble
mos sprendimu pažvelkime gi
liau į iškelta tezę.

1. Daugiuriopas požiūris.

Meno kūrinio neliečiamybės 
gynėjai, teigdami, kad meno 
kūrinys gali būti vertinamas 
tik meniniu požiūriu, prasilen
kia su santykio tiesa.

Ribotis meno tiesos kriteri
jum būtų teisinga tada, jeigu 
gyvenime dalykai būtų abso
liučiai izoliuoti nuo aplinkos ir 
neįurštų jokio sąryšio vienas 
su kitu. Bet taip nėra. Visas 
pasaulis yra tam tikro vienin
gumo junginys. Visi pasaulyje 
esantieji daiktai yra vienas su 
kita sąryšingi ne tik erdvės, 
bet ir laiko požiūriu. Surastas 
primityviausias meno kūrinys 
iš priešistorinės gadynės pri- 
tyiusiam meno kritikui atsi
skleidžia įvairiopų būdu. Toks 
kūrinys byloja apie tolaikinę 
kultūros būklę: techniką (mo
kėjimas apvaldyti medžiagos 
gabalą), mechaniką (milžiniškų 
akmenų perkėlimas), simboliką 
(gestai, ženklai), architektūrą, 
skulptūrą, etnologiją, moralę, 
religiją. Meno kritikas, žvelg
damas į keliolikos šimtmečių 
senumo pastatą, įžiūri jame ne 
tik meno kriterijus, bet taip pat 
ištisą to laiko civilizacijos iš
karpą. Kūrėjai, net ir nenorė
dami ir sąmoningai nežinodami, 
įkūnija kūrinyje savo gyvena
mo laikotarpio kultūrines žy
mes. Tiesiog yra neįmanoma 
kūrinį visai izoliuoti nuo ap
linkos įtakų. Juk reikia ir me
džiagos, ir spalvos, ir apdirbi
mo priemonių, ir kūrėjo laiku 
reikštų idėjų, ir gyvenimo pa
jutimo ir įvaizdžių. Kūrėjo pa
liktame meno kūrinyje netiesio
giniai reiškiasi jo moralės, jo 
religijos, jo politikos, jo socia
linės būklės nuotaikos. Neįma
noma yra atskirti grynas meni
nes formas nuo medžiagos, nuo 
savo gyvenamo laikotarpio įta
kos ir jas išreikšti be nieko. 
Meninės formos objektyvuoja- 
si tik tam tikroje medžiagoje 
ir turinyje. Jos vienos atpalai
duotos neskraido erdvėje. Jos 
eina išvien su gyvenimu. Tai 
įgalina tūlą kritiką įžvelgti 
tarp meninių formų ištisą eilę 
kitų davinių, nepriklausančių 
menui, bet kultūrinei aplinkai. 
Šios įtakoje kaip tik yra mūsų 
minimas tarpusavio dalykų są
ryšis, arba vienas į kitą veiki
mas. O tas veikimas yra labai 
šakotas. Be kosminio veikimo 
(trauka, termodinamika, spin
duliavimas), prisimintinas taip
gi psichinis sąryšis. Smiltynų 
pušis savyje yra tik medis, bet 
žmogaus atžvilgiu ji yra ir pa
vėsis niio saulės, ir priedanga 
nuo lietaus, ir sienojus staty
bai, ir malkapagalis šilumai, 

ir lenta karstui, ir prekė pini
gui gauti, ir romantika poetui, 
ir prisiminimų ašara emigran
tui. Kas gali išskaičiuoti visas 
sąryšines įtakas ir individua
lius poveikius. Santykio požiū
riu net paprasčiausias, savyje 
vienprasmis, daiktas gali tapti 
dvasiniu prasmeniu. Akmuo, 
žemė, žvaigždė primena pirmą-

Marija Ainbrozaitienė Mergaitė 
Nuotrauka Vyt. Račkausko

ją priežastį — Tvėrėją. Tri
kampis — ''Trejybę. Apskriti
mas — amžinybę. Širdis — mei
lę. Žvakė — išganymą.

Panašiai ir kūrinio vaizduoja
masis turinys yra tas ryšys, 
kuriuo remiantis galime dau
geriopai žvelgti į kūrinį. Be 
grynai meninės formos, galime 
kūrinį dar vertinti visais sąry
šiniais požiūriais, kuriuos ką 
tik minėjome. Ypač simboliniai 
meno kūriniai yra daugiapras
miai.

2. Moraliniu požiūriu.

Paveiksle gražiai pavaizduoti 
valgomi ir geriamieji dalykai 
sukelia žiūrovui apetitą valgyti 
ir gerti. Pašalinamųjų veiksmų 
pavaizdavimas sukelia pasišlykš 
tėjimo. Erotinių veiksmų apra
šymas sukelia skaitytojui įvai
rių vaizdų ir potraukių. Seksu
alinių dalykų bet kuriuo būdu 
vaizdinis perteikimas uždega 
gašlumo aistrą ir supriežastina 
jai pasidavimą. Tarp žmogaus 
ir jį stimuliuojančio objekto vi
sada yra tam tikra sąveika, 

Tet Valius Scena VIII (spalvota tipografija)

nors ir nevienodo laipsnio. Ne
svarbu, kuo tuos stimulus va
dinsime: priežastimi, proga ar 
sąlyga. Svarbu yra tai, kad jie 
sukelia žmogaus psichikoj ne
rimą, aistrigumą ir parengia 
kelią žmogaus greitesniam ap
sisprendimui už aistros paten
kinimą. Dažnas aistros sužadi
nimas palengva palenkia valią 
jos labui. Aplinkos įtaka žmo
gaus asmens moraliniam apsi
sprendimui yra neabejotina. 
Jaunuolis, būdamas jautrus ir 
gašlus, savo blogais moralės 
poelgiais yra dažnai auka jį įtai
gojančių draugų, kalbų, pa
veikslų, lektūros, kino - teat
rų. Neminėdami visų kitų ap
linkos įtakų, ribokimės tik me
no kūrinio įtaka į žmogaus mo
ralę.

Meno kūriniai, jeigu jie yra 
ne abstraktinio pobūdžio, daž
niausiai turi du svarbiausius 
būties momentus: vaizdinį turi
nį ir meninę formą. Antrasis 
momentas priklauso meninei 
plotmei ir, kaipo toks, yra ap- 
spręstinas meno požiūriu. Bet 
kūrinio vaizdinis turinys gali 
būti apsprendžiamas tiek me
niniu, tiek moraliniu požiūriu. 
Realistinių kūrinių formos ne
šėja yra jų vaizdinis turinys.

Pavyzdžiui, skaitai grožinės 
literatūros veikalą. Pirmiausiai 
suvoki jo turinį, išreikštą žo
džiais, sakiniais, vaizdais, situ
acijomis, įvykių atpasakojimu. 
Autorius turi galimybių turinio 
vaizdus ir įvykius arba imti iš 
gyvenimo, arba pats sugalvoti. 
Pasirinkimo galimybės yra ne
išsemiamos. Milijonai parašytų 
knygų turi vis skirtingus turi
nius. Vieni jų yra paprasti kas
dienos įvykiai, kaip antai bui
ties romanuose, kiti nusako šei
mos gyvenimo dramatiškas si
tuacijas — psichologiniuose ro
manuose, dar kiti vaizduoja vi
suomeniškus herojiškus žygius 
— istoriniuose romanuose. Yra 
ir tokių, kurie siekia pavaiz
duoti seksualinį gyvenimą ir jo 
iškrypimus. Žmogaus psichinis 
gyvenimas yra labai sudėtingas 
ir įvairus. Potraukiai, aistros, 
siekiai, užmačios pinasi su išo
rės faktais ir duoda progos au
toriams sumegzti visa į intri
gas, dramatiškus ir tragiškus

Vėsieji vandenys... Nuotrauka J. Mažeikos

situacijų nupasakojimus. Rezul
tate turime kūrinių su labai 
įvairuojančiu turiniu; nuo šven
tųjų, herojiškų iki kriminališkų 
ir seksuališkų.

Tokie kūriniai patenka į skai
tytojų rankas ir veikia į jų psi
chiką. Suaugę ir daugiau gy
venimo patyrę beskaitydami 
gali turinį stebėti šaltai, iš tam 
tikros perspektyvos. Bet kitaip 
su jaunimu. Jie emocingi ir im
lūs turinio išgyvenimui. Į juos 
veikia įspūdžiai, tiek geri, tiek 
prasti. Skaitomos knygos ir žiū
rimo filmo turii.ys sukelia juo
se panašius išgyvenimus į vaiz
duojamo turinio įvykius. Jeigu 
kūrinio turinys yra kilnus ir 
humaniškas, jaunuolio psichi
koj kyla atitinkami kilnūs ir 
humaniški jausmai. Ir priešin
gai, kriminališkas ir šlykštus 
turinys įžiebia jaunuolio psichi
koj kriminalines užmačias ir 
sukelia seksualines aistras. Jei
gu pirmuoju atveju jaunuolis 
buvo lenkiamas prie didvyriškų 
ir humaniškų veiksmų, tai ant

ruoju atveju jis, deginamas 
aistrinęs ugnies, veržiasi į kri
minalinių užmačių ir seksuali
nių aistrų patenkinimą. Jauni
mo demoralizacija, ypač šiame 
J. A. V. krašte, yra ne kas ki
ta, kaip kriminalinių filmų ir 
apsčiai skaitomos pornografi
nės literatūros rezultatas. Ko
vojama su rezultatu (kaip su
mažinti jaunimo kriminalinius 
nusikaltimus), bet nenorima 
užgniaužti pačio blogybės šal
tinio (kriminalinių paveikslų ir 
pornografinės lektūros).

Tiesa, yra ir jaunimo tarpe 
išimčių. Ne visi vienodai pasi
duoda blogai įtakai ar tai dėl 
prigimtų savybių, ar tai dėl 
tėvų sėkmingo auklėjimo. Yra 
žmonių, į kuriuos bloga paša
linė įtaka veikia labai mažai. 
Bet kiek tokių yra. Tik išim
tys. O dauguma eina pagal ma
sės ir mados įtaigojimą.

Kovojant prieš blogas mora
liniu požiūriu įtakas, tuo pačiu 
atsikreipiama ir prieš nemora
laus turinio meno kūrinius, jei
gu iš viso juos galima vadinti 
meno kūriniais. Ne kas kita, 
kaip kūrinio turinys yra tas po 
meno forma užmaskuotas prie
šas, prieš kurį kovoja moralis
tai ir kurio, nežinau sąmonin
gai ar nesąmoningai, nenori 
matyti, nei girdėti meno nelie
čiamybės gynėjai.

Moralistų ir meno gynėjų dis
kusinių nesusipratimų priežas
tis yra ginčijamų pagrindo ne
žinojimas. Moralistai smerkia 
kūrinio turinį ,o meno gynėjai 
akcentuoja meninę formą. Bet 
to žodžiu aiškiai neišreiškia. 
Vieni ir antri diskusijose nau
doja tą patį terminą “meno kū
rinys”. Vieni po tuo terminu' 
supranta kūrinio turinį, o ant
ri meninę formą. Pirmieji su
plaka kūrinio turinį bendrai su 
meno kūriniu, o antrieji supla
ka meninę formą su kūriniu iš 
viso. Abeji po tuo pačiu ter
minu galvoja apie skirtingas 
idėjas.

Kartais meno gynėjai nukelia 
kūrinio vertinimo problemą 
grynai j teisinę plotmę. Sako
ma, kad meno kūrinys, kaip 

(Nukelta į 3 psl.)

ĮSPŪDŽIAI IS WASHINGTONO
Lietuvių kongresas Washing 

tone daug kam sudarė progą 
aplankyti tą lietuvių koloniją, 
kurią mes šiaip jau mažiau 
turime progos lankyti. Tai, be 
abejo, yra dėl to, kad ši kolo
nija yra nedidelė, bet tai ne
reiškia, kad ji yra mažai reikš
minga. Čia centrinėse JAV 
įstaigose yra susispietusi eilė 
mūsų kultūrininkų ir gražiai 
darbuojasi.

Didžiausias centras, apie ku
rį grupuojasi Washingtono lie
tuviai yra Kongreso bibliote
ka. Tai yra impozantiška įstai
ga, kuri daro įspūdį ne tiek 
savo didumu, kiek organizaci
ja. Nepaisant šiuo metu vyks
tančių remonto darbų, buvo 
galima pasinaudoti šios insti
tucijos paslauga. Man visada 
daro įspūdį Amerikos bibliote
kų organizacija, kuriai vado
vaujantį toną, berods, duoda 
Kongreso biblioteka. Tur būt, 
niekur kitur pasaulyje nėra 
taip, kad sėdėdamas namie ir 
pasinaudodamas jungtiniu ka
talogu, esančiu Kongreso bib
liotekoje, gali sužinoti, ar tau 
rūpima kokia knygelė yra ku
riame nors JAV knygyne. Ir 
be didelių pastangų vietinė 
Public Library tau gali šią 
knygelę parsiųsdinti ir leisti 
pasinaudoti. Kongreso biblio
tekoje dirba dr. J. Balys (va
dovauja slavistikos skyriui) 
dr. D. Krivickas, Kačinskienė, 
V. Trumpa (minint tik keletą, 
kuriuos pasitaikė susitikti) ir 
daug kitų.

Šalia to, Kongreso bibliote
koje dienas praleidžia visa ei
lė kitų valdiškų institucijų ty
rinėtojų, pvz. dr. VI. Viliamas, 
besidomėdamas specialiomis 
geografinėmis problemomis. 
Auklybos ir sveikatos depar
tamente darbuojasi grafas Pla- 
teris ir žmona. Jie tyrinėja 
šeimų statistiką.

Kitas didelis lietuvių cent
ras yra Voice of America Lie
tuvos skyrius. Čia atėjęs pa
tenki kaip į didelio lietuviško 
dienraščio redakciją. Pabuvo
jęs čia ir pasiklausęs lietuviš
kos transliacijos į užsienį, gau
ni įspūdį, kad Lietuvos žmo
gus, pasiklausęs Amerikos bal
so, yra geriau informuotas 
apie dienos politinius įvykius, 
negu daugelis mūsų, kurie ne
turime progos tam ištisai at
sidėti. Tiek redakcinis sutvar
kymas, tiek žinių greitumas 
daro įspūdį. Čia sutinki visą 
būrį kultūrininkų ir visuome
nininkų: direktorių Jurgėlą, 
Laučką, Vaičiulaitį, Vitėną, 
Blekaitį, B. Darlį ir kitus. Tai 
yra pajėgus kolektyvas, kurio 
galima pavydėti bet kuriam 
dienraščiui.

SENIAUSIAS AMERIKOS 
VYSKUPAS

Vyskupas Edmund Gibbons, 
buvęs Albany, N. Y., ganytoju 
1919 — 1954 m., mirė sulaukęs 
95 metų amžiaus. Jis buvo se
niausias Amerikos vyskupas.

Popiežiaus neklaidingumas, dėl 
kurių katalikybei tiek priekaištų 
kelta, sudarė augštą laipsnį pa
žangos intelektualinėje ir sociali
nėje srityje.

— Aug. Comte

Reikia džiaugtis visos mil
žiniškos Voice of America or
ganizacijos greita informaci
ja. Net lietuvių kalba čia atei
na paruošti kai kurių įvykių 
reportažai, pvz. iš Muenche- 
no. Tačiau reiktų pageidauti 
vienos kitos programos kultū
rinei ir politinei veiklai išeivi
joje pavaizduoti. Mano girdė
toje programoje nebuvo apie 
tai nė žodžio, nors čia pat bu
vo praėjęs lietuvių politinis 
kongresas su reikšmingais bu
vusio prezidento Eisenhowerio 
ir kongreso pirmininko McCor- 
micko pareiškimais, kurių vie
nas siūlė Chruščiovui apleisti 
Pabaltijį, o kitas pareiškė, kad 
neleistina yra svarstyti kurios 
tautos likimo be jos pačios ap
sisprendimo.

Lietuvių atstovybė Washing- 
tone yra ne tik oficialus lietu
vių tautos ryšininkas su JAV, 
bet juridinės egzempcijos dėka 
yra mistiškas Lietuvos žemės 
sklypas Amerikoje. Nenuosta
bu tad, kad buvo kongreso da
lyvių, kuriems tai kėlė labai 
šiltus jausmus. Kai kurie jo 
atstovai atvyko čia nakties 
glūdumoje ir sugiedojo šven
tą giesmę.

Kongreso dalyvius ministe- 
ris Rajeckas ir jo žmona pri
ėmė sekmadienį po pietų. Čia 
buvo galima sutikti ne tik iš 
kitur atvykusių kongreso da
lyvių, bet ir senesnės kartos 
lietuvių amerikiečių jaunimo, 
kuris eina atsakingas pareigas 
centrinėse įstaigose. Dr. S. ir 
O. Bačkiai, neseniai atsikėlę 
iš Paryžiaus, jau apsiprato su 
nauja gyvenviete ir stiprina 
lietuvišką atstovavimą šioje 
didelėje sostinėje.

Sunku būtų apžvelgti visus 
ratelius ar šeimas, kuriose 
renkasi VVashingtono lietuviai 
ir diskutuoja kultūrinius, vi
suomeninius ir politinius klau
simus. Man čia tenka paminė
ti tik Zalubų šeimą, kur ren
kasi, atrodo, daugiau tiksliųjų 
mokslų žmonės, pvz. Saldukai 
ir kt. Tiksliuosiuose moksluo
se lietuviai Washingtone taip 
pat tovi aukštai. Tarp kitko, 
jie verčia įvairias mokslines 
studijas angliškai iš kitų kal
bų.

Tenka girdėti, kad Izraelio 
valstybė šią darbo sritį JAV 
yra užtikrinusi net tarptauti
ne sutartimi. Izraelyje gyveną 
kultūrininkai verčia Amerikai 
veikalus iš rusų kalbos ir to
kiu būdu stiprina Izraelio do
lerių fondą. Ar nebūtų galima 
šioje srityje labiau reikštis lie
tuviškai šviesuomenei ?

Kongresmanai ir seimai yra 
vertingi ne tik savo tiesiogine 
paskirtimi, bet ir tuo, kad jų 
proga susitinkame ir pasikal
bame. V. Bgd.

Šiame numery:

• Dėl meno kūrinio neliečia
mybės.

• Kristijonas Donelaitis.
• Patriotizmas Ir egoizmas.
• Revoliucijos teroras.
• Dainų vainikas.
• Filmų įvairybės.
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Baltų praeiti praskleidus
Knygą vertinant, bet nepervertinant

ANTANAS MAŽIULIS

Marija Gimbutas, THE BALTS. 
Ancient Peoples and Places. Publ. 
by Frederick A. Praeger, New 
York, 1963, 286 in 8°; su 79 fo
tografijomis, 47 piešiniais ir 11 
žemėlapių; Ancient Peoples and 
Places Geli. Editor: Dr. Glyn Da- 
niel.

¥

NEIŠNAUDOTOS PAJĖGOS

Baltų tautos ir jų senovė ang
lų k. tekalbantiems dažnai tebė- 

i ra labai neaiškios, draugėn su- 
• plakamos su ‘baltų kraštais’, 

taigi tik su XX a. Antra, šios 
tautos jiems tolimos ir mažos, 
todėl didiesiems dažnai ‘neįdo
mios’, ypač, kada apie jas tiek 
nedaug terašyta jiems supran
tama kalba. Dr. M. Gimbutienė 
šią didžiąją spragą naujuoju 
darbu — THE BALTS, — tie
sa, dar labai apžvalginiu, gero
kai praskaidrina, ypač, kai kny
gą išleido Londono ir New Yor
ko didelės leidyklos — Ancient 
Peoples ir Places serijoje, ku
rią įsigyja didžiosios ir univer
sitetų bibliotekos. Naujoji kny
ga baltų tautas paliečia nuo jų 
kilmės glūdumų (išsiskyrimo iš 
kitų indoeuropiečių tautų, apie 
2200 pr. Kr.) iki XIII a. pra
džios, būtent jų galutino kilčių 
išsiskyrimo — istorinių laikų. 
Visą šį daugiau kaip 3000 m. 
tarpą autorė suskaldo atskirais 
proistoriniais tarpsniais ir juos 
atskiroje lentelėje suveda drau
gėn su įprastiniais Europos pro
istorės skyriais, turi atskirą 
įvadą, pateikta 79 nuotraukos, 
47 piešiniai ir 11 žemėlapių.

Nestiminėti šaltiniai

Įvado skirsnyje autorė perbė
ga baltų kraštų geografiją, kli
matą, kraštovaizdį ir gana pa- 
gauliai, nors ir labai trumpai, 
tų kraštų gyvenimą. Ji trumpai 
sumini XIX a. ir vėliau veiku
sias šių kraštų praeičiai tirti 
draugijas (privatines) ir ki
tas institucijas, proistorikų kon
gresus, muziejus ir t. t- Bet, de
ja, nežinia, kodėl nutylėjo Lie
tuvių literatūrinę d-ją (Litaui- 
sche literarische Gesellschaft) 
Tilžėje ir net Lietuvių mokslo 

* draugiją Vilniuje; pastaroji tik
rai nemažiau svarbi už kitas 
ten suminėtas. Lygiai nemanau, 
kad buvo tikslu nutylėti T. Dau
girdas ir jo išugdytas Kauno 
miesto muziejus ar vėlesnis, bet 
tikrai reikšmingas, Šiaulių ‘Auš
ros’ muziejus. Iš autorės įvado 
susidaro įspūdis, kad lietuviai 
aplamai savo praeities tyrinėji
mais visai nesidomėjo ir visai 
nieko nebuvo padaryta. Ir nors 
baltų praeities tyrinėjimams 
mūsų įnašas buvo seniau pats 
mažiausias, bet vis dėlto ne 
niekinis. Jo dydį ir reikšmę pla
čiai išnagrinėjo J. Puzinas sa
vo disertacijoje — Vorgeschich-

• 
tesforschung und Nationalbe- 
wusstsein in Litauen (1935), 
kuris autorės literatūros sąraše 
turėjo būti paminėtas. Nema
nau, kad autorė savo profeso
riaus didesniųjų darbų būtų ne
skaičiusi ar net jų visai nežino
tų, nors, deja, jų esama ir dau
giau praslydusių, pvz. Stand 
der archaeologischen Forschun- 
gen in Litauen 1938, Die Flue- 
gelfibeln in Litauen und ihre 
Bedeutung fuer Handelsge- 
schichte (Festschrift Wahle 
1950) ir kt. Paskutiniuoju J. 
Puzino darbu autorė, man atro 
do, kaip tik nemažai pasinaudo
jo, ką trumpai su kitų darbais 
nurodė ir išnašoje, nes, apla
mai, J. Puzinas tuos senuosius 
prekybinius santykius su seną
ja Romos ijnperija jau ne pir
mą kartą kelia, bet literatūros 
sąraše šio darbo taip pat nesu
minėjo, t. y. neiškėlė, tartum 
jis būtų mažiau reikšmingas už 
kitus jos atskirai minimus skirs 
nių literatūroje žurnalų, ypač 
rusiškųjų, straipsnius. Taip pat 
nežinia, kodėl autorė išvengia 

l)r. Marija Gimbutienė

mu- 
ku- 
Ne-

kal- 
kal- 
ma- 
pa-

minėti Vytauto D. Kultūros 
ziejaus metraštį (I. 1941), 
riuo ji naudojosi taip pat. 
jau, jis, kaip lietuvių leistas ir 
be svetimos cenzūros brauky
mų pasirodęs, jau nebeminėti- 
nas, nes šiaip įrašomi kiti lei
diniai taip pat mažosiomis 
bomis ir be jokių svetima 
ba santraukų, kartais gal ir 
žiau reikšmingi. Taip pat 
mirštąs ir Gimtasai Kraštas, 
kur ir pati autorė savo priešis
torinius straipsnius spausdinti 
pradėjo.

Kalbinė medžiaga ir 
vietovardžiai

Toliau kalbiniame ir istori
niame skirsnyje (21—36 psl.), 
taip pat ir kilmės (37—53 psl.) 
autorė sumini istorinių šaltinių 

Auksinės plokštelės (IV amž. po Kr.), rastos jotvingiu kunigaikš
čio ka|»e, Šveicarijos vietovėje, netoli Suvalkų. (Iš knygos "The

Balta.)

įvairius baltų kilčių vardus, 
juos trumpai aptaria ir t. t. 
Nors autorė šalia proistorės 
studijavo ir kalbotyros dalykų 
Vytauto D. ir Vilniaus univ. 
(pas prof. A. Salį, prof. Pr. 
Skardžių ir kt.), deja, šiems 
skirsniams kalbos duomenimis 
per šykščiai naudojosi, ir ne
susidarai jokio aiškaus vaizdo, 
kuo gi baltų k. nuo slavų k. 
skiriasi.

Atskirų čia Kultūros ir kitų 
žodžių minėjimas bei atrinki
mas pakiša mintį, kad baltų ir 
slavų k. labai artimos, lyg net 
artimesnės ir ne tiesiog iš sate- 
minių būrio atskirai išskilusios. 
Jei autorė būtų įrašiusi nors 
kelis sakinius apie šių abejų 
kalbų būrių kalbinius skirtus, 
pvz. suminėjusi su pastaba, kad 
ne visais atvejais minkštieji in
doeuropiečių prokalbės k, g, 
garsai baltų kalbose išvirsta š, 
ž, bet kartais ir išlieka baltų k., 
pvz. pr. kerdan, kerdžius; kirp
ti; skersas; kirsti; keturi; klei
vas; pr. gabawo; gėda; gegu
tė; pr. geide, geisti; pr. geitan; 
pr. gelso, geležis; gelti; geltas; 
gyvas; gimti; pr. genno ir t. t., 
kai šie ir jiems panašūs pavel
dėti žodžiai slavų kalbose nie
kur pavėldėtinių minkštųjų k 
ir g neišlaikė.

Taip pat palyginus baltų au,

KIŠENINĖS KNYGOS ĮSIGALĖJO AMERIKOJE

Ne tik Amerikoje, bet ir Eu
ropoje buvo metas, kai naujo, 
aktualaus, svarbaus spausdin
to žodžio ištroškę skaitytojai 
vargiai galėjo įsigyti kainos po
žiūriu sunkiai įkandamas kny
gas. Štai, kad ir Vokietijoje, 
prieš 30—40 metų knygą įsigy
ti tegalėjo turtingesni gyvento
jų sluoksniai. Studentai mate
rialiu požiūriu buvo tiek nuskur
dę, kad jiems ir svajoti buvo 
sunku apie Tomo Manno “Zau- 
berberg” ar Spenglerio “Unter- 
gang dės Abendlandes” knygas. 
Jos buvo perbrangios. Tuo tar
pu dar anais laikais prancūzai 
jau sugebėjo išleisti vad. bro- 
šiūrines knygas, ir jos nebuvo 
liuksuso prekė.

Šiandien jau susiduriame su 
visai kitokia padėtimi. Ne tik

Sidabrinė segė su grandinėlėmis, sidabrinė antkaklč ir bronzinės 
apyrankės, rasto, „uiters kape (IV amž,. po Kr.) Upytės apylin
kėje, Panevėžio aphr. (Iš knygos "The Balte”.)

ei bei jų atitikmenis su slavų 
k. išvirtėliais u, i, pridėjusi ko
kį sakinį, kiek maždaug laiko 
reikia tokiems garsų pakiti
mams ii* nurodydama, kuriuo 
metu šiuos dvibalsius slavų k. 
prarado, — autorė būtų tikrai

IR EUROPOJE
Europoje vyksta ginčai prieš ir už vad. paperbooks

V. ALSEIKA, Vokietija

JAV-se, bet ir visuose Euro
pos kraštuose knygų rinką už
kariavo vadinamos kišeninės 
knygos (paperbooks, Taschen- 
buecher), ir niekas nedrįstų 
teigti, kad tos masinio tiražo, 
pigios, plonais viršeliais kny
gos negalėtų rasti pirkėjų. Jų 
randa ne tik tūkstančius, bet 
jau ir milijonus. 

Auksinis skaitymo amžius?
Jei amerikiečiai už kišenines 

knygutes moka po 35—50 et., 
o Vokietijos gyventojai, viduti
niai, 2.20 DM., tai jau liudytų, 
kad knyga virto masinio parei
kalavimo preke. Žinoma, Ameri
kos gyventojui 35 et. žymiai ma
žesnis pinigas, kaip vokiečiui 
jo dvi markės, vis dėlto tokio
je Vokietijoje tai milžiniškas 
šuolis knygos atpiginimo kryp
timi, jei prisiminsime, kad vi
dutinio dydžio (300—400 psl.) 
storais viršeliais knyga Vokieti
joje kaštuoja ligi 20 ir daugiau 
DM. Palyginus JAV ir Vokie
tijos gyvenimo lygį, būtų gali
ma teigti, kad vokiškoji nekiše- 
ninė knyga yra dvigubai bran
gesnė už amerikietiškąją.

Tad ir nenuostabu, kad tos 
vokiškos kišeninės knygutės 
krašte įsigalėjo triumfališkai, 
paplito ir toliau leidžiamos vis 
didesniais tiražais. Vokietijoje 
jas pradėjo leisti žinomoji S.

padariusi labai didelę paslaugą 
baltams, priversdama gal susi
mąstyti ir slavų - baltų prokal
bės skelbėjus, kurių itin ne
trūksta angliškai kalbančiuose 
kraštuose.

(Nukelta į 2 psl.)

Fischerio leidykla, pradėjusi 
Sigm. Freudo “Pasąmone” ir 
Leo Trockio “Rusų revoliucijos 
istorija”. Fischerį pasekė kitos 
leidyklos, ir dabar knygų rin
koje rasime nebe šimtus, bet 
tūkstančius pavadinimų. Visos 
tos “paperbooks” teikia milži
niškos bibliotekos vaizdą — ša
lia beletristikos, modernaus 
mokslo, biografijų, vis daugiau 
skelbiama dokumentuotos me
džiagos, atsiminimų.

Tose knygose ar knygutėse 
aprėpiamos visos sritys. Jų vir
šeliai patrauklūs, nors Vokie
tijoje mažiau pastebėsi pastan
gų patraukti būsimus pirkėjus 
viršeliais, rėžiančiais akis spal
vingumu, nusikaltimų pasaulio 
ar pusnuogių moterų pavaizda
vimais. Čia jau skirtumas, ly
ginant su Amerika, ypatingai 
su jos “drugstorėse” siūlomo
mis kišeninėmis knygutėmis. 
Vokietijoje ir aplamai Europo
je pastebimas pasirinkimas tų, 
“paperbooks”, kuriose plačiai 
ir spalvingai atstovaujama viso 
Vakarų pasaulio (iš dalies ir 
rytų Europos) literatūra, moks
las, dvasinis pasaulis, o spau
doje visai teisingai klausiama: 
ar jau bus prasidėjęs auksinis 
knygų skaitymo amžius?..

Pradeda veikti kišeninių 
knygų priešai...

Tie patys intelektualai, dar 
ne taip seniai reikalavę knygos 
sudemokratinimo, atpiginimo,

(Nukelta į 6 psl.)

Tai šit jau ir dvidešimt me
tų, kai palikome degantį Vil
nių, tuštėjantį Kauną, kva
piąsias Lietuvos pievas ir lau
kus. Rodos, nedaug laiko, o 
vis dėlto tai geras ketvirtada
lis žmogaus gyvenimo, dauge
liui dargi tas pats pajėgusis.

Prisipažinkim, ne visi tą lai
ką išnaudojome prasmingai ir 
vaisingai. Vienas pajėgė su
kaupti gėrybių krūvas, kurios 
įgalins jį patį ir jo palikuo
nis ramiai sutikti bet kokį ne
tikėtumą; kitas pasispaudęs 
ir gal susispaudęs pasiekė 
aukštesnį dvasinį ar protinį 
laipsnį ir tuo pačiu išėjo į 
šviesesnį kelią; trečias liko 
koks buvo; nieko nelaimėjo, 
nieko nepralaimėjo, jeigu, ži
noma, nelaikytum pasyvu žilo 
plauko.

Net ir neabejotini medžiagi
nio pirmumo atstovai teigia, 
jog pirma reikią gyventi ir tik 
po to filosofuoti, neginčija 
dvasinių reikalų būtinumo. Tik 
jiems paprastai pakanka pas
tarosios srities mažumėlio: 
laikraštis reikalingas, bet už
tenka vieno; knyga taip pat 
nekenkia, bet negi jų krausi 
pilnas lentynas; ir susirinki
mas neprastas dalykas, bet, 
žinoma, jų nelankysi kas mė
nesį. Ir taip nuosekliai prieina
ma maždaug prie saldaus nie
ko neveikimo būsenos.

Jeigu taip ar panašiai visi 
darytume, seniai nebebūtų li
kę nė pusės lietuviškų laikraš
čių, neturėtume nei koncertų, 
nei vakarų, nei parodų ir ne- 
beabejotinai plaukiotume pil
koje prieblandoje. Laimei, 
taip dar nėra. O tai dėl to, 
kad turime variklių. Bet ar 
jų užtenka? Ar visas jų pa
jėgumas išnaudotas?

Iš vienos pusės turime švy
tinčių paveikslų. Prieš 15 me
tų atsidūrė šiame krašte ža
lias jaunuolis, o šiandien jis 
jau 15 knygų autorius. Kai 
važiavome iš Vokietijos, tik 
vienas mūsų dailininkas tepa
jėgė palikti savo vardą vokie
čių enciklopediniame žodyne, 
o nūnai čia jau keletas mūsiš
kių prasiskverbė į pirmaujan
čias galerijas ir buvo ten at
žymėti. Jeigu 1950 metais te- 
matėme tik keletą lietuvių pro
fesorių JAV universitetuose, 
tai šiandien jų yra jau kelias
dešimt. Visa tai, aišku, pirmoj 
eilėj yra atskirų individų nuo
pelnas.

Tačiau nemažesniu įnašu 
pasireiškė ir mūsų kolektyvai, 
o tai savaime parodo solida
rumą ir bendruomeninį atsa
kingumą. Masinės dainų ir šo
kių šventės, mažesni šokių, 
dainų ar vaidinimų vakarai,

Šiame numery:

• Baltų praeitį praskleidus.
• Neišnaudotos pajėgos.
• Kišeninės knygos įsigalėjo 

Amerikoje ir Europoje.
• Michelangelo paminklas žmo

nijai.
• Kristijonas Donelaitis.
• Estetinė sąvoka mene ir a- 

mate.

operų spektakliai — visa tai 
mūsų jaunimo įnašas, rodąs 
lietuvių kultūrą. Po tokių gru
pių net ir apsnūdusiam ar ati- 
tokusiam pasidaro nebe gėda 
būti lietuviu.

Taigi visiems mums ne gėda 
susimąstyti ties dvidešimtme
čio balansu. Daugeliu atvejų 
mes esame pralenkę visos tau
tos pasiekimus, nors čia mū
sų tėra vos keletas procentų. 
Žinoma, ten procentus numu
ša botagas, baimė ir Prokrus- 
to lova.

O vis dėlto sau giedoti him
ną reikštų pabaigos pradžią. 
Pasiekėme daug, bet ar nega
lėjome pasiekti daugiau? Ar 
visos mūsų profesorių, rašyto
jų ir kitų menininkų pajėgos 
išsemtos bei panaudotos? Aiš
ku, kad ne. Tatai ypač pasi
daro akivaizdu, kai nebeten
kame kurio. Tada pamatome, 
kad niekas nebegalės padaryti 
to, ko nespėjo padaryti Bir
žiškos, Pakštas, Šapoka ar 
Škėma su Kaupu. Vienam trū
ko ar trūksta laiko ar pinigo 
tam, kad galėtų pasakyti ar 
parašyti tai, ką težino ar te
gali gal tik jis vienintelis. Bet 
daugumui trūksta moralinės 
atramos, tos svarbiausios kū
rybinio ar mokslinio darbo 
paskatos. Nesakome, kad jos 
stokotų, bet kad jos galėtų 
ir turėtų būti daugiau ir pa
lankesnės, tai, rodos, niekas 
neabejoja.

Iš nesamo nereikalaujama 
nieko. Bet tai svarbiausia ir 
yra, ir visi tai mato, kad, anot 
to ruselio, “yra, tik kad neiš
lenda”. Jeigu, kaip sakyta, tik 
vienas, buvęs nežinomas, ra
šytojas išleisdino 15 knygų, 
vadinas, skaitytojų būtų pa
kankama. Jeigu trejetas tūks
tančių prenumeratorių įgalino 
istorinį visos pasaulinės trem
ties įvykį — Lietuvių Enciklo
pedijos išleidimą, tai rodo, 
jog turime gražų būrį mokslą 
suprantančių tautiečių. Jeigu 
lietuviška opera sutraukia pen
ketą tūkstančių žiūrovų vien 
tik Chicagoje, tai ženklas, kad 
nė muzikinės kultūros nesto
kojame. O vis dėlto, kai žinai, 
jog mūsų mokslininkų ar ra
šytojų veikalai, belaukdami iš
leidimo eilės, greičiau sulau
kia jų autorių mirtieB, — ne
gali likti tautiškai ir kultūriš
kai ramus ir patenkintas jau 
tuo, kas yra šiaip ar taip pa
daroma. Kurmiui pakanka že
mės kauburiuką išrausti, o iš 
šviesaus lietuvio, sąmoningai 
pasirinkusio kovą prieš rusiš
ką komunizmą, reikalautina 
kur kas daugiau.

B. Babr.

• Aloyzo Barono eilėraščiai.

• Biologinis žmonių giminės 
blogėjimas.

• Abejojimas dėl vieno taisy
mo.

• Pabarimai ir patarimai litua
nistams.

• O vis dėlto yra neaiškumų.
• Filmų įvairumai.

• Moterų gyvenimas; Lietuvos 
kunigaikštienė Birutė.
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ŠILTA PAVAKARE
Poeto Jono Aisčio šešiasdešimtąjį gimtadienį minint

KAZYS BRADCNAS

Šilta pavakarė, tartum lelijų 
kvapsnis, 

Pasklidusi svaiginančiu kvaitu, 
Giedra, kaip kūdikio šypsnys 

per sapną, 
Nerūpestinga, kaip Watteau.

Labai gyvai prisiminė šitas 
Jono Aisčio poezijos posmas, 
kada mes (brolis, maniškė ir 
aš) šių metų pilnose saulės 
atostogose, liepos mėn. 7 d., 
nekubėdami kasdieniniu fordu- 
ku braukėme j pietus nuo Bal- 
timorės Washingtono link. Bu
vo jau toks dienos metas, ka
da vėl anot to paties Aisčio —

O saulės spinduliai, kaip mie
žių varpos,

Nusvyra žemėn aukso akuo
tais.

Skubėti nebuvo ko. Ir kelio
nė ne turistinė. Keliolika metų 
gyvenus Washingtono pašonėje, 
juk viskas dešimtimis kartų 
ten lankyta, viskas, kas yra 
įdomesnio, matyta. Sostinėje 
užplanavę būti tuo metu, kada 
įstaigų ir įmonių žmonės, jau 
parėję iš darbų, jau pavaka
rieniavę, prisėda vakariniam 
atsikvėpimui. O mūsų suokalbis 
yra aplankyti Joną Aistį jo še
šiasdešimtojo gimtadienio pro
ga. Važiuojam tokioj nuotaikoj 
kaip į atlaidus. Net su tokiu 
atlaidiniu lauknešėliu, kuriame 
paguldyta pora butelių prancū
ziško vyno ir baltas, lietuviš
kas sūris.

Turime dar gerą pusvalandį 
laiko. Naujas, platus greitkelis, 
pavadintas Park Way, vingiuo- 
jasi žaliu, daug kartų matytu, 
bet nenusibodusiu gamtovaiz
džiu. Daug kas kaip tame, dai
na virtusiame Aisčio eilėrašty. 
Matome ir lauką, ir kelią, ir 
pievą, ir debesėlių tankų ižą, 
tik nebėra kryžiaus, šilo juos
tos mėlynos ir anos dainos 
graudumo...

* • •
Mintys kažkaip savaime nu

klysta į anuos laikus, kada mes 
buvome nepagydomai literatū
ros liga susirgę gimnazistai, o 
Aistis, tada dar rašęsis Jonas 
Kossu - Aleksandravičius, sa
vo “Imago mortis” knygoje 
1933 metais rašė:

Nešu vis taip džiaugsmingą ži
nią, 

Tartum Atėnams Maratoną — 
Širdis dar šaukia: Tempo! Fi- 

niš!
O man jau dvidešimt aštuoni!

Šiame numery:

• Jono Aisčio 60 metų sukaktį 
minint.

• Jono Aisčio eilėraštis.
• Neužbaigtas tautos epas.
• Dail. J. Bagdono studijoje.
• Havajų Arkadija.
• Tarp publicistikos ir mokslo.
• Atviras laiškas lietuviškai 

spaudai.
• Chaim Soutine garsas ir keis

tenybės.
• Lituanistikos Instituto orga

nizacija ir planai.
• Nauji leidiniai ir filmų įvai

rumai.
• Moterų gyvenimas,

Geltonsnapiai šeštokai anuo
met skaitėme šią poeto knygą 
ir svaigome jos burtuose. Gy
vo Aisčio dar nebuvome matę. 
Tačiau eilutėje suminėti “dvi
dešimt aštuoni” mums kažkaip 
atrodė, kad tai yra jau seno 
žmogaus amžius. Ir kaip keis
ta — dabar, kada važiuojame 
susitikti su šešiasdešimties me
tų Aisčiu, tiesiog negalim jo 
įsivaizduoti kitokio kaip dvide
šimt aštuonerių. Tik žinoma, 
mums dabar tie “dvidešimt aš
tuoni” jau atrodo pati žaliau
sia jaunystė.

O tada Vilkaviškio gimnaziją 
buvo apėmus tikra literatūrinė 
karštligė. Vien gimnazistai (ku
rių toje gimnazijoje buvo vos 
trys šimtai) naujos Aisčio kny
gos nupirkdavo kelias dešimtis 
egzempliorių. Jį skaitydavom 
kartų kartais, knygos nepasi
dalindami. Deklamuodavom, dai 
nuodavom ir poetą sekdavom 
ne vien tik savūos eilėraščiuos, 
bet ir... O už to daugtaškio sle
piasi toks nutikimas. Vienų 
metų advente į gimnazijos ren
giamą literatūros vakarą iš 
Kauno atvažiavo Aistis, Miški
nis ir Vaičiulaitis. Tada mes 
ir pamatėme pirmą kartą gyvą 
Aistį. Išvydome jį nedidelio 
ūgio (vaizdavomės aukštesniu), 
o kadangi buVo žiema, tai po
etas vilkėjo tokiu, vos žemiau 
kelių paltu, su kailine apikakle. 
Paltas aiškiai liudijo Kauną, 
nes čia Vilkaviškyje tokio su-

Jonas Aistis

kirpimo dar nebuvome pastebė
ję. O mūsų, gimnazistų, palte
liai buvo ilgi, kone iki žemės, 
labiau primeną kareivių “šine- 
lius”. Gi mano ir tas pats buvo 
jau nepataisomai nutrintas.

Po ano literatūros vakaro, 
artėjant Kalėdų atostogoms, 
išsiprašiau iš tėvų nupirkti man 
medžiagą naujam paltui. Tarp- 
švenčių dienomis nuėjau pas 
mūsų kaimo galulaukėse gyve
nantį didelio garso siuvėją 
Liudviką Broką ir jam ilgai 
dėsčiau, kokį man tą paltą pa
siūti, kaip uždėti apikaklę ir 
visa kitą. Grįžtant po atostogų 
gimnazijon, paltas buvo kaip 
nulietas. Visai toks pat, kaip 
regėtasis Aisčio. Su juo tikė
jausi nustebinti savo kambario 
draugą, bendraklasį Juozą Gra
žulį, tur būt, patį didžiausią 
Aisčio gerbėją, jau įsigijusį 
šaunaus poeto, beletristo ir ver
tėjo vardą moksleivių spaudo
je. Bet, kai iš namų tėvas jį 
atvežė Vilkaviškin, visa mano 
puikybė ir planuotas siurprizas

Nokstanti vasara Nuotrauka Juozo Mažeikos

dingo — Juozas vilkėjo taipgi Gal bus ne pagal aukštąjį eti- 
naujinteliu paltu, dar labiau 
panašiu į Aisčio negu ma-
nasis...

» * »

Paskendę šitokių prisiminimų 
šnektose, lenkiame Washingto- 
no miestą iš rytų pusės ir ar
tėjame į pietrytinius jo prie
miesčius. Pradedame lyg ir tru
putį baimintis. Juk tikriausiai 
šviesuoliška sostinės lietuvių 
kolonija bus prisiminus jų tar
pe gyvenančio ryškiausiojo mū
sų poeto Jono Aisčio šešiasde
šimtąjį gimtadienį. Juk vis dėl
to Aistis! Be abejo, šia proga 
jų bus užeita kaimyniškai poe
tui paspauti ranką, gal net au
tomobiliui nebus vietos kur pa
statyti. Ir kaip čia mes dabar?

Jonas Aistis
IŠ CIKLO

Afa/io giminės giesmė

II APMĄSTYMAS

Ne mano giminės garbės,
Ne didybės,
Ne žygių didžių
Ir ne jos milžino grobio 
Dabar pasigendu, 
O vienos
Tiesos tiktai
Ir teisybės...

Ne kraujo upelių,
Ne lavonų kalnų,
O valios
Ir noro gyventi,
Ne žygių,

.Pilkos
Kasdienybės:
Paprastos šviesiaplaukės mer

gaitės 
Su pynelių sijonu,
Su žalvario 
Ar sidabro 
Įmantriais pakabučiais, 
Su karoliais
Ir segėm, 
Su žiedais 
Ir dailia, 
Kuria skamba laukai, 
Ežerai ir šilai: 

tu nesulauksi, 
jaunas berneli, 
kad aš drebėčiau, 
kaip žalia rūtelė, 
aš tavęs jauno 
jau atsilenksiu, 
jau atsilenksiu 
saulelės slenksčiais, 
dienelės pazarėliais...

ketą?...
Tačiau prie Aisčio pastogės 

ramu ir tuščia, kaip laukuose 
per sekmadienio sumą. Šeimi
ninką namuose randame vienut 
vieną. Žmona Aldona su jauną
ja šeimyna išvažiavusi lankyti 
giminių Kanadon, o sukaktuvi
ninkas poetas dažo kambarius. 
Tada jau drąsiau ir laisviau 
tiesiame rankas, sveikiname ju
biliatą ir pakeliame prancūziš
kąjį už poeziją, poetą ir ateitį.

Įsikalbėjus, prasitariame ir 
apie ankstesnę mūsų “baimę” 
rasti šiandien čia ir daugiau 
mūsiškių. Šnekus poetas tik nu
moja ranka:

— Jeigu, va, šitaip kukliai 
ir bičiuliškai, tai miela ir ma-

Ne nusiaubtos šalys, 
Ne sodybų degėsiai 
Ir belaisvių varomos voros, 
Ne tvirtovių išgriautos 
Sienos man rūpi,
O žvalus,
Šaunus vaikinas
Ir jo:

bėras žirgelis, 
tymo balnelis, 
sidabro pentinėliai 

Dainomis ataidėję 
Ir iš žemės įsčių 
Pavasarį patvinusios upės 
Išplauti į paviršių.

f
Man rūpi
Paprasta
Ir kasdienė būtis: 
Lipdomas, 
žiedžiamas puodas, 
Sėjamas, 
Valomas laukas, 
Dievybei pilamas kalnas, 
Viskas, viskas-------
Žygiai ir niekšystės, 
Pasiaukojimas ir išdavimas, 
Garbė ir gėda, 
Meilė ir neapykanta, 
Gyvenimas ir mirtis...

Man knieti ir rūpi
Ne garbė, 
Ne didybė, 
O tiesa ir teisybė: 

ir nuoga, 
ir karti, 
ir kieta, 
bet visa! 

lonu. Betgi vašingtoniečiai lie
tuviai man buvo užsimoję šia, 
ne mano nupelnyta proga su
ruošti iškilmingą ir didelį ba
lių. Atsisakiau. Ir prisipažinsiu 
kodėl. Mat, esu padaręs, kas 
liečia visokiausią viešą links
mybę, beveik gavėnios apžadus. 
Ir šitokiose aplinkybėse. Karo 
metais gyvenau vokiečių oku
puotoje Prancūzijoje. Man gilų 
įspūdį padarė šiaip daugelio 
nerimtu laikomas Prancūzijos 
jaunimas. Per ketverius okupa
cijos metus nemačiau aš jo nei 
šokančio, nei kaip nors kitaip 
viešai besilinksminančio. Tai 
buvo akivaizdi rezistencinės 
dvasios demonstracija ir kie
tas prancūzo užsispyrimas. Ta
da ir tariau sau: kol negrįšiu 
laisvon Lietuvon, gana visokios 
apgaunančios ir iškilmingos 
linksmybės.

» # *

Jubiliejinės dienos mūsų po
kalbio temos dabar klajoja po 
neaprėpiamus literatūros lau
kus. Poetas jautriai džiaugiasi 
nūdieniniais lietuvių rašto lai
mėjimais ir pats dar vis didina 
kūrybinį kraitį. Tai su dideliu 
atidumu ir su spalvinga isto
rine perspektyva jau kuris lai
kas jo rašomas romanas iš 
ūkana apgaubtos, tolimosios 
prūsų praeities. Poetas yra bai
gęs ir dvylikos apmąstymų cik
lą “Mano giminės giesmė”, ku
rių vieną spausdiname ir šios 
dienos kultūriniame Drauge.

Jubiliato, kaip ne viena pro
ga galėjome patirti, esama ne 
vien tik- literatūrinės uždaru
mos žmogaus. Jis atviromis 
akimis seka visą mūsų kultū
rinio gyvenimo platumą, domisi 
mūsų visuomeniniais, net poli
tiniais klausimais, lukštena nū
dieninės filosofinės minties rai
dą ir stengiasi suvokti ateities 
pasaulio kontūrus. Visame ši
tame gausių problemų spiečiu
je poetas turi jų atžvilgiu ir 
savas, kartais net neįprastai 
originalias nuomones, kurias jis 
pokalbyje gyva ir savaip vaiz
dinga kalbu perteikia.

Šį kartą jis buvo neseniai 
baigęs skaityti Antano Macei
nos naują knygą “Niekšybės 
paslaptis”. Tad ir užkliuvome 
už niekšybės sąvokos aplamai 
ir už begalinio įvairių niekšybių 
derliaus mūsų dvidešimtame 

(Nukelta į 2 psl.)

NEUŽBAIGTAS TAUTOS 
EPAS

Stovime ant slenksčio 25 
metų liūdnos Lietuvos nepri
klausomybės praradimo su
kakties. Ir kai iš šimtmečio 
ketvirčio žvelgiame atgal į ho
rizontuose beslypinčius tautos 
laisvės rūmus, juose mums at- 
siskardena dainos ir karių 
gretos, vedamos gražiai nuau
gusių ir dar gražiau apsirė
džiusių karininkų, įsiūbuota 
ginklų fondo akcija, pakili, 
patriotinė nuotaika, skelbianti 
tautos nenurimimą be Vilniaus, 
ištikimybę Baltijai ir t. t. Ir 
net vienintelio nepriklausomos 
Lietuvos universiteto pavadi
nimas, aplenkiant pirmąjį lie
tuvių literatūros klasiką K. 
Donelaitį, plačiapetį Lietuvos 
švietėją M. Valančių ir kitus, 
mums mini karvedį, kurio 
žingsniai skambėjo tarp Bal
tijos ir Juodųjų jūrų... Tokia 
į gyvenimą žengė laisvoji Lie
tuva. Karingai, patriotiniai nu
siteikusi.

Tačiau, kai ginklai tapo iš
mušti iš tautos rankų ir laisvė 
priešų sumindžiota, kai lais
vos Lietuvos vardas išbrauk
tas iš žemėlapių, Lietuvą kul
tūringojo pasaulio tarpe atsto
vauti pasiliko Donelaitis, Čiur
lionis, visa eilė mūsų rašyto
jų, dailininkų ir aplamai kul
tūrininkų. Tegu laisvoji Ang
lija būna ištrinta iš pasaulio 
— ją amžiais atstovaus Sha- 
kespeare’as, Italiją —- Dantė, 
Vokietiją — Goethė ir t. t. 
Tokia jau pasaulio šventoji 
tiesa — labiausiai amžiams iš
lieka dvasiniai turtai, kūryba. 
Mūsų laisvoji Lietuva, regis, 
dar nesuspėjo į tai tinkamo 
dėmesio atkreipti...

Bet likimas lėmė, kad ka
riškai ir pabrėžtinai patriotiš
kai auklėta tauta, atėjus lai
kui, fiziniai sukūrė didį krau
jo epą, kuris laisvajam pasau
liui dar nėra visapusiškai pri
statytas ir kurio reikšmė tik 
ilgesnių dešimtmečių laikotar
pyje turės stipriau išryškėti. 
Tas epas — tai Lietuvos par
tizanų vestų laisvės kovų lai
kotarpis, prasidėjęs 1944 me
tų vasarą ir nusitęsęs iki 1956 
m., kada galutiną viltį laisvės 
kovai tęsti atėmė Vakarų ne
paremtas Vengrijos sukilimas. 
Tai epas, žiauresnis už Pirčiu
pį, Katyną, Dachau, Buchen
valdą ir kitus pragarus, ku
rių vaizdai pasirodo televizi
jose, dar vis tebeskambėdami 
žmonių lūpose...

Kaip sutiko Vakarų lietu
vis tautos, pasilikusios na
muose, kraujo epą? Greitai 
išpirko J. Daumanto dokumen
tinės “Partizanų’ knygos abi 
laidas, savo tarpe rado gyvų 
idealistų, kurie ryžosi vykti į 
mirtį, ruošė partizanų minėji
mus, apeigas prie jų simboli
nių kapų. Vakarų lietuvis tik
rai atliko karišką - patriotiš
ką pareigą toje dvasioje, ku
rioje jis buvo augintas lais
vos Lietuvos dienomis.

Bet kai J. Daumantas su 
savo vyrais atnešė pavergtos 

Lietuvos tikinčiųjų laišką šv. 
Tėvui ir laišką tremties lietu
viams, kai tie skaudūs laiškai 
buvo išversti į įvairias kalbas 
ir atskirais leidiniais plačiai 
paskleisti po žmones, mes sa
voje kalboje jų neišleidom jo
kia atskira brošiūrėle, mes jų 
parankėje neturim ir dabar, 
gal būt, net jau esame pamir
šę laiškų turinį. Savo nuotai
komis, gal būt, esame jau la
bai toli nuo tų skaudžių do
kumentų, kurie, kaip relikvija, 
turėtų būti šalia šv. Rašto 
kiekvieno lietuvio namuose. 
Štai kur ir yra atitrūkimas 
nuo Donelaičio, nuo Valan
čiaus ir nuo tų dvasinių tra
dicijų, kurios turėtų byloti 
amžinesnį tautos išlikimą.

Gal lietuvių tauta kada 
nors iš šio kraujo epo susi
lauks ir graikiškos “Hijados” 
ar suomiškos “Kalevalos” 
apimties veikalo. Dar konkre
tesnis dalykas — tai lietuviš
koji opera su libretu iš Lietu
vos partizanų epochos, ku
ri, berods, jau yra rašo
ma. Sukilimų parodoje praė
jusį pavasarį Čiurlionio gale
rijoje pastebėjom, kad daili
ninkų kūriniuose paskutinioji 
tautos kovų ir kančių epopėja 
dar nebuvo pakankamai stip
riai perkelta į drobę ar skulp
tūrą. Ir tikriausiai dėl to, kad 
dar neturėta pakankamos lai
ko perspektyvos, reikalingos 
monumentaliems kūriniams.

Išeivijos muzikinio gyveni
mo aktyvas, artėjant šimtme
čio ketvirčiui nuo Lietuvos 
laisvės netekimo, į kurios rė
mus įeina ir paskutinysis fizi
nis tautos kraujo epas, ryž
tasi jį ryškiai paminėti. Tik 
ne gedulingais paradais, ne 
kalbomis prie simbolinio Lie
tuvos partizano kapo, bet di
deliu, sunkiu, retu, monumen
taliu ir iškilmingu kūriniu — 
Verdi “Reųuiem” ir nauja tau
tine komp. Br. Markaičio, SJ, 
kantata “Vilniaus varpai”, 
kur visi tautiniai simboliai, 
tautos kančios, kovos ir ver
gijos numetimo pastangos įsi
lieja į viltingą Vilniaus varpų 
gaudimą, šis užmojis, iškilęs 
iš Lietuvių operos veržlios ini
ciatyvos, yra ryškus posūkis 
į mūsuose naują Vakarų kul
tūros tradiciją masine prasme, 
kur didelius, giliai vertingus 
įvykius reikia papilnėti tikrai 
brandžais, monumentalaus gar 
so kūriniais.

Tad ir reikia nuoširdžiai pa
sidžiaugti, jog šiuo keliu su
ka išeivijos lietuviai, keliu, 
kuriuo nuo seno eina kultū
ringosios tautos. Muzikinis - 
intelektualinis įvykis deramai 
primins ir pagerbs ne tik žu
vusius už Lietuvos laisvę, bet 
ir Lietuvos laisvės dienas, ku
riose buvo visuotinai įžiebta 
anoji dvasia, kuri, nelaimių 
dienoms atėjus, gal būt, su
burs ir nemirštamą tautos 
kraujo epą. Ateinantiems lai
kams dar lieka didis uždavinys 
— įkūnyti jį kūrybinėje plot
mėje. VI. Rmj.
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NAUJOJI ARCHITEKTŪRA IR MES

Atsimainymo parapijos lietuviškoji bažnyčia Maspeth’e, N. Y. 
Architektas Jonas Mtilokas

Mūsų dienų greita ir plačiai 
paplitusi technikos pažanga, 
leisdama pakelti gyvenimo lygį, 
kartu iškelia ir vieną kitą ne
lengvai sprendžiamą problemą. 
Tai matome kad ir naujoje ar
chitektūroje, kuri, sulaužiusi 
suakmenėjusias tradicijas, sten
giasi sukurti naujas formas. 
Mūsų laikotarpio architektūros 
vienas būdingų bruožų yra ten
dencija vis labiau paisyti tau
tinės architektūros tradicijų 
bei vietos klimato reikalavimų. 
Tačiau daug žymių naujosios 
architektūros kūrėjų kovojo ir 
už, taip vadinamą, “tarptautinį 
stilių”, kiekvieną mėginimą vie
nu ar kitu būdu panaudoti tau
tinės architektūros savybes 
naujose statiniuose laikydami 
romantizmu.

Gožimasis į tautines formas
“Tarptautinio stiliaus” šali

ninkų darbai nutolino architek
tūrą nuo vietinių aplinkos są
lygų ir tautinės kultūros ap
raiškų. Tačiau ilgainiui tai su
kėlė stiprų pasipriešinimą. Ko
voje prieš “tarptautinį stilių” 
architektūroj dabar daug reikš
mės turi Azijos, Afrikos ir Lo
tynų Amerikos tautų pastangos 
laikytis savo tautinių tradicijų, 
noras visomis priemonėmis, jų 
tarpe ir architektūrinėmis, at
gaivinti ir išvystyti savitą, tau
tinę kultūrą.

Pastaruoju metu net ir kai 
kurie tarptautinės architektū
ros šalininkai jau pripažįsta 
būtinybe skaitytis su vietinė
mis tradicijomis. Tai aiškiai 
matome kitų kraštų naujoj ar
chitektūroj ir JAV žymiausių 
architektų pastangose sukurti 
formas, artimas tautinėm sa
vybėm.

Suomijos pavyzdys
Tačiau gal didžiausios s:kmės 

šioje srityje yra pasiekusi

Šiame numery:
• Naujoji architektūra ir 

mes.
• Dėl mūsų patriotikos mas

to.
• Naujoji Aloyzo Barono 

knyga.
• Dail. Jurgį Šapkų aplan

kius.
• Stasės šakytės eilėraščiai.
• 25 metai nuo didžiojo cho

rų pasirodymo New Yorke.
• Apie meną sovietų litera

tūroje.
• Spygliai ir dygliai.

Skandinavija ir Suomija. Da
bartiniu metu Suomija, žinovų 
teigimu, modernios tautinės ar
chitektūros vystyme užima pir
maujančią vietą pasaulyje, o jo
sios pastangos bei savitos sta
tybos kokybė daro gėdą net 
turtingiausiems kraštams. Ne
paisant gilių karo žaizdų ir di
delių nuostolių žmonėmis bei 
turtu, Suomija savo menui, kar
tu ii* architektūrai, skiria di
džiausią dėmesį. Suomių meni
ninkai ir architektai savo tėvy
nėje apgaubti ypatinga pagar
ba. Tai gražiai patvirtina kad 
ir toks menkas faktelis, kuris 
būtų neįsivaizduojamas kokiame 
nors kitame krašte. Suomių 
dienraščių pirmame puslapyje 
didelėmis raidėmis rašoma: 
“Architektas Saarinen grįžta iš 
Amerikos”. Kitam gi puslapyje 
skaitytojas randa tik mažą ži
nutę, kad tuo pačiu laivu plau
kia ir Greta Garbo.

Suomiai labai brangina savo | 
senus architektūrinius pastatus 
ir jų negriauna, kaip kad daž
nai atsitinka JAV. Suomių ar
chitektams pavedama planuoti 
ir statyti miestus, atsižvelgiant 
į architektūrinius reikalavimus. 
Todėl ir nenuostabu, kad Suo
mijoje architektūra gyvena žy
dėjimo laikotarpį. Suomių vi
suomenė yra labai inteligentiš
ka ir išprususi, savo meninin
kams stato didelius reikalavi
mus, o architektų meninius lai
mėjimus labai vertina.

Kūrybingieji japonai ir kiti
Jeigu žvelgsime į kitus kraš

tus, tai savitos tautinės archi
tektūros kūrime yra daug pa
siekusi Japonija. Iš daugelio 
žymių japonų architektų Ken- 

Kiaiečiu šv. Teresės kataliku misija Chicagoje — kiniečių tautiniai bruožai modernioje architektūroje

Tautinių bruožų tendencija 

modernioje architektūroje

P. GAUCYS

zo Tendži apdovanotas didžiąja 
tarptautine architektūros ir me
no premija. Jo kūriniai (Taikos 
centras Hirosimoje (1959), Si- 
getsu Meno centras Tokijo 
(1958), Kagavos prefektūra Ta- 
kamatsu (1957) ir kt. atkreipė 
į save viso pasaulio architektų 
dėmesį.

Japonų liaudies architektūra 
pasižymi paprastumu, konst
rukcijų lengvumu, užleistais sto
gų karnizais, dideliais langais 
ir kruopščiu prisitaikymu prie 
vietos gamtinių sąlygų. Kenzo 
Tendži meistriškai panaudoja 
pagrindinius liaudies architektū
ros principus. Šalia to, žinovų 
teigimu, būdingos Tendži kūry
bos ir aplamai dabartinės ja
ponų architektūros savybės yra 
miniatiūrinių sodelių, vandens 
baseinų su akmenimis, o taip

(Nukelta į 4 psl.)

Apie knygos propagavimą, Aloyzą Baroną
■ ■ rrc I ■ ,rir jo Saules grįžimą

ALOYZAS BARONAS
TITAS ALGA

dar jeigu jis šviežias ir įdomus, 
yra džiuginantis ir sveikintinas. 
Šitokiais šviežiais knygos pro
pagavimo met idais skaityčiau 
akademikų (a' jitininkų, ginta- 
riečių, santariečių) rengiamus 
sau artimesnių autorių veikalų 
pristatymus visuomenei. Jie ne
mažiau naudingi pačiam jauni
mui, o labiausiai, žinoma, kny
gai. Svarbią vietą šioje srityje 
užima ir kai kurių žurnalistų 
reportažai, apmąstymai, pašne
kesiai apie knygą ar jos auto
rių, skirti ne knygos įvertini
mui, bet nuolatiniam primini
mui, iškėlimui faktų apie jos 
gimimo aplinkybes, autoriaus 
norus, tikslus, pažiūras. “Dir
voje“ nemaža tokių straipsnių 
prirašė Bronys Raila, o “Nau
jienose” — Jašinskas ir Cicė
nas. “Drauge” jau ne vieną,

Saulės 
grįžimas

Aloyzas Baronas, SAULES 
GRĮŽIMAS. Novelės. Nidos kny
gų klubo leidinys. 1964 metai, 141 
psl. kaina $1.50 minkštais ir $2.00 
k’etais viršeliais. Gaunama "Drau
ge”.

Lietuviška knyga tremtyje 
platintojų ir propaguotojų šian
dien reikalinga daugiau negu t'^rai įdomų pašnekesį su nau- 
bet kada, todėl kiekvienas pa- JUjU leidinių autoriais davėVla- 
sinešimas tąja kryptimi, ypač das Ramojus. Jis pasirodė su-

Marijonų vienuolyno kiemas Chicagoje. Architektas Jonas Kova

gebąs savo tiems pašnekesiams 
sudaryti autentišką, nebanalų 
foną, sugebąs autoriams duoti 
įdomių, provokuojančių klausi
mų.

Savo paskutiniame (“Drau
gas”, birželio mėn. 20 d.) po
kalbyje su Aloyzu Baronu jo 
naujojo novelių rinkinio “Sau
lės grįžimas” pasirodymo pro
ga Vladas Ramojus šitaip sam
protauja:

“Kažin ar kuris kitas rašy
tojas buvo tiek vanotas kriti
kų, kaip Aloyzas Baronas, ši
tokioje “vanojimo” dvasioje su
formuotu intriguojančiu klausi
mu pavadintas ir patsai pasi
kalbėjimas.

Skaitant tuojau kyla mintis: 
Kokie gi nevidonai vargšą ra
šytoją taip jau negailestingai 
vanojo? Reikėtų prisiminti eilę 
recenzijų įvairiuose mūsų laik
raščiuose ir žurnaluose, eilę 
užuominų, tartų apie šio rašy
tojo kūrybą viena ar kita pro
ga. Jų buvo nemaža. Betgi ir 
knygų Aloyzas Baronas nema
ža prirašė. V. Ramojus jų net 
šešioliką priskaičiuoja. Taigi 
buvo apie ką rašyti. Buvo pro
gų ir pagirti ir susilaikyti ir 
kritiškiau prasitarti. Kritiškiau
siai prasitarė nebent “Literatū
ros lankų” recenzentas, kalbė
damas apie pirmąsias Aloyzo 
Barono knygas. Tačiau šis žur
nalas nemažiau kritiškai savo 
laiku vertino ir Jurgį Jankų ir 
Nelę Mazalaitę ir daugelį kitų. 
Jau patsai faktas, kad šis žur
nalas ėmėsi knygą vertinti, skai 
tytinas reikšmingu autoriui ir 
pačiai knygai, nes, kiek prisi
menu, ne kiekvieną knygą “Li
teratūros lankai” recenzuoda
vo. Taip, kad vargu būtų gali
ma teigti, kad Aloyzą Baroną 
būtų kas nors išskirtinai “va
nojęs”.

Patsai rašytojas, atrodo, kri
tikams ypatingo antagonizmo

(Nukelta į 2 psl.)

DĖL MŪSŲ PATRIOTIKOS 
MASTO

Sunku padėti tašką tokiame 
klausime, kuris išsiplečia, iš
sišakoja įvairiais kanalais. Vil
nius ar Šiluva pasidarė, kaip 
Vokietijoj buvęs klausimas: 
Maskva ar Roma. Ano klausi
mo, kurį iššaukė V. Ramono 
romanas, paraštėje taip pat 
prisistatė ir Vilnius. Girdi, nei 
Maskva, nei Roma, o Vilnius! 
Panašiai šiuo kartu: nei Šilu
va, nei kas kitas, o tik Vilnius.

Kodėl Vilnius kai kieno gal
vojime iškyla kaip apspren
džianti vertybė? Ar dėl to, 
kad jis mūsų istorinė sostinė? 
Betgi sostinių turėjome ne vie
ną. Ir sostinė yra reliatyvus 
dalykas. Berods Pakštas kita
dos siūlė sostinę kelti į Klai
pėdą, ir tai dar gali būti pada
ryta dėl įvairių priežasčių. Ar 
dėl to reikia Vilnių daryti 
mastu ar bent simboliu visų 
tautinių mūsų rūpesčių bei bu
dėjimų, kad šiai sostinei grėsė 
ir grės kėslai? Betgi panašioj 
padėty buvo ir bus mūsų Klai
pėda? Negi tautai viena kūno 
dalis daugiau brangi negu ki
ta?

Prisimintina Klaipėda šiuo 
atveju ir dėl to, kad ji yra 
Vakarų Lietuvos simbolis, kaip 
Vilnius Rytų Lietuvos. Abiem 
šiems tautos sparnams yra pa
naši grėsmė, užtai, atrodo, 
perdėtas vilniečių balsas, ku
ris težiūri savo (Rytų Lietu
vos) sparno. Panašiai nedžiu
gintų mūsų vakariečiai, jeigu 
jie vienpusiškai — tik per sa
vo prizmę — žiūrėtų į visus 
Lietuvos reikalus ir bandytų 
mus ta kryptimi lenkti. Klai
pėdiečiai, jei būtų katalikai, 
gal šiuo atveju išeitų kovon ir 
už Šiluvą. Juk kitados tei
sėja E. Jaškevičiūtė keletoje 
straipsnių buvo kėlusi Šiluvos 
Dievo Motiną, kaip Vakarų 
Lietuvos globėją, Jūrų žvaigž
dę, nors pati savo kilme buvo 
vidurio Lietuvos vaikas.

Jos motyvai anuomet, kai 
Vakarų Lietuvai grūmojo hit- 
lerizmas, buvo įdomūs ir ori
ginalūs ne tik tautine prasme, 
bet ir religine. Tačiau didesnio 
atgarsio ji nerado. Tuo tarpu 
atgarsį randa vilniečių balsas, 
nes jis pagrįstas suvisuotin
tu ir sukoncentrintu patriotiz
mu. Toj vilniečių motyvaci
joj slypi neabejotina super- 
patriotika, kurią galima iš
reikšti žodžiais: “Viskas Lie
tuvai!” ir “viskas per Vilnių!”

Tai yra tas pradas, kuris 
vienus greit sužavi, o kitus 
dar greičiau sulaiko. Visad su
žavi idealas, kuris peraukštai 
pastatomas. Bet kartu jis su
laiko dėl pavojaus patekti į 
nerealumą. Jau ne vieną kar
tą ir ne viena proga praeity 
buvo susikirsta dėl pertempto 
patriotizmo. Kirtosi ne tik ku
nigai su patriotais, bet ir pa
tys patriotai tarp savęs. Tarp 
kunigų taip pat buvo ne vie
nas, kuriam Lietuva buvo pa
sidariusi viskas. Štai, pavyz
dys, kurį pateikia Vaižgantas 

savo raštų XIX tome (54-55 
psl.). “Ultra nacionalistai lie
tuviai su kun. Ambroziejum, 
kun. Stakele, kun. Olšauskiu, 
dr. Basanavičium ir kitais pa
sišovė būti Vilniaus general
gubernatoriui talkininkais ko
voje su polonizmu ypač kata
likų bažnyčiose... Dr. Basana
vičiaus masinami dėtis į for
maliąją (jų) sąjungą, mes, aš, 
A. Smetona ir kiti griežtai at
sisakėme... Mes griežtai pažy
mėjome skirtumą tarp lietu
viškųjų tautininkų ir ‘nacio
nalsocialistų’ ”.

Tarp svetimų kraštutinybių, 
yra didesnis pavojus pamesti 
savitą patriotizmo mastą ypač 
tiem, kurie į tas kraštutinybes 
pernelyg įsistebi. Polonofobai 
ne kartą yra tapę rusofilais ir 
rusofobai darėsi polonofilais. 
Tokių reiškinių mūsų tarpe yra 
buvę, ir kažin ar mes norėtu
me nūnai — po ilgesnės tau
tinės brandos — vėl matyti 
bręstančius panašius vaisius. 
Mūsų priemonės, parafrazuo
jant Tumą, turėtų eiti iš mū
sų pačių, atseit — iš savito 
galvojimo, nublaivinto ir pa
sverto turimomis etinėmis bei 
krikščioniškomis vertybėmis. 
Patriotizmas pats nėra verty
bių mastas, juo labiau nėra 
mums palyginamasis mastas 
kitų — kaimynų patriotika, 
kaip ją beimtume — teigiamą
ja ar neigiamąja prasme. Kai 
jau tautybę statome aukščiau 
už krikščionybę arba maišo
mės, nežinodami, kuri aukš
tesnė, tada ir veliamės lyg 
vilnų kamuolėlis. Priveliame 
ištisas spaudos skiltis, pažer
dami pasipiktinimo, įsiskaudi- 
nimo žodžių...

Gal reikėtų įsidėmėti žodžius 
neabejotino patrioto A. Sme
tonos, užrašytus kitados “Vil
tyje” (1912, Nr. 143):

“Katra, tautybė ar kataliky
bė, reikia aukščiau statyti? 
Kas taip klausia, tas mano, 
jog doros atžvilgiu tautybė 
esanti ne krikščionybės rėmuo
se, bet už jų... Krikščionybė 
yra platesnė sąvoka. Tautybės 
sąvoka įvertinama krikščiony
bės mastu. Ši ne viršuj ir ne 
apačioj, o visur... Krikščionių 
mokslas deda ribas, kiek tolu
mo savo reikalais turime tei
sės siekti, saugoti bei plėtoti 
savo tautybę”.

Dėmesio verti ir kiti A. Sme 
tonos žodžiai, paskelbti ten pat 
metais vėliau (Nr. 37): “Ne 
pirma ir ne paskui, bet iš kar
to reikia auklėti žmoguje ka
talikas, lietuvis, pilietis”. De
ja, mes pradėjom vaikščiot tik 
lietuvybės kojom ir dėl to šlub- 
čiojam. Galvojam, jog šią ko
ją reikią labiau miklinti, nes 
jai labiau gręsia atrofija. Ar 
negrėsė toks pat pavojus ir 
tais laikais, kai A. Smetona 
rašė anuos žodžius ? Didžiau
sias pavojus, koks visada gre
sia, tai išleisti iš akių organinį 
ugdomųjų vertybių ryšį.

St Y.
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Lietuvis ambasadoriaus privilegijoj
Dr. V. Vyganto laimėjimas Pax Romanoje

Prieš keletą dienų JAV sos
tinėje baigėsi tarptautinės ka
talikų studentų federacijos Pax 
Romana visuotinis suvažiavimas
— Interfederal Assembly. Ši 
tarptautinė federacija, apiman
ti keletą milijonų narių iš visų 
pasaulio kontinentų, rasių ir 
kultūrų, mums, lietuviams, gal 
mažiau žinoma. Ne visiems ži
nomas faktas, kad šiai judriai 
ir dinamiškai federacijai vado
vavo net tris kadencijas mūsiš
kis dr. Vytautas Vygantas. Pa
sirengimai Washingtono suva
žiavimui didele dalimi gulė ant 
jo pečių. Po trijų kadencijų į- 
tempto darbo Pax Romanoj Dr. 
Vygantas buvo laukiamas grįž
tant tik į lietuviškojo darbo 'ba
rus. Bet vašingtoninis suvažia
vimas pasilaikė jį ketvirtajai 
kadencijai.

Šis įvykis vertas dėmesio. 
Pax Romana istorijoj dar ne
buvo atsitikimo, kad pirminin
kai būtų ilgiau nei vieną, dau
giausia dvi kadencijas. Rekordą 
laimėjo mūsiškis, dargi egzilas
— be savos laisvos tėvynės. Ki
tados, kai Lietuva buvo laisva, 
vieną kadenciją turėjom vice
pirmininku dr. Pr. Dielininkai- 
tį. Kad šiai federacijai vado
vautų lietuvis, dargi egzilas, 
taip pat dar nebuvo Pax Roma
na istorijoj.

Dr. Vyganto įvertinimas tarp
tautinėje šio sąjūdžio plotmė 
je yra kartu jo ir mūsų laimė
jimas. Mums malonu, kad jis, 
išaugęs mūsų tautinėje bendruo
menėje ir ligi šiol likęs akty-. 
viu jos nariu, pasidarė taipgi 
nepakeičiamu vadovu Pax Ro
manos tarptautiniame bare. Ma
lonu lietuviams studentams, o 
ypač ateitininkų sąjūdžiui, iš ku 
rio tiesiogine prasme dr. Vy
gantas išaugo, jame išbandė sa
vo jėgas ir sukaupė savin tą di
delį idėjinį ir organizacinį ka
pitalą, kokį ateitininkija turi.

Pažiūrėkime į dr. Vyganto ke
lią šios tarptautinės veiklos 
aukštumosna. Jis prasideda su 
“Lituanus” žurnalu, kuris dau
geliu atžvilgiu yra dr. Vyganto 
kūrinys, štai 1957 m. Vygantas 
atstovauja studentus ateitinin
kus Pax Romana suvažiavime 
San Salvadore. Nusiveža ten 
glėbį “Lituanus” žurnalų; tai 
buvo lyg jo vizitinė kortelė. Grį
žęs namo, Vygantas suburia eg 
žilų katalikų studentų organi
zacijas. Pax Romana suvažia
vime Eichstaette ši Egzilų ko
misija buvo pripažinta pilnatei
siu nariu ir Vygantas buvo iš
rinktas jos atstovu į Pax Ro

mana vyriausią valdybą — Di- 
recting Committee. Čia jis savo 
darbu taip užsirekomenduoja, 
kad sekančių metų suvažiavime

Šiame numery:
• Lietuvis ambasadoriaus pri 

vilegijoj.
• Ko mes labiausiai pasigen- 

dam.
• Pasikalbėjimas su kompo

zitorium Bruno Markaičiu,
S. J.

• Prof. S. Kairio atsiminimų 
tomo recenzija.

• Meno paroda Dainavoj.
• Vyčių choro koncertas.
• Vlado Šlaito eilėraštis.
• Salomėjos Nėries tragedi

jos klausimu.
• Moterų gyvenimas.

ARCNAS LIULEVIČIIJS

visos Pax 
Tai buvo 
ir tai ne

Prieš

Maniloje išrenkamas 
Romana pirmininku, 
tikrai didelis įvykis, 
vien mums, lietuviams, 
metus egzilų sąjungos atstovui 
dar teko sunkiai kovoti dėl eg
zilų sąjungų pripažinimo, šių 
nuotaikų pasikeitimas buvo dr. 
Vytauto Vyganto darbo, orga
nizacinės patirties ir vado orien
tacijos pripažinimas bei įverti
nimas.

Su naujuoju pirmininku kei
čiasi ir Pax Romana organiza-

Dr. Vytautas Vygantas

cijos orientacija. Prieš tai Pax 
Romanos dėmesys buvo kreipia
mas j organizacinę mechaniką. 
Vygantas pradeda naują Pax 
Romana sąjūdžio laikotarpį; jis 
kreipia šį sąjūdį idėjinio su
brendimo kryptimi. Ypač jis rū
pinasi naujų Afrikos ir Azijos 
valstybių studentijos idėjiniu 
brandinimu. Vyganto darbas pa
sirodė taip svarbus, kad jis per
renkamas antrajai kadencijai 
1960 m. Lisabonoje ir trečiajai 
1962 m. Montevideo suvažiavi
me. Pagaliau ir šią vasarą vy
kęs Pax Romana suvažiavimas 
Washingtone randa, kad dar ne
galima apsieiti be Vyganto — 
jis išrenkamas ketvirtajam ter
minui.

Vygantas yra kuklus žmogus, 
todėl šie sakiniai jam bus ne
laukti. Savo asmeniui jis neski
ria didesnio dėmesio. Kaip tik 
dėl to jo pasisekimas turi giles
nes šaknis. Jis patraukia jau
nesnius savo draugus kaip tik 
tuo, kad turi plačių akiračių, 
aukšto idealo suvokimo ir taik
lių, tikrovei tinkamų sprendi
mų. Jis tiesiog jaučia, kas da
ryti ir kaip. Tiems, kurie jį ii 
gėliau pažįsta, jis nėra tik vei
kėjas, nes jo darbas remiasi gi
liu tikėjimu, aštriu protu ir pla
ningu, patvariu darbu. Tiesiog 
neaišku, iš kur Vygantas su
griebia laiko plėsti savo idėji
niams akiračiams, sekti litera
tūrą, daug galvoti ir planuoti, 
o svarbiausia visur spėti laiku. 
Tas "visur”, mūsų akimis, per
nelyg šakotas. Juk pagrindinė 
jo tarnyba pakankamai mobili
zuoja jėgas. (Jis yra American 
Airlines vyriausias ir vieninte
lis komercinis psichologas). A- 
teitininkų Federacijoj dr. Vy
gantas yra generalinis sekreto
rius. Be to, jis dalyvauja Alte, 
kaip tarybos narys. Ilgą laiką 
— nuo pradžios buvo Lituanus 
leidėjas ir eilės kitų valdybų 'bei 
darbų dalyvis.

Dr. Vygantas retas ta pras
me, kad darbe suderina aukš
tas profesines pareigas ir vi 
suomenines, lietuviškąjį darbą, 
amerikietinį ir tarptautinį. Kaip 
kalbėtojas, jis gal labiau žino
mas Pax Romanos įvairių kraš
tų studentams ir amerikiečių 
visuomenei, negu pas mus pa
čius, nors ir čia keliauja po 
kolonijas bei stovyklas, visad 
palikdamas stiprų įspūdį. (Be 
kitko, jis laisvai vartoja ne tik 
savą ir anglų kalbą, bet ir vo
kiečių).

Sveikiname naująjį dr. Vy
ganto laimėjimą tarptautinėje 
plotmėje. Linkime jam sėkmės 
ir ištvermės, tęsiant šį atsa
kingą darbą. Kaip lig šiol, taip 
ir toliau jo vadovaujamoji Pax 
Romana, tikėkime, pasisavins 
ne vieną lietuviškoj mokykloj 
išaugusį patyrimą, idėjinį su
brendimą, organizacinės meto
dikos laimėjimą. Dr. Vygantui 
tenka retos ambasadorystės 
privilegija ir kartu didelė naš
ta bei asmeninė auka. Juo mes 
didžiuojamės ir jis jau nūn yra 
pavyzdys jaunesniesiems, ką ga
li padaryti vienas žmogus, tu
rėdamas didelį idealą, gerą pa
siruošimo mokyklą ir asmeninio 
darbo sistemą.

"Vilniaus varpai", kurie skambins
žuvusiųjų atminimui

Pasikalbėjimas su kompozitoriumi kun. Bruno Markaičiu, S.J.

Spaudoje neretai skaitome 
apie dabartinio lietuvių jėzuitų 
provinciolo kun. Bruno Markai- 
čio, S.J. kūrybinius darbus.

Kompozitoriaus Markaičio 
vardas vėl ryškiai iškyla lietu
vių visuomenėje ryšium su Lie
tuvių Operos Chicagoje rengia
mu monumentaliu Žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę paminėjimu, ku
ris įvyks ateinančių metų ge
gužės 23 dieną, McCormack 
Place, Chicagoje. Minėjimo pa
grinde bus koncertas, kurio me
tu jungtinis 200 asmenų cho
ras, susidedąs iš Lietuvių Ope
ros Chicagoje, Alice Stephens 
ansamblio, Toronto “Varpo”, 
Lietuvos Vyčių ir “Tėviškės“ 
parapijos chorų, su solistais, 
Aleksandrui Kučiūnui diriguo-

Kompozitorius Bruno Markaitis, a. J.

Nunokusi vasara Nuotrauka Vytauto Maželio

jant, išpildys garsųjį Verdi kū
rinį “Reųuicm ir naują Mar
kaičio kantatą “Vilniaus var
pai”, kuriai žodžius parašė poe
tas Kazys Bradūnas. Solistus 
ir jungtinį chorą palydės pilnos 
sudėties simfoninis orkestras.

Šiltą sekmadienio dieną susi
tikome su kompozitoriumi Tė
vų Jėzuitų vienuolyne, Chica
goje, kukliame jo kambaryje, 
kurio langas atveria žalią Gage 
parką. Kambaryje tik lova, ra
šomasis stalas, klaupka maldai, 
keletas religinių paveikslų ir 
lentyna, nudėta gaidomis. Kai 
kurios dar visai šviežios, tik 
lengvi pieštuko brūkšniai bėga 
per linijas. Tai paskutinių die
nų darbas, tai nebaigti kūriniai. 
Čia pat matau ir atverstą Čai

Kai kurios vietos pa- 
pieštuku. Daugumoje 
Čaikovskis prisimena 
kančią, reiškia nepa-

kovskio dienoraštį, išleistą ang
lų kalba, 
brauktos 
tos, kur 
kūrybinę
sitenkinimą, kad per mažai dar 
sukūręs, kad nieko vertingo dar 
nepalikęs.

— Ar šiame kambaryje ir 
kuriate? — paklausiau kun. 
Markaitį, nustebęs, kad nema
tau nei pianino, nei kitokio ins
trumento ?

— Taip. Dažniausiai kaip tik 
toje kėdėje, kurioje tamsta da
bar sėdit. Rašau be instrumen
to ir tai man labai palengvina 
kompoziciją, nes galiu rašyti 
bet kur.

(Nukelta į 5 psl.)

KO MES LABIAUSIAI 
PASIGENDAMA

Ne savos žemės reikia žmo
gui po kojų, nes žemė savaime 
mus laiko, nesvarbu kokia — 
svetima ar sava. Atramos 
klausimas yra žmogiškas gi
liausia prasme, sakytume, eg 
zistencinis. Fizinė egzistencija, 
nors ir kaip ją laikytume svar
bia, vis dėlto yra antrinė. Pir- 
mon eilėn mums reikia žmo
nių.

Būti su žmonėm rodos tiek 
pat natūralu, kaip ir vaikščio
ti savom kojom ant žemės. 
Kas kita būti tarp žmonių — 
suprastam, įvertintam, gerbia
mam ir mylimam. Ši žmogiško
ji atrama neišsisprendžia be 
tam tikrų centrų ir koncent- 
rų. Gamtos dėsniai galėtų 
mums labiau paaiškinti šį psi
chologinį principą. Kaip pro
tonai ir elektronai turi įcent
rinę jėgą, kaip planetos kon
centruojasi apie saulę, taip ir 
atskiri žmonės, augdami, skrie
ja savo dvasinėm gravitacijom 
apie kuriuos nors centrinius 
asmenis. Kūdikiui tokie as
menys yra tėvai, vaikui jau ir 
mokytojai, paaugliui jau ir 
draugai, jaunuoliui mylimieji, 
žavimieji asmenys, subrendu- 
siajam — visuomenės prana
šai, reformatoriai, mokslų he
rojai.

Žmogaus atramos centrai 
nėra tokie vientisi, kaip gam
tos kūnų. Žmogaus skalė ta 
prasme yra platesnė ir kom- 
plikuotesnė. Žmogaus pasauly
je susipina visa eilė koncentrų 
ir jie vienas kito nenaikina, 
tik papildo ir praplečia. Psi
chologiškai būtų netgi grės
minga atsiremt į vieną kurį 
žmogiškąjį centrą. Jei tėvai 
perdaug ilgai yra vieninteliu 
vaiko ar jaunuolio centru, pa- 
raližuoja normalų jo įsijungi
mą į kitus centrus. Tada iš
auga vadinamas tėvų kom
pleksas. Vaikas, augęs užda
roj šeimoj, darosi nebe vaikas, 
o senis. Jis nebetinka kitų vai
kų draugystei. Toks šeimai 
koncentruotas vaikas greit pa
sijus vienišas, izoliuotas, ne
pritapęs tarp žmonių.

Žmogiškos atramos klausi
mas turi ii' savo moralines ri 
bas. Kartais tėvai pernelyg 
viską suveda į savo valią: 
“Taip sakau — taip turi bū
ti!” Betgi tėvų valia nėra aukš 
čiausias moralės matas. Vai
kas, kol mažas, gali sutapa
tinti savo pasąmonyje tėvą su 
Dievu, bet vėliau, paaugęs, iš
skirs šią tapatybę. Ir nežinia, 
kas iš to liks tėvui ir kas Die
vui. Greičiausia vaiko atramoj 
neliks nei vieno, nei antro. Kas 
kita, kai tėvai kreipia vaiko 
dėmesį į aukštesnį moralinės 
atramos centrą. Tada ir jie pa
tys lieka vaikui ilgam pagar
bos verti tarpininkai — ref
lektoriai, šalia kitų, vėliau iš
kylančių, tarpinių veiksnių.

Tarpiškieji ugdymo veiks
niai išlygina ir išbalansuoja 
vienpusiškai į save koncent
ruotas jauno žmogaus įtakas. 
Tokių tarpininkų vaidmuo vi
sada yra kuklus. Tai ženklina 
esmiškai skirtinga jų laikyse
na. Tokie tėvai, mokytojai, ku
nigai, veikėjai, politikai nekal

ba kaip dievai iš savo sosto. 
Jie anaiptol nesijaučia esą su 
dievintieji autoritetai. Gal dėl 
to kartais jie atrodo jaunes
niems nepakankamai įtaigūs 
ir imponuojantys. Tik vėliau 
jie prisimenami vis labiau ir 
gerbiami vis giliau.

Tas “vėliau” daug ką at
skleidžia ne tik atskirų žmo
nių gyvenime, bet ir istorijoj. 
Negreit žmonės suvokia tą 
komplikuotą ir kartu balan
suotą bręsmo sistemą. Grei
čiau žmonės pagaunami nepa- 
prastybių. Greičiau sužavimi 
žmonių, kurie dedasi esą die
vais. Dėlto Hamurabi - illu 
(dieviškasis) arba Augustus 
divus, arba tokie “dievai”, kaip 
Stalinas ir Hitleris, labiau ma
gino ir tarukė savęsp minias, 
negu savu laiku Kristus. Trau
kia jaunus žmones sporto die
vukai arba scenos herojai, nes 
jie tam tikra prasme laimi sau 
aukščiausią žavesį, koks turė
tų priklausyti tik Dievui.

Jaunas žmogus nori šuolių, 
magiškų atmainų, užuot priė
męs paprastą, patvarų, kantrų 
darbą bei pastangas. Šuoliai 
kaip tik ir išmeta iš tikslingos 
atramos bėgių. Gerai, jei iš
meta tik laikinai. Bet kiek ne
be jaunų žmonių dievina ką 
kita, užuot išpažinę vieną Die 
vą. Dėl to vėlokai ateinąs pra
regėjimas visad neša nemažų 
nuostolių tiek atskiram žmo
gui, tiek istorijai. Ar ne iš to 
kyla žmogaus ir žmonijos 
klaidžiojimai, o vėliau daromi 
kaltės ir persisprendimo išpa
žinimai ?

Šių dienų ateistinis egzisten
cializmas ir ateistinis komu
nizmas yra tipiški heroikos pa- 
sinešimai, giminingi paauglys
tės psichologijai. Panašiai bu
vo ir seniau su humanizmu ir 
renesansu. Žmonijos istorijoj 
dar bus ne vieną kartą pana
šių išsprogimų, kurie daug ką 
magins, žavės, nes atrodys 
kažkas panašu į naują spren
dimą, kurį daro žmonija, siek
dama tapti Dievu. Taip kai kas 
bando koncentruotis į žmogų 
dievą, valstybę dievą, tautą 
dievą, rasę, masę ar klasę die
vą, užuot artinus Dievop ar 
derinus su Juo žmogų, tautą, 
rasę, klasę, valstybę. Aukščiau 
šia atrama vis tiek yra die
viška, tik klausimas — tikslin 
gai ar iškreiptai.

¥
Sunku bet kam jaustis vie

nu, apleistu — be kitų dėme
sio. Bet vienatvė tikriausiai 
nėra fizinis vienišumas ar vien
tulystė. Fiziškai mes visuomet 
esame vieni, uždari, individua
lūs. Vienatvė greičiau dvasinis 
išsiskyrimas ar nesutapimas 
su kitais, o gal neatitikimas 
kitiem, neatliepimas į kitus, 
ar kitų į mus.

Nors fiziškai esi vienas ir 
šiaip vienišas, tačiau kartais 
jauti, jog esi lydimas kitų pa
lankumo, dėmesio, rūpesčio, 
maldos. Jauti, jog tave lydi se
na buvusi asmeninė draugys
tė arba neasmeninis ryšys, ku
rį jauti turįs net tarp nepa
žįstamųjų. Kiekvienas žmogus

(Nukelta į 2 psl.)
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Suvokti realybę ir ją
Pokalbis su L. K. M. Akademijos centro valdybos pirm, 

kun. prof. dr. A. Liuima, S}.

krikščioniškai formuoti

būdamas jos sekretoriumi, be- 
ruošdamas suvažiavimus, bere
daguodamas leidinius, kaip jos 
pirmininkas tegaliu tik pasi
džiaugti ir pasididžiuoti lietu
vių mokslininkų tiek erudicija, 
tiek kūrybine iniciatyva, tiek, 
atvirai sakysiu, susiklausymu 
ir pasiaukojimu bendram reika
lui.

Klausime suminėjote sėk
mingą Akademijos veiklą. Džiu
gu man, kad pastebėjote Aka
demijos pastangas ir jas įver
tinate, nors jos darbų vaisiai 
dar nėra pilnai pasireiškę. 
Tai yra greičiau tik pasėlis, ža
dąs labai gražų derlių ateityje.

Chicagos suvažiavime Akade
mija minėjusi 40 metų nuo įkū
rimo, New Yorko suvažiavime 
minės 10 metų nuo jos atkūri
mo tremtyje. Tikrenybėje gal 
netikslu kalbėti apie Akademi
jos atkūrimą. Ji nebuvo sunai
kinta: iš jos tebuvo atimtos tik 
visos galimybės reikštis, atim
tos visos reikalingos medžiagi
nės priemonės, bet nesunaikinti 
nei palaužti kūrybiniai nusitei
kimai.

Nors per 18 savo gyvavimo 
metų nepriklausomoje Lietuvoje 
Akademija viešumoje spekta- 
kuliariškai nepasireiškė, o kai 
kas gal ir primestų, kad ji net 
per mažai tesireiškė: vos trys 
suvažiavimai ir keturi leidiniai, 
tačiau nežiūrint to, Akademija 
savo uždavinį tyloje atliko la
bai puikiai. Jos iniciatoriai, or
ganizatoriai ir darbininkai ga
li tik pasididžiuoti: jie išauklė
jo ištisą lietuvių mokslininkų 
kadrą. Jūsų pradžioje minėtasis 
Akademijos pasisekimas kaip 
tik yra to rinktinio mokslininkų 
kadro pasireiškimas. Kaip anų 
laikų Akedemijos vaisiai tepa
sireiškia tiktai daibar, lygiai ir 
dabartinių pastangų vaisiai te- 
pasireikš tik vėliau ir dar gra
žiau bei turtingiau.

— Kada ir kaip kilo rugsėjo 
5-7 d. New Yorke šaukiamo 
L. K. M. Akademijos suvažia

L. K. M. Akademijos suva
žiavimui artėjant (suvažiavimas 
įvyks š. m. rugsėjo mėn. 5—7 
d. Fordhamo universitete, New 
Yorke), lietuviškoje visuomenė
je tampa neeiline aktualija ir 
tas trijų dienų mūsų mokslinin
kų bei šakotomis mokslo prob
lemomis besidominčios šviesuo
menės susibūrimas ir aplamai 
kataliko mokslininko vieta mo
derniajame pasaulyje. L. K. M. 
Akademijos centro valdybos 
pirmininkui kun. prof. dr. An
tanui Liuhnai, SJ, suvažiavimo 
proga lankantis Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, buvo įdo
mu jį sutikti ir užkalbinti visa 
eile klausimų. Profesoriaus at
sakai, tikimės, bus reikšmingas 
paskatas laisvojo pasaulio lie
tuviams dar labiau domėtis mū
sų mokslininkų pastangomis ir 
jų darbo rezultatais.

Kun. prof. dr. A. Liuima, S J, 
nuo pokario laikų profesoriauja 
Gregorianumo universitete Ro
moje, pasižymėdamas savo 
moksliniais darbais, plačiai 
bendradarbiaudamas mokslinėje 
literatūroje bei įvairiose encik
lopedijose. L. K. M. Akademi
jai atsikuriant laisvajame pa
sauly, buvo jos reorganizacinės 
komisijos narys, o vėliau ir 
centro valdybos sekretorius. 
Dabar jau antra kadencija ei
na Akademijos centro valdybos 
pirmininko pareigas. Per tą lai
ką suredagavo du stambius Su
važiavimo Darbų tomus ir pa
ruošė Akademijos metraščio to
mą.

— Kai mūsų laisvojo pasau
lio lietuvių bendruomenėje lyg 
ir pasigendam mokslinių insti
tucijų, arba kai dar ir esamos 
neparodo gyvesnės veiklos, sa
kykite, kur yra paslaptis Lie
tuvių katalikų mokslo akademi
jos atsikūrimo tremtyje, sėk
mingos jos veiklos, jiaJiudytos 
jau antruoju šiame krašte su
važiavimu, Suvažiavimo Darbų 
išleidimu ir naujų akademijos 
židinių steigimu?

— Klausiate apie pasisekimo 
paslaptis. Atsakymas yra labai 
lengvas. Iš vienos pusės labai 
pribrendęs ir didelės, tiesiog gy
vybinės svarbos reikalas, o iš 
antros pusės, įžvalgus, ne tik 
didelių mokslinių kvalifikacijų, 
bet ir aukštos dvasinės kultūros 
lietuvis mokslininkas.

Jau 10 metų, nuo pat Aka
demijos atkūrimo išeivijoje, iš 
arti ne tik stebėdamas, ibet ir 
visą laiką būdamas gyvai įsi
jungęs j Akademijos reikalus,

Šiame numery:
• Pokalbis su kun. prof. dr. 

Antanu Liuima, SJ.
• Veidu į New Yorką.
• šimto tūkstančių rublių 

fondas.
• Modernioji alchemija.
• Suvažiavimo Darbų V to

mas.
• Salomėjos Nėries tragedi

jos klausimu.
• Impresionizmas ir ekspre

sionizmas.
• šimtas ir tūkstančiai.
• Kultūrinė kronika ir filmų 

įvairumai.
• Akademinės prošvaistės.

Kun. prof. dr. Antanas Liuima, S. J.

vimo mintis, kokie pagrindiniai 
rūpesčiai buvo jį organizuo
jant?

— Artėjančio L. K. M. Aka
demijos suvažiavimo New Yor
ke rugsėjo 5—7 d. mintis kilo 
jau Chicagos suvažiavimo me
tu. Jo didelis pasisekimas, ku
ris, tikiuosi, dar tebėra gyvas 
dalyvių atmintyje, paskatino 
pramatyto Lietuvių religinio 
kongreso rengėjus (rodos, prel. 
Balkūną) pasiūlyti, kad sekan
tis Akademijos suvažiavimas 
įvyktų New Yorke to kongreso 
metu. Centro valdybai pasiūly
mą priėmus, išsisprendė suva
žiavimo vieta ir laikas. Vėliau 
Religinis kongresas buvo atidė-' (Nukelta į 2 psl.)

Visur įtempta paruoša Lietuvių dienai Pasaulinėje parodoje New Yorke Nuotraukos Vytauto Maželio

tas, tačiau suvažiavimas įvyks
ta numatytu laiku.

Surengti suvažiavimą nebuvo 
lengva. Pirmas rūpestis buvo 
suorganizuoti Akademijos židi
nį New Yorke, kuris būtų at
rama centro valdybai ir perim
tų visą techninio paruošimo 
darbą vietoje. Didelė padėka 
kun. dr. VI. K. Jeskevičiui, SJ, 
Fordhamo universiteto profeso
riui, kuris, prašomas centro val
dybos, sutiko sušaukti savo 
apylinkės L. K. M. Akademijos 
narius pasitarti. Jo pastangos 
buvo vaisingos. Reikiamas Aka
demijos židinys buvo įkurtas 
ir išrinkta trijų asmenų valdy
ba: pirmininkas kun. prof. dr. 

VI. K. Jeskevičius, SJ, vicepir
mininkas kun. dr. Viktoras Gi
džiūnas, OFM, ir sekretorius 
prof. dr. Antanas Vasys.

Kitas didelis rūpestis buvo 
pačios programos paruošimas 
ir paskaitininkų suradimas. Tai 
buvo jau centro valdybos užda
vinys. Laikytasi principo, kad 
nustačius bendrą suvažiavimo 
temą, jos ribose atskirų mokslo 
sekcijų pirmininkai savo nuo
žiūra organizuotų sekcijos pro
gramą. šituo metu tebeesant 
Akademijoje tik vienai sekcijai, 
būtent istorijos, kitų sekcijų 
programos organizavimas buvo 
pavestas centro valdybos pa
kviestiems asmenims.

Kiti gausūs juodo darbo už
daviniai, reikalaują daug laiko 
ir pasišventimo, buvo atlikti 
įvairių komisijų, sudarytų tam 
reikalui, kaip finansų, nakvynių 
ir kitų.

Visiems, su dideliu pasišven
timu tiek daug prisidėjusiems 
prie sėkmingo šito didingo Aka
demijos suvažiavimo New Yor
ke paruošimo, pačios Akademi
jos ir suvažiavimo dalyvių var
du labai nuoširdžiai dėkoju.

— Būsimo šiemetinio suva
žiavimo programoje randame 
šalia humanitarinių sričių ir, 
sakytume, daugiau profesinių 
temų iš medicinos ir tiksliųjų 
mokslo srities. 1961 metų su
važiavime Chicagoje pasigedo
me dėmesio lietuvių kalbai ir 
lietuvių literatūrai. Džiugu, kad 
šiemet lietinių literatūros ir 
kalbos sekcija jau yra. Tačiau, 
turint prieš akis labai gyvų lie
tuviuose meno reiškimąsi, lyg 
ir pasigestume suvažiavime šios 
srities sekcijos. Manytume, kad 
būtų buvę aktualu panagrinėti 
moderniojo bei religinio meno 
problemas ar modernios archi
tektūros religinę mintį. Juo la
biau, kad čia būtų buvę pro
gos susidurti ir su lietuviškuo
ju šio aspekto bruožu. Įdomu, 
kodėl nuo šio akcento menui 
suvažiavime atsisakyta?

— Akademija tebėra reorga- 
nizavimosi ir įsibėgėjimo stadi
joje. Negalima iš karto visko 
įvykdyti, nors planų netrūksta. 
Kiek tai liečia lietuvių kalbos 
ir literatūros sekciją 1961 me
tų suvažiavime, užtikrinu, kad 
ji nebuvo “užmiršta”, kaip bu-

VEIDU Į NEW YORKĄ
Ir kokybė ir kiekybė

Du didieji šios vasaros pa
baigos įvykiai, liudiją laisvo
jo pasaulio lietuvių gyvastin
gumą, jau čia pat. Šį savait
galį pasaulinę parodą New 
Yorke užtvenks tūkstančiai 
lietuviškų veidų. Vienus jų re
gėsime jungtiniame chore, ki
tu masiniame tautinių šokių 
demonstravime, trečius lietu
viškosios programos žiūrovų 
jūroje. Gi už trijų savaičių 
(rugsėjo 5-7 d.) tame pa
čiame New Yorke, Fordhamo 
universitete, vyks jau trečia
sis pokario metais Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos 
suvažiavimas, akcentuojąs lais 
vojo pasaulio lietuvių intelek
tualinį pajėgumą. Abu šie fak
tai turi džiuginti kiekvieną 
besirūpinantį išeivijos lietuvy
be ir kūrybingąja jos ateiti
mi. Abu šie įvykiai (žinoma, 
kiekvienas savuoju aspektu) 
yra labai reikšmingi, labai bū
tini ir vienas už kitą nema
žiau svarbūs ne tik mūsų išei
vijai, bet ir aplamai visai lie
tuvių tautai žūtbūtinėse jos 
pastangose būti savita ir siek
ti pavergtai tėvų žemei poli
tinės ir kultūrinės nepriklau
somybės.

Gal būt, laimingu sutapimu 
šie du šiemetiniai įvykiai bus 
kone tuo pačiu laiku ir toje 
pačioje vietoje. Ir dar įdomiau 
— jie įvyks tokiame mūsų 
nuotaikų kontekste, kada ir 
spaudoje ir bendruomeninių 
sulėkimų pokalbiuose aštriau 
ar švelniau keliamas klausi
mas, kas šiuo metu yra 
mums svarbiau: kreipti dėme
sį bei rūpestį į kūrėją — in
telektualą, atseit — į kokybę, 
ar rūpintis lietuviškosios bend
ri ruomenės gausos išlaikymu, 
atseit — kiekybe? Atrodytų, 
kad atsakymas turėtų būti 
labai paprastas: reikia bu
dėti ir prieš vieną ir kitą grės
mę — ir prieš intelektualinį 
bei kūrybinį sumenkėjimą ir 
prieš kiekybinį nubyrėjimą. 
Problema, manytume, mūsuo
se šiuo klausimu yra ta, kad 
pradedame nesutarti, kas ir 
kuri institucija viena ar kita 
sritimi turi rūpintis, o bend
ruose svarstymuose, dėstyda
mi savo nuomonę, tuoj pat pa
siskubiname su priekaištu kam 
nors kitam.

Sakysime, pastaruoju metu 
keliais atvejais akin ir ausin 
krito priekaištas Bendruome
nei, kad ji organizuoja lyg ir 
menkesnės vertės dalykus 
(masinius sąskrydžius, dainų 
bei šokių šventes, seimus ir 
pan.), o pakankamai neremia 
individualines mūsų intelektu
alų bei kūrėjų pastangas, ku
rios, taip problemą kelian
tiems, atrodo yra daug svar
besnės už masines, tegu ir kul
tūrines, demonstracijas.

Tačiau, iš savo pusės, mes 
čia ir suabejotume. Kažin ar 
mūsų intelektualinis pajėgu
mas šoktelėtų aukštyn, kažin 
ar atsirastų daugiau moksli
nių veikalų bei grožinės lite
ratūros šedevrų, jeigu Bend
ruomenė visa kita apleistų, 
tapdama vien tik čia suminė
tų dalykų inkubatorium. Juk 
intelektualumo ar kūrybingu
mo rezultatas, manytume, yra 
mažiausiai negu kitose gyve
nimo srityse proporcingas pa
rodytai kokiai nors organizuo
tai globai. Neneigiant čia bet 
kokio mecenatinio dėmesio, 
vis dėlto kūrybinis rezultatas 
labiausiai priklauso nuo indi
vidualios kūrybinės potencijos, 
o ne nuo patapšnojimo per 
petį ar kitos panašios duok
lės.

Ar neužmirštama mūsuose 
kartais, kad mokslininkui, ra
šytojui, muzikui ir dailininkui 
kūrybine paskata yra taipgi 
gausi lietuviškoji visuomenė, 
besijaučianti gyvąja lietuvių 
tautos dalimi, išskėstomis ran
komis belaukianti mūsų inte
lektualų individualiosios kūry
bos rezultatų. Gi, siaurėjant, 
silpstant Įr nubyrant bend
ruomenės kiekybiniam pajėgu
mui, mažės ir tų, kūrybiniam 
rezultatui išskėstų rankų skai
čius. Bendruomenės, atrodo, ir 
būtų pagrindinis uždavinys, 
kad tų lietuviškųjų rankų ir 
lietuviškųjų širdžių kiekis čia 
nemažėtų. Juk vargu ar galė
tume džiaugtis kada nors atei
tyje tokia padėtimi, kurioje 
(būrelis tegu ir labai kūrybin
gų žmonių rašytų lietuviškai, 
kaip viduramžiuose buvo ra
šoma lotyniškai, bet jau ne
būtų lietuviškosios visuome
nės, priimančios kūrėjų darbą 
kaip savą ir savo egzistencijai 
būtiną.

Ačiū Dievui mūsuose dar 
taip nėra. Mes dar turime 
Bendruomenę, sugebančią su
kviesti lietuviškas mases su
telktinei ir ūpą pakeliančiai, 
lietuviškai demonstracijai, ne- 
sišalinant ir nuo kultūrinės 
veiklos; mes dar turim ir mū
sų mokslininkus apjungiančių 
institucijų bei sambūrių, o 
svarbiausia — visose srityse 
turime dar pajėgių individua
lių kūrėjų, savo pastangų re
zultatais beturtinančių lietu
vių tautos kultūrinių lobių 
aruodą, žodžiu, dar turime ga
na spalvingą ir gana įvairią 
kultūrinę bei visuomeninę 
veiklą, skatinamą individua
lios, privačios ir organizuotos 
iniciatyvos. O šių metų vasa
ros pabaigos masinė Lietuvių 
diena pasaulinėje New Yorko 
parodoje ir Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos suvažiavi
mas Fordhamo universitete te
būna ne tik realūs faktai, bet 
ir simboliai mūsų rūpesčio ir 
kokybe ir kiekybe.

K. Br.
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KATALIKŲ MOKSLŲ AKADEMIJA
Šeštojo suvažiavimo proga New Yorke

STASYS YLA

Kaune Lietuvos 
ir ne vienam at- 
institucija paten- 
tikslus. Tuo pačiu 
įsikūrė ir Katali-

Mūsų tautoj per pastarąjį 
šimtmetį ryškėjo viena pastan
ga — vaduotis iš kultūrinių 
varžtų, kuriuos uždėjo svetimie
ji, vytis Vakarus, siekti kultū
ros viršūnių. Kultūra pati sa
vyje buvo traukli ir atrodė pa
tarnausianti tautai ne vienu at
žvilgiu. Pirmoji mintis šioj pa
stangoj buvo: šviestis ir švies
ti! Ilgainiui pastebėta, jog vie
nas švietimas dar nepadaro tau
tos kultūringa. Švietimas pa
ruošia žmones aukštesnei pro
fesijai, sukuria šviesuolių kla
sę, papildančią miesčionis, pa
gyvina, paspalvina kultūrinį gy
venimą, 'bet nestumia jo pir
myn, neveda į kultūros viršū
nes.

Jau prieš Pirmąjį didįjį karą 
susirūpinta, šalia švietimo, ska
tinti didesnį interesą mokslų ir 
menų kūrybai. Dėl to 1907 me
tais atsirado, lyg susitarusios 
Vilniuje “Mokslo Draugija”, o 
Kaime žurnalas “Draugija” 
mokslui ir kultūrai ugdyti. Po 
karo kūrėsi 
universitetas, 
rodė, jog ši 
kins minėtus 
metu (1922) 
kų mokslo akademija. Vienas 
jos steigėjų A. Jakštas viešai 
įspėjo: “Universitetas savo es
me nėra mokslo kūrimo įstaiga. 
Jo artimiausias tikslas yra teik
ti pasiektus mokslo rezultatus 
saviems klausytojams, taigi, 
mokymas, kaip ir gimnazijose, 
tik aukštesnis”.

Tumas - Vaižgantas neabejo
jo, kad, šalia universiteto, pati 
Lietuvos valdžia steigsianti ir 
Mokslo akademiją. Tačiau nei 
viena valdžia, nors ir skatinama 
iš šalies, nesiėmė šio uždavinio. 
A. Jakštas buvo teisus, iš anks
to teigdamas, jog valstybė ga
linti kurti švietimą bei moky
mą, bet yra nepajėgi kurti kul
tūros; tuo turinti rūpintis pri
vati iniciatyva.

Katalikų mokslo akademija, 
kaip ir vilniškė Mokslo draugi
ja buvo tos iniciatyvos vaisius. 
Vilniškė Draugija neišaugo, nes 
liko už laisvos Lietuvos ribų, 
tuo tarpu kauniškė Akademija, 
nors ir nedrąsiai pradėjusi telk
ti jėgas, išsijudino ir savo su
važiavimais laimėjo tiek švieti
mo įstaigų, tiek paties univer
siteto dėmesį. Privati iniciatyva 
pasirodė pajėgi reikštis net ir 
po to, kai valstybė buvo para-

Šiame numery.
Katalikų mokslų akademi
ja.
Angliškoji mašinėlė ir lie
tuviškoji savigarba.
Dylan Thomo eilėraštis. 
Jaunimas kaltina lietuvių 
rašytojus.
Lietuviškas skerdžius kal
ba angliškai.
Katalikas intelektualas ir 
kūrybinis veržlumas.
Mūsų kalba (Pekus ir tū
bas).
šimtmetis nuo S. Daukan
to mirties.
Vertybių konfliktas dabar
ties lietuvių literatūroje. 
Moterų gyvenimas. 

ližuota ir jos švietimo organi
zacijos išsklaidytos. Niujorkiš- 
kis suvažiavimas jau tremtyje 
yra tretysis (pirmas buvo Ro
moje, antras Chicagoje).

Katalikų Mokslo Akademija 
nesiekia apimti visus, kurie tu
ri aukštųjų mokyklų diplomus 
ar mokslo laipsnius. Akademi
nis diplomas lengviau pasiekti, 
nei visą gyvenimą tęsti kokį 
nors mokslinį darbą vienoj sri
ty ar šakojantis į įvairias sri
tis. Akademijon telkiasi tie, ku
rie neatleidžia rankų nuo tyri
nėjimo, studijų, kūrybos ir tuo 
daugiau ar mažiau dalinasi su 
kitais.

Ar tokių žmonių mes turime? 
Kitados šį klausimą kėlė K. 
Pakštas ir jam atrodė, kad “pas 
mus daugiau rūpi diplomai, ne
gu pats mokslas. Bet tai ne
reiškia, jog šaly nebūtų moksli
nės nuotaikos. Ji yra ir ją dar 
būtų galima pakelti, tik tam 
reikia švelnesnės globos, atidu
mo ir rūpestingumo”, šiandien, 
nors ir niekieno neglobojami, 

vis dėlto daugelis buvusių aka
demikų ir nūnai jaunesniųjų 
nepraranda noro dirbti kūrybi
nį - mokslinį darbą. Vienintelis 
dalykas, kurio būtinai reikia, 
tai entuziazmas ir asmeninis 
moralinis įsipareigojimas — pa
mažu, bet patvariai lasinėti, ty
rinėti.

Tokių žmonių, atrodo, turi
me ir turėsime, ir jie visada ras 
vietą Katalikų mokslo akademi
joj, kuri kaip tik tokius buria, 
suveda į židinius ir laiks nuo 
laiko sukviečia į platesnius su
važiavimus, kaip nūnai niujor- 
kiškis.

Nuo šios Akademijos gal vie
ną kitą sulaikys žodis "katali-

IR MIRTIS NETURĖS JOKIOS GALIOS

Ir mirtis neturės jokios galios.
Ilgai gulėdami jūros drobulėse, 
Jie nenumirs jose suvystyti; 
Raivydamies kankynėse, raumenims plyštant, 
Prirakinti prie rato vienok nepaluš;
Jų rankose tikėjimas plis pusiau;
Vienaragės piktybės smeigs juos perdėm; 
Skaldys visas galūnes, jos nesuskils.
Ir mirtis neturės jokios galios.

Ir mirtis neturės jokios galios.
Išrengti mirusieji bus viena
Su žmogum vėjuje ir vakarų mėnulyje;
Kai nugramdyti kaulai bus švariai sutrūniję 
Prie alkūnių ir kojų jie turės žvaigždes;
Nors jie eina iš proto, jie neišprotės, 
Nors jie grimzdi jūroje, jie vėl prisikels; 
Nors meilužiai išnyks, meilė neprapuls; , 
Ir mirtis neturės jokios galios.

padangėse. Nuotr. R. Kisieliauskryžius svetimoseLietuviškasis

kūrybos žmonės 
šis Akademijos

kų”. Ne visi 
susigaudo, ką 
epitetas reiškia. “Katalikai” gal 
uždeda ypatingas konfesines pa
reigas, o gal politinį ar pasau
lėžiūrinį atspalvį? Iš tikro, šis 
epitetas nūnai gal ir nebeturėtų 
ypatingos reikšmės pačiai Aka
demijai, bent tokios, kaip tu
rėjo ją steigiant. Bet jis iš tra
dicijos lieka, ir žinantiems jo 
prasmę neatrodo įtartinas.

Katalikiškumas šioj Akade
mijoj pirmiausia reiškia visuo

tinumą. Tai liečia mokslų bei 
menų apimtį. Apie tai buvo ra
šęs ir diskutavęs Pr. Būčys. 
Akademija nenori ribotis siau
rom mokslo šakom, ar tik tau
tinėm, bet siekia apimti visas 
visų mokslų sritis. Mokslo eku- 
meniškumas juo labiau atveria 
duris visų sričių specialistams.

Kitas dalyk s, kuris buvo 
aktualus ypač seniau, kad 
mokslų srityje nebūtų apsiribo
ta vienu kuriuo tyrinėjimo me
todu, sakysim, tik eksperimen
tiniu.

Dylan Thomas

Ir mirtis neturės jokios galios. 
Žuvėdros jų ausyse nebeklyks 
Ir bangos nesiplaks pakrantėje;
Kur klestėjo gėlė, lai gėlė jau nebekelia 
Daugiau savo žiedo smūgiams lietaus! 
Nors jie pakvaišę ir negyvi kaip vinys, 
Jų ryškūs bruožai kalas pro žiedus;
Lūžkite saulėje, kol dar saulė palūžta,
Ir mirtis neturės jokios galios.

Iš anglų kalbos vertė Povilas Vaišvila

Piešinys Algirdo Kurmiško

Akademija savo nariams, be
rods, nestato kitų asmeninių 
katalikiškumo reikalavimų. Jei 
žmogus save laiko kataliku ir 
pagal sąžinę gyvena, jis šiai 
Akademijai nėra svetimas.

Kaip visos mokslų akademi
jos kitur, taip ir mūsiškė neda
ro didelių šuolių. Eina pamažu 
vis pirmyn pagal turimas lais
vos iniciatyvos jėgas. Narių 
skaičiumi ji vis auga, bet ligi 
šiol, berods, dar neprašoko 200. 
Narių akademikų - mokslininkų 
ji turi išsirinkusi, tur būt, apie 
20 ir laiks nuo laiko juos, nau
jai išrinktus, savo suvažiavi
muose pristato viešumai. Ji do
misi jaunais akademikais, dir
bančiais tyrinėjimo darbus ar 
dėstančiais universitetuose. Jie 
taip pat domisi šios Akademi
jos gyvėjančiu veiklumu. Pasta
ruoju laiku Amerikoj ir Kana
doj, didesnėse kolonijose, susi
kūrė keletas naujų šios Akade
mijos židinių.

Akademijoms išaugti dideliu 
vardu ir nemirštamais laimėji
mais reikia šimtmečių, o ši kuk
li mūsų Akademija savo am
žiumi dar neprašoko subrendu
sio vyro metų. Ji eina tik 42 
metus, iš kurių apie 15 buvo 
iškirpti okupacijų, karo ir at
sikūrimo sunkumų.

Sveikiname pastangas tęsti ir 
pamažu ugdyti šį laisvos inicia
tyvos kūrinį, reikšmingą mūsų 
išeivijai ir mūsų reprezentaci
jai prieš kitus. Šias pastangas 
gal kada įvertins mokslo ger
bėjai bei rėmėjai, padedami su
daryti fondus. Šito Akademijai 
trūksta ypač šiuo metu. Seniau 
ji turėjo nemažą fondą akade
mikams ruošti. Nūnai ypač jo 
reikia gerom studijom, metraš
čiui, suvažiavimo darbams 
skelbti. Jau dabartiniai šios 
Akademijos leidiniai yra paža
dinę didesnį dėmesį įvairių kraš
tų mokslo institucijose, o su 
laiku, jei bus išleidžiama dau
giau studijų, Akademija galė
tų pasidaryti reikšminga mūsų 
mokslų atstovybė užsieniuose.

ANGLIŠKOJI MAŠINĖLĖ IR 
LIETUVIŠKOJI SAVIGARBA

Vasarai baigiantis, greit į 
mūsų pradines, aukštesniąsias 
ir kitokias lituanistines mo
kyklas rinksis lietuviškasis 
jaunimas mokytis platesnio ar 
siauresnio lituanistikos kurso, 
visų pirma, o gal ir svarbiau
sia — taisyklingo lietuviško 
rašto. Mokytis to rašto, už ku
rį taip atkakliai visos tautos 
kovota 40 metų laikotarpiu, 
tokiu unikuminiu kultūros is
torijoje.

Milžiniškomis visos tautos 
pastangomis ir didžiomis kul
tūrinės kovos aukomis užant
spauduotas lietuviškas raidy
nas mums tapo šventu ir aki
vaizdžiu simboliu lietuvių tau
tos savitumo ir jos noro gy
venti, neištirpstant svetimųjų 
jūroje. Todėl mus ir šiandien 
jaudina ligi širdies gelmių 
laiks nuo laiko pasikartojan
čios žinios, mininčios naujus 
okupanto planus vėl bandyti 
primesti lietuvių tautai rusiš
kąjį raidyną — graždanką.

Tokios praeities ir dabarties 
akivaizdoje ne vienu atveju 
yra tiesiog nesuprantamas lie
tuviškojo raidymo negerbimas 
mūsų pačių tarpe.

Nepaslaptis, kad mūsų be
simokančiam jaunimui, įjun
kusiam čionykštėse mokyklo
se į angliškąjį raidyną, suda
ro nemaža sunkumų specifiš
kai lietuviškas ilgųjų ir nosi- 
ninių balsių bei kai kurių prie
balsių neįprastas žymėjimas. 
Šiam riešutui perkąsti juk ir 
skiriamos lituanistinių mokyk
lų valandos, geram rezultatui 
pasiekti aukojasi mokytojai ir 
mokiniai. Ir ne vienu atveju 
laimima tiesiog pasigėrėtini 
vaisiai.

Tačiau kasdieniniame ir 
praktiškame lietuviško rašto 
vartojime mes daromės kaž
kaip nejautrūs, nes pradeda
me negerbti nei mūsų mokyk
lų, nei mūsų jaunimo pastan
gų, nei herojiškomis kovomis 
atžymėto lietuviškojo alfabe
to tradicijų, kada angliško rai
dyno mašinėle atpyškintas 
laiškas, net lietuviškos orga
nizacijos ar įstaigos aplink
raštis bei šiaip raštas palei
džiamas pasaulin be jokių lie
tuviškojo raidyno ženklų. Pa
tys dar piktinamės rusiškosios 
graždankos pavojumi, kai čia 
pat niekieno neverčiami taip 
lengvai lietuviškąjį alfabetą 
iškeičiame į angliškąjį. 1

Žinoma, ne visada rašanty
sis gali turėti po ranka rašo
mąją mašinėlę su lietuviškais 
ženklais, bet kiekvienas juk 
turi pieštuką ar plunksną 
tiems ženklams rašte sudėti. 
Kai šitaip nepadaroma, neger
biamas nei lietuviškas raidy
nas, negerbiami nei tie, ku

riems raštas rašomas, paga
liau nei pats rašantysis nepa
rodo paprasčiausios lietuviš
kos savigarbos. Dar blogiau 
— tuo pačiu lyg ir įteisinamas 
šis apverktinas paprotys, kai 
jis akivaizdžiai rodomas ne tik 
privačioje korespondencijoje, 
bet ir viešo pobūdžio raštuose. 
Tada jau lietuviškoje visuome
nėje savo rankomis griauna
ma tai, ką lietuviškoji mokyk
la metų metais stengiasi jas 
lankantiems įskiepyti.

Šia proga prisimintina ir 
pirmieji pokario metai karo 
sugriautoje Vokietijoje, pir
mieji ten pasirodę periodiniai 
mūsų leidiniai ir pirmosios lie
tuviškosios knygos. Vokiečių 
spaustuvės lietuviškųjų raidy
nų tada neturėjo, niekur ne
buvo galima įsigyti ir lietuviš
kojo alfabeto rašomųjų maši
nėlių, o vis dėlto buvo mokė
ta ir sugebėta reikalą taip or
ganizuoti, kad tuoj pat atsira
do ir lietuviškieji šriftai vo
kiškose spaustuvėse ir lietu
viškosios mašinėlės privačiose 
ir bendruomeninėse rankose. 
O kur tokių, šiąja prasme to
bulų priemonių nebuvo, tai ne
patingėta paimti ir pieštukas 
lietuviškiems raidyno ženk
lams sudėlioti, nes kitaip, at
rodė, būtų buvęs švento rei
kalo išniekinimas. O kaip da
bar po keliolikos metų elgia
mės šitame krašte, kur viso
kiam raštui techniškųjų prie
monių tikrai netrūksta?

Tik vienas atsitiktinis, ta
čiau mūsų čionykščiame gyve
nime gana dažnas pavyzdys. 
Pasitaikė pastaruoju metu 
kalbėtis lietuvių literatūros ir 
lietuviškojo rašto tema su vie
nu mūsų jauniausios kartos 
atstovu, savo plunksna nesve
timu žodinei lietuvių kūrybai. 
Kai jam buvo užakcentuota 
geras lietuvių kalbos ir lietu
viškojo rašto žinojimo reika
las, jis čia pat atskleidė vie
nos garbingos mūsų jaunimo 
organizacijos savo nariams at
spausdintą informacinį leidinį - 
biuletenį, kuriame ne tik lie
tuvių kalba buvo negailestin
gai sumaitota, bet nebuvo ir 
jokių lietuviškojo raidyno 
ženklų. Ir kai anas jaunasis 
lietuviško rašto bičiulis pa
klausė, ką reikėtų apie tai gal
voti, atsakyta, kad geriau bū
tų, jeigu šitaip paruoštas lei
dinys visai nepasirodytų.

Tebūna tad visų bendras 
reikalas, bendras rūpestis ir 
bendros pastangos, kad tokių 
pavyzdžių, tokių klausimų ir 
tokių neigiamų atsakymų pa
sitaikytų mūsuose kuo ma
žiausiai, jeigu mes dar bent 
kiek turime lietuviškosios sa
vigarbos ir lengvai neatsisako
me to, už ką aukotasi praei
tyje ir už ką dabartyje kovo
jama. k. br.
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TRYS NAUJI AKADEMIKAI
Uždaras mokslininko darbas 

ir to darbo rezultatas visada 
turi mažiau specialių progų su
dominti plačiąją visuomenę. To
kioj situacijoj yra labai reikš
minga įvairių kraštų 
akademijų tradicija 
pagerbti ir visuomenei 
tyti ypatingąsias kai 
mokslininkų pavardes,
vardžių nešiotojus pakeliant į 
aukščiausią mokslinio rango 
poaukštį — akademikus. Ir mū
sų Lietuvių katalikų mokslo 
akademija savo suvažiavimuos

mokslo 
išskirti, 
prista- 
kurių 

tų pa-

ir kitokiomis progomis į moksli
ninkus akademikus yra pakėlu
si visą eilę mokslo žmonių. Tad 
ir šį savaitgalį vykstančiame 
šeštajame Akademijos suvažia
vime Fordhamo universitete, 
New Yorke, mokslininko aka
demiko vardas yra suteikiamas 
dr. Alfredui Sennui, dr. Adol
fui Damušiui ir dr. Juozui Gir
niui. Naujuosius akademikus 
šia progaa norime nors trumpai 
pristatyti ir mūsų skaitytojams.

Red.

Filosofas dr. Juozas Girnius

Lingvistas dr. Alfredas Sennas
Pensylvanijos universiteto pro 

fesorius Alfredas Sennas, kilme 
šveicaras, yra vienintelis iš gy
vųjų, kuris dalyvavo Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos įsi
kūrime ir buvo pirmosios val
dybos narys. Jo asmenyje Aka
demija turi gyvą savo darbų 
pradžios liudininką bei dalyvį. 
Prof. Sennas nuo 1922 ligi 1930 
profesoriavo Kauno universite
te, po to išvyko į Ameriką.

Būdamas Lietuvoje, jis ne 
tik tobulai išmoko lietuvių kal
bą, bet, prof. Būgai mirus, perė
mė lietuvių kalbos dėstymą hu
manitarinių mokslų fakultete. 
Su lituanistika jis nebesiskyrė 
ir išvykęs į Ameriką. Pradžioj, 
apie aštuonerius metus dėstė 
germanistiką ir lyginamąją kal
botyrą, šalia to ir lietuvių kal
bos kursą VVisconsin universi
tete (Madison, Wis.). Persikė
lęs į Pensylvanijos universitetą 
Philadelphijoj, įsteigė slavų ir 
baltų studijų skyrių, kuriame 
ligi dabar dėsto baltistikos ir 
slavistikos dalykus. Šiam sky
riui sustiprinti jis pasikvietė iš 
tremties Vincą Krėvę, Antaną 
Salį ir kitus kalbų bei literatū
rų specialistus lietuvius.

Prctf. Sennas turi didelių 
nuopelnų lituanistikos studi
joms jau tuo, kad įpilietino jau
nojoj amerikiečių kalbininkų 
kartoj lietuvių kalbos svarbą. 
Ligi dabar jis yra nuolatinis

Dr. Alfredas Sennas

Šiame numery:

• Trys nauji akademikai: d r. 
Alfredas Semias, dr. Adol
fas Darnusis ir dr. Juozas 
Girnius.

patarėjas amerikiečių kalbinin
kams baltistikos klausimais. 
Baltistika čia dažnai atsiduria 
kryžkelėj, kai iškyla klausimas 
dėl baltų ir slavų bendros pro
kalbės. Anksčiau pasaulio kal
bininkai, slavų įtakoje, beveik 
neabejojo, jog šios dvi kalbų 
šakos turėjusios bendrą pro
kalbę. Šiandien kalbininkai yra 
pasidalinę. Prof. Sennas, o taip 
pat ir ne vienas Amerikos kal
bininkų atstovauja slavams 
priešingai nuomonei. Nors tai 
yra grynai mokslinė problema, 
tačiau iš slavų pusės ji turi ir 
politinį atspalvį.

Prof. Sennas nemažai rašo 
tarptautiniuose kalbotyros žur
naluose lietuvių kalbos, tauto
sakos ir literatūros klausimais. 
Be kitko, jam nesvetima ir re
liginės lietuvių tautotyros te
matika, kuri iš mūsų pačių dar 
nelabai tesusilaukia didesnio dė
mesio.

• Mokslinės tiesos beieškant.
• Lietuvos lietuviškasis uni

versitetas.
• JAV lietuvių moterų orga

nizavimosi pradžia.
• Nauja lietuviškoji opera.

• Į dvi stovyklas 
žvelgiant.

• J. Žilevičius apie 
chorą Lietuvių 
New Yorke.

• Aleksandro Radžiaus eilė
raščiai.

• Naujas “Aukso žąsies” fil
mo etapas.

• Reakcija j lietuvių 
tūros kaltinimą.

• Filmų įvairumai.
• Spygliai ir dygliai

kritiškai

jungtinį 
dienoje

litera-

Prof. Sennas nuo 1932 m. yra 
vienas iš redaktorių didelio lie
tuviškai vokiškojo žodyno, ku
ris 1912 metais buvo pradėtas 
leisti Heidelberge. Mirus žy
miesiems baltistams vokiečiams, 
nūnai prof. Sennas su prof. A. 
Saliu šį žodyną toliau tęsia ir 
netrukus tikisi baigti.

Visus prof. Senno nuopel
nus lituanistikos mokslams ir 
kartu Lietuvai būtų sunku iš
vardyti. Katalikų mokslo aka
demijai yra didelė privilegija 
šį savo narį dabar šeštajame 
savo suvažiavime New Yorke 
pakelti į savo rinktinių akade
mikų tarpą. Iškilmingas pakė
limas į akademikų poaukštį bus 
atliktas sekmadienį, baigiama
jame suvažiavimo posėdyje. 
Spauda nori paskubėti dieną 
anksčiau, jungdama savo svei
kinimus ir linkėjimus mielam 
Procesoriui.

St Yla

! Kiek prof. Stasio Šalkauskio 
vardas ir jo minčių įtaka sieja- 

1 si su mūsų katalikiškosios švie
suomenės formavimu nepriklau- 

i somybės laikotarpyje, kiek dr.
Antano Maceinos knygos ir 
straipsniai veikė mūsų akade
minį visuomenės klodą pasku
tiniaisiais nepriklausomybės 
metais ir stovyklinėse dienose 
Vokietijoje, tiek dr. Juozo Gir
niaus raštas, žodis ir jo visuo
meninė — kultūrinė veikla ug
do modernų lietuvį kataliką 
šviesuolį naujuose žemynuose ir 
naujose sąlygose. Prof. Stasiui 
Šalkauskiui mirus Lietuvoje, 
dr. Antanui Maceinai pasilikus 
Europoje, dr. Juozas Girnius, 
turėdamas artimą sąlytį su bręs 
tančiomis lietuvių inteligentų 
kartomis naujuose kontinentuo
se, o taipgi su tų naujų pasau
lių kultūrinėmis apraiškomis, 
tampa čionykštės krikščioniško
sios mūsų šviesuomenės ryškiu 
inspiratorium.

Dr. Juozas Girnius gimė 1915 
m. Sudeikiuose, Utenos apskr. 
Utenoje ir baigė gimnaziją. Fi
losofiją studijavo VDU teol. —, 
filosofijos fakultete, jį baigda
mas 1936 m. filosofijos licen
ciato laipsniu. 1936—38 m. stu
dijas gilino užsieniuose: Lou- 
vaino, Freiburgo universitetuo
se ir Paryžiaus Sorbonoje. 1941 
-44 m. vyr. asistento titulu skai 
tė paskaitas VDU filosofijos 
fakultete. 1946-49 m. mokytoja
vo Nuertingeno ir Schw. Gmuend 
lietuvių gimnazijose. 1949 m. 
atvykęs į JAV, 1951 įsigijo fi
losofijos daktaro laipsnį Mon- 
trealio univ. Kanadoje. Nuo 
1953 m. yra vienas pagrindinių 
Lietuvių Enciklopedijos redak
torių. Taipgi nuo 1947 m. yra 
“Aidų” žurnalo, o nuo 1952 m. 
buvo ir “Literatūros Lankų” 
redakcijų narys.

Dr. Juozo Girniaus, kaip mo
kslininko, indėlis mūsų kultū- 
ron yra labai reikšmingas, at
remtas į šiandieninės mūsų tau
tos ir viso pasaulio mąstymo 
bei veiklos problemas. Atskirais 
leidiniais dr. Juozas Girnius lig 
šiol yra išleidęs: Lietuviškojo 
charakterio problema (1947), 
Tautiniai mūsų uždaviniai trem 
tyje (1947), Laisvė ir būtis 
(1953), Tauta ir tautinė ištiki
mybė (1961). Pastarąją knygą 
išsivertė ir išleido taipgi latviai. 
Šiemetinis dr. Juozo Girniaus 
pakėlimas į akademikus kaip 
tik sutampa su naujo, kapitali
nio jo veikalo “žmogus be Die
vo” pasirodymu. Pastarasis dr. 
Juozo Girniaus darbas, išleistas 
Į laisvę fondo lietuviškai kultū
rai ugdyti, šiomis dienomis jau 
baigtas spausdinti Draugo 
spaustuvėje ir Akademijos su
važiavimo proga pateikiamas 
skaitytojui.

Dr. Juozo Girniaus, kaip fi
losofo, poveikis toli gražu ne
pasilieka vien tik filosofinėje 
plotmėje, bet veržėsi ir veržia
si į visą eilę kultūrinio gyveni
mo sričių. Ypač akcentuotinas 
jo ryšys su tremtyje subrondu-

vie- 
filo-
To- 
įva- 
“Že-

šia ir bręstančia mūsų rašyto
jų karta, kuriai jis buvo 
nas iš skatintojų pasukti 
sofinės gilumos kryptimi, 
dėl ir neatsitiktinis yta jo 
das į poezijos antologiją
mė” ir jo įsijungimas buvusion 
“Literatūros Lankų” redakci- 
jon. O kiek dr. Juozas Girnius 
jaučia gyvo reikalo angažuotis 
savai pasaulėžiūrai ir savai vi
suomenei, rodo jo šiuo metu 
einamos Ateitininkų federacijos 
vado poreigos.

Kazys Bradūna8 Dr. Juozas Girnius

Chemikas dr. Adolfas Darnusis
Dr. Adolfo Damušio moksli

nis kelias prasideda Jonavoje, 
kur jis baigia pradžios mokyk
lą. Baigęs gimnaziją Panevėžy
je, 1928 m. įstoja į Vytauto Di
džiojo universitetą, kurį baigia 
1934 m. cheminės technologijos 
inžinieriaus laipsniu. Gilina stu
dijas Berlyno Charlottenburg 
Technische Hochschule ir Frank 
furto a/Main mineralogijos in
stitute. Vytauto Didžiojo uni
versitete 1940 m, jam suteikia-

>' "‘■i?/

Dr. Adolfas Darnusis

mas daktaro laipsnis už tezę: ge 
ležies ir aliuminio deginių įtaka 
į Portland cemento susitrauki
mą.

Pakviečiamas dėstyti VDU: 
skiriamas statybos medžiagų 
technologijos katedros vedėju. 
Kartu su prof. P. Jodele pra
deda cemento pramonę Lietu-

voje: keturias vasaras kartu 
su studentais tyrinėjo krašto 
laukuose kalkakmenio ir molio 
klodus (atrasta, kad cementui 
žaliavų užtektų penkiems šim
tams metų). Suprojektuotas ir 
pradėtas statyti cemento fab
rikas Skirsnemunėje ir Papilėje 
(rusų okupacija darbą pertrau
kė; Papilės fabrikas baigtas tik 
prieš kelerius metus). Cemento 
pramonė buvo svarbi valstybės 
iždui; kasmet reikdavo impor
tuoti cemento už septynis mi
lijonus litų — planuoti fabrikai 
būtų pagaminę penkiolikos mi
lijonų litų vertės cemento kas
met.

Dr. Damušis 1942 m. išren
kamas technologijos fakulte
to dekanu. Vokiečiams uždarius 
universitetą, 1944 m. suimamas 
ir kalinamas iki karo pabaigos 
Innsbruck’e, Allenstein’e, Lands 
berg’e a/Warte, Berlin - Tegel, 
Bayreuth’o kalėjimuose. Poka
rio metais dėstė technikų mo
kykloje Kirchheime. 1947 m. 
išvyksta į JAV, kur dirba Shef- 
win - Williams tyrinėjimų sky
riuje Clevelande, o vėliau Wy- 
andotte Chemicals (Detroit), 
kur šiuo metu vadovauja tyri
mų grupei polimerinėj chemijoj.

Pastaraisiais savo darbo me
tais yra gavęs dvylika patentų 
urethane plastikos denginių, 
pigmentų modifikacijos ir sili
katinių denginių srityse. Tyri
nėjimus aprašą straipsniai pasi
rodo American Chemical Socie- 
ty “Journal of Chemical Engi- 
neering” ir Federation of Paint

MOKSLINĖS TIESOS 
BEIEŠKANT

Šiom dienom vyksta Lietu
vių katalikų mokslo akademi
jos suvažiavimas. Lietuviškoji 
visuomenė suvažiavimu rodo 
didelį dėmesį. Norėtume, kad 
tai reikštų susidomėjimą ir 
mokslininko darbu, ne vien tik 
entuziazmą proginiam sąskry
džiui.

Mokslininkas mums sunkiai 
suprantamas, Jo kasdieninis 
darbas vyksta savoje, tautas 
prašokančioje, mokslinėje bend 
ruomenėje. Jis linkęs kalbėtis 
su savo srities žmonėmis ir 
neieškąs primygtinai progų 
kalbėtis su visuomene. Todėl, 
kai jis mums kalba apie savo 
darbą, jo balsas yra mums 
dažnu atveju svetimas.

Kokiame pasaulyje gyvena 
mokslininkas, ir kuo jis 
skiriasi nuo mūsų kasdienio 
pasaulio?

Mokslininko gyvenimas yra 
jo mokslas. Priremtas prie 
sienos, jis prisipažintų, kad 
tiesa yra jam aukščiausia ver
tė. Tik jis nusišypsotų, jei ban
dytum jo gyvenimą pavadinti 
tiesos tarnyba: jis žino, kad 
tikrovės turtingumo jis nega
lės aprėpti — mokslininkas 
yra patenkintas, žinodamas 
maža apie mažą tikrovės dalį.

Mokslininkas yra kuklus 
žmogus, nes mato nuostabų 
tikrovės painumą — reiškinių 
ryšiai taip susipynę, kad kiek
viena mokslo teorija juos tu
ri apkarpyti, schematinti. 
Mokslinės teorijos nėra tikro
vė: jos yra tik tinklas, užmes
tas ant tikrovės — nežiūrint, 
koks tankus tinklas, vis tiek

bus žuvų, kurios pro jį pralįs. 
Nei viena mokslo sritis nėra 
atbaigta: visos jos yra tik ele
mentoriaus stadijoje. Atsakyti 
patys paprasčiausi klausimai 
— įdomiesiems nematyti atsa
kymų.

Mes linkę įsivaizduoti moks
lininko darbą, vykstantį veik 
automatiškai: chemikas įpila 
šio ir ano — ir naujas atradi
mas; fizikas pasėdi su popie
rium ir pieštuku — ir nauja 
atomo teorija. Gaila, kad taip 
nėra: įžvalgos momentai reti, 
veik visas mokslininko darbas 
yra atidus detalių stebėjimas, 
gramozdiški bandymai, kant
rus įžvalgos laukimas. Mintys 
ir sąvokos bręsta labai pama
žu, gimsta labai skaudžiai.

Kaip ir kiekvienas darbas, 
taip ir mokslinis nori viso 
žmogaus. Mokslininkui nuola
tinė pagunda užsidaryti, pa
skęsti savo darbe. Pagunda 
juo didesnė, kad pasaulis to
kius skenduolius gerbia. Ir šis 
skenduolis tačiau yra savižu- 
dys; žmogus yra per brangus, 
kad jį net mokslui aukotume.

Būtų gera, kad pagaliau įsi
tikintume, jog užsidarymas 
nėra savyje dorybė. Prasmin
gas bendravimas su žmonė
mis praturtina, o ne išsemia. 
Bendruomenės gyvenimas ne
turėtų išblaškyti, o kaip tik 
įprasminti susikaupimą. Moks
lininkas negali užmiršti, kad 
tiesos ieško ne tam, kad ją 
užrakintų savo stalo stalčiuj, 
bet kad paskleistų žmonių 
bendruomenėje. a. 1.

and Plastic Societies leidžiama
me “Oifficial Digest”. Paskuti
niu metu dalyvavo tarptauti
niame polimerinės chemijos su
važiavime Montrealyje. Dažnai 
su savo pranešimais dalyvauja 
JAV profesinių sąjungų suva
žiavimuose. Šiuo metu dirba 
prie urethane plastikos lakų, 
organinių polioksidų (vandeny
je tirpstančių plastikos medžia
gų)-

Visuomeninėje veikloje dr. 
A. Damušis dalyvauja nuo gim-

Jaunimas šoka Lietuvių dienoje New Yorko pasaulinėje parodoje Nuotr. R. Kisieliaus

nazijos metų: 1931—32 m. bu
vo Moksleivių ateitininkų są
jungos pirmininkas, 1933 Stu
dentų ateitininkų sąjungos pir
mininkas, 1946—52 Ateitininkų 
federacijos vadas, 1957—64 yra 
Ateitininkų tarybos pirminin
kas. 1954—56 m. Amerikos lie
tuvių Rymo katalikų federaci
jos pirmininkas. Jo kadencijos 
metu nupirkta jaunimo stovyk
lavietė “Dainava” prie Man- 
chester, Mich. Šios stovyklos 
statybai ir tobulinimui dr. Da
mušis išliejo daug prakaito: jo 
vardas neperskiriamai surištas 
su šiuo dideliu darbu.

Arūnas Liulevičius

LIETUVIŲ DIENA

Tautų alėjoj renkas minios 
Ir skraido 
Mūs šalies arai...
Tautų alėjoje liepsnoja 
Gyvybės aukurai...

Liepsna jų plečiasi,
Ir plėsis,
Ir stiebsis link dangaus 
Kol tėviškės melsvoj padangėj 
Laisvės varpai sugaus...

Romualdas Kisielius
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PRIESMAZVYDINIAILIETUVIŠKIEJI RASTAI
Vilniuje surasti XVI a. pradžios katalikiški maldų vertimai

Rankraštinių tekstų klausimas
Martyno Mažvydo Katekizmo 

(1547) kalba, taip pat poterių 
ir giesmių vertimai, lietuvių 
raštijos tyrinėtojams vis buvo 
neaiškūs ir kėlė daug naujų 
klausimų. Pats pagrindinis tų 
klausimų buvo: ką pats M. Maž
vydas išvertė, ką jis iš kitų 
evangelikų amžininkų vertimų 
perėmė ir ką iš senesniųjų, dar 
katalikiškųjų, vertimų pasiėmė, 

1 'būtent, M. Mažvydo raštus ty
rinėjant, visad iškildavo ir 
ankstesniųjų, dar nespausdin
tųjų maldų ir giesmių vertimų 
klausimas. Paprastai jį tyrinė
tojai atsakydavo teigiamai.

1 tPrieš M. Mažvydą turėjo būti 
poterių ir maldų rankraštinių 
tekstų, nors tokio teksto vis 
dar niekam nebuvo pavykę ras
ti.

Senesniųjų, t. y. rankraštinių 
katalikiškųjų maldų tekstų bu
vimą plačiai keldavo prof. Vac
lovas Biržiška lietuvių knygos 
istorijos paskaitose Kaune, Vil
niuje, Pinneberge, taip pat šias 
prielaidas galime sutikti įvai
riuose jo raštuose, o santrau- 

♦kiškai ir paskutiniame jo kny
gų istorijos darbe — Senųjų 
lietuviškų knygų istorija I 1953 
(15—16 p., plg. 83 ir kt. p.). 
Neįprastas lietuvių k., taip pat 
ir kaimynuose, žegnonės ir Šv. 
Trejybės pagarbinimo “Dievo” 
įspraudas man atrodė esąs daug 
senesnės kilmės, ne XIV a. ver
timas, dažnai priskiriamas Jo
gailai ar Vytautui.

Todėl mūsų žegnonės vertimą 
jpėjau galintį būti mindauginių 
laikų ir verstą ne iš lenkų k. bet 
iš vokiečių ar lotynų k. (Lietu
viškasis “Wardana Diewa Te- 
wa”, — Aidai 3 1955); šiandien 
tai prielaidai susirinko ir dau
giau duomenų. Kun. Vyt. Bag- 
danavičius, sustojęs prie mūsų 
žegnonės vertimo klausimų, ieš
kojo šaknų dar seniau nei min- 
dauginiais laikais (Lietuviškos 
žegnononės kilmė, — Tautos 
Praeitis I 1962). Taip pat M. 
Mažvydo Giesmės šv. Ambra
ziejaus ir visos eilės kitų gies
mių vertimai liudytų, kad buvo 
naudotasi taip pat senesniais, 
taigi rankraštiniais vertimais. 
Z. Ivinskio Vilniaus jėzuitų 
spaustuvės darbų tyrinėjimas 
atskleidžia, kad esama ir mūsų 
dienomis nebeišlikusių katalikiš
kų XVI a. spaudinių (Die 
Druckerei der Jesuiten in Vil
nius und die ersten litauischen 
katholischen Buecher, — Com- 
mentationes Balticae I 1954).

Vienu žodžiu, senosios mūsų 
raštijos klausimų yra geras bū
rys, kuriems vis neturime pa
kankamai medžiagos, o tenka 
remtis spėjimais ir prielaido-

Šiame numery:
Daug šviesos, bet ir šešė
lių.

• Priešmažvydiniai lietuviš
kieji raštai.

• Mūsų tautiniai šokiai pa
saulio akivaizdoje.

• Penkiose pietinėse valsty
bėse.

• Iš amerikiečių poezijos.
• Gyvenimas, pašvęstas sce

nai.
• Bendruomeninė prievolė.
• Kultūrinė kronika, nauji 

leidiniai, filmų įvairumai.
• Moterų gyvenimas.

ANTANAS MAŽIULIS

mis. 1962 m. Vilniaus univ. bib
liotekininkės O. Matusevičiūtės 
surastasis 1503 m. lotyniškoje 
knygoje lietuvių k. maldų įra
šas įrodė, kad gali būti suras
ta ir daugiau panašių įrašų, ku
riuos anksčiau laikėme tik spė
jamais.
Lotyniškoji knyga su lietuvių k. 

įrašais

Surastasis lietuvių k. maldų 
įrašas yra vienos lotyniškos 
knygos paskutiniame puslapy
je. Toji knyga įrišta dar drauge 
su kitomis trimis lotyniškomis 
knygomis, bet paskutiniąja; vi
sos jos maždaug vienu metu at
spausdintos ir tuojau draugėn 
įrištos. Tas rinkinys sudarytas 
iš šių knygų *):

Stella clericorum cuiUibet cte- 
rico sumine necessaria... (Lep- 
cige 1504);

Secreta sacerdotum magistri 
Heinrici de Hassia... (Leipcige 
1503)

Resolutorium dubiorum circa 
celebrationein missarum occur- 
rentium... (Koelne 1504) ir

Traktatus sacerdotalis de 
sacramentis deque dius officiis: 
et eorum administrationibus. 
Joje įrašytas lietuviškasis teks
tas ir ji išspausdinta 1503 (Im- 
ressus Argentine per Marti, iu. 
flach. Anno domini MCCCCCiij) 
Strasburge, kuris tuomet buvo 
rašomas Argentinum (romėnų 
Argentoratum) vardu. Tai pati 
didžiausia iš visų knygų, nes

•) Mūsų spaustuvėms trūkstant 
anam metui būdingų raidžių ir 
santrumpinių ženklų, perrašyta pil
nais žodžiais ir paprastu raidynu, 
taip pat išleidžiant dalį labai ilgos 
antraštės su spaustuvės ir kitais 
nurodymais, kurie apžvalginiam 
straipsnyje nėra svarbūs. A. Mž. 
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Lietuviško rankraščio teksto foto kopija

* «

turinti 252 psl., ir jos rinkinys 
rinktas per dvi skiltis. Šios kny
gos autorius yra Nicolaus de 
Blonie, taigi Nikalojus Bloniš- 
kis, kilęs nuo Varšuvos, mokę
sis Krokuvos akad., kanonų tei
sės daktaras, žymus pamoksli
ninkas, dalyvavęs, dar Jogailos 
siųstas, Bazelio bažnytiniame 
suvažiavime.

Šiaip visų šių knygų bibliote
kinė priklausomybė spragota. 
XVI a. gale ši knyga pateko į 
Vilniaus pranciškonų biblioteką, 
kurį metą buvo noviciato sky
riuje ir vėliau Vilniaus viešaja
me knygyne, Vilniaus univ. bib
liotekoje. Taigi, visos šios kny
gos, atrodo, buvo visą me
tą Vilniuje, kur, gal būt, ir 
visi įrašai padaryti. Tačiau jas 
aprašę ir tekstus tyrinėję J. Le
bedys su J. Palionių visos pri
klausomybės nėra surašę, pasi
tenkino tik įrašu “Pro libraria 
Vilnensi Fratrum Minorum”, 
kai Stelle clericorum duodamo
je viršelio nuotraukoje yra se
nųjų įrašų daugiau, būtent per
brauktų ir pan., k. a.: “Appli- 
ca pro bibliotheca Noviciatu... 
Vilnens...”, arba “Bernard. Vil- 
nens.”, kurių įskaityti nė ne
įmanoma, nes duotieji atvaiz- j 
dai neaiškiai išspausdinti.

Lietuviškojo įrašo laikas
Lotyniškas knygas aprašė ir 

įrašą tyrinėjo bei paskelbė J. 
Lebedys ir J. Palionis (žr. Se
niausias lietuviškas rankrašti
nis tekstas, — Bibliotekininkys
tės ir bibliografijos klausimai 
III 1964 109—135). Iš jų tyri
nėjimų aiškėja, kad visos 4 
knygos turėjo būti įrištos tuo 
pačiu, maždaug kaip spausdin
tos metu, būtent prieš 1510, nes 
jose įrašyta yra lotyniškų įra
šų jau knygas draugėn įrišus. 
Toliau, dalis lotyniškųjų ir lie
tuviškieji įrašai įrašyti to pa
ties žmogaus. Įvairių įrašų san
trumpos, kurios tuo metu labai

Vos metam praslinkus po 
Chicagoje buvusios šokių šven
tės, vėl jaunimui pasitaikė dė
kinga proga suvažiuoti į New 
Yorke vykstančią Lietuvių die
ną ir pasauliui parodyti mūsųjų 
šokių meną. Jų buvo iš plačio
sios Amerikos ir Kanados su
važiavę per 800 šokikų, prade
dant visiškai jaunučiais, bai
giant kolegijų ir universitetų 
studentais. Tai judriausias ir 
lietuviškiausias mūsų atžalynas.

Kai įvairiaspalvis šio jaunimo 
gėlynas pradėjo šokti tautinius 
šokius, dešimtys svetimtaučių 
žurnalistų apstulbo nuo lig šiol 
neregėto vaizdo. Kitą dieną 
New Yorko miesto didžioji 
spauda mirgėjo šokių aprašy
mais ir nuotraukomis. Tai buvo 
tikrai šventė, apie kurią vis dar 
kalbama, džiaugiamasi, didžiuo
jamasi.

Viso buvo sušokta 10 šokių. 
Šustą ir subatėlę atliko jungti
nės vyresniųjų grupės. Subatė
lei pritarė mišrių balsų 1,400 
dainininkų jungtinis choras, di
riguojant Alg. Kačanauskui. To
liau sekė oželis (vyrų šokis), 
rugučiai, audėjėlė, aštuonytis. 
Pastarąjį palydėjo moterų cho
ras, vadovaujamas Alg. Kača- 
nausko, pakaitais pritariant or
kestrui, diriguojamam V. Stro- 
lios. Jis grojo ir visiems kitiems 
šokiams. Voveraitę ir kalvelį 
šoko lituanistinių mokyklų gru
pės. Sadutę (mergaičių šokį) ir 
malūną šoko jungtinės vyres
niųjų grupės. Nors visi šokiai 
domino žiūrovus, bet sadutė 
ypatingai buvo šiltai sutikta. 
Didelis karštis jaunimą šventė
je vargina, ypatingai pačius 
jaunuosius, bet jie dėjo visas

Pirmąsyk eisiu .mokyklon, todėl anksti atsikėliau...
Nuotr. Romualdo Kisieliaus

pamėgtos, atitinka XV—XVI 
sąvartą. Taip pat lietuviškasis 
įrašas kaip ir lotyniškieji įra
šyta XV—XVI sąvartos metui 
būdinga kai kurt1) raidžių ra
šyba. Iš Resolutorium dubiorum 
įrašo “Doctrina suscipiendj scis- 
maticos” jie daro išvadą, kad

šis įrašas įrašytas dar prieš 
1528 Vilniaus vyskupijos sino
dą.

1528 Vilniaus vyskupijos si
node buvo plačiai liestas M. Liu
terio krikščioniškasis mokslas 
ir susidaranti evangelikų baž- 

(Nukelta į 2 psl.) 

MŪSŲ TAUTINIAI ŠOKIAI 
PASAULIO AKIVAIZDOJE

PROF. J. Ž ILEVICIUS

pastangas savai pareigai pui
kiai atlikti. Ir todėl pasiektas 
pasigėrėtinas rezultatas. New 
York Times korespondentas, 
rašydamas savo įspūdžius, pa
brėžė lietuviškųjų šokių grožį 
ir pasigėrėtiną jų atlikimą. 
Kaip minėta, du šokius lydėjo 
savo dainavimu jungtinis cho
ras. Ši dainos ir šokio jungtis 
darė į visus nepaprastą įspūdį. 
Tai buvo regėta išeivijoje pirmą 
kartą. Ir tai buvo pergyventa 
tokiu jausmu, kuris dvasioje 
pasilieka ilgai, ilgai...

Tautinių šokių programos 
apipavidalinimą ir įeinančias šo
kių grupes žiūrovams pristatė 
Jadvyga Matulaitienė, kuri jau 
keliolika metų New Yorko apy
linkėje yra .pasižymėjusi tauti
nių šokių puoselėtoja jaunimo 
tarpe, sugebanti tautiniais šo
kiais sudominti gausius akade
minio jaunimo būrius. Gi visą 
Lietuvių dienos Tautinių šokių 
sekciją sudarė: J. Matulaitienė, 
V. Strolia, A. Samušis ir L. ši- 
leikytė.

Šia proga norisi prisiminti 
buvusios 1963 m. Antrosios tau
tinių šokių šventės Chicagoje 
šokėjų įžygiavimo maršą, pa
rašytą prof. VI. Jakubėno, dėl 
kurio, šventei pasibaigus, buvo 
pasirodę spaudoje įvairuojan
čių atsiliepimų. Dėl šio maršo 
pasisakė pats autorius (Muzi
kos Žinios 1963 m. nr. 3—4, tik 
šiomis dienomis išėjęs), nuro
dydamas visas aplinkybes, ko
dėl šokikai eisenoje negalėjo 
pagal muziką žygiuoti maršo 
žingsniu. Tą reikalą kompozi
torius nušvietė, aiškiai nurody
damas buvusias kliūtis, išplau-

(Nukelta į 2 pal.)

daug Šviesos, bet ir 
seselių

Naujų mokso metų pradžia 
šiemet gana prasmingai suta
po su Lietuvių katalikų moks
lų akademijos suvažiavimu 
Fordhamo universitete. Saky
site, koks čia jau prasmingu
mas ir koks čia ypatingas ry
šys tarp motinos pirmą kar
tą mokyklon nuvesto šešiame
čio ir akademiko titulu pa
gerbto mokslininko. O vis dėl
to... Pirmoji diena mokykloje 
ypač tam, kurio gražiausioji 
gyvenimo dalis vėliau praei
na aukštųjų mokslo instituci
jų auditorijose, tampa neuž
mirštamai brangi, kaip ir ti
kinčiajam pirmosios komuni
jos diena.

■O ir tas laikas taip viesu- 
liškai greitai pralekia, kad, 
žiūrėk, čia tik ką buvęs ma
žas berniukas ar mergaitė — 
jau moksleivis, jau studentas, 
jau vienokiu ar kitokiu moks
lo laipsniu atžymėtas šviesuo
lis profesionalas ar net žini
jos perteikėjas ateinančioms 
kartoms — ■ profešorius, min
ties bei laboratorijos pionie
rius. Ir nereikia šito ieškoti 
kažkur labai toli. Akivaizdžių 
iliustracijų apsčiai rastume ir 
savoje lietuviškoje bendruo
menėje. Štai, rodos, dar taip ne 
seniai ne vienas su drebančia 
širdimi savo vaikystėje pirmą 
kartą peržengęs mokyklos 
slenkstį tremtinių stovykloje 
Vokietijoje, šiandien jau yra 
sutinkamas mūsų mokslo ins
titucijų suvažiavimuose. Su
tinkamas ne vien tik publikos 
suole, bet ir prie paskaitinin
ko pulto.

Laisvojo pasaulio lietuviško
jo jaunimo veržlumu mokslan 
ne vienu atveju džiaugiamės 
ir didžiuojamės. Su pagarba 
taipgi žiūrime ir į tėvų pa
stangas, nieko nesigailint, su
teikti savo vaikams sąlygas 
tapti šviesiais žmonėmis. Ši
tokiu nusistatymu tęsiama 
ana nuostabioji paprasto lie
tuvio ūkininko nuo tautinio 
atgimimo pradžios suformuo
toji tradicija siųsti savo vai
kus į mokslą. Ir būtų keista, 
jeigu būtų kitaip, jeigu moks
lan veržtis polinkio nebūtų, 
kada čionykščio jaunimo tė
vai daugumoje jau yra ne 
mažamoksliai kaimiečiai, bet 
šviesuoliai inteligentai.

O vis dėlto šiame bendra
me mūsų džiaugsme viena ki
ta prasme regime ir tamses-

K. Žoromskis Našlaitės

nių šešėlių. Mes džiaugiamės 
kiekviena jaunuolės ar jaunuo
lio nuotrauka, laikraščio paro
dyta jų aukštojo mokslo bai
gimo proga. Tačiau ne vienu 
atveju drauge ir nuliūstame, 
kai lietuviškoji bendruomenė 
tą ar kitą jauno žmogaus pa
vardę išgirsta tik šia proga, 
tik pirmą ir paskutinį kartą. 
Mes džiaugiamės, kad po di
delių pastangų jaunas žmogus, 
šio krašto terminu kalbant, 
“padarys gerą gyvenimą”, bet 
mes kartu ir nuliūstame, kai 
tas geras gyvenimas pasidaro 
idėjiniai tuščias, kai jame są
žinė ir lietuviškoji dvasia lie
ka kurčios lietuviškosios bend
ruomenės ir aplamai lietuvy
bės šauksmui.

Turėdami bekompromisinę 
lietuvybės idėją prieš akis, gal 
retkarčiais mes ir gana kietai 
parūgojame bestudijuojančio 
jaunimo adresii, pakaltindami 
jį nesidomėjimu lituanistika, 
nestudijuojančiu jos mūsų pa
čių įsteigtose mokymosi insti
tucijose bei šio krašto univer
sitetuose. Tačiau iš kitos pu
sės, būdami gyvenimiški rea
listai, mes linkę ir šitai mū- 
sajaih jaunimui atleisti. Ta
čiau vargu ar atleistina tam, 
jau labai gausiam, čia aukš
tuosius mokslus baigusiam, 
ir gerai įsikūrusiam mūsų jau
nimui, iš kurio kišenės nė pini
gėlis nenukris lietuviškajai 
veiklai bei lituanistiniam leidi
niui, nei jį perkant, nei jo lei
dimą remiant. Juk kažkaip 
darosi nejauku, kada “Litua- 
nus” žurnalui išlaikyti beveik 
kasmet daromos rinkliavos 
menkiau uždirbančiose vyres
niosiose mūsų visuomenės kar
tose, kai tuo tarpu tūkstan
čiams aukštąjį mokslą čia bai
gusių ir lengviau pinigą pa
gaunančių, atrodo, būtų tiesiog 
ambicijos reikalas tokį “Li- 
tuanus” leisti savu skatiku.

Laisvojo pasaulio lietuvių 
tremties laikotarpis greitai jau 
bus tokio pat ilgumo kaip ir 
nepriklausomos Lietuvos kū
rybingojo gyvenimo. Taigi jau 
ir svetimuose pasviečiuose per 
pastarąjį dvidešimtmetį su
spėjo gyveniman išeiti nauja 
lietuvių šviesuolių karta, skai
čiumi, gal būt, neką mažesnė 
už nepriklausomybės laikotar
pio kartą. Ar negalėtų vis dėl
to čia brendusi naujoji švie
suolių karta užpildyti didžia 
dalimi suolus ir katedras mū
sų mokslo institucijų suvažia
vimuos bei kitokiuos kultūri
niuos sambūriuos? Ir ar nega
lėtų jaunosios kartos įnašas 
čia būti didesnis?

Žodžiu, naujų mokslo metų 
angoje problemos ir rūpesčiai, 
prasidėję pradžios mokykloje, 
nepasibaigia su aukštojo moks 
lo diplomu. Atvirkščiai, jie 
dar padidėja ir pasunkėja, kai 
nelengvomis pastangomis pa
siektasis mokslas šalia gražių 
pavyzdžių jau vienu kitu at
veju lietuviškam reikalui lauk
tųjų vaisių nebebrandina.

k. br.
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Artėjant prie didžiojo užmojo pabaigos
Lietuvių Enciklopedijos trisdešimt pirmas tomas

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA 
XXXI tomas. Teleskopas -Tūbinės 
1964. Šį tomą red. dr. Puzinas.

J. DŽIUGELIS

Naujasis, arba XXXI Lietu
vių Enciklopedijos tomas pasi
rodė, sakyčiau, labai ne laiku, 
kai visi išvyko po ištisų metų 
darbų pailsėti. Taigi, tokiu me
tu, kai daugelis jų pasiėmė meš
keres, vienas kitas dar ir roma- 
niuką, bet ne kokią nors storą 
ir sunkiau įskaitomą knygą. 
Antra, šis tomas pasirodė ir 
laimi įdomiu metu, maždaug 
kai Lietuvoje buvo pagaliau ati
duotas rinkti perdėm subolševi- 
kintas ir Maskvos cenzorių su
darkytas, tariamai lietuviškos 
enciklopedijos tomas, kurios iš 
anksčiau prof. dr. J. Matulio 
ir kitų žadėtų dešimties tomų 
teliko vos trejetas, ir dar to 
trejetuko daugiau pusės numa
tyta skirti komunistų partijos 
reikalams, o lituanistikai tik 
nuolikos. Taip pat išėjo šis mū- 
sasis tomas dar įdomesniu laiku, 
kai Maskva JAV paštui paaiš
kino, kad atskirų asmenų siųs
tus LE registruota siunta to
mus ji konfiskuoja ir negrąži
na, nes, girdi, ši enciklopedija 
esanti tendencinga. Tuo pat 
metu paaiškėjo ir daugiau da
lykų, pvz. nė Maskvoje Lenino 
vardo bibliotekoje neleidžiama 
naudotis LE XXVIII tomu, kur 
aprašyta Sov. Sąjunga ir jos 
didvyris Stalinas, kur esą ten
dencingai atrinktos nuotraukos, 
pvz. Herblocko karikatūra su 
draugu Chruščiovu, tuščios 
krautuvės, gatvių darbininkės 
moterys ir pn., bet iš kitos pu
sės šis tomas labai paskubinęs 
ir subolševikintos Lietuvai en
ciklopedijos leidimą ir Mask
vos cenzoriams sudaręs naujo 
naktinio darbo bei socialistinio 
lenktyniavimo, eilutes išbrau
kiant. Taip pat paaiškėjo) kad 
Lietuvos žmonėms nė kiečiausia 
Maskvos cenzūra nebeįstengia 
nuslėpti, jog tremtyje baigiama 
išleisti LE, ir tai A. Petraitis 
parašė “Komjaunimo Tiesoje”, 
norėdamas užglostyti tikruo
sius Pirčiupio sunaikinimo kal
tininkus, būtent bolševikinius 
partizanus, kurių veiksmai iš
šaukė Pirčiupio tragediją. Vie
nu žodžiu, tremtyje leidžiama 
LE Lietuvos okupantams vis 
daugiau ir daugiau sudaro rū
pesčių ir jos nuo Lietuvos žmo
nių nebeįmanoma nuslėpti.

ir daugelio terminųdžia
riją, darybą, tėvavardžius ir R. 
Trautmanną, žymų kalbininką - 
baltistą, kuris baltų ir slavų k. 
etimologinį žodyną skyrė K. 
Būgai. Iš visų šių A. Salio svar
biausias ir ne vienam tikrai 
daug nauja pasakys tai tėya- 
vardžių straipsnis, kur ne vie
nas nustebs, suradęs, kaip vie
na ar kita pavardė sudaryta. 
Šiame straipsnyje dr. A. Salys 
sutelkė tiek daug naujienų ir 
kartu įvedė skaitytoją į ne vie
ną kalbos mokslų sritį.

Išskirtinai pažymėtini ir šio 
tomo Lietuvos istoriją liečią 
straipsniai ir jų didelis apstu
mas. Nieko žymesnio šiam to
me nėra iš Lietuvos proistorės, 
nors pats tomo redaktorius yra 
proistorikas ir Lietuvos prois- 
torei dr. J. Puzinas tikrai daug 
rašęs.

Bet seniausioji Lietuvos is
torija praskleidžiama tikrai la
bai naujai S. Sužiedėlio keliais 
straipsniais. Tai Tolivaldis, To
lu va, Traidenis ir Treniota. Pas
tarieji abu mūsų negausioje 
ankstyvaisiais šaltiniais istori
joj iškilo lemtingomis dienomis 
ir turėjo didelės reikšmės isto
rijos posūkiams, tai mindaugi-

isto-

Dr. Jonas Puzinas, 
LE XXXI tomo redaktorius

Lituanistikos gausa
Naujasis tomas taip pat gau

sus tiesiogia lituanistika, čia 
rašo dr. A. Salys apie terminus, 
terminologiją, kurioje atsklei-

Šiame numery:

Trys kaldūnai viename 
šaukšte.
Lietuvių Enciklopedijos 
XXXI tomas.
šeštajam LKMA suvažiavi
mui pasibaigus. 
Kultūriniai suvažiavimų 
centai ir banketai. 
Vlado šlaito eilėraščiai. 
Penkiose pietinėse valsty
bėse.
Ak, kur dingot jūs, lietu
viškos gadynėlės?
Savaitgalis Santaros sto
vykloje.
Akademinės prošvaistės.

ak

nių laikų asmenys. Ypač įdo
mus iškyla Traidenis, tikrai 
vertas didelės istorinės mono
grafijos, bet mūsų istorikų bu
vo kažkodėl apleistas, numirš
tas. S. Sužiedėlis bus pirmasis, 
kuris Traidenį mums plačiau 
atkasė. Taip pat didelės reikš
mės ir S. Sužiedėlio Trylikos 
metų karas, kur į jį irgi pirmą 
kartą pažiūrėta lietuvio istori
ko akimis. Atrodo, kad po a. a. 
A. Šapokos į daugelį Lietuvos 
istorijos klausimų S. Sužiedėlis 
pažvelgė visai nauju, lietuvio 
istoriko žvilgsniu į daugelį 
klausimų, ir, atrodo, kad šis 
autorius ateina ir su nauja lie
tuviška istoriosofija. Atskirai 
iškeltina ir S. Sužiedėlio para
šyta latvių istoriko A. Tentelio 
biografija, nes tas latvių isto
rikas į Livonijos prijungimą 
prie anų dienų Lietuvos pažiū
rėjo atviromis akimis ir atsipa- 
laidav-f nuo lenkų prielaidų ir 
teigimų.

Šiame tome tikrai gausus 
straipsniais dr. K. Avižonis, 
kuris lietuvio istoriko žvilgiu 
pateikia mums visą laiką labai 
pavojingus rytinės Lietuvos is
torijos klausimus, būtent — 
mūsų D. Lietuvos K-jos san
tykius su slavais, tuos klausi-

mus, kuriuos bolševikiniai Ru
sijos istorikai itin stengiasi ‘iš
aiškinti’ vadinamojo didžiojo 
brolio išmintingojo kaimyno 
ruso naudai. Todėl dr. K. Avi
žonio straipsniai šiandien įgyja 
itin didelės reikšmės. O tokių 
straipsnių čia didelis apstas: tė
vonija, tėvūnija, tijūnas, tilto 
rinkliava, Toropeco kunigaikšti
ja, totoriai, tribunolas, Toch- 
tomišas ir kt.

Dr. Z. Ivinskis, kuris šiuo 
metu dėsto Rytų Europos isto
riją Bonnos univ., tai aplamai 
pirmas atsitikimas, kad lietu 
vis pastoviai skaitytų Europos 
istorijoj kursus vokiečių uni
versitete, šiam tomui parašė: 
Trakų kunigaikštija, Trakų vai
vadija, Tortinės analus, Toni
nės taikos sutartis, taigi visa 
maždaug iš Vytauto dienų ir 
verta tikrai didelio skaitytojų 
dėmesio, nes ten daug kas nau
ja iš jo Goettingeno archyve 
atliktų tyrinėjimų.

Toliau Lietuvos istorijai svar
būs yra dr. P. Rėklaičio Trakai 
ir jų pilys (kartu ir jų mena 
istorija), V. Trumpos Tilžės su
tartys, dr. kun. P. Jatulio Tri- 
dento susirinkimas ir jo reikšmė 

(Nukelta į 3 psl.)
Ada Korsakaitė Vilnius

(Mozaikd Tėvų Marijonų koplyčioje Chicagoje)

ŠEŠTAJAM LKMA SUVAŽIAVIMUI PASIBAIGUS
Sintetinis vaizdas, rezultatai ir svarba

Suvažiavimo organizacija ir 
jo eiga jau buvo mūsų spaudo
je aprašyta. Jam pasibaigus, 
belieka bandyti duoti jo sinteti
nį vaizdą, apibendrinti jo rezul
tatus ir pajusti jo svarbą.

Suvažiavimo pobūdis

L. K. M. Akademija priklau
so prie nedaugelio tų organiza
cijų, kurios išeivijoje išplėtė sa
vo veiklą plačiau, negu jos vei
kė Lietuvoje. Kaip Akademijos 
pirmininkas prof. A. Liuima, S. 
J., savo įvadinėje kalboje pri
minė, ji šiuo metu yra pasieku
si didžiausią narių skaičių, or
ganizuoja savo suvažiavimus 
pasaulio didmiesčiuose, išleidžia 
stambius mokslinių darbų — 
paskaitų rinkinius ir tais suva
žiavimais sukelia platų lietuvių 
visuomenės susidomėjimą.

Akademijos suvažiavimai ne-

P. MALDEIKIS

sprendžia jokių organizacinių 
klausimų ir yia skirti perskai
tyti tam tikra: i skaičiui paskai
tų ir išdiskutuoti jose kelia
miems atrinktiems svarbiems 
klausimams. Tų suvažiavimų 
paprastai laukiama todėl, kad 
juose studijuojamos aktualiau
sios šių laikų mokslo problemos 
ir išgirstami naujausi mokslinių 
tyrinėjimų duomenys bei jų ten
dencijos religijos atžvilgiu. Kal
bamos paskaitos bei moksliniai 
pranešimai gali būti svarbūs bei 
įdomūs tiek savo mokslinės 
pažangos atskleidimu, tiek ir 
savo siekimu išspręsti sudėtin
gus pasaulėžiūrinius atžvilgius, 
kilusius iš naujų socialinių pa
kitimų ir naujų mokslinių hi
potezių bei teorijų.

ir jiems 
organi- 
dviejų 

Europo-

Apskritai moksliniai 
panašūs suvažiavimai 
zuojami, prisilaikant 
skirtingų principų: 1)
je atskirų tautų katalikų suva
žiavimai organizuojami, visas 
paskaitas sukoncentruojant į 
vieną kurią nors idėją, siekiant 
duoti platų iš įvairių atžvilgių 
atsakymą kuriam nors naujai 
laiko , gyvenimo ar pažangos 
iškeltam klausimui; 2) atskirų 
mokslų specialistų konferenci
jos organizuojamos tuo princi
pu, kad kiekvienam, turinčiam 
kurių nors naujų duomenų, lei
džiama trumpai pateikti nau
jausius savo tyrimų atradimus 
bei išvadas.

Šis Akademijos suvažiavimas 
buvo organizuotas kompromisi
niu būdu, arba neprisilaikant nė 
vieno1 kalbamų principų. Atida- 

(Nukelta į 2 psl.)

Giedamas Lietuvos himnas, LKMA suvažiavimą uždarant. Iš kairės j dešinę pirmoje eilėje: p. Ona 
Bačkienė, dr. S. Bačkis, dr. V. Gidžiūnas, OFM, Ve. Sidzikauskas, dr. D. Jasaitis, vysk. V. Brizgys, 
prel Pr. Juras, vicekonsulas A. Simutis ir Akademijos pirm. prof. dr. A. Liuima, SJ.

Nuotrauka Vytauto Maželio

TRYS KALDŪNAI VIENAM 
ŠAUKŠTE

Praėjusio sekmadienio vaka
rą Jaunimo1 Centre, Chicago
je, susirinko Lietuvos aukštų
jų mokyklų alumnai ir profe
sūra. Berods nebuvo sukaktu
vinės progos, nes tokios nepa
stebėjome spaudoj ir apie tai 
nebuvo prisiminta pačiame pa
rengime. Bet tai nesvarbu. Su
sirinko rinktinė, šviesi publi
ka praleisti vakaro prie stalų. 
(Prieš tai buvo pagerbti žuvu
sieji koplyčioj ir prie pamink
lo.)

Šiuo susirinkimu Jaunimo 
Centre lyg ir atidarytas paren
gimų sezonas po vasaros per
traukos. Prieš akis atsisklei
džia visa grandinė būsimų pa
rengimų, kurie atestuos čika- 
ginio lietuvių centro, vadina
mos lietuvių sostinės, kultūri
nį veidą. Stabtelkim ties šia 
pradžia mažam susimąstymui.

Jau ir anksčiau atvykusiems 
į Chicagą “provincialams” iš
kildavo klausimas dėl kultūri
nės reprezentacijos. Nūnai vie
nas iš Clevelando parengimo 
metu pareiškė nusistebėjimą, 
kad dalyviai visai negerbią sa
vo kalbėtojų. Iš tikro, juo dau
giau buvo kalbų scenoje, juo 
garsiau kalbėjosi žmonės sa
lėje. Kitose kolonijose tokių 
reiškinių beveik netenka pa
stebėti arba jie labai reti, gal 
dėl to, kad retesni būna ir pa
našūs parengimai. Kitam da
lyviui iš Naujosios Anglijos 
atrodė, kad ano vakaro' pub
likos nepagarbumas buvo iš
provokuotas pačių kalbėtojų,

Šių dviejų dalyvių pasisaky
mai iškelia rimtą klausimą. 
Kviečiant žmones į svečius, 
juos norima pagerbti. Šeimi
ninkai - kvietėjai taip pat už
sitarnauja pagarbos. Kitaip 
nėra pagrindo' rinktis, svečiuo
tis, pobūviauti. Taip jau pri
imta visose tautose ir visose 
kultūrose. Pats esminis sve
tingumo bei svečiavimosi prin
cipas kaip tik ir yra pagarbu
mas bei savigarbumas.

Šį principą jaučiantieji nie
kad kitaip ir nesielgia priva
čiuose namuose bei šeiminiuo
se pobūviuose. Kodėl kitaip 
pasidaro viešose salėse? Kas 
atlaisvina savigarbumą, ar 
masinė parengimų nuotaika, 
kurioj ištirpsta asmeninė at
sakomybė? Ar čia kaltas to
kių pobūvių organizavimo me
todas?

Mes kartais be reikalo esk- 
perimentuojame — ieškome 
naujesnių bendravimo būdų. 
Vienas tų būdų, atrodo, ir bu
vo pritaikytas šiam vakarui, 
būtent: sodinti svečius už sta
lų, vaišinti - valgydinti, o kar
tu paminėti svarbius įvykius, 
atseit — įvesti kultūrinį ele
mentą. Toks bandymas vilio
jantis pelnoi požiūriu. Bet ar 
jis davė bent vieną gerą kul
tūrinį rezultatą? Šie du ele
mentai — restoraninis ir aka
deminis — nesuderinami vie
nu metu. Pirmasis siekia asme
ninio pasisotinimo ir lengvo 
pasižmonėjimo, o antrasis — 
estetinio ar intelektualinio pa
siskonėjimo. Kai tie du ele
mentai bandoma derinti, pir
miausia nukenčia akademinė 
pusė. Publika taip pat jaučia
si laužoma — ir nebeištveria,

nežiūrint geriausių jos pačios 
norų gerbti save ir organiza
torius.

Minėtame parengime Jauni
mo Centre buvo gerai pasi
rengta pirmajam tikslui. Stalų 
išrikiavimas, padengimas, pa
tarnavimas, matyt, buvo gerų 
šeimininkių rankose. Antrajam 
tikslui, atrodo, stigo šeiminin
ko, kuris būtų tiek planavęs 
kalbų kiekybę ir kokybę, kaip 
šeimininkės valgių.

Šeimininkės visad turi di
desnę patirtį ir pasirengimą 
savo srityje. O būti kultūros 
šeimininku ne visi gali, nors 
ir turėtų gerų norų. Ši parei
ga yra didelis menas, kurio 
reikia mokytis teoriškai ir 
praktiškai.

Didžiausia mūsų bėda, kad 
vis neturime paruoštų vado
vų nei stovykloms, nei orga
nizacijoms, nei pobūviams, nei 
šokiams. Organizavimas vis 
dar pas mus laikomas lyg ir 
vadovavimo išsprendimu. Or
ganizuoti gali bet kas ir bet 
ką. Tai mokėjo ir pirmos emi
gracijos vyrai, atvykę iš kai
mo. Jie prikūrė draugijų ir 
brolijų, “uždėjo” visokių laik
raštėlių, bet nepajėgė išvesti, 
išugdyti, plačiau išvystyti, nes 
neturėjo paruoštų, atsakingų 
vadovų. Už tai pirmoji emi
gracija atsidūrė labai neatsa
kingų demagogų rankose, ku
rie daug ką maišė, pynė — iš
skaidė žmones, apkartino.

Mums reikia kartą įsitikin
ti ir įsisąmoninti, jog vadovus 
kultūriniems parengimams, sto 
vykioms, net šokiams turime 
ruošti. Juos ruošti reikia spe
cialių kursų su pratybomis. 
Tuo galėtų rūpintis atskiros 
organizacijos, o gal ir Lietuvių 
Bendruomenė. Jei tuo ir to
liau nesirūpinsim, mes prisi
gyvensime tikros pobūvių - pa
rengimų krizės. Mums verkiant 
reikia gero skonio, ir jis ne
išaugs neugdomas.

Beje, minėtame parengime, 
toj pačioj salėj, buvo įpintas 
trečias elementas, būtent — 
senų Lietuvos žemėlapių paro
da. Šios parodos parengėjui ir, 
berods, tų žemėlapių rinkinio 
savininkui dail. K. Varneliui 
reikėtų tarti gražios pagar
bos žodį. Bet nežinia, ką jis 
pats būtų jautęs, matydamas, 
kaip jo šaunu\ instaliavimas, 
išdėstymas ir visas parodos 
parengimas, juo labiau ver
tinga istorinė medžiaga, liko 
be ryškesnio publikos dėmesio. 
Ir čia kaltė to paties nelemto 
metodo — duoti gerą dalyką,. 
bet neduoti nei laiko, nei at
mosferos, nei psichologinio pa
jėgumo gilintis į tokį retą rin
kinį. Šiai parodai reikėtų dar 
kitos atitinkamos ir gal spe
cialios progos, kad visuomenė 
ją įvertintų.

Pabaigai prašosi šios meto
dinės išvados: 1. nesiekti per- 
plačių tikslų vienam sykiui, 2. 
neperkrauti žmonių (bent 
klausytojų) pajėgumo viena
me vakare. 3. ruošiant progra
mą taip apskaičiuoti, kad ne
prašoktų dviejų valandų ribos, 
4. ieškoti kūrybinio originalu
mo, užuot gundytis amerikie
čiams įprastais programų 
“kokteiliais”. St. Ylą
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Ko okupantas neįstengė visiškai sunaikinti
Lituanistikos instituto prez. dr. Jono Balio kalbos, pasakytos Jaunimo Centre rugsėjo 12 d., minint 

Lietuvos aukštąsias mokyklas, santrauka.

Tokia jau mūsų istorijos tra
giką, kad senosios Lietuvos val
dovai nesirūpino mokslo ir kul
tūros reikalais. Krokuvos uni
versitetas ir šiandien vadinamas 
“Unyversytet Jagielonsky”, nes 
lietuvis karalius Jogaila šį uni
versitetą labai gausiai apdova
nojo 1400 m., o 1409 m. prie 
šio universiteto Jogaila įsteigė 
atskirą bendrabutį lietuvių ir 
gudų studentams.

Deja, Jogailos pusbrolis Vy
tautas nepasekė šiuo pavyzdžiu. 
Mes žinome, kad Vytautas mo
kėjo lietuviškai. Kronikose yra 
užrašyta, kad derybų metu Vy
tautas su Jogaila pasitardavo 
tarpusavy lietuviškai, idant len
kai nesuprastų. Vytautas mo
kėjo dar lotyniškai, vokiškai, 
gudiškai, gal net totoriškai. Sa
vo kanceliarijoj jis turėjo raš
tininkus visoms toms kalboms, 
bet neturėjo raštininko lietuvių 
kalbai. Jai net raidynas nebuvo 
pritaikintas. Yra stora knyga, 
“Codex epistolaris Vitoldi”, tu
rinti per 1,200 psl. Ten paskelb
ti šimtai Vytauto laiškų ir raš
tų įvairiomis kalbomis, bet ten 
nėra nei vieno lietuviško laiško. 
Mes šiandie Vytautą pavadintu
me dukart didžiuoju, jei jis bū
tų palikęs nors vieną poros pus
lapių lietuvišką raštą ar laišką, 
rašytą apie 1400 metus.

Vilniaus universitetą įsteigė 
vengras karalius Steponas Ba
toras. Jo 1579 m. balandžio mėn. 
1 d. Vilniuje duotoje privilegi
joje skaitome: “...šiuo mūsų 
raštu duodame, leidžiame ir su
teikiame, norėdami, kad tas Vil
niaus šv. Jėzaus draugijos 
universitetas naudotųsi, turėtų 
pelną ir džiaugtųsi visomis pri
vilegijomis, imunitetais, laisvė
mis, kuriomis kitos kolegijos ir 
universitetai mūsų karalystėje, 
o ypač Krokuvos universitetas, 
naudojasi, džiaugiasi...”

Academia et universitas Vil- 
nensis iš pradžių turėjo tik du 
skyrių: teologijos ir filosofijos. 
Teisės mokslų ir medicinos fa
kultetai buvo įsteigti 1641 m. 
Kai universitetas 1781 m. buvo 
pavadintas Lietuvos D. K. Vy
riausia mokykla, tada joje bu
vo įsteigta fizinių mokslų ir 
moralinių mokslų kolegijos, t. 
y. gamtos ir humanitarinių 
mokslų kolegijos, o filosofija 
buvo išmesta. Taip pat buvo 
mokoma anatomijos ir chirur
gijos, astronomijos, architektū
ros ir dailės. Visi dalykai iki 
1816 m. buvo dėstomi lotynų

Šiame numery:
• Ne taip dainuokim, kaip 

lig šiolei.
• Ko okupantas neįstengė 

sunaikinti.
• Lakiausiai pasauly skaito

mi rašytojai.
• Naujoji “tautosaka” ir jos 

kūrėjai.
• Katalikiškoji lektūra Itali

joj.
• Penkiose pietinėse valsty

bėse.
• O. B. Audronės eilėraštis.
• Senieji Lietuvos žemėla

piai.
• Pastabos ir nuomonės dėl 

Bendrinės studijų savaitės.
• Kultūrinė kronika, filmai, 

nauji leidiniai.
• Moterų gyvenimas.

Vilniaus universiteto kiemas

kalba, o nuo tada buvo pradė
ta dėstyti lenkiškai. Lietuvių 
kalbos niekas nemokė, nors bu
vo mokomųjų dalykų tarpe ara
bų ir persų kalbos. Rusų valdžia 
Vilniaus universitetą uždarė po 
sukilimo 1832 m. gegužės 1 d. 
Jau ir anksčiau universiteto 
veikla rusų buvo trukdoma. Jie 
pašalino tris garsius istorijos 
profesorius: J. Lelevelį, I. Ona
cevičių ir I. Danilevičių. Oku
pantams visados istorija pir
miausia užkliūna.

Atsikūrus Lietuvai, Valstybės 
Taryba 1918, XII. 5 priėmė Vil
niaus universiteto statutą ir 
1919. I. 1 norėjo universitetą 
atidaryti. Tačiau lenkai priver
tė mūsų vyriausybę pasitraukti 
iš sostinės ir persikelti į Kau
ną. Pilsudskis lenkišką univer
sitetą atkūrė 1919. X. 11 aktu. 
Vilniuje lietuviai turėjo pasiten
kinti, įsteigdami Aukštuosius 
mokslo kursus, kuriems vado
vavo J. Basanavičius. Kursai 
veikė 1919—1921 m., jų buvo 
trys serijos, klausytojų apie 
117, dėstytojų — 23.

Kaune mūsų vyriausybė tu
rėjo pirmiausia rūpintis krašto 
gynimu. Buvo privačiai įsteigti 
Lietuvos Aukštieji Kursai, ku
rie veikė nuo 1920. I. 27 iki 
1922. II. 16. Veikė 6 skyriai, 
klausytojų buvo apie 350, dės
tytojų — per 50. Jau 1921 m. 
pavasarį buvo Švietimo Minis
terijos paruoštas universiteto 
statuto projektas, Steig. Sei
mas ilgai svarstė ir ginčijosi, 
bet negalėjo statuto priimti. 
Tada Ministerių Kabinetas nu
tarė atidaryti universitetą 1922. 
II. 16, remdamasis Vilniaus un- 
to 1918. XII. 5 statutu. Iškil
mingas Lietuvos u-to atidary
mas įvyko, dalyvaujant valst. 
prez. A. Stulginskiui, min. pirm. 
E. Galvanauskui ir švietimo 
min. P. Juodakiui. Prezidentas 
paskyrė rektorium J. Šimkų, 
dekanais J. Maironį - Mačiulį, 
A. Voldemarą, P. Avižonį, Z>. 
Žemaitį ir P. Jodelę. Pagaliau 
seimas 1922. IV. 12 priėmė u-to 
statutą, pagal kurį buvo įsteig
ti šie fakultetai: humanitarinių 
mokslų, teologijos - filosofijos, 
gamtos - matematikos, medici
nos, technikos ir teisių. Dar 
vėliau (1925) buvo įsteigtas 
Evangelikų teologijos fak-tas. 
Taip Lietuva susikūrė savo uni
versitetą.

V. Simankevįčiaus lino raižinys

Buvo steigiamos ir kitos 
aukštosios mokyklos. Prieš ant
rą bolševikų okupaciją Lietu
voje buvo šios suktosios mo
kyklos: du universitetai (Kau
ne ir Vilniuje), Žemės Ūkio 
Akademija, Veterinarijos Aka
demija, Pedagoginis Institutas, 
Prekybos Institutas, Dailės Ins
titutas (arba Meno Mokykla), 
Konservatorija ir Kūno Kultū
ros Institutas. Bolševikai panai

LABIAUSIAI PASAULYJE SKAITOMI RAŠYTOJAI
UNESCO leidinys su vertimų statistika dirbtinai išpūtė rusų autorių vertimų skaičius

V. ALSEIKA, Vokietija

Jau keleri metai, leisdama 
“Index Translationum”, UNES
CO siekia nustatyti literatūros 
paplitimą pasaulyje. Tai nėra 
visai pasisekęs bandymas, ta
čiau iš ligi šiolei kitų buvusių 
panašių žygių minėtas leidinys 
suteikia jau apypilnį tarptauti
nių knygų mainų vaizdą. Jei 
pažvelgsime į 1958—1962 m. 
laikotarpį, tai patirsime, kad 
tuo metu buvo išversta į kitas 
kalbas 157,000 įvairių pavadi
nimų knygų. Iš minėto skai
čiaus 91,000 vertimų atlikta iš 
dešimties labiausiai paplitusių 
pasaulio kalbų. Tai reiškia, kad 
58%, arba trys penktadaliai 
visų vertimų liečia tik dešimtį

Pearl S. B uck

kino universitetą Kaune ir jo 
vietoje įsteigė du institutu: Me
dicinos ir Politechnikos. Jie pa
naikino Prekybos Institutą, už
tat įsteigė Aukštąją Komunistų 
Partijos Mokyklą. f

Daug laiko užimtų išskaičiuo
ti Lietuvos aukštųjų mokyklų 
nuopelnus mūsų tautai ii kraš
tui. Galime pažymėti tik tai, 
kad okupantas sunaikino visas 
krašto gynimo ir žemės ūkio 
įstaigas, kurios daugiausia gau
davo lėšų iš valstybės biudžeto, 
tačiau ką padarė švietimo įstai
gos, jiems ir iki šiol nepasisekė 
visiškai sunaikinti.

Nors sakoma, kad istorija 
yra gyvenimo mokytoja, tačiau 
iš istorijos labai retai tepasimo
koma. Mes negalime kaltinti 
Vytauto, gyvenusio prieš 500 
metų, kodėl jis nepasirūpino 
lietuviško rašto ir kultūtos rei
kalais, kai per 20 nepriklauso
mo gyvenimo metų mes nesu
gebėjome įsteigti lietuviškos 
Mokslo Akademijos. Išeivijoje 
yra dar blogiau — kultūriniai 
reikalai laikomi paskutinėje vie
toje. Turėjome šįmet du lietu
višku sąskrydžiu: grynai politi
nį kongresą VVashingtone ir Lie
tuvių dieną New Yorke, kurioje 
vyravo dainų ir liaudies šokių 
programa. Į politinį kongresą 
VVashingtone susirinko apie 500 
žmonių. Nors buvo nusamdy-

Graliam Greene

kraštų. Minėtame laikotarpyje 
vertimai iš rusų kalbos sudarė 
16% visų vertimų, gi iš vokie
čių kalbos — 9%.

Iš rusų kalbos vertimai gau
sūs dėl to, kad labai daug So
vietų Sąjungoje išleidžiamų 
knygų tuoj pat išverčiama ir 
į rusų pavergtų tautų kalbas.

Vokietijoje apie 1,800 knygų 
leidyklų 

Pasinaudojant Frankfurto Vo 
kiečių bibliotekos duomenimis, 
galime patirti, kad iš europinių 
kraštų Federalinė Vokietija yra 
virtusi vienu žymiausiu litera
tūrinių mainų kraštu. Pagal 
1962 m. statistiką tais metais 
iš svetimų kalbų į vokiečių iš
versta 2,430 pavadinimų. Be to, 
žymiai auga ir vokiečių autorių 
knygų paplitimas užsienyje, la
bai pagausėję vertėjai iš kitų 
kalbų, be to, Vak. Vokietijoje 
veikia apie 1,800 knygų leidyk- 

i lų, artimai bendradarbiaujančių 
su labai tankiu tinklu krašte.

tos gerai vėsinamos patalpos 
puikiame viešbutyje, tačiau sa
lės buvo apytuštės. Tuo tarpu
New Yorke po atviru dangumi, 
virš 90 laipsnių karštyje, šoko 
liaudies šokius apie 800 jauni-
mo ir dainavo apie 1,200 choris
tų. Publikos susirinko apie 16,- 
000. Plačioji Amerikos spauda 
apie VVashingtono kongresą ma
ža ką prasitarė arba ir visai ty
lėjo, tuo tarpu kai apie New 
Yorko Lietuvių dieną ilgokus 
straipsnius parašė net ir tie 
laikraščiai, kurie sovietų pa
vergtoms tautoms daug simpa
tijų neturi, kaip New York Ti- 
mes. Padarykime atitinkamas 
išvadas. Veikdami grynai poli
tiškai, mes esame niekam neįdo
mūs. Net ir platoniškos užuo
jautos pareiškimas (kad ir nie
ko daugiau!) ir tai jau visiems 
atsibodo. “Kam dar sovietus 
pykinti?” — pasakys pragma
tiški politikai.

Tuo tarpu ruošdami kultūri
nius pasirodymus, sutelkdami 
minias, mes atkreipiame dėmesį. 
Susidomi mūsų dainomis ir liau
dies šokiais, spalvotais ir sko
ningais tautiniais drabužiais. 
Ta proga pamini ir ką vienas 
kitas politinis veikėjas ten pa
sakė. Pasirodo šit kas: tik ruoš
dami kultūrinius pasirodymus, 
mes galime per užpakalines du
ris laimėti šiokio tokio dėme
sio ir politinėje plotmėje. Tad 
kaip tik pats laikas susiprasti 
ir pasukti mūsų veiklą ir lietu
viškos visuomenės sudėtas lėšas 
kita kryptimi. Žinokime, ir pa
sakykime sau aatvirai, kad į

(Nukelta į 7 psl.)

Jei vokiečiai patenkinti jų 
vykdomais literatūriniais mai
nais, tatai nereiškia, kad vokie
čių autorių knygos užsienyje 
turėtų tokį gerą ar pagarbų dė
mesį, kaip savo metu Šilerio ar 
Goethės veikalai. Iš vokiečių 
autorių daugiau sėkmės užsie
nyje teturėjo vienintelis Guen- 
ther Grass su jo “Blechtrom- 
mel”.

Leninas, UNESCO ir politinės 
propagandos bruožai

Iš visų pasaulio autorių, ku
rių vertimai išleisti 1962 me-_ 
tais, pirmuoju iškilo... Vladimi
ras Iljičius Leninas, nes pagal 
UNESCO duomenis buvo 174 
Lenino įvairių raštų vertimai 
į svetimas kalbas. Atrodytų, 
kad Leninas labiausiai ir ver
čiamas į daugelį pasaulio kalbų. 
Tikrumoje čia vertimų skaičių 
pakėlė viena, ne visų Vakaruo
se suvokiama “smulkmena”, 
kad Lenino raštai minėtais me
tais buvo išversti į 115 Sovieti- 
jos pavergtų gyventojų kalbų. 
Kiti Lenino vertimai dar pasi
rodė rytų bloko ir neutraliuose 
kraštuose. Šitoks Lenino raštų 
iškėlimas liudija, jog UNESCO 
nesvetima ir politinė propagan
da. Ir juo labiau, kad tokiai 
svarbių tikslų organizacijai pri
klauso ir tokie kraštai, kuriems 
ypatingai rūpi propaganda ir 
Vakarų nuomonės paveikimas 
simpatijų komunizmui krypti
mi.

Panaši propaganda žymi, 
žvelgiant ir į kitų rusiškųjų au- 
toriij vertimus. Taigi, pagal 
UNESCO duomenis, jei Šekspy
ro knygų 1962 m. vertimų skai-

NE TAIP DAINUOKIM KAIP 
LIG ŠIOLEI

Mes vertai didžiuojamės sa
vo liaudies dainomis. Čia ran
di dainą ir vargo dienai ir lai
mės valandai. Liūdna — dai
na tau padeda liūdėti, linksma
— daina dar praskaidrina ta
vo džiaugsmą. Kiekvienam 
darbui, kiekvienai nuotaikai 
atrasi dainą mūsų liaudies dai
nų skrynioje. Dainą, kuri pa
prastais žodžiais pasakys tą, 
ko pats nemoki pasakyti.

Didelis turtas mūsų dainos: 
visas šimtas tūkstančių. Gaila 
tik, kad šiuo turtu nemokame 
naudotis. Dainos turi savo kal
bą — tik mes šią kalbą jau 
primiršome.

Turime daug dainų, bet ma
ža jų žinome. Štai vestuvės: 
užtrauksim dainą! Bet tai bus 
viena iš dvidešimties: daug 
kartų dainuotų ir išdainuotų 
pavargusių ir nublukusių. Mū
sų vestuvėse ar krikštynose 
svetimas nepatikėtų, kad mū
sų tauta viena iš dainingiausių.

Gerai, kad dainuojame. Gar
siai dainuojame, kad net lubos 
kilnojasi. Tik retą dainą išdai
nuojame iki galo — kas čia 
atsimins visus žodžius? Tad 
ir mūsų dainos išeina kaip li
goniai po sunkios operacijos
— išplauti posmai, susiūtos 
eilutės. Atrodo, kad mums ne
svarbu, ką daina nori pasaky
ti ? Užbliausim, užriaumosim
— ir bus gražu ir lietuviška.

O tačiau gera daina turi ką 
pasakyti. Tik dainuodami ją 
bet kaip, pačią dainą sužaloja- 
me. Gėda mums, kad nesisten- 
giam išmokti dainos žodžių — 
gėda, kad improvizuojam, mai- 
šom posmus, suplakam varian
tus — iš gražios dainos išei
na jovalas. Negalvojam, ką 
dainuojam — nuo vieno žo
džio dažnai priklauso visa dai
nos prasmė. Štai, jeigu prie 
“dar nejok, dar sustok” visur 
dainuojame “aš girdėjau, ką 
tėvelis šneka”, tai mes jokiu 
būdu negausim dainos minties, 
kad tik motina dukters troš
kimą supranta.

Dainą dainuojam sukurti 
bendrai nuotaikai, ką nors 
apie pergyvenamą valandą pa

Mark Twain

čius buvo pasiekęs 102; tai jį 
jau nurungė Tolstojus (127 ver
timai) netoli rikiavosi ir Dosto
jevskis (90) ir Maksimas Gor
kis (75). Skaičiai daro įspūdį, 
kai skaitytojai nežino, kiek tau
tybių pajungta sovietinėje im
perijoje ir į kokią gausybę pa

sakyti. Kiekviena daina turi 
savo nuotaiką. Vargas, kad 
mes tos nuotaikos nepajun- 
tam. Traukiam dainą po dai
nos, kurios tik ant liežuvio 
ateina. Mus ima siaubas, jei 
kas nors ant torto pila pomi
dorų košę ir užsikanda raugin
tu agurku, gi mes pripratę po 
“Tekėjo saulelė” užtraukti 
“Gerkim, broleliai, ir aš ger
siu”, po “Ei dū-dū” užriaumo
ti “Ei učia, učia”.

Bėda, kad ausis dainai pa
sidarė nejautri, štai vestuvės: 
jaunieji atsisveikina svečius, 
gi sveteliai tuo metu su įsi
jautimu traukia “Krambam- 
bulį”. Mūsų skonis taip jau 
atšipo, kad nejaučiame skir
tumo tarp šlagerio ir liaudies 
dainos, šlageris jausme volio
jasi, daina jausmą apipavidali
na. Geroje dainoje kiekvienas 
žodis reikalingas — šlageryje 
žodžių per daug, ir tie patys 
tik sukišti kaip razinkos į ma
nų košę.

Ugdykime savo dainų reper
tuarą — daugiau dainų turė
dami, galėsim ir kūrybingiau 
jas atrinkti. Verta naujų dainų 
išmokti jau vien dėl to, kad 
išdainuotąsias galėtume ret
karčiais pasiųsti poilsiui. Pa
vyzdžiui, “Neišeik, neišeik tu 
iš sodžiaus” ir “Mylėjau mer
gelę’ jau reikalingos ne trum
palaikio poilsio, bet gal net 
kuriam laikui tikros kapų ra
mybės.

Iš kur naujų dainų išmoksi
me? Pavartykime mūsų tauto
sakos knygas — kiek čia pui
kių dainų, kurios prašosi dai
nuojamos. Ar negalėtų Lietu
vių Bendruomenė imtis išleisti 
knygą, kurioje būtų ir šių dai
nų melodijos, ne vien tik žo
džiai? Esame tikri, kad mūsų 
muzikai ir tautosakininkai to
kiam darbui talkintų. Mums 
reikia dainorėlių, kuriuose dai
nos būtų suskirstytos nuotai
ka, ne pavadinimo abėcėle.

Galime daug dainuoti, gali
me ir garsiai dainuoti, tačiau, 
jei mes dainą pamilsime, nebe
dainuosime, kaip lig šiolei.

A. A.

vergtųjų kalbų verčiami rusiš
kieji autoriai.

Vertimų čempionai: Greene,
Verne, Pearl Buck, Balzac, 

Twain
Iš kitų autorių, kurių kūrinių 

daugiausia verčiama į svetimas 
kalbas, 1962 m. į pirmąsias vie
tas iškilo penki, laikytini verti
mų čempionais, gal ir mėgia
miausiais pasauly autorinis. Jų 
pavardės: Graham Greene (58 
vertimai), Julės Verne (97), 
Pearl S. Buck (68), Honore de 
Balzac (53) ir Mark Twain 
(52).

Netenka abejoti, kad užsie
nio skaitytojų tarpe daugiausia 
domimasi tais autoriais, kurių 
kūryba teigiamai įvertinta li
teratūros kritikų. Sovietai čia 
vėl išsiskiria, nes iš jų autorių 
toks žinomas, bet literatūros 
kritikų visiškai nevertintas “ra
šytojas’’ kaip... Nikita Chruščio
vas buvo išverstas net 34 kar-

(N ūkei ta į 2 psl.)
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DIALOGAS SU ŽMOGUMI BE DIEVO
Žvilgsnis j naują dr. Juozo Girniaus knygą

JUOZAS R NAVICKAS*)

Juozas Girnius, ŽMOGUS BE 
DIEVO. Išleido Į Laisvę fondas lie
tuviškai kultūrai ugdyti. Leidinys 
Nr. 4 / 1964 m. Viršelis ir aplankas 
dail. Algirdo Kurausko. Spausdi
no Draugo spaustuvė. Knyga kie
tai įrišta, 564 psl, kaina $5.50, 
Gaunama Drauge.

Nors mūsų tautoje randame 
atvirumą dvasinei kultūrai ir 
jautrumą filosofinės prasmės 
klausimams, tačiau dėl daugelio 
priežasčių mūsų turtai šioje sri
tyje nėra dideli. Mums tikrai 
skaudu prisipažinti, kad pirma
sis lietuviškas logikos vadovė
lis pasirodė tik 1926 m., o pir
mojo metafizikos veikalo turėjo 
me laukti iki 1931 m. Taigi, vi
sa tai, ką atsiekėme gilesnio 
mąstymo srityje, atsiekėme tik 
per paskutiniuosius keturiasde
šimt metų. Todėl ir nenuostabu, 
kad mums yra brangus kiekvie
nas veikalas, kuris nagrinėja 
filosofines problemas ir turtina 
lietuviškąją mintį. Bet ypatin
gai turime džiaugtis ir didžiuo
tis tais veikalais, kurie pasiekia 
laisvojo pasaulio filosofinės kū
rybos aukštumas ir savo įnašu 
įrikiuoja mūsų tautą į kūrybin
gųjų tautų eiles. Į šią filosofi
jos mokslo aukštumą įsiveržia 
ir naujoji filosofo dr. Juozo Gir
niaus knyga “Žmogus be Die
vo", pasižyminti nauja ir gilia 
ateizmo kritika.

“Žmogus be Dievo”, kaip pats 
autorius nurodė, yra ateizmo 
filosofinė analizė, t. y. tikėjimo 
ir netikėjimo į Dievą žmogiš
kosios prasmės nušvietimas. Bet 
kaip tik dėl to, naujoji knyga 
nėra nei teologinė, nei psicho
loginė, nei moralinė studija. Au
toriui taip pat nerūpėjo po
leminis žvilgis, ateisto teisi
mas ir priešiškumo kurstymas. 
Nors ateizmas įsikūnija tik gy
vame žmoguje, tačiau autorius 
skiria ateizmą, kaip Dievo nei
gimo doktriną, ir patį žmogų 
be Dievo. Todėl šioje studijoje 
ateizmas vertinamas kritiškai, 
neužmirštant 
liu to paties

bedievį esant bro- 
Dievo akivaizdoje,

L. Navickas, filo- 
(Bel- 
uni- 

metu 
College,

tą 
mo 
kas 
Jų.

*) .Juozas
Sofijos daktaras, Louvain’o 
gijoj) ir Fordhamo (JAV) 
veraitetų absolventas, šiuo 
profesoriauja Boston 
Boston, Mass. Pirmininkauja Lie
tuvių katalikų mokslo akademi
jos N. Anglijos židiniui ir pasta
rajame Akademijos suvažiavime 
New Yorke skaitė įvadinę paBkai- 

"Vertybių prasmė materializ- 
akivaizdo.je”. Dr. J. L. Navic- 
yra vienas iš mūsų jaunesnių- 
idaug žadančių intelektualų.
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nes “tiesos meilė yra neatsieja
ma nuo žmogaus meilės” (Pra
tartis, 9 psl.). Atsiremdamas į 
besąlyginį tiesos rūpestį, mūsų 
filosofas į kritinę ateizmo anali
zę eina gilindamasis į žmogaus 
be Dievo vidinį ilgesį, nerimą, 
viltis, vertybes ir kitas gyveni
mo problemas.

Nors dr. Girnius ir pripažįs
ta, kad Dievo buvimo įrodymai 
yra tikroji ir pagrindinė ateizmo 
kritika, tačiau jis pasirenka ki
tą kelią — vidinę ateizmo ana
lizę. Žmogus savo protu gali pa
žinti esant Dievą, bet vis dėlto 
nepakanka žinoti Dievo buvimo 
įrodymus, kad ateizmas būtų 
atmestas. Kadangi ateizmas re
miasi Dievo buvimo įrodymų 
atmetimu ir tariamai prasmin
gu apsisprendimu, autorius to
dėl ir mėgina taip apsisprendu- 
sį žmogų suneraminti, klausda
mas, kiek ateizmas gali paten
kinti žmogiškąjį prasmės ilge
sį. Visos stambios dr. Girniaus 
studijos pagrindinė mintis yra 
ši: žmogus liudija Dievą ir ta
da, kai jį neigia. Jis rašo: “Už 
viską labiau Dievą liudija pats 
žmogus savo dvasine ir kūrybi
ne prigimtimi, besiveržiančia ne- 
baigiamybėn. O jei pats žmo
gus nusigręžia nuo Dievo, tai 
Dievą liudija pati ateistinė gy
venimo tuštuma’’ (30 psl. mano 
pabraukta).

Jau Solovjovas aiškiai supra
to, kad nemirtingumo ir mora
linio tobulumo troškulys yra 
įrašytas kiekvieno žmogaus pri
gimtyje. (Plg. I-es fondaments 
spirituels de la vie, 21 psl.) Į 
šį savo esmėje sutampantį ne
mirtingumo ir moralinio tyru
mo ilgesį atsigręžia ir mūsų fi
losofas. Bet jei Solovjovui ne
mirtingumas ir moralinis tyru
mas reiškė, kad žmogus peržen
gia gamtinės tikrovės rėmus, 
tai dr. Girniui daugiau reikš
mingas yra ateistinis nusistaty
mas šio troškulio atžvilgiu,

iiiiiii

APIE APAŠTALAVIMĄ
Vladas Šlaitas

Tikroji meilė negali nuvesti lig fanatizmo, 
nes tikroj meilėje nėra baimės
(aš kalbu apie krikščionybę pilna šio žodžio prasme).
Jei krikščionybė
savo metu nėra buvusi svetima inkvizicijai, 
tai anaiptol tai nėr krikščionybės kaltė, 
nes ne visi, 
kurie sako “esam krikščionys”, 
yra krikščionys.
Kai komunistai kalba apie brolišką meilę, 
jie sako netiesą, 
nes jų meilėje slepiasi baimė, 
gi baimėje 
meilės nėr ir negali būti.
(Tarp kitko, aš nekalbu apie bravado, 
nes bravado — tai buliaus akys, 
kurios žiūri per kraują).
Skaičius slepia savyje baisiai didelę jėgą, 
nes visi žmonės nori būti krūvoj.
Pasekmėj šito,
mes visi esam apaštalai.
Arba už Dievą, 
arba prieš Dievą. 
Vidurio kelio nėr.
Aš nesakau,
kad visi krikščionys apaštalauja iš meilės; 
blogiausiu atveju, bent iš užuojautos. 
Gi kiek tai liečia netikinčiuosius, 
tai jie visi, 
gal nė patys to nežinodami, 
apaštalauja iš baimės, 
nes “jeigu eit skradžiui žemių, 
tai bent eiti visiems krūvoj’’.

Kristaus galvaGeorgės Rouault (prancūzas, 1871-1958)

kadangi jis nurodo, jog ateisti
nis apsisprendimas yra be išei
ties. Žmogaus nemirtingumas ir 
moralinis tyrumas yra neįma
nomi be Dievo, ir todėl šio dvi
lypio troškulio autentiškoji 
prasmė ateizme arba išblėsina- 
ma, arba iškreipiama. Dievo ieš
kojimas nyksta ir išblėsta tuo
met, kada žmoguje dingsta rū
pestis savimi pačiu, kada už
gęsta noras pažinti save objek
tyviai ir pagrindinai. Štai ko
dėl, nušviesdami žmogaus būtį, 
mes drauge nušviečiame ir bū
ties visumą; ieškodami žmo
gaus, mes drauge ieškome ir 
Dievo. Čia dr. Girnius priartė-

mo gerbūvį, nepatobulina paties 
žmogaus. Priešingai, su viena
šališku nusikreipimu į techniką, 
žmogui iškyla sutechnikėjimo 
pavojus. Todėl ir pačioje tech
nikoje visų pirma stovime prieš 
žmogaus problemą, “nes rūpes
tį kelia ne pati technika, o tai, 
kam jos laimėjimus naudojame 
(68 psl.). Kadangi technikos pa
žanga žmogaus kaip žmogaus 
nepraturtina, vidinė tuštuma 
iškyla ir save išsako nihilizmu. 
Autorius mus įsakmiai perspė
ja, kad nihilizmas iškyla ne su 
pačia technika, o su jos suab
soliutinimu ir pervertinimu. 
Technikos prasmė slypi nau
dos vertybėje, bet nauda nėra 
nei aukščiausia, nei pagrindinė 
vertybė. Dr. Girniaus naudos 
gėrio analizė išduoda jo gilų 
vertybių filosofijos pažinimą, 
kuris jam pasitarnauja trečioje 
knygos dalyje, nagrinėjant lais
vės ir kaltės klausimą.

Preciziškai išnagrinėjęs nihi
lizmą, kaip žmogaus be Dievo 
apraišką, autorius atsigręžia į 
pagrindinį žmogaus klausimą: 
Kam verta gyventi ir už ką ver
ta mirti? Jei šis klausimas nė
ra prasmingas, tuomet nebėra 
pagrindo nė Dievo ieškoti, nes 
Jis randamas klausiant, kas 
esu, kaip privalu gyventi, ko 
galiu tikėtis? “Dvasinė žmogaus 
prigimtis, moralinė sąmonė ir 
amžinybės ilgesys yra tie pa
grindiniai žmogiškosios egzis
tencijos faktai, kurie žmogaus 
klausimą paverčia drauge ir 
Dievo klausimu” (92 psL).

Pirmąją knygos dalį autorius 
baigia teistiniu ir ateistiniu 
žmogaus nušvietimu. Norėda
mas išryškinti žmogaus viziją 
Dievo akivaizdoje, dr. Girnius 
pasinaudoja Pascalio filosofija, 
kurioje žmogus yra niekas am
žinybės ir begalybės akivaizdo
je, bet viskas nebūties akivaiz
doje. Priešingai žmogaus vizi- 

1 jai nupiešti autorius pasirenka 
rašytoją Thomas Clayton Wol- 
fe, pasižymėjusį savo individua
lizmu, ekstravagantiška retori
ka ir seksualinėmis temomis. 
Ateistinė vizija iškelia aikštėn 
vieną pagrindinį žmogaus be 
Dievo paradoksą: atmesti am
žinybę ir Dievą, bet atkakliai 
ieškoti savo gyvenimo prasmės, 
lyg ši prasmė galėtų būti ras
ta žmogaus kelionėje į nebūtį.

Antroji knygos dalis pateikia 
istorinę ateizmo apžvalgą ir pa
grindinius natūralistinio ateiz
mo pavidalus: materializmą, po
zityvizmą ir marksizmą. Šių pa-

(Nukelta į 4 psl.)

ja prie R. Jolivet pozicijos, kad 
būties filosofija implikuoja žmo
gaus filosofiją. (Plg. Le Dieu 
dės pliilosophes et dės savants, 
110—114 psl., arba to paties au
toriaus L’homme metaphysiąue, 
16 psl.) Kitaip sakant, žmogaus 
samprata yra raktas į būties 
visumą.

Pirmoje knyjos dalyje auto
rius sustoja prie metafizinės 
žmogaus prasmės mūsų am
žiaus perspektyvoje. Humaniz
mų gausa ir įvairybė mūsų am
žiuje liudija ne ką kitą, kaip 
tikrqjo žmogiškumo troškulį. 
Dr. Girnius labai teisingai pa
brėžia, kad šiandien, daugiau 
negu bet kada, žmogaus klau
simas stovi visų kitų problemų 
pagrinde. “Įsisiūbavusi techni
nė pažanga revoliuciškai keičia 
gyvenimo sąlygas ir žadina žmo
gų iš naujo žvelgti į save” (56 
psl.). Tačiau technika, pakel
dama ir patobulindama gyveni

Dr. Juozas Girnius Nuotrauka B. Kerbelienės

KĄ GALVOJA STUDENTIJA?
Problemų svarstymas studijiniuos būreliuos ateitininkų 

studentų vasaros stovykloje

Šią vasarą vyko įvairios jau
nimo stovyklos, kurios, kaip pa
prastai, skiriamos ne tik bend
ravimui, bet ir įvairioms dis
kusijoms bei svarstymams. Ne 
visuomet mūsų visuomenė turi 
progos patirti, kokios proble
mos domina dabarties mūsų 
studentiją ir kaip tas proble
mas, kurios ir mums įdomios, 
jie sprendžia.

Redakcija džiaugiasi, kad jau
nimas jaučia pareigą komuni- 
kuoti savo svarstymus visuo
menei, ir tikisi, kad šį bene pir
mą bandymą tęs ir kitais me
tais.

Perskaitę šią medžigą mūsų 
skaitytojai, be abejo, patys da
rys išvadas ir, gal būt, disku-
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Visuotinio Bažnyčios Susi
rinkimo reikšmė dabarties 
žmogui istorijos perspekty
voje: pravedė Stasys Rudys

Mūsų pirmasis įspūdis, palie
tus šią temą, tai būtinas reika
las visuotinai jungtis apaštala
vimo darban. Dabar gi atrodo, 
kad visam pasauliui tik laikinas 
įspūdis pasiliks iš šio Visuotinio 
Susirinkimo, nes pradinis juo 
susidomėjimas tolydžio lyg ir 
mažėja. Kol dar sprendimai da
romi, mes turėtume įsijungti į 
Susirinkimą, per parapijas siųs
dami savo pageidavimus. Suva
žiavimui viešai paskelbus nuta-

Liturgija: diskusijos po kun.

Mes pateikėm kunigui klau
simus, į kuriuos jis atsakė, ir 
mes toliau diskutavome.

1) Kaip reikia suprasti išsi
reiškimą, kad Bažnyčia ir mes 
patys turime “eksperimentuoti” 
religijoje?

A. šis terminas yra supranta
mas dviejose plotmėse. Asme
niškame santykyje su Dievu 
tai nereiškia eksperimentavimą 
kaip fizikoje ar biologijoje, bet 
ieškojimą patyrimų (experien- 
ces), kurie veda į pajautimą pil- 
nesnio ryšio su Dievu. Bažny
čioje “eksperimentavimas” reiš
kia ieškojimą naujų ir geresnių 
išviršinių formų, kaip ir daro 
vykstantis Visuotinis Bažnyčios 
Susirinkimas.

2) Naujoji liturginė konstitu
cija sako, kad liturginė malda 
yra aukštesnė už individo as
menišką maldą. Kodėl?

A. Asmeniška malda atrodo 
daugiau besimeldžiantį patenki
nanti, tačiau bendroje liturginė
je maldoje ryšys su Kristumi 
yra aukštesnėj plotmėj. Tai liu
dija Jo žodžiai: "Kur du, trys 
susirenka mano vardu, ten ir aš 
esu’”. Bažnyčios įsteigimo pras
mė remiasi idėja, kad žmogus 
g’ali tobuliau santykiauti su 
Dievu kaip bendruomenės na
rys. Liturgija ir yra bendruo
menės nario malda.

3) Kodėl buvo nuklysta nuo 
pirmųjų amžių krikšičonių bend
ruomeninės aukos ir pereita į 
“izoliuoto tabernakulo” pamal
dumą?

A. Bažnyčia, eidama su gyve
nimu, taikėsi prie iškylančių są
jūdžių, pasisavindama iš jų tai, 

tuos jaunimo išvadas. Iš savo 
pusės mes randame, bendrai 
kalbant, didelį problemų įvai
rumą, kas rodytų, jog jaunimo 
interesai yra labai išaugę ir, 
gal būt, stipriai prašokę kelerių 
metų prieš tai buvusius intere
sus. Kitas įspūdis, kad jauni
mas ieško sveiko derinio tarp 
lietuvių visuomenės kartų gal
vojimo, o taip pat balanso tarp 
lietuviškų požiūrių ir amerikie- 
tinių. Krikščioniškas jaunimo 
galvojimas neabejotinai veržia
si ekumeniškumo kryptim, — 
ir tai taip pat labai sveikintinas 
reiškinys.

šių jaunimo diskusijų medžia
gą parengė ALGIS NORVILAS.

(Red.)

rimus, mes privalėtume patys 
pirmieji juos suprasti, priimti, 
vykdyti ir skleisti.

Visi sutinkame, kad Bažny
čiai pasikeitimo reikia, kad 
įtraukimas gimtųjų kalbų į li
turgiją ne tiek pakenks Bažny
čios vienybei, kiek sujungs vi
sus žmones bendroje maldoje.

Svarstydami ekumenizmo klau 
simą sprendėm, kad šiuo suBi- 
rinkimu Bažnyčia atidaro duris 
ir nekatalikams, kad jie turėtų 
progos patys apsispręsti, ar jie 
yra tiesą radę, pamatyt aiškiau, 
ką Katalikų Bažnyčia turi, o 
taipgi — ką ji duoda žmogui.

V. Bagdanavičiaus paskaitos

kas neprieštarauja jos pagrindi
nėm dogmom. Taip individuali
niu judėjimas pasireiškė Baž
nyčioje, kaip atsiskyrimas ku
nigų luomų nuo paprastų žmo
nių. Ryšys tarp kunigo ir Mišių 
dalyvių nustojo artimumo, ir 
dialogo nuoširdumas buvo pra
rastas. Tiktai asmeniška malda 
liko tikroji, o liturginė malda 
darėsi vis daugiau tik paviršu
tiniškas formuliaras.

4) Kokie veiksniai iššaukė 
dabartines liturgines reformas?

A. Tai kilo iš nepasitenkini
mo perdėtom liturginėm apei
gom, kurios buvo pasidariusios 
ne priemonės bendrauti su Die
vu, o tikslas savyje, SitokioB 
apeigos buvo ypatingai įsigalė
jusias kai kuriuose vienuoly
nuose.

Ateitininkų ideologijos da
bartinis stovis: pravedė Ri
mas Rudys

Ateitininkų ideologija turi bū
ti dinamiška. Kartais mums at
rodo užkalkėjusi ir sausa, 
sprendžiant iš to, kiek įtakos ji 
turi mūsų gyvenimuose, kiek ji 
motyvuoja mūsų veiksmus.

Mes atsisakom kritikuoti Šal
kauskio ideologiją filosofine 
prasme, o tik žiūrime, ar yra 
ryšys tarp jos ir mūsų gyveni
mo. Mūsų ideologija yra mums 
sisteminga santrauka taisyklių; 
ji lieka mums tik Šalkauskio 
knyga, kaip “Emily Post Rule 
of Etiųuette”.

Suprantame, kad Šalkauskis 
surašė savo gyvenimo filosofi-

(Nukelta į 2 psl.)
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linu imimu
Liturginis perversmas Bažnyčioje

Įvadinės mintys, Liturginę Konstituciją pasitinkant

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC

Įžanga: Trys įvedamosios 
pastabos

Prieš pradedant svarstyti li
turginės reformos klausimą, 
reikia atkreipti dėmesį į keletą 
momentų, kurie šį svarstymą 
padaro skirtingu nuo kitų 
svarstymų.

Pirmas momentas yra tas, 
kad panašaus masto liturginė 
reforma berods yra nežinoma 
Bažnyčios istorijoje. Tiesa, li
turginės reformos Bažnyčios gy
venime vyko bemaž visada, ta
čiau jas padarydavo laipsniškai 
pats gyvenimas. Kartais tos re
formos įvykdavo nejučiomis, 
kai koks vienas ar kitas pakei
timas būdavo padaromas pa
maldų praktikoje. Kartais tai 
įvykdavo labai juntamai. Čia 
turime galvoje skirtingas Rytų 
ir Vakarų Bažnyčių liturgijas, 
kurių skirtingumas nemaža pri
sidėjo ir prie pačių Bažnyčių 
skilimo. Šiuo atveju tačiau vi
suotinė liturgijos reforma yra 
daroma taikiu būdu pačios Baž
nyčios vadovybės. Ir čia eina 
reikalas ne apie dalinį liturgi
jos papildymą ar pataisymą, bet 
apie pakeitimą (1§ ir 21§). Ži
noma, ne viskas liturgijoje ga
lima pakeisti. Čia yra nekeičia
mų dalykų, bet tai kas galima 
keisti, pasak Liturginės Konsti
tucijos, turi būti rūpestingai 
peržiūrėta ir, jei reikia, pa
keista.

Antras momentas, į kurį mes, 
prieš svarstydami šį klausimą, 
iflurjme atkreipti dėmesį yra 
tuo nepaprastas, kad mes čia 
esame paties įvykio darymosi 
vyksme. Liturgijos reforma dar 
nėra padaryta. Ji yra tik pra
dėta, bet nebaigta. Mes esame 
dar paties įvykio tėkmėje. Su 
šia reforma mes dai' nesame 
išplaukę į krantą. Tiesa, įstaty
mas yra paskelbtas, kaip tą li
turgijos reformą reikia vykdy
ti, 'bet ji dar nėra padaryta. 
Įvairių kraštų vyskupų paskelb
ti nuostatai, įvedą gimtąją kal
bą į bažnytines apeigas, yra 
tik pirmas šios reformos žings
nis, turįs tikslą paruošti tikin
čiuosius pilnutinei reformai. Va
tikano Susirinkimas yra suda
ręs 40 asmenų komisiją, kuri, 
eidama to Susirinkimo išleistais 
nuostatais, paruoš bažnyčiai 
naują Mišių ir kitų sakramentų 
formuliarą.

Kaip praktiškai atrodys įves
ti pakeitimai Mišiose ir sakra
mentuose, šiandien dar niekas 
nežino. Nežinia, nei kaip atro-
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dys altorius, nei liturginiai dra
bužiai. Tačiau šios reformos 
pasisekimas priklausys ne tik 
nuo įstatymo, kurį jau turime, 
ne tik nuo apeigų formų, kurių 
dar neturime, bet ir nuo visuo
menės nusiteikimo ir sugebėji
mo pasisavinti šių pakeitimų 
dvasią ir ją įgyvendinti.

Čia iškyla trečias momentas, 
į kurį mes turime atkreipti dė
mesį, prieš studijuodami litur
gijos reformos dokumentą. Jis 
išplaukia iš to, kad ši reforma 
yra pradėta, bet dar nebaigta. 
Jos užbaigtais rezultatais nau
dosis kiti, o mums tenka visi 
pradedančiojo nepatogumai bei 
vargai. Mes čia darome ekspe
rimentą. Taip mūsų laikyseną 
šios reformos atžvilgiu aptaria 
pati konstitucija. Ji pataria stu
dijuoti ir net eksperimentuoti 
(44§). Šis žodis yra neįprastas 
teologiniuose dokumentuose, dėl 
to jis ypač krinta į akis šioje 
konstitucijoje. Matyt Susirinki
mo Tėvai yra įsisąmoninę, kad 
daro eksperimentą ir kviečia 
eksperimentuoti ir kitus.

Tačiau eksperimento prasmę 
liturgijoje galima suprasti ir 
giliau. Jis ne vien reiškia patir
ti, kuri apeiga yra geresnė prak 
tikoje. Eksperimentavimas arba 
patyrimas glūdi pačioje liturgi
jos esmėje. Trumpai ją galima 
šitaip aptarti: pajusti ir išgy
venti tą Dievo meilę mums, ku
ri yra pasireiškusi atpirkimo 
akte, ir kuri yra perteikiama 
mums sakramentais. Deja, jos 

Viktoras Petravičius Pieta

eksperimentinis pajutimas ir iš
gyvenimas mums visada yra 
problema. Visa Dievo ir žmo
gaus santykiavimo problema 
glūdi ne Dievuje, bet žmoguje. 
Ji glūdi ne Dievo meilės pritru
kime žmogui, bet žmogaus trū
kume eksperimentuoti su Die
vu. Liturgija yra toks žmogaus 
eksperimentavimas su Dievu. 
Jei norite, vadinkite tai egzis
tencializmu.

Kai jūs priimat krikštą, ar 
kai priimat Šv. Sakramen
tą, pilnutinė Dievo meilė jūsų 
asmeniui yra užtikrinta. Visa 
problema yra, kaip jums įsi
sąmoninti, kad Dievas jus yra 
apdovanojęs ir kaip pradėti 
veikti su juo. Jis yra jums pri
einamas, nepaisant jūsų men
kysčių, nesugebėjimų, apsileidi
mų, nuodėmių, išdavimų, iškry
pimų, skriaudų, užgavimų, iš
sižadėjimų tiesos. Ir liturgijos 
esmė yra kasdieniškai ir ekspe- 
rimentaliai jums tai pasakyti. 
Klausimas tik pasilieka: ar mes 
sugebame tuo patikėti ir su tuo 
eksperimentuoti.

Apeigos turi labiau išreikšt tai, 
ką jos simbolizuoja

Po šių įvedamųjų pastabų da
bar pažiūrėkime, kokias veda
mąsias linijas Vatikano Antra
sis Susirinkimas nustato litur
gijos reformai. Jos yra išdėsty
tos konstitucijoje, kuri turi 130 
paragrafų. Mes čia, be abejo, 
negalime leistis į visas proble
mas, bet galime bandyti susi
pažinti su kryptimi, kurią ši

Iš rudenio pašiurpusio dangaus 
Lietaus lašai į žemę tyška...
Ir dažo raudonom spalvom 
Alėjas, pakeles ir mišką...

Šauksme jau mirštančios gamtos 
Kažkas lyg atšlama iš lėto.
Aš pakeliu akis ir apsvaigstu, 
Pamatęs krintantį
Raudonų lapų lietų...

Eilėraštis ir nuotrauka Romualdo Kisieliaus

konstitucija nustato liturgijos 
reformai.

Atrodo, kad viena iš pagrin
dinių direktyvų šiai reformai 
būtų ta, kad liturginės apeigos 
labiau išreikštų tai, ką jos iš 
tikrųjų turi tikslo išreikšti.

Nėra paslaptis, kad mūsų li
turginės apeigos, kad išreikštų 
tai, ką jos turi išreikšti, pasi
darė reikalingos ilgų aiškini
mų. Dėl to konstitucija duoda 
šitokį nurodyr ą liturginės re
formos vykdytojams:

KRISTIJONAS DONELAITIS 
ATEINA LIETUVIŲ SCENON
Jau prie vartų spalio 17-oji 

ir 18-oji, kada Scenos darbuo
tojų sąjunga Jaunimo Centro 
scenoje Chicagoje pagerbs Kris
tijoną Donelaitį, mūsų didįjį 
poetą.

Chicagos lietuvių visuomenei 
Donelaitis bus pristatytas ekspe 
rimentiniu, 'betgi įtakesniu bei 
paveikesniu būdu: sceninio
veiksmo forma. ,

Šio spektaklio sumanytojas ir 
kūrybinis vykdytojas — Algi
mantas Dikinis. Jam talkinin
kauja Kazys Veselka, sudaręs iš 
keturių “Metų” dalių vaidybinį 
tekstą, ir dailininkas Adolfas 
Valeška, išsprendęs bei realiza
vęs vaidinimo apipavidalinimą.

Donelaičio hegzametrinį teks
tą per spektaklį perteiks B. 
Briedienė, A. Kėželienė, L. Ba
rauskas, S. Bernatavičius, A. 
Dikinis, S. Grėbliūnas, V. Juod
ka, J. Raudonis ir K. Veselka.

Kam įdomu, galima pateikti 
paruošimo statistinius duome
nis: per 35 repeticijas buvo 
dirbta daugiau kaip 100 valan
dų. Pastaruoju metu repetuota 
veik kasdien.

Tai bus Kristijono Donelaičio 
METŲ spektaklis, kuriame ban
doma atskleisti kūrinio didin
gumą ir grožį, stengiamasi mi
zanscenų ar judesio pagalba pa
ryškinti turinį, surasti hegza
metriniam tekstui subtilesnį ar 
stipresnį išraiškos pavidalą.

“Apeigos turi pasižymėti kil
niu paprastumu; jos turi būti 
trumpos, aiškios ir neperkrautos 
nenaudingais pakartojimais; jos 
turi neišeiti anapus visuomenės 
sugebėjimo suprasti ir norma
liai neturi būti reikalingos pa
aiškinimų”. (34§)

Pačios liturgijos prasmė yra 
ta, kad ji matomais žemiškais 
ženklais išreikštų nematomas 
religinės vertybės. Dėl to pati 
dalyko prigimtis reikalauja, kad

(Nukelta į 2 psl.)

Vaidinimų pradžia: šeštadienį 
(spalio 17 d.) aštuntą valandą 
vakare, sekmadienį (spalio 18 
d.) trečią valandą popiet.

Scenos darbuotojai, atsiliep
dami į Donelaičio “Metų” pras
mę bei tikslą, nepretenduoja 
visuomeniniu mastu minėti Di
dįjį Poetą, vien tik bando pa
gyventi jo kūrybos iškilnumu 
ir tikisi, jog lietuviškoji v’suo- 
menė ir jautrūs žiūrovai nuo
širdžiai atsilieps į “Metų” spek
taklį, prie kurio įgyvendinimo 
sceninio darbo mylėtojai negai
lėjo nei laiko, nei nelengvo dar
bo, nei poilsio valandų. St. M. (Nukelta į 2 psl.)

KalnaiNijolė Banienė
Iš Čiurlionio galerijoje šiandien atidaromos jaunųjų dailininkų parodos

KAD LIKTŲ PĖDSAKAI
KULTŪROS ROMŲ REIKALŲ

Jei kas būtų registravęs nau
josios mūsų emigracijos dar
bus, susidarytų dideli ir įdo
mūs dokumentacijos tomai. Iš 
bėgamosios spaudos to vaizdo 
nesusidarys joks tyrinėtojas 
ateityje. Spauda perdaug ribo
tas įrankis atskleisti pastan
goms ir aukoms, reikšmingoms 
detalėms, problemų sprendi
mams.

Padarius daug ir vis tebeda
rant, iškyla vienas klausimas 
— į kokią viršūnę veda vi
sos šios pastangos, kokian pa- 
minklan rikiuojasi? Dalinių pa
minklų jau turime ir dar turė
sime. Bet vienas, nors ir pri
simenamas spaudoj, vis dar 
nerealizuojamas — tai pamink
las kultūriniam derliui, kuris 
sparčiai bręsta. Kai ūkinin
kas laukia derliaus, savaime 
aišku, jis turi numatęs, kur vi
sa tai sukraus ir apsaugos. 
Kas sukraus ir apsaugos mū
sų kultūros derlių čionai, jei 
neturime Kultūros Rūmų su 
muziejumi, archyvu, galerija?

Emigracijų patirtis sako, 
kad reikia susirūpinti tokio
mis institucijomis, kurios kon
centruotų geriausius pavienių 
žmonių darbus ir atrinktų, kas 
vertingiausia iš atskirų orga
nizacijų bei institucijų užsimo
jimų. Emigracija paprastai 
viską dekoncentruoja ir palie
ka nežiniai savo sukurtus lo
bius. Nežiūrint, kiek dirbtume 
nūnai, ilgainiui gali nepalikti 
jokių ryškesnių pėdsakų se- 
kančiom emigracijos kartom.

Neabejotina, kad panašiai 
daug veikė ir savu laiku daug 
ką sukūrė šiame krašte vokie
čiai, lenkai ir kiti. Kas jiem 
liko po šimto ir daugiau metų ? 
Vokiečių bene ryškiausias pa
minklas yra jų muziejus Phi- 
ladelphijoje, imponuojantis sa
vo mostu ir medžiagos sutel
kimu. Kas šiandien žinotų apie 
buvusią judrią, intelektualiai 
pajėgią lenkų emigraciją Pran
cūzijoje 19-me amžiuje, jeigu 
ji nebūtų įsteigusi Lenkų Ins
tituto su didele biblioteka, Mic
kevičiaus muziejumi, istorinių 
žemėlapių ir graviūrų rinki
niais. Šis institutas veikia jau 
daugiau kaip šimtas metų ir 
ligi dabar atstovauja lenkų 
kultūrą Paryžiuje. Panašų, gal 
kiek kuklesnį dalyką anais lai
kais tie patys lenkai įkūrė Ro
moje, ir šia jų institucija daug 

kartų galėjo pasinaudoti net 
mūsų istorikai.

Mes vis dar galvojame, įsi
bėgėję, įsirengti naujų salių, 
naujų stovyklaviečių ir pana
šių, šiam momentui reikalin
gų, dalykų. Visa tai būtų ge
ra, jei būtų tikrai ir būtinai 
reikalinga. Bet kartais ateina 
panašūs pasiūlymai daug ne
galvojus, o ypač atsiradus vie
nam ar kitam energingesniam 
entuziastui. Visuomenė, stip
riau įtaigota, tyliai pritaria, o 
paskui, įraginta ir vis prašo
ma, ima remti. Dėl to šiandien 
iškyla problema ne ko mums 
reikia, bet ko labiausiai reikia. 
Problema atrinkti uždavinius, 
kurie būtinesni, pirmaeiliai, 
nors gal ir mažiau “praktiški”, 
žiūrint trumpo laiko akimis.

Mūsų visuomenė vis dėlto 
yra pakankamai atviros min
ties ir sveiko jutimo, kad Kul
tūros Rūmų mintis būtų su
prasta. Klausimas tiktai, kaip 
šią mintį pradėti konkrečiau 
realizuoti, prie ko tokius Rū
mus jungti, kaip jų statybą 
vystyti dalimi, nes vienu sy
kiu tokį didelį objektą neįveik
tume. Šį reikalą reikėtų pla
nuoti ir svarstyti nebeatidėlio- 
jant. Kiekvieni metai eina 
nuostolin. Kiekvieni nauji me
tai iškels naujų dalinių darbe
lių ir blokš mus nuo šio pa
grindinio ir didelio užmojo.

Beje, yra žinių, kad Tėvai 
Jėzuitai Chicagoje planuoja 
plėsti savąjį centrą ir, gal būt, 
turi artimų šiam užmojui min
čių. Ar nereikėtų šio reikalo 
svarstyti su jais sudėtinai? 
Juk čia jau prisiglaudę muzi
kologijos archyvas, Čiurlionio 
galerijos užuomazga, kun. Bo- 
reišio asmeninė biblioteka...

Asmeninių bibliotekų, įvairių 
rinkinių daug kas turi ir jiems 
visiems gresia pavojus dingti 
nežinioj, kaip dingo Petro Kli
mo, Jurgio Savickio, kun. An
tano Miluko lituanistikos rin
kiniai bei archyvinė medžiaga.

Ar Chicagai, kuri skęsta ju
dėjime, kuri turi tokius rezer
vus pajėgių darbui, planavi
mui ir gal pinigui žmonių, bū
tų taip jau sunku imtis šio 
darbo? Rytuose vienas žmo
gus (prel. Pr. Juras) pastatė 
pernai lietuvių katalikų archy
vui — Alkai pastatą ir jau tu
ri sutelkęs gražios medžiagos.
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Kristijonas Donelaitis atkopia scenon
"Metų” spektaklis Jaunimo centre, Chicagoje

VACYS DAUBARA

Kažkada mes kalbėjome, kad 
L mūsų teatras dar netarė pasku- 
I tinio žodžio ir gyvena neišsaky- 
i to vaizdo ilgesiu. Didysis mūsų 

tautos dvasinis turtas, šimtme
čiais kauptas kraičio skryniose, 
laukia įvaizdinimo. Tik mes nusi
kalstame tam palikimui, neuž
kariaudami jam naujos erdvės 
— neišvesdami į naujus vieš
kelius.

Tai prisiminiau' dabar, kada 
šiandien ir rytoj Chicagoj, Jau
nimo centro salėje, prasiskleis 
uždanga Kristijono Donelaičio 
“Metams”, ir pirmą kartą mūsų 
teatras pabandys pasigrumti su 

'galiūnu, pradėjusiu lietuvių li
teratūrą.

Literatūrinė “Metų” poemos 
kelionė į laiką ne kartą jau bu
vo aptarta. Ten išryškėjo poeto 
didybė, jo universalumas, epinė 
platuma, žmogus ir gamta įvai
riose gyvenimo situacijose. “Me
tai” išplaukė į tarptautinius 
vandenis, buvo išleisti, bene, 
gražiausiais mūsų knygos isto
rijoje leidiniais.

Todėl šių eilučių tikslas ir 
i nėra dar vienas ieškojimas di- 
| džiojo poeto kūrybos paslapčių, 
j o paprastas: bent dalinai at- 
: skleisti takelį, kuris “Metų” po- 
I emą atves į mūsų scenos vieš

kelius.
Įvykis neeilinis. Jis slepia dau 

giau negu išskaitome laikraščių 
j kronikose bei skelbimuose. Čia 
I išryškėja mūsų teatro prisiri- 
| Šimas, meilė gimtajam žodžiui 
Į ir ištikimybė aktoriškam pašau
kt kimui. Ir gera, kad kaip tik 

šiais metais, po šituo dangumi 
s Donelaičio kūrybos burtai nau- 
| ja, neįprasta forma palies mū- 
Į sų ausis ir, gal būt, (kas žino?) 

uždegs širdis.
Donelaitis teatre! Scenoje! 

Koks paradoksas! — pasakys 
\ skeptikas. — Neįmanoma! Dar 

to niekada nebuvo! Donelaičio 
Į scenoje neįsivaizduoju!.. O man 

prisimena, jog kažkada kalbė
jome, kad ėjimas išmintuoju 
keliu dar nėra praeities gerbi
mas. Jos kūryba, tie kraičių 
skryniose sukrauti turtai, nepa
kenčia tamsos ir drėgmės.

O dar toliau einant, man pa
tinka Algimanto Dikinio (ant 
jo pečių ir gula “Metų” insceni
zavimo problemos) žodžiai, kad 
šitam darbe praleistos poilsio 
valandos ir repeticijų skaičiai 
nėra auka, bet gyvenimas tik
rąja to žodžio prasme. Prožek
torių šviesa, kulisų šlamėjimas 
ir aktoriaus lūpose reljefiškai iš-

Šiame numery:

*

k

Kristijonas Donelaitis atkopia 
scenon.
Istorija ir istorikai.
Trečioji jaunųjų dailininkų pa
roda.
Liturginis perversmas Bažny
čioje.
Kai būna visų teisybė.
O. V. Milašiaus „Rugsėjo sim
fonija”.
J. Savasis “Liūtai” (apybraiža).
J. Aistis “Kada Nėris galėjo 
grįžti?”
Naujoji dr. J. Prunskio knyga. 
„Antrojo kaimo’? spektaklių iš
vakarėse.
šveicarų ir lietuvių kultūriniai 
ryšiai.
Nauji leidiniai: lietuvių liaudies 
dainų antologija anglų kalba. 
Kultūrinė kronika: religinės 
minties kultūrinė popietė Drau
ge. ___ , 

kilusi “Metų” eilutė alsuoja vi
su, kas yra gyva, ir tos gaivi
nančios srovės statistiniai duo
menys ir praleisto poilsio valan
dos niekada nepasvers. Ir gai
la, kad aktoriaus darbas, jo kū
rybos apraiška ir rezultatas, la
bai dažnai mūsuose vertinamas 
ir peršamas statistiniais duome
nimis, valandų skaičiumi... Įdo
mu, gal būt, bet nesvarbu.

Dar prisimintina, kad “Metų”, 
scenon atvedimo mintis prieš 
keletą metų kilo Montrealyje 
B. Pūkelevičiūtei. Jos užmany
mas buvo platesnis. Norėta įves
ti masines scenas, filmą. Tik 
daugumai aktorių iš Montrea- 
lio išklydus, dabar ta mintis ki
toje formoje bus įgyvendinta 
Jaunimo centro salėje.

Žodžiu, “Metų” spektaklio gi
mimas nėra atsitiktinis. Jis liu
dija, jog teatras, kuris gimė, 
kad išreikštų ir įvaizdintų žo
džius, kad iškeltų pirmykštį sa
kinių spindėjimą, gyvena su sa
vo tauta ir kad susitikimas su 
Vakarų dangumi jam atskleidė 
naujus horizontus, kurie dar 
neaiškūs, tolimi, bet tikri. Ir 
noris tikėti, kad jie priartės, iš
siplės, kad užaugins vaisius.

TRECIOJI JAUNOJI1 DAILININKU PARODA
Įspūdžiai tarp džiaugsmo ir rūpesčio

KAZYS BRADtrNAS

Vida Krištolaitytė Pilka simfonija
Iš jaunųjų dailininkų parodos Čiurlionio galerijoje

Kasmetinė mūsų jaunųjų dai
lininkų paroda Chicagos kultū
riniame gyvenime jau virsta 
tradicija. Ir jeigu kurį rudenį 
tokios parodos čia nebūtų, tai 
lyg ir jaustume baugią tuštumą, 
akivaizdžiai bylojančią tai, kad 
prarandame jaunus žmones, kad 
jie, gal būt, nueina kur kitur, 
o gal ir visai užkasa savo ta
lentus.

Pervertinimo pavojuose
Tačiau šitoks jaunų žmonių 

alkis visuos mūsų kūrybinio gy
venimo sektoriuos gimdo dažnu 
atveju ir tokią situaciją, kuri 
ne visada neša lauktinų vaisių, 
kuri, sakytume, gal net kenkia 
kūrybinėms jaunimo pastan
goms. O šitai atsitinka tada, 
kada mes kiekvieną to jaunimo 
krustelėjimą, kiekvieną jo at
liktą darbelį, kiekvieną krypte-

Įėjimą kūrybon imame aukštin
ti ir girti, lyg čia jau būtų pa
siektos aukštumų aukštumos. 
Dažnu atveju tokiais superlaty- 
vais rašantieji ir kalbantieji pa
tys tokios kalbos slidumą su
pranta, bet vis pasiteisina, kad, 
girdi, geriau pagirti (nesvarbu 
-- vertai ar nevertai), negu tar
ti ir kritiškesnį žodį, kurį išgir
dę, jaunieji visai nuo lietuviško 
reikalo nusigręš.

Šitokioje išeiviškoje mūsų 
kultūrinio gyvenimo situacijoje 
ir gerų norų pilnam nėra kar
tais lengva pasakyti atvirą tei
sybę, kai visapusiškai reikia 
sverti ir tos teisybės pasakymo 
rezultatatą. Tačiau, manytume, 
kad vis dėlto verta tiek jauni
mui, tiek senimui suprasti, jog 
sveiko kritiškumo stoka (net 
ir tokiose, specialiose išeivijos

Dail. Vyt. Valius
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i sąlygose) patį kultūrinį gyve
nimą ir jo kūrybinį rezultatą 
sumenkina, ir mes pradedam 
žaisti netikrais pinigais. O visa 
tai galutiniam rezultate niekam 
naudon neišeina, net ir tam jau
nimui, kuris, pradinėse savo 
pastangose iškeltas ir perver
tintas, pasijus nebereikalingas 
įtemptų pastangų ir darbo, o 
vėliau, žinoma, gyvenimo tėk
mėje pamatys nuogą teisybę ir 
nusivils pats savimi.

Žinoma, visa tai, kas šia te
ma čia buvo kalbėta, nebūtina 
rišti žodis žodin su šia trečiąja 
mūsų jaunųjų dailininkų paro
da. Ji čia gali ir nebūti šimta
procentinė mūsų rūpesčio iliust

Zita Sodeikienė Prieš užmiegant
Iš jaunųjų dailininkų parodos

racija, o tik proga rūpesčiui iš
kelti.

Parodos pobūdžio klausimas
Žvelgiant į šiemetinę jaunųjų 

dailininkų parodą, pirmiausia 
kyla klausimas: ar šiemetinė 
yra pranašesnė už pernykštę, 
ar stovima 
atsiliekama 
jos pobūdis 
tesniųjų?

vietoje, o gal net 
ir, aplamai, kuo 
skiriasi nuo aliks-

Pirmiausia akysna krinta do
minuojanti tapybos darbų gau
sa. Labai pasigendama skulptū
ros. Jos šiemet visai nėra. Tad 
ir jaučiamas Aleksos ir Bura- 
čo trūkumas. Taipgi grafika 
kone visai dingus. Vos pora A. 
J. Mikelevičiaus medžio raiži
nių. Parodai yra didelis nuosto
lis, kai taip stipriai ir kūrybin
gai grafikoje besireiškiančio H. 
Blyskio šiemet visai nematome.

Ar galėtume suvokti pirmu 
žvilgsniu visos parodos, tuo pa
čiu ir mūsų jaunųjų dailininkų 
kokį nors bendrą pobūdį, bend
rą kryptį? Sakysim, kai ameri
kiečių to amžiaus dailininkų ko
lektyvinėse parodose dar vis vy
rauja abstraktas, prisagstytas 
gerokai ir “Pop Art” pavyz
džių, ir kai šituo galima nusa
kyti visą jų pastangų pobūdį, 
tai mūsų jaunųjų atveju nebe
randame jokio bendro, kuria 
nors prasme dominuojančio var
diklio. Mūsiškiai pabirę į visas 
puses. Gal gerai, gal ir ne? Nė
ra iš esmės blogai, kai nepa
sikliaujama vien abstraktu. Ir 
pasaulinio meno raidoje jau 
bandoma eiti toliau už abstrak
to. Bet ir tas “toliau” gali būti 
pirmyn už abstrakto ir atgal 
už abstrakto. Mūsiškių kryptis, 
atrodo, daugiau pastaroji, t. y. 
vaikščiojimas impresionistų, fo- 
vistų ir kitokiais, prieš abstrak
to įsigalėjimą pramintais ke
liais. Žinoma, mus labiausiai 
džiugintų, jeigu mūsiškių paro
dose regėtume tikrai viltingi.} 
naujų kelių pradžią ne tik ana
pus, bet ir šiapus abstrakto, 
kad naujumas būtų nekartotas 
ir prasmingas. Tačiau žinant, 
jog tų naujų kelių atidengimo 
iš po abstrakto dar beveik ne
matome ir sunku juos užčiuopti 
net pasauliniuose meno cent
ruose, tai ir mūsų jaunųjų pa
rodoje vargu ar galime rūgoti, 
nematydami akivaizdaus naujų 
Amerikų atradimo.

(Nukelta į 3 psl.)

ISTORIJA IR ISTORIKAI
Basanavičius pirmojo “Auš

ros” numerio prakalbai užrašė 
motto:' Homines historiarum 
ignari, semper sunt pueri 
(Žmonės, nežiną istorijos, vi
suomet lieka vaikais). Taigi 
savosios istorijos pažinimas 
yra tautos subrendimo ženk
las. Tautos atgimimo žadinto
jai daug dėmesio skyrė Lietu
vos istorijos pažinimui, nes 
skaitė, kad savo istoriją ge
riau pažinus, atsiras meilė ir 
pasididžiavimas savo tautos 
praeitimi, tuo pačiu atsiras ir 
paskata vertinti savo šalį, tu
rinčią tokį ilgą ir garbingą ke 
lią praeities amžiuose. Dėl to 
ir V. Kudirka ragino iš ten 
semtis stiprybės.

Šiandien, kada Lietuva iš
gyvena didžiąją tragediją, ka
da nūdienoje nesimato jokio 
šviesesnio spindulėlio, vėl rei
kia atidžiau žvelgti į praeities 
garbingus, didvyriškais žygiais 
nužymėtus laikus, semiantis iš 
jų stiprybės dabarčiai. Reikia 
parodyti svetimiesiems, kad 
Ik tuvių tauta, turėjusi ilgus 
valstybingumo šimtmečius, yra 
verta nepriklausomo gyveni
mo. Ji yra išlaikiusi istorijos 
egzaminą — mokėjusi sukurti 
galingą valstybę ir buvusi tvir
tu pylimu prieš Europą beuž- 
liejantį Rytų barbarų antplū
dį.

O ir saviesiems, ypač jau
nimui, istorija turi priminti, 
kad yra garbinga būti lietu
viu, priklausyti tautai, kuri 
amžių bėgyje yra sukūrusi di
delę ir galingą valstybę, turė
jusi gabių valstybės vyrų, sto
vėjusi kultūringų Europos 
valstybių eilėj.

Ilgą laiką mūsų tautos ir 
valstybės istoriją rašė sveti
mi, daugiausia lenkai, tenden
cingai aiškindami faktus ir 
įvykius, iškeldami Lenkijos 
vaidmenį, kaip krikščionybės 
ir Vakarų kultūros nešėjos, 
mažindami lietuvių darbus ir 
žygius, savindamiesi tai, kas 
priklausė Lietuvai. Tik nepri 
klausomos Lietuvos metu su
laukėme rimtų istorikų lietu
vių, kurie ėmė atitaisinėti ki
tų skelbiamas apie mus klai
das, savaimingai ėmėsi tirti 
praeities šaltinius, iškelti nau
jus faktus ir teisingai juos in
terpretuoti. Daug dalykų, ku
rie seniau atrodė tikri, negin
čytini, naujoje istorijos moks
lo šviesoje išryškėjo kaip ten
dencingi, interpretuoti Lietu
vai nepalankioje šviesoje.

Lietuvos istorijos mokslas 
gavo naujos paskatos, kai 
tremtyje atsidūrusiems istori
kams tapo prieinami archyvai 
ir šaltiniai, kurie seniau lietu
vių nebuvo lankomi nė naudo
jami. Lietuvos istorijos moks
lui susidarė palankios sąlygos 
naujiems tyrinėjimams, nau
jiems senovės įvykių atsklei
dimams.

Tačiau reikia apgailestauti, 
kad nedaug turime tokių, 
kurie galėtų pilnai atsidėti stu
dijoms, nedaug tokių, kurie 
domėtųsi istorijos mokslu 
bendrai ir Lietuvos istorijos 
mokslu ypatingai. Be kelių spe
cialistų istorikų, dar iš Lietu
vos atvykusių, jaunųjų stu
dentų tarpe nesimato studi
juojančių istorijos mokslus ir 

besiruošiančių būti Lietuvos is
torijos specialistais. Teisingai 
prof. Z. Ivinskis spaudoje ne 
kartą nusiskundė, kad nesi
mato, kas stos į retėjančias 
Lietuvos istorikų gretas.

O tačiau, pavarčius spaudos 
puslapius, paskaičius įvairius 
naujus leidinius, neatrodytų, 
kad istorikų mums trūksta. Į 
istorijos mokslo laukus atei
na nauji darbininkai. Tik gai
la, kad jie yra daugiau istori
jos mėgėjai, o ne rimtai tam 
darbui pasiruošę specialistai. 
Istorija, kaip ir kiekviena 
kita mokslo šaka, reikalinga 
rimtų studijų, akademinio tam 
darbui pasiruošimo. Mėgėjai 
dažnai to neturi. Jie vadovau
jasi vien tėvynės meile ir var
dan jos sukuria naujas, gra
žias teorijas, nieko bendro su 
faktais neturinčias, savaip in
terpretuoja faktus, suranda 
“naujus’’ šaltinius, seniai jau 
kitų surastus, tyrinėtus, pa
skelbtus, juos priima be isto
rinės kritikos — ir visa ad 
maiorem Lituaniae gloriam. 
Bes kas svarbiausia — jie drįs
ta paneigti rimtų istorikų stu
dijas ir išvadas, bandydami ko
reguoti istorikų “klaidas”. Jų 
intencijos yra suprantamos — 
patarnauti Lietuvai, jos gar
bei. Tačiau šioje srityje vien 
gerų norų neužtenka.

Tikram istorikui yra būtina 
trys dalykai:

1) Pažinti ir susipažinti su 
tuo, kas kitų jau surasta, pa
skelbta. Vis naujai archyvuo
se atradinėti “nežinomus” do
kumentus, kai jie jau seniai 
atrasti, yra tik laiko gaišini
mas. Ne kartą girdėjome, 
kaip Romon nuvykę istorijos 
mėgėjai Vatikano archyvuose 
“atranda” ir nurašinėja doku
mentus, kurie jau seniai yra 
paskelbti (pvz. Theinerio rin
kinyje), arba pokariniu metu 
kitų istorikų jau nufotografuo
ti, nurašyti. Užtektų su jau 
atliktu darbu susipažinti, jei 
reikalas — pasinaudoti, bet ne 
skelbti, kad rasti “dar iki šiol 
niekam nežinomi” dokumentai.

2) Reikalingas ir kritišku
mas. Ne visa, kas kieno ir ka
da parašyta, jau yra istorinis 
šaltinis. Galima rasti įvairių ži
nių, paskelbtų įvairiuose leidi
niuose,tačiau rimtam istorikui 
būtina jas patikrinti, surasti, iš 
kur autorius sėmėsi tas žinias, 
kokiu tikslu jas skelbė. Ypa
čiai, jei tai yra dar gilios se
novės įvykiai. Neužtenka, kad 
kas nors gražiai juos atpasa
kojo — svarbu, kuo jie pa 
remti, iš kokių šaltinių paimti, 
nes kitaip išeina, kad “bene 
dicit, sėd nihil probat” (gra
žiai kalba, bet nieko neįrodo). 
O istorijos moksle įvykių ap
rašymas tiek vertas ir patiki
mas, kiek jis paremtas to laiko 
dokumentais. Pvz. Teodoras 
Narbutas (1784—1864), para
šęs 9 tomus Dzieje narodu li- 
tewskiego, ilgą laiką lietuvių 
laikytas rimtu istoriku, o vė
lesniais laikais paaiškėjo tik 
kaip didelis Lietuvos mylėtojas 
romantikas, tačiau su savo is
torija nepasitarnavęs tiesai, 
nes romantizmo įtakoje per- 
taisinėjo šaltinius ir savo fab- 
rikatais užpildinėjo turimas

(Nukelta į 2 psl.)
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Kultūros žmogus politikoje
I Juozo iš Trakiškių 60 metų sukaktį minint

žmogų pažįsti apie 30 
ir šią pažintį laikai sau

Kai 
metų

‘privilegija, negali nejausti pa
reigos, kuri su tuo siejasi; pa
reigos pasidalinti sava pažinti
mi su kitais. Pareigą pajunti 
ypač tada, kai susiduri su vie
nu ar kitu to žmogaus apibūdi
nimu — ne visada tiksliu, o kar
tais visiškai priešingu.

Pareigos jausmas šiuo atve
ju atsiduria konflikte, nes pa
žintasis asmuo nepriima, bent 
sau neleidžia taikyti principo — 
aprašinėti ar vertinti žmogų, 
kol jis gyvas. Iš antros pusės, 
visuomenė vis tiek domisi kū- 

,rybišku žmogumi, gal dar dau
giau tokiu, kuris neieško viešos 
pagarbos. Visuomenės ausis vis 
tiek pasiekia tylūs ar vieši to 
asmens vertinimai, ir ne vienas 
norėtų išgirsti daugiau teisy
bės. Pagaliau naujoji karta ne
žino išvidinių motyvų, kurie 
akstino pranašesnį žmogų išsi
skleisti visuomenėje ir išsiug
dyti tokį charakterį, kuris labai 
išskirtinas ir įsidėmėtinas.

Viešumos anonimas

STASYS YLA

Kartos branduolio žmogus
Kitados, rašant apie Mažvy

dą ir Daukšą, teko pastebėti, 
kad šie vyrai mūsų tautoje bu
vo ne solistai, o choristai. Ne 
solistu išaugo visuomenėj ir 
Ambrazevičius - Brazaitis. Jis 
priklausė tai kartai, kurią prof. 
Juozas Eretas pavadino 1936 
metų. Ne visa tai buvo karta, 
ne visos Lietuvos apimty
je. Kaip Mažvydas ir Daukša 
atstovavo tam tikrą savo kar

Sąmoningai rašome antraš
tėj Juozas iš Trakiškių, nes 
kas iš mūsų žino tuos Trakiš
kius? Gal ta nuošali sodyba, 
kurioj jis gimė, netoli Marijam
polės, bus tipiškiausia jo cha
rakterio kaltininkė. Visada jis 
norėjo būti nuošalus, šiuo metu 
ypatingai. Daugelis jo raštų ei
na be pavardės — anonimiškai. 
O dėl pavardės, tai nežinia, ku
ria jį labiau reikėtų vadinti, nes 
anksčiau turėjęs vieną, vėliau 
pakeitė kita. Keitė ir savo veik
los barus, ir su tuo keitėsi jo 
asmens atžvilgiu visuomenės 
nuotaikos.

Su pirmąja pavarde sutapo 
literatūros istorijos akiračiai ir 
didelė simpatija, nelyginant 
ambrozijos dvelkimas. Su ant
rąja siejasi politinės ir visuo
meninės nesantaikos, ir kai kam 
ši pavardė skambėjo brėžiu ar 
bražu. Tiems, kurie prisimena 
vieną jo veiklos barą ir žino 
antrąjį, kyla neprovokuojamas 
klausimas, kas pasidarė: ar tas 
pats žmogus pasikeitė, ar paki
to visuomenės vertinimo matai? 
Kitas klausimas, kodėl žmogus 

kkeitė savo veiklos linkmę? Ko
dėl iš literatūros perėjo į poli
tiką kaip tik tuo metu, kai mū
sų tautoj nebuvo jokių politi
nės karjeros galimybių? Be
rods niekas lig šiol nebandė šių 
klausimų atsakyti.

Juozas iš Trakiškių iš tikrų
jų yra visiems žinomas Juozas 
Ambrazevičius - Brazaitis.

Prof. Juozas Brazaitis

tų branduolį, taip ir mūsų Juo
zas.

Tas branduolys išaugo iš 
krikščioniškosios vagos, netgi 
iš ateitininkiškos mokyklos, 
kaip naujas dvasinio - kultūri
nio brendimo vaisius. Susidarė 
šis branduolys Kaune, to meto 
sostinėje — gana suspaustame, 
bet išcentriškai veiksmingame 
krašto židinyje. Keliolika žmo
nių, artimai bendraudami, iš se
niau susigyvenę, be atskiro va
do ar autoriteto, susibaudę pla
nuoti, svarstyti ir judinti kul
tūrinį gyvenimą, platesnėj ska
lėj ir naujesniais metodais.

Ambrazevičius buvo neišski
riamas iš kitų, bet viena prasme 
išsiskyrė. Nesiveržė kalbėti pir
mas, nediskutavo dėl atskirų 
klausimų. Kalbėjo paskutinis, 
dažniausiai raginamas atsiliepti. 
Savo motyvų jis beveik nedėstė, 
tik suvesdavo krūvon kitų pasa
kytuosius, juos pasverdavo, pa
darydavo išvadas ir tai būda
vo paskutinis diskusijų žodis.

Ambrazevičius savaime pasi
darė branduolio sprendimų for
muluotojas, deklaracijų ir svar
bių vedamųjų redaktorius. Nie
kad tiem darbam pats nesisiūlė 
ir niekad neatsisakė siūlomas, 
nors dėl to jam tekdavo aukoti 
ištisas naktis 'be miego.

tingai taupus žodžiais. Mažai 
žodžiaudamas, daugiau stebėda
mas reiškinius, sverdamas rei
kalus ir mintis, jisai ir susidarė 
sintetiškesnį žvilgsnį į gyveni
mą.

Publicistikoje jis susirado sa
vo stilių, kuris, reikia manyti, 
atitiko jo charakterį. Kitados 
jis rašė apie A. Smetonos sti
lių. Smetona labiausiai pajutęs 
pavojų, kuris gresia publicistui, 
kalbėtojui ir mokytojui — iš
tęsti savo mintis, aiškinti, kas 
savaime aišku, ir dėl to daug- 
žodžiauti. Geras stilius reikalau
ja atskirti grūdus nuo pelų, 
svarias mintis nuo banalių, sa
kinius trumpinti, žodžius tikslin
ti. Smetonos stiliuje esą “viskas 
lygu, ramu, intelekto diktuoja
ma”. Toks buvo ir Ambrazevi
čiaus stilius.

Iškeldami Ambrazevičių, kaip 
branduolio žmogų, galėtume pa
stebėti, jog ir Smetona buvo 
“branduolinė asmenybė”. Sme
tona turėjo ne daug draugų, bet 
pačių ištikimiausių, su kuriais 
jis dirbo anksčiau ir nebesisky
rė visą gyvenimą. Tai rodytų, 
kad šio tipo žmonės eina į vi
suomenę ne per masę, bet per 
panašiai jaučiančių ir galvojan
čių draugų sambūrį. Šio tipo 
žmonės kitaip save atranda vi
suomenėje. Kitaip reikia ir prie 
jų prieiti, kad atrastum juose 
visuomeniškąsias vertybes.

Draugystė gilesnlom šaknim

Ar Ambrazevičius rišo drau
gus prie savęs? Greičiau rišo jį 
ir draugus bendri svarstymai, 
darbas ir kova už geresnę kultū-

Elda Rundzaitienė Gėlės (aliejus)

PROCENTAMS AUGANT
Neseniai spaudoje paskelbta, betęsia, prikaišiodama, kad

ros padėtį. Asmeniškai Ambra
zevičius ramiai lygus, uždaras 
ir kietas, kaip varpas. Į jį rei
kia stipriai pasibelsti, kad at
silieptų, bet atsiliepęs jis ilgai 
virpa.

Pirmas įspūdis, susitikus — 
rezervuotas, skeptiškas, šaltas. 
Po kiek laiko pastebi, kad jis 
anaiptol ne šaltas ir ne skeptiš
kas. Jei taria žodį, tai tartum 
deda tašką savo vietoj — pa
prastai ir taikliai. Jei kalba apie

ką, tai daugiau dalykiškai. Sa
kytum, nesidomi asmenimis ir 
neturi asmeniškų įspūdžių, nes 
apie tai iš jo neišgirsi. Jei ne
žinotum, kad dirba daug, saky
tum jis darbo nevertina, nes 
nei giriasi darbais, nei skundžia
si apsikrovimu ar nuovargiu. 
Jei kenčia, tai niekam nė žodžio, 
o jei sužeistas — tai pats išlai
žo savo žaizdą arba prirakina

(Nukelta į 2 psl.)

Keturios lietuviškosios sonatos
Pirmąsias lietuviškos kamerinės muzikos plokšteles pasitinkant

Juozas Gniodis

LITHUANIAN CHAMBER MU- 
SIC, Juozas Gruodis — Sonata in 
D minor (1922); Kazys Viktoras 
Banaitis — Sonata Rapsodica in B 
minor (1927), Sonata in D minor 
(1934); Julius Gaidelis — Sonata 
in E minor (1951). Izidorius Va
siliūnas — Violin and Viola, Vyte
nis Marija Vasiliūnas — Piano. 
Lithuanian Music Recording Com- 
pany, Post Office Box 372, Cam- 
bridge 39, Mass. Kaina $6.00.

Kazimieras Viktoras Banaitis

IZA MOTEKAITIĖNR

f

Julius Gaidelis

Šiame numery:
• Procentams augant.
• Kultūros žmogus politiko

je.
• Keturios lietuviškosios so

natos.
• Pirmasis JAV lietuviŲ laik

raštis.
• K. Donelaičio “Metai” sce

noje.
• Savanorio Antano Šukio 

knyga.
• Stasės šakytės eilėraščiai.
• Antrosios kartos vardu.
• Ir buvo šviesa...
• Dar vienas gamtos jėgų pa

vergimas.
• Moterų gyvenimas.

Žmogus ir stilius
Redaguoti ir sumuoti 

mintis, idėjas, planus yra retas 
menas, kurio Ambrazevičius 
mokėsi, pradėjęs dirbti spaudoj. 
Turėdamas 20 m., jis tapo “Lie
tuvos” dienraščio redakcijos na
riu kultūros reikalams. Nuo 
anos pradžios jis nebesiskyrė 
su plunksna, kartais apleisda
mas redakcijos stalą, kartais 
vėl grįždamas. Publicistika tapo 
pastoviausia jo profesija, jei ne 
pašaukimas.

Kultūrinis publicistas papras
tai neina į minią, nelipa ant 
bačkos, nesisvaido žodžiais. 
Ambrazevičiui tai buvo sveti
ma iš pačios prigimties. Jis ir 
šiaip mažakalbis, o rašte ypa-

kitų

*

Mūsų išeivijoj įvairiavertės 
vokalinės muzikos plokštelių 
kraityne, tartum kampininkės, 
tėra, berods, tik dvi ilgo groji
mo instrumentinės muzikos 
plokštelės: viena — simfoninės 
liet, muzikos, išleista prieš de
šimtmetį Bostone, kita — prieš 
keletą metų — pramoginiai Jo
nušo —maršai. Kiek lengvai ir 
su dideliu dėmesiu skriejo pupų

dėdės ir verstiniai šlageriai, ru
siški, lenkiški, amerikoniški, 
dainuškos ir kitos panašios 
“vertybės” į mūsiškių namus, 
tiek be dėmesio praėjo minėta 
lietuviškos muzikos plokštelė, 
kaip per aukštai stovinti nuo 
dabartinio mūsiškių muzikinio 
skonio.

Nepaisant to, Massachusette 
gyvenantys mūsų aukštosios 
muzikos “vaidilos” Vasyliūnai 
(tėvas Izidorius — smuikinin
kas ir sūnus Vytenis pianistas- 
vargonininkas) įgrojo pirmąją 
lietuvių kamerinės muzikos 
“kregždę” — trijų mūsų žymių
jų kompozitorių keturias sona
tas — smuiku, viola ir pianinu, 
kurios jau pasirodė rinkoje

“Ultra Hi - Fi” ilgo grojimo 
dviejų plokštelių albumu. Jei už 
daugumą mūsų rekorduotos vo
kalinės muzikos tenka rausti 
kultūringos visuomenės akivaiz
doj, tai Vasyliūnų kamerinės 
muzikos albumas, pavadintas 
“Lithuanian Chamber Music”, 
priimtinas kaip muzikinis brang 
akmenis, ne vien mūsų ausiai, 
širdžiai ir bibliotekai, bet — be 
perdėto pasididžiavimo — kul
tūringiausia dovana amerikie
čiui draugui, nes instrumenti
nės muzikos kalba yra tarptau
tinė kalba, o mūsų kompozitorių 
originalios, rinktinės sonatos, 
jų aukšto lygio išpildymas, bei 
gražus plokštelių išleidimas sa
vaime kelia jas į tarptautinio 
dėmesio vertos muzikos kate
goriją.

Pažvelgus į albumo išorę, lie-

kad Lietuvių fondas skirstys 
šįmetinį pelną. Lietuvių fonde 
yra jau per pusantro šimto 
tūkstančių dolerių, tai ir pro
centų susidarys gal daugiau 
kaip penki tūkstančiai, nes ne 
visa ta suma ištisus metus 
nešė procentus, kai kiti įmo- 
kėjimai fondan buvo padaryti 
vęliau. Kai kurių asmenų nuo
latinė auka, nuolatinis fondu 
rūpinimasis padarė tai, kad 
jau trečią kartą fondas atne
ša procentus, pagrindinei su
mai nemažėjant. Prisimenant, 
kaip sunku, kad ir tūkstantį 
dolerių sutelkti, šios nuolatinės 
pajamos, pagrindinei sumai 
nemažėjant, yra didelis mūsų 
kultūrinio gyvenimo judinto
jas. Tikime, kad vieną dieną 
tų procentų bus keliasdešimt 
tūkstančių ir tai bus vienas di
džiausių darbų, ką lietuvis sa
vo kultūrai išeivijoje įstengė 
padaryti.

Be abejo, nėra lengva pa
skirstyti sumas, kai jų nėra 
per daug. Malonu, kad šios su
mos eina tik kultūros reika
lams, nors pernai buvo tam 
tikra suma paskirta ir sporti- 
hinkų kelionei į Australiją, ta
čiau tuo buvo paremta lietu
vybės išlaikymo apraiškos, jei 
jau šio įvykio nelaikyti grynu 
kultūriniu momentu.

Nenorima šįmet čia įtaigoti, 
kam procentai turi būti ski
riami. Greičiau norime pasi
džiaugti, kad kai kieno abejin
gai sutiktas, o ir dar sutinka
mas, Lietuvių fondas duoda 
jau konkrečius vaisius. Be abe
jo, norėtume tikėti, kad jo pa
skirtis sukti mūsų kultūrinį 
malūną nepasikeis, juo labiau, 
kad šalpos ir politiniams rei
kalams skelbiami atskiri va
jai. Pernai kai kas nustebo, 
kodėl dalis pinigų paskirta 
Kultūros fondo leidžiamiem 
leidiniam remti, lyg jau Kul
tūros fondo leidiniai būtų ana
pus kultūros. Lietuvių fondo 
paskirtis remti kiekvieną kul
tūrinę apraišką, kiekvieną lie
tuvių leidinį, ar tai jis išeitų 
lietuviškos plokštelės, gaidų ar 
knygos pavidalu.

Be abejo, iš LF tektų lauk
ti pagalbos ir lietuviškajai 
spaudai, nes ji padėjo tam 
fondui išaugti ir toliau pade
da plėstis. Žinoma, toks lėšų 
skirstymas spaudai nebūtų ga
na lengvas, nes kai viena spau
da besąlyginiai už fondą pa
sisakė, kita jį niekino, bet vė
liau sustojo niekinti, gi kita ir 
dabar to fondo niekinimą te

fondas yra vienos ar kitos par 
tijos rankose. Fondas kiekvie
ną auką priima, fondo valdy
bas ir tarybas renka fondo 
nariai, ir jei vienos ar kitos 
partijos narių joje yra dau
giau, tai kaip tik liudija tų 
partijų narių tautinį ir kultū
rinį susipratimą.

Lietuvių rašytojų d-ja kas
met skiria penkių šimtų dole
rių premiją ir tuos pinigus 
įvairiais būdais surenka. Būtų 
gera, kad fondas paskirtų kas
met tuos penkis šimtus arba 
geriau dar didesnę sumą. Ši 
rašytojų premija yra nepri
klausomos Lietuvos vyriausy
bės skirtos valstybinės pre
mijos tęsinys, todėl dabar bū
tų gera, kad tą premiją skir
tų LF, juo labiau, kad ta pre
mija jau niekada nesibaigtų. 
Rašytojų draugijos valdyba 
galėtų tik sudaryti premijos 
paskyrimo komisijas ir atlikti 
kitus iškilmingo akto paruošos 
darbus.

Reikėtų fondui paremti ir 
leidiniai, leidžiami anglų kalba. 
Jeigu jau ne dabartiniai rašy
tojai, tai bent tie, kurie jau 
yra užsitarnavę mūsų visų pri
pažinimo, kaip Krėvė, Šeinius 
ar Donelaitis. Ligi šiol visa 
tai darė tik privatus asmuo, 
lyg jam būtų kas nors specia
liai pavedęs nešti visą mūsų 
literatūros pasaulin išvedimo 
darbą. O šiaip ar taip, tos kny
gos daugiau Lietuvos vardą 
pagarsino, negu kokie visuo
meniniai subuvimai. Juo la
biau, kad tokie leidiniai liudi
ja mūsų kultūrą daug ilgiau, 
negu vienadienis koks nors, 
kad ir reikšmingas pasirody
mas, taigi tam tikra prasme, 
kaip ir Lietuvių fondas, neša 
procentus.

Jeigu šįmet procentai bus pa 
skirti vieniems, metai greit bė
ga, reikalai nemažėja, gal ki
tais metais gaus kiti, bet tie, 
kurie skirstys tas sumas, tu
rėtų pirmoje eilėje skirti gry
nai kultūriniams reikalams. 
Neturime pakartoti tų klaidų, 
kada laisvoj Lietuvoj visi biu
džetai būdavo dažnai subalan
suojami kaip tik kultūros są
skaitos nenaudai.

Kiekvienas LF narys yra 
amžinas mūsų kultūrinių 'rei
kalų rėmėjas, ir metų pabaigo
je, laukiant derliaus, linkėtina, 
kad tokių amžinų rėmėjų — 
LF narių skaičius vis nepabai
giamai augtų. Tada kalba apie 
mūsų kultūrinius užsimojimus 
bus daug drąsesnė.

L. Augštys

ki suintriguotas ryškiai žaliais, 
rūsčiais, grėsmingai debesimis, 
dengiančiais lietuvišką peizažą; 
už jo veržiasi šviesa, gi tokiame 
fone spindi atsiveriančiai ryš
kiai raudonos plokštelės pavadi
nimų raidės. Gi antroji pusė iš
tisai geltona (ten lakoniškai 
anglų kalba supažindinama su 
iliustruotomis autorių ir išpil- 
dytojų biografijomis, taip bū
dingomis ne vien svetimiesiems, 
bet ir saviesiems pažinti!). Tai 
mūsų trispalve taip estetiškai, 
gudriai išpuoštas albumas, re
gimai taikomas ir mus priglau-

dusios šalies muziką mylinčių
jų dėmesiui.

Kaip minėta, plokštelių turinį 
sudaro keturos mūsų gerausių 
kompozitorių rinktinės sonatos: 
Juozo Gruodžio Sonata D mi
nor, smuikui ir fortepijonui, pa
rašyta 1922 m., Kazio Viktoro 
Banaičio Sonata Rapsodica B 
minor violinčelei ir fortepijonui, 
parašyta 1927 m. ir Sonata D 
minor, smuikui ir fortepijonui, 
parašyta 1934 m., ir Juliaus 
Gaidelio Sonata E minor, smui
kui ir fortepijonui, parašyta 
1951 m. Visų sonatų autoriai 

(Nukelta į 2 psl.)
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O pasodinkite į vėlių suolelį
Atsako į vieną lietuvių raudų problemą beieškant

KUN. V. BAGDANAV1CIUS, MIC

Intriguojantis klausimas
Lietuviškose raudose dažnai 

sutinkamas išsireiškimas, pra
šantis mirusiajam vietos vėlių 
suolelyje. Palyginti nedideliame 
Juškevičiaus paskelbtų raudų 
skaičiuje randama apie dvylika 
tokių atvejų. Kyla klausimas, 
iš kur tas vėlių suolelis ir ką jis 
reiškia, šiam reikalui jokio pa
aiškinimo negalima rasti krikš
čioniškoje tradicijoje. Taip pat 
sunku tikėtis jj rasti animistinė- 
je tradicijoje, kur siela yra per- 
keldinama j kokias augalines 
ar gyvulines apraiškas. Saulės 
religijoje galima tikėtis rasti 
Įnirusiųjų perkėlimą į pomirti
nę buveinę arklių vežimais. Taip 
pat šioje kultūroje galima su
tikti dar iš seniau paveldėtą 
laivą, kaip priemonę persikel
ti žmogui į amžinąjį gyvenimą. 
Šios abi priemonės yra sutin
kamos egiptiškoje ir graikiškoje 
mitologijoje.

Bet iš kur yra vėlių suolelis? 
Jis turi savyje kažką visai kito, 
kas nesiderina nei su viena iš 
čia minėtų religinių krypčių. 
Kai visos kitos religinės kryp
tys mirtį išgyvena kaip perėji
mą iš vienos būsenos kiton, vė
lių suolelio religija kelionės idė
jos visiškai neturi. Kai kitos 
religinės kryptys mirtį pergy
vena, kaip sielos judesį tolima 
kryptimi, vėlių suolelis ją per
gyvena, kaip statinį dalyką, 
greičiau, kaip sielos pasilikimą 
čia pat.

Šitokios sampratos apie sie
los pomirtinį likimą negalėjo 
sukurti jokia klajoklių ar gy
vulių augintojų kultūra. Ją ga
lėjo sukurti tik sėsli tauta, ir 
tai tokia, kuri buvo giliai per- 
siėmusi savo sėslaus gyvenimo 
pobūdžiu. Vėlių suolelio sam
pratą galėjo išdirbti tik kokia 
miestiška civilizacija. Kai lietu
vių tautos tradicijoje nėra ži
noma jokia miestiška ar pana
šiai sėsli kultūra, tai šis vėlių 
suolelis raudose daros labai įdo
mus ir net intriguojantis klau
simas.

didelių akmenų kul- 
būdingasis jos bruo- 
ypatingas dėmesys 
Jiems buvo stato-

seiną ir pajūriais siekusi toli į 
šiaurę. Tačiau ši kultūra nėra 
tik vietinis reiškinys. Ji yra bu
vusi plačiai atstovaujama ir ki
tose vietose. Žodiškai išvertus, 
tai reiškia 
tūra. Pats 
žas buvo 
mirusiems.
mos įvairios akmeninės kama
ros ar angos ir jų garbei — 
akmeniniai stulpai — mengirai. 
Šią kultūrą autorius stengiasi 
atpažinti ne tik archeologiniais, 
bet ir etnologiniais metodais. 
Jis, studijuodamas kai kurias 
Afrikos ar salų tautas, kurios 
arijų invazijos nebuvo paliestos, 
randa duomenų išaiškinti kai 
kuriems megalitiniams paliki
mams ir sutinka atitikmenų kai 
kuriems Europos papročiams, 
kurių negalima išaiškinti ariji- 
niu atsinešimu. Pas jį mes ran
dame taipgi nemažai užuominų 
apie mirusiųjų suolus ir kėdes.

Pirmiausia jis, pasiremdamas 
Herodotu, sako, kad senieji 
šiaurės Afrikos libai lavonus 
laidodavo sėdinčius. Tai patvir
tina ir archeologinės iškase
nos. (453 psl.)

Kėdžių prasmei laidojime su
vokti jis yra radęs duomenų 
vienoje moteriškos teisės negrų 
gentyje. “Didžiausią vaidmenį 
jų protėvių kulte vaidina kėdės. 
Jos yra tikrieji garbės ženklai

tol, kol žmogus yra gyvas. Jos 
lydi savininką visur, kur tik jis 
eina. Ir jis niekada nesės ant 
kito kėdės. Atsitiktinės pro
švaistės liudija, kad ir Megali
to kultūroje akmeninės kėdės 
turėjo panašų pobūdį. Kėdės ir 
kėdžių modeliai, kaip kapų do
vanos ar kaip kulto objektai 
kapuose, tik iš čia gauna savo 
prasmę. Gyvendamas žmogus 
turi savo baltą kėdę. Bet kai 
koks prakilnus žmogus numirš
ta, pvz. išmintingas ir teisin
gas karalius, tai norima jį pasi
laikyti ir toliau. Tam tikslui pa
ruošiama jo kėdė. Kad joje ga
lėtų atsisėsti jo siela, ji išjuodi
nama, ištepant ją suodžių ir 
kiaušinio trynio mišiniu. Tada 
ji yra nunešama į kėdžių na
mus prie kitų protėvių išjuodin
tų kėdžių. Ji tarnauja tam, kad 
jon būtų galima paršaukti mi
rusiojo sielą ir su ja bendrau
ti”. (473—4 psl.)

Apibūdindamas Megalito 
rusiųjų kultą, Woelfel rašo, 
jų kapuose retai randama 
tyvinių kėdžių, nes medis 
išimtinais atvejais galėjo išlik
ti. Tačiau sulenkiamų kėdžių 
bronzos laikotarpio megaliti- 
niuose kapuose rasta Holštei- 
ne ir Mecklenburge. (226 psl.)

Vietoj to yra plačiai sutin
kami kapuose akmeniniai suo
lai. Etruskų kapuose yra žino-

Vytautas Ignas Paskutinė kelionė (medžio raižinys)

mi- 
kad 
vo- 
tik

ATSUKOME LAIKRODŽIUS, 
BET NEATSUKIME LAIKO

mos sielų nusėdimo vietos, pa
darytos iš akmcfts. Šios kėdės, 
arba sostai, vėliau pasidarė vie
tomis, kuriose buvo pastatomos 
urnos su mirusiojo pelenais. 
Yra rasta kėdžių, padarytų iš

medžio, aptrauktų metalu. Pa- 
tiesus ant jų lininį audeklą bu
vo pastatoma urna. Prieš kėdę 
buvo pastatomas žemas stalelis 
su aukos valgiais. (272 psl.) 

(Nukelta į 2 psl.)

Priešarijinė Europos religija
Šviesos šiam klausimui svars

tyti galima rasti 1961 m. išė
jusiame Vienos universiteto 
profesoriaus D. Woelfel veika
le: Priešarijinės Europos religi
jos. Autorius atstovauja pažiū
rą, kad vadinamoji Megalito 
kultūra ir religija tada buvo už
valdžiusi Viduržemio jūros ba-

VYTAUTO MAČERNIO KETURI SONETAI
Dvidešimties metų poeto mirties sukaktį minint

Šiame numery:

Atsukome laikrodžius, bet 
neatsukime laiko.
Vėlių suolelis mūsų tauto
sakoj.
Dvidešimtmetis nuo Vytau
to Mačernio mirties.
V. Kojelienės koncertas. 
“Hamletas” lietuvių kalbo
je.
Pokalbis su Algiu Šimkum. 
“Antrasis kaimas” naujoje 
fazėje.
Mykolas Vaitkus apie Leo
nardo Andriekaus poeziją. 
Filmų įvairumai ir kultūri
nė kronika.
Akademinės prošvaistės.

Poetas Vytautas Mačernis, 
vienas iš ryškiųjų tos kartos mū
sų rašytojų, kurie pradėjo reikš
tis paskutiniaisiais nepriklausomy
bes metais tėvynėje ir kurie vėliau 
laisvajame pasaulyje savo poetinį 
žodį sukaupė antologijoje “Žemė”, 
o taipgi suorganizavo ir leido “Li
teratūros Lankų” žurnalą. 1944 
metų rudenį Vytautas Mačernis iš 
savo tėviškės (Žarnelės kaimo prie 
Žemaičių Kalvarijos) taipgi buvo 
pakilęs kelionėn į Vakarus. Tačiau 
traukimosi ir kautynių maišatyje 
artimoj kaimynijoj žuvo, pataiky
tas galvon sviedinio skeveldros.

Trumpame savo gyvenime (mi
rė 24 metų) V. Mačernis nesusku
bo išleisti jokios savo raštų kny
gos. Universitete kaip literatas jis 
reiškėsi ateitininkų meno draugi
jos “Šatrijos” ribose ir plačiau pa
garsėjo tik 1943 metais Vilniuje 
ruoštuos literatūros vakaruos.

Vėliau poeto draugų rūpesčiu V. 
Mačernio kūryba išleista 1947 m. 
Italijoje (Vizijų ciklas ir kai kurie 
sonetai) ir visa V. Mačernio poe
zija 1961 m. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Vytautas Mačernis moderniosios 
lietuvių poezijos raidoje vienas pir
mųjų, pasukęs ją nuo ornamentuo
to žodžio intelektualinės gilumos 
kryptimi.

Čionykštėje nuotraukoje regime 
poetą 1938 metais, dar besimokiusį 
Telšių gimnazijoje, kada jis jau 
rašė pirmuosius posmus Vizijų cik
lo — geriausiojo savo kūrinio.

Už lango regis vakaro dangus ugninis, 
Jame iškyla ąžuolais apaugusi kalva. 
Tenai rainus senolių mano kapinynas 
Ten žemė, juos pridengusi, puri, lengva.
O čia — senolių namas, didelis ir tvirtas, 
Jame gyvena atkakli, žemaitiška dvasia. 
Nevienas ją nešiojęs dulkėmis pavirto, 
O ji vis auga ir tvirtėja ainių kartose.
Kiekvieną vakarą iš kapinyno seno 
Senoliai grįžę mano kambary susėda
Aplink mane plačiu ir taisyklingu žiedu
Ir ima tarp savęs įvertint darbus mano: 
Jeigu atranda kartais esantį vertu kurį, 
Aš stoviu ir džiaugsmu liepsnoju žiedo vidury.

• * *

Mylimosios augštumos lapuočių miškas 
Antikinio vakaro fone
Ir, rudens spalvų žaisme ištryškęs,
Man atrodo kaip šventa Giria.
Ten viršūnių monotoniško ošimo apsvaigintos 
Grakščios stirnos šoka aikštėse,
Ir upelio, kurs bedugnėn krinta,
Vandeny stebėdamas save,
Groja Panas amžinai naujas melodijas, 
O poetai, nuošalumo ir miškų draugai, 
Įsiklausę ima mėgdžiot jas.
Ir jų lyrinė dainelė neretai
Ugnimi paverčia kraują ir svaigina,
Kaip iš žemės sulčių spaustas saulės vynas.

Savo sielą, alkaną kaip žvėrį, 
Maitinu geriausiais žemės vaisiais: 
Mokslu ir menu. Tegul ji gėris 
Spalvomis ir tonais įkvėptaisiais.
Leidžiu jai ištvirkt ir atgailoti, 
Užsivilkus aštrią ašutinę,
Bet aš negaliu niekuo pasotint 
Tą panterą, plėšrią ir laukinę.
Kūno narve ji nervingai vaikšto, 
Amžinybės sau, kaip grobio, geisdama.
Ilgis saule nužertųjų aikščių,
Kur galėtų nemirtinga ir laisva 
Meilės šoky suktis su dievais kartu, 
Trypiant žiedus anemonų geltonų.

• * *

Man neramu. Aš savo nerimą bandau 
Išreikšti žodžiais ir poezijos vaizdais, 
Bet išreikštas nerimas nešt dar sunkiau — 
Be žodžių man sunku, bet dar sunkiau su jais.
Žinau, kad vakar mintys niekad nebegrįš 
Ir miręs jausmas antrą kartą nepabus,
Todėl ir skubinu, kad žody praeitis 
Surastų rimų kryžiais ženklintus kapus.
Bet aš jau pavargau ir mano nuotaika nupuolė, 
Many taip viskas greitai miršta, kinta, bėga — 
Gražiai palaidot praeitį ne mano jėgai;

Praėjusiame savaitgalį atsu
kome laikrodžius viena valan
da atgal. Tai įprasta šiame 
krašte. Su tokiu laikrodžio at
sukimu, tegu ir reliatyviai, va
karai pailgėja, atsiranda dau
giau laiko knygai paskaityti, 
išvykti koncertan, teatran, 
ypač kai su laikrodžių atsuki
mu beveik sutampa ir visokios 
kultūrinės veiklos naujo sezo
no pradžia.

Tik šitokiu laikrodžio rodyk
lės atsukimo atveju verta bū
tų prisiminti, kad pats laikas 
nė viena sekunde atgal neat
sukamas, jis net nė viena se
kunde nesustabdomas. Norim 
ar nenorim, jis teka drauge 
su mumis, savo srovėje atpluk- 
dydamas naujas idėjas, nau
jas visuomeninio gyvenimo ap
raiškas, naujas literatūros, 
muzikos bei meno kryptis. Tik 
mes šitoje gyvojo gyvenimo 
tėkmėje neretu atveju vis dar 
plūduriuojam, nerūpestingai iš
sitiesę ant romantiškojo pra
eities sielio, kai tuo tarpu da
barties diena mus paveja > ir 
pralenkia burinės jachtos ar 
net motorlaivio greičiu.

Šituo nenorime pasakyti, 
kad mums privalu praeities 
išsižadėti ir jos nevertinti. 
Anaiptol. Ji turi būti gerbia
ma ir vertinama, jeigu viso to 
yra verta, bet dabartis neturi 
būti seikėjama praeities sai
ku, praeitis, kaip nesugrąžina
ma savo esmėje, neprivalo bū
ti atnešta į dabartį ir pastaty
ta kaip stabas, tikint, kad jis 
nulems mūsų ir mūsų tautos 
likimą.

Praeitis turi būti gerbiama 
taip, kaip gerbiami mirusieji. 
Tačiau, kaip vargu ar atsi
ras gyvasis, kuris iš pagarbos 
mirusiajam norėtų pats pavirs
ti lavonu, taip ir dabartyje gy
venantiems negalima lavoniš- 
kai užmerkti akių prieš viską, 
kas šiuo metu formuojasi li
teratūros, meno ir aplamai vi
so kūrybinio ir viso visuome
ninio gyvenimo raidoje.

Tuo tarpu mūsuose vis dar 
pasitaiko, kad atsukamas ne 
tik laikrodis, bet norima su
stabdyti ir atsukti pats laikas. 
Todėl ne vienu atveju savo 
tarpe mes ir stebime, kaip vie
nam ar kitam politikui bei vi
suomenininkui laikas yra su
stojęs prieš 20 metų prie Ky
bartų, kaip literatūros mylė
tojui laikas sustojo prie Mai
ronio, geriausiu atveju dar 
prie. Aisčio ar Brazdžionio, o 
meno ar muzikos mėgėjui prie 
Žmuidzinavičiaus ar St. Šim
kaus.

Laiko tėkmėje susiformavu
si tradicija yra gerbtina ir net 
iki tam tikro laipsnio palaiky
tina. Bet, kai tradicija ima už
gožti visas naujosios kartos 
pastangas ištarti ir savąjį bal
są, atnešti gyveniman ir savą
ją duoklę, yra jau nebegerai. 
Tauta, bendruomenė, organi
zacija ar karta sveika ir gy
vastinga, kai šitai pati supran
ta ir kai imamasi priemonių 
tradicijose besustingstančiam 
gyvenimui išjudinti. Sakysim, 
kas gi beturi didesnę pagarbą 
tradicijoms, nešdama beveik 
poros tūkstančių metų jų krū
vį, kaip Katalikų Bažnyčia. O 
tačiau vis dėlto mūsų akivaiz
doje dabartiniame Bažnyčios 
Susirinkime tebevyksta tiesiog 
perversminė visų šių šimtme
čiais susiklosčiusių papročių 
bei tradicijų peržiūra, daug 
ką, šiems laikams neesminio 
nubraukiant ar pakeičiant tuo, 
kas labiau atliepia modernaus 
žmogaus situaciją pasaulyje ir 
jo kontakto su Dievu formą.

gi- 
ne- 
ne- 
ry-

Suminėtas tūkstantmetės 
Bažnyčios pavyzdys ypač įsi
dėmėtinas senajai ir vidurinia
jai mūsų išeivijos kartai, ku
riose tai viena, tai kita, nuo 
šių laikų gyvenimo atšokusi 
ir vos prieš dešimtmečius 
rausi tradicija laikoma jau 
pajudinama ir niekuo kitu 
pakeičiaama, lyg ant jos
motų visas pasaulis. Būdami 
tokiu būdu tik sau malonios 
praeities savimylos ir egoistai, 
mes aukojame per maža fizi
nių ir dvasinių pastangų eiti 
drauge su laiku, atnešti jin ir 
savąją duoklę ir jį lenkti 
mums palankia kryptimi, ta
čiau šios dienos, o ne prieš de
šimtmečius vartotomis ir jau 
pasenusiomis priemonėmis.

Pagaliau toks getinis užsi
sklendimas tik savuotės tradi
cijoje mus atskelia ne tik nuo 
visos plačiašakės šių dienų gy
venimo raidos, bet ir nuo savo 
lietuviškojo jaunimo, kuriam 
mūsų šitokios laikysenos dėka 
lietuvybė tampa kone atsiliki
mo sinonimu, su kuriuo susi
rišti tiesiog nepatogu. O tada 
jau pradedama vieni kitiems 
priekaištauti, kol prieinama 
prie visiško nesusikalbėjimo.

Netikintis Toma* (medžio raižinys)Vida Misiūnaitė

Ir apsodint kapus poezijos neužmirštuolėm 
Aš nebemoku, nebespėju, negaliu...
Ir man dažnai taip neramu, taip neramu.

L, f /IJrįj yaiĮJMi
■r ♦ i " - Jtmlšį.®£ v Al f M 4VW H A* *> sV .

Tad ir užsklandinė išvada 
tebūtų tokia: gerbkime praeitį 
ir praeities tradiciją, tačiau 
statykime dabartį, apvilkdami - 
ją šios dienos rūbu ir įkvėpda
mi jon šios dienos kūrybinę 
dvasią. Jei šitai įstengsime, 
tai ir ateinančios mūsų tautos 
kartos, nors ir nežengdamos 
žingsnis žingsnin mūsų pėdo
mis, bent geru žodžiu kalbės 
apie tą laiką, kuris mūsų kū
rybinėmis pastangomis neliko 
lietuvių tautai tuščiaviduriu, 
kuris mūsų neatšokimu nuo 
gyvenimo skleidė savojo laiko 
žiedus ir brandino naujus ir 
nekartojamus savojo laiko vai
sius. Ir tai bus mūsų pačių 
savo tautos istorijai savam 
laike sukurtoji tradicija, kurią 
nebus gėda parodyti tegu ir 
vėl visai kitokiai ateičiai.

k. b.
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Į nuomones ir priekaištus atsiliepiant

PALIJUS RABIKAUSKAS, S.J.

Šią vasarą pasirodė naujas 
jau II-jo tomo pirmasis “Tautos 
Praeities” numeris, šį kartą re
daguotas J. Dainausko, spaus
dintas Romoje, Pont. Univ. Gre- 
goriana spaustuvėje. Visi, kurie 
domisi savo tautos praeitimi, 
džiaugsis šiuo stambiu straips
nių rinkiniu, iš kurio sužinome 
apie kronikose išlikusias žinias, 
liečiančias Mindaugą, apie lietu
vį Kaz. Semėnavičių ir 1650 m. 
išleistą jo veikalą “Ars magna 
Artilleria”; apie bandymus įkur 
dinti jėzuitus Lietuvoje 1555— 
1565 metais. Ten aprašomas 
vysk. M. Paco buvimas ir mir
tis Paduvoje, Lietuvių progim
nazijos Ingolstadte veikla; ten 
randame daug statistinių davi
nių apie lietuvius Vilniaus kraš
te, straipsnių iš lietuvių karto
grafijos istorijos, iš lietuvių nu
mizmatikos, nekalbant apie iš
samias naujų knygų apie Lietu
vą recenzijas ir plačią Lietuvių 
istorijos draugijos veiklos ap
žvalgą. Užtenka tik paimti į 
rankas tą, palyginti, svarią kny
gą, pamatyti 16 puikių atskirai 
nuo teksto pridėtų lentelių — 
iliustracijų, paskaityti vieną ki
tą įdomią studiją: kiekvienas 
pripažins, kokios didelės padė
kos ir paramos verti tie, kurie 
sunkiose mūsų tremties sąlygo
se, nugalėdami visas kliūtis, lei
džia šį mūsų istorijos žurnalą. 
Kun. dr. J. Bičiūno straipsnis

Nesu kompetentingas vertinti 
kiekvieną šio “Tautos Praeities” 
numerio straipsnį; tai galės pa
daryti tie, kurie yra geriau su
sipažinę su juose paliestais 
klausimais. Norėčiau tiktai at
kreipti dėmesį į kun. dr. J .Bi
čiūno rašinį “Apaštalų Sosto ir 
jėzuitų ordino pirmieji bandy
mai jėzuitus įkurdinti Lietuvo
je (1555—1565)”. Tai vienas 
skyrius iš kun. J. Bičiūno ruo
šiamos plačios monografijos 
apie Vilniaus Akademiją. Auto
rius čia, trumpai pavaizdavęs, 
kiek nedaug mes težinome apie 
Vilniaus Akademiją, sustoja 
prie pirmojo, daugiau atsitikti
nio jėzuitų apsilankymo Lie
tuvoj. Tai buvo 1555 m. rudenį, 
kai ispanas jėzuitas Alfonsas 
Salmeron, lydėdamas nuncijų 
vysk. Aloyzą Lippomano, atvy
ko į Vilnių, kur tuokart buvo 
sustojęs karalius Zigmantas 
Augustas. Toliau, kiek apibūdi
nęs karaliaus laikyseną Bažny
čios atžvilgiu ir tuometinio 
vysk., nuo 1561 m. kard. Hozi-

Šiame numery:
• Apie liturgijos reformos 

pavojus.
• Senoji Vilniaus akademija 

mūsų spaudoje.
• Lietuviškos dainos angliš

kai.
• Tarp paprastumo ir pa

toso.
• Povilo Vaišvilos eilėraštis.
• Kęstučio Keblio “Uždraus

tieji padėjimai“.
• Kyla knygos reikšmė, kyla 

ir vertė.
• “Metmenų” aštuntasis nu

meris.
• Šeši romanai “Draugo” 

konkursui.
• Spygliai ir dygliai. 

jaus vaidmenį, autorius, remda
masis šaltiniais, kurių ištraukas 
cituoja išnašose, smulkiai apra
šo kard. Karolio Boromėjaus, 
jėzuitų ordino vikaro, vėliau ge
nerolo Pranciškaus Borgijos ir 
nuncijaus Varšuvoje vysk. Com- 
mendone 1565 m. dėtas pastan
gas įkurdinti jėzuitus Lietuvo
je. Karalius jau buvo davęs sa
vo sutikimą, buvo svarstomi 
konkretūs įkurdinimo planai, 
kard. Boromėjus net buvo pra
šęs nuncijų Varšuvoje parūpin
ti pinigų vykstančių jėzuitų ke
lionės išlaidoms apmokėti, bet 
dideli karaliaus reikalavimai 
( kad iš karto būtų įsteigta Vil
niuje ištisa kolegija su teologi
jos, filosofijos, retorikos ir kitų 
žemesnių studijų skyriais), ne
buvimas pakankamo skaičiaus 
tam pasiruošusių ir kitur nebū
tinai reikalingų ordino žmonių 
ir dar nenustatytos materialinės 
Vilniuje išsilaikymo galimybės 
pagaliau privertė ordino vado
vybę reikalą atidėti vėlesniam 
laikui.

Tai pirmą sykį lietuvių kalba 
aprašyti pirmieji jėzuitų aka
demijos Vilniuje įsteigimo ban
dymai. Visa, ką čia kun. J. Bi
čiūnas pateikia, jam nebuvo 
sunku surasti, nes — kaip jis 
pats užsimena — apie tą patį 
dalyką prieš 35 metus yra rašęs

LIETUVIŠKOS DAINOS ANGLIŠKAI
Kritiškos pastabos "The Green Linden" paskaičius

THE GREEN LINDEN. Selec- 
ted Lithuanian Folksongs. Edited 
by Algirdas Landsbergis and Clark 
Mills. With a Forevvord by Robert 
Payne, an Introduction by Marija 
Gimbutas and illustrations by Vik
toras Petravičius. New York, Vo- 
yages Press (1964), 137 psl. Kai
na $6.00, gaunama Drauge.

*
Turime naujausią lietuvių 

liaudies dainų ir raudų rinkinį 
angliškai. Leidinys apima 137 
numeruotus puslapius, jų tarpe 
13 yra tuščių, keturi — iliust
racijos ir 10 psl. skirti skyrių 
antraštėms, tad vietos beliko 
113 dainoms, kurias vertė net 
19 vertėjų. Jau toks didelis ver
tėjų skaičius nėra geras ženk-

Saulėto rudenio prisiminimas Nuotrauka V, Maželio

Vilniaus universiteto kiemas (XIX amž. graviūra)

lenkas jėzuitas S. Bednarski. 
Tačiau, perskaičius visą kun. J. 
Bičiūno straipsnį, mums lietu
viams darosi neįtikimai nejau
ku. Visi: kard. Hozijus Vaimi- 
joje, nuncijus Varšuvoje, po
piežiaus kurija ir jėzuitų ordi

DR. JONAS BALYS

las. Dauguma vertėjų yra ame
rikiečių ir britų poetai, bet nė
ra nei vieno folklorininko, tad 
ir rinkinys pasižymi visomis po
etams būdingomis silpnybė
mis.*) Pirmiausia atkreipia dė
mesį pats didžiausias trūkumas 
— tai anonimiškumas, nes nei 
vienai dainai nėra nurodytas 
šaltinis arba kur buvo atspaus
dintas lietuviškas originalas. 
Reikėjo dainas, kaip kiekviena
me gerame rinkinyje, sunume
ruoti iš eilės, o knygos gale pri
dėti pagal numerius šaltinių są

no vadovybė Romoje, rūpinasi 
įsteigti Lietuvoje aukštąją mo
kyklą, tik pačioje Lietuvoje to 
rūpesčio nė ženklo. Kad į pro
testantizmą linkusiems arba jau 
naująjį mokslą priėmusiems di
dikams šios katalikų pastangos 

rašą. Kai prik išiota tiek tuš
čių puslapių, tai tiesiog nepa
teisinama, kodėl tokiam būti
niausiam reikalui vietos pagai
lėta.

Kiekvienai dainai duota ant
raštė — pirmoji dainos eilutė 
arba jos dalis. Tokios “antraš
tės” nieko nesako ir jos visiškai 
nereikalingos. Kiekvienos dai
nos gale pažymėta vertėjo pa
vardė skliausteliuose. Tai irgi 
labai nerimtai atrodo. Reikėjo 
knygos pradžioje arba gale duo
ti vertėjų sąrašą pagal nume
rius ir to būtų buvę gana. Ta
čiau būtų buvę labai gerai prie 
kiekvienos dainos pažymėti jos 
užrašymo vietą, nes dzūkiška 

nebuvo pakeliui, dar galima su
prasti. Bet kaip apie tą reikalą 
galvojo Lietuvos dvasininkija, 
Vilniaus vyskupas, kapitula, ki
ti įtakingi katalikai, pvz. Vil
niaus vaitas A. Rotundus? Pas 
autorių apie tai nė žodžio; jis 
net nejaučia nė pačios proble
mos. Skaitytojui susidaro įspū
dis, kad tuomet pačioje Lietu
voje tuo visai nesidomėta. Taip 
suprato ir šio straipsnio sant
rauką anglų k. paskelbęs J. Dai- 
nauskas (ten pat, 193 psl.), nes 
paskutiniame sakinyje pabrėžia 
kaip esminį dalyką, kad vieti
niai Bažnyčios autoritetai, Lie
tuvos vyskupai, patys darytų 
pirmąjį žingsnį ir prašytų 
įsteigti Akademiją. Iš to išeina, 
kad lig tol jie nieko nedarė.

Nesnausta ir Lietuvoje
Bet iš tikrųjų yra žinių, kad 

jau tuomet ir Lietuvoje buvo 
rūpintasi jėzuitų mokyklos įstei
gimu. Apie tai užsimena minė
tasis Bednarskis, kurį kun. J. 
Bičiūnas skaitė, bet kažkaip ne 
viską matė. Vysk. Protasevičius, 
kuris dar būdamas Lucko vysku 
pu, savo diecezijos reformos rei
kalais susirašinėjo su vysk. Ho- 
zijum, 1556 perkeltas į Vilnių, 
nemažiau sielojosi ir tos jam 
naujai pavestos vyskupijos re
ligine padėtimi. Tuojau įžvelgė, 
kad Vilniuje reikia aukštesnės 
mokyklos. Buvo manęs pakvies
ti Krokuvos Akademijos profe
sorius, kad jie įsteigtų Vilniu
je kolegiją, bet kan. Laurynas 
Volskis jam pataręs tuo reika
lu pirma pasitarti su kard. Ho- 
zijum. Hozijus, pats rūpindama-

(Nukelta į 2 psl.)

Tlie
GREEN LINDEN

AUC.tKP.Vi I.V-DSBERCtS
*ad CLAKK MILIS

Lietuvių liaudies dainų antologijos 
anglų kalba viršelis.

daina turės ypatumų, kurių ne
rasime . aukštaitiškoje ir pan. 
Prie daugelio dainų yra reika
lingi folkloristiniai paaiškini
mai, kurie galėjo būti duoti kny
gos gale prie dainos šaltinio nu
rodymo. Argi rinkinio redakto
riai nėra matę jokios folkloris- 

(Nukelta ; 4 psl.)

*) Tačiau manytume, kad ir 
folklorininkai gali turėti jiems ne
retai labai būdingų silpnybių, bū
tent — žvelgti į liaudies dainas tik
tai aprašomuoju, sausai buhalteri
niu žvilgsniu, šyptelėjimas šia pro
ga recenzento poetų link yra beveik 
netaktas pačių dainų kūrėjų adre
su, kurie vis dėlto buvo tik poetai 
ir savo dainas pirmoje eilėje kūrė 
tik poeziją suprantančiai ir joje pa
guodos ieškančiai žmogaus dvasiai, 
visai ne nesapnuodami, kad kada 
nors atsiras ir folklorininkai, ku
rie jų kūrybą priims ne širdimi, 
bet kompiuterišku protu. Jeigu tad 
ir šios antologijos redaktoriai pir
moje eilėje knygą skyrė poeziją 
skaitančiam, o ne dainą rūšiuojan
čiam, tai ir šio aspekto recenzento 
priekaištai eina pro šalį. Ked.

APIE LITURGIJOS 
REFORMOS PAVOJUS

Romano Guardini yra laiko
mas Vokietijos liturginio są
jūdžio tėvu. Jis savo giliais 
raštais yra daug prisidėjęs 
šiam sąjūdžiui gaivinti. Tačiau 
dabar, paskelbus liturginės re
formos aktą, jis pradeda 
įžvelgti ir šios reformos pavo
jus. Vokietijos liturgistų suva
žiavimui Mainze jis pasiuntė 
laišką, kuriame išdėstė savo 
reakcijas šios reformos proga. 
Kadangi liturginė reforma 
šiandien darosi visos krikščio
nijos rūpesčiu, verta yra susi
pažinti su šio žymaus liturgis- 
to svarstymais ir būkštavi- 
mais.

Ar ne per didelis iššaukimas?
Pirmiausiai jis į Susirinkimo 

išleistą konstituciją žiūri kaip 
į pagrindą ateičiai. Šis doku
mentas yra klasinis pavyzdys, 
kaip Šv. Dvasia vadovauja 
Bažnyčiai. Tačiau, vykdant šią 
reformą, pasak jo, yra labai 
daug galimybių padalyti ne tik 
gerai, bet ir blogai. Pagrindi
nę problemą sudaro pats litur
ginis veiksmas. Guardini kelia 
klausimą, ar mes iš viso suge
bame atlikti liturginį veiksmą. 
“Man atrodo, kad devyniolik
tojo šimtmečio žmogus jau ne
begali šio veiksmo atlikti. Jis 
net neturi supratimo, kad toks 
dalykas yra. Religinis aktas 
jam iš esmės yra išvidinis, in
dividualus dalykas, kuriam jis 
liturgijos pagalba suteikia tik 
oficialų, ceremoninį pobūdį. Ti
kintysis liturginio akto visiš
kai neatlieka; jis atlieka tik 
išvidinį aktą, apsuptą ceremo
nijų, ir turi jausmą, kad tos 
ceremonijos greičiau kliudo jo 
religiniam aktui”. Dėl to mo
derniam žmogui atrodo, kad 
visi tie, kurie rūpinasi litur
gija, yra tik estetai, kuriems 
trūksta krikščioniško nuošir
dumo.

Ne kalbos, bet veiksmo 
problema

Į Bažnyčios Susirinkimo iš
leistą dekretą R. Guardini žiū
ri kaip į žymiai rimtesnį užda
vinį, negu gimtosios kalbos 
įvedimą liturgijom Kalbos už
davinys, pasak jo, yra tik ant- 
raeilinis. Čia prisieina sustoti 
ne prie kalbos, bet prie veiks
mo. Kyla reikalas suprasti, kad 
pats veiksmas yra malda. Ta
čiau mūsų veiksmo sritis yra 
atrofavusi. Dėl to yra dide
lio pavojaus, kad viskas, kas 
bus liturgijoje daroma ar sa
koma, bus suprasta, kaip dirb
tinis dalykas. Turėdamas tai 
prieš akis, Romano Guardini ke 
lia klausimą, ar ši puiki proga, 
kurią sudaro Bažnyčios Susi
rinkimas, galės būti įgyven
dinta.

Paaiškinimų negana
Liturginiam aktui, iš tikrų

jų, daug ko nereikia. Kartais 
tam užtenka paprasto maty
mo. Guardini duoda pavyzdį, 
kaip jis kartą Palermo kated
roje matė minią žmonių, kuri 
ištisas valandas, vien žiūrėda
ma, labai aktyviai dalyvavo 
Didž. Šeštadienio apeigose. 
Jiems nereikėjo nei aiškinimų, 
nei maldaknygių. Dėl to jis ne
daug vilties deda į aiškinimus 

pamaldose. Vietoj to jis mano, 
jog reikia išmokti skaityti 
veiksmus. “Mūsų problema 
yra pakilti aukščiau rašymo 
ir skaitymo, ir išmokti žiūrėti 
bei suprasti. Toks yra dabar
tinis liturginio auklėjimo už
davinys”. Bet tai bus sunku 
padaryti dėl to, kad tie, kurie 
bus šioje srityje mokytojai ir 
vadovai, patys yra neprityrę. 
“Kai kurie iš jų yra net prie
šingai nusiteikę. Būdami indi
vidualistinio pamaldumo šali
ninkais, į naujus reikalavimus 
jie žiūri kaip į neracionalius”, 
kaip į praeinantį mados reiš
kinį.

Veiksmas, suprastas kaip 
malda, turi savus reikalavi
mus. Svarbu yra, kad jis ne
pasidarytų teatrališkas, bet 
kartu jis neturi būti tuščias.

Liturgijos reformą 
sprogdinantis klausimas

Apskritai, pasisakydamas 
teigiamai reformos reikalu, 
Guardini mano, kad ši reforma 
iškelia mums vieną klausimą, 
kuris, neigiamai atsakytas, 
sprogdina visą reformą. Jis 
kelia klausimą iš esmės, bū
tent: ar mes dar esame pajė
gūs savo veiksmą suprasti, 
kaip maldą. “Ar nebūtų ge
riau, rašo jis, pripažinti, kad 
žmogus šiame industrijos ir 
mokslo amžiuje su savo nauja 
socialine struktūra nebėra dau
giau pajėgus atlikti liturginio 
veiksmo? Ir ar vietoj liturgi
jos reformos negeriau būtų 
svarstyti, kaip religines miste
rijas moderniam žmogui per
teikti taip, kad jis galėtų ge
riau suvokti jų prasmę jam 
prieinamu tiesos pažinimo bū
du”.

Tai pasakęs, pats Guardini 
pripažįsta, kad tai yra kieta 
kalba. “Tačiau yra nemažai 
žmonių, kurie taip galvoja. 
Mes negalime juos paprasčiau
siai palikti nuošalyje. Mes tu
rime klausti, kaip juos galime 
pasiekti, jei liturgija iš tikrųjų 
yra esminis dalykas”.

Ar vaikščiojimas gali būti 
religinis aktas?

Tačiau, gal būt, pats Guar
dini šį savo pasiūlymą panei
gia tomis mintimis, kuriomis 
jis sako, kad Bažnyčia šian
dien gyvena liturginę krizę. Ir, 
pasak jo, ta krizė yra naudin
ga parodyti mums, kur mes iš 
tikrųjų stovime.

Liturginis auklėjimas taipgi 
turi prasidėti iš giliau, negru iš 
apeigų mokymosi. Mes turime 
išmokti pažinti save, kaip re
liginę būtybę. Liturgistas turi 
šiandien savęs klausti, ne kaip 
geriau suorganizuoti procesiją 
ar kaip geriau giedoti, bet jis 
turi savęs paklausti: “Kaip 
vaikščiojimas gali pasidaryti 
religiniu aktu?” Arba, kaip 
muzika gali būti daugiau negu 
pasilinksminimas; kaip sėdėji
mas kartu su kitais žmonėmis 
gali būti egzistencijos solidaru
mo išraiška ir t. t. Liturginis 
auklėjimas turi duoti pilnesnį 
žmogaus vaizdą, tokį, kurio 
išorinės ir išvidinės galios su
daro vieną visumą.

V. B.
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LAKIAIS ŽODŽIAIS MARINAMA TIKROVE
Teatrines anketos peržvalga ir atžvalga

STASYS PILKA

“Margučio” teatrinio klau
simo anketa ir šio rašinio 
paskata bei priežastingu

mas.
Esu, tarytumei, sceninių ama

tų (o gal ir menų) praktikas, 
kuris, deja, nei rašomosios ma
šinėlės, nei mintijimo nesugebė
davo pažaboti, jei iškildavo ku
ri lietuviško teatro problema: 
nusidėjimo pėdsakų, regis, ne
stinga.

Ir kai savo laiku kreipėsi 
man malonus žmogus, “Margu-

* čio” redaktorius Algimantas 
Mackus, kviesdamas jungtis į 
sutelktinę talką ir reaguoti į 
teatrinio neaiškumo apklausą, 
prisipažinsiu, net šilta ir alpu 
pasidarė: tai bent reta proga 
širdį praverti, rūpimu dalyku 
prašnekti!

Betgi prie kvietimo prijungtą 
anketą kiek nuodugniau paana
lizavęs, paprašiau šio sumany
mo kolaborantu manęs nelai
kyti. Mielas Alg. Mackus dar 
sykį paragino, siūlydamas mai
nyti nusiteikimą, tačiau ir vėl 
atsiprašydamas, nusistatymo ne 
pakeičiau ir siūlymo išvengiau. 
Tačiau minimam asmeniui ir 
dabar jaučiu ir reiškiu dėkingu
mo sentimentą, kad rūpesčio ir 
triūso nepagailėjo, opų reikalą 
viešai iškėlė.

Sis prakalbėjimas nėra iš pa
salų puolimas ar pikto nusitei
kimo išdava. Verčiau tebūnie

♦ principinio dalyko asmeninis 
manifestėlis.

Kas gi anuomet sulaikė nuo 
prakalbėjimo? Pirmiausia, tur 
būt, anketos "kabinetinis”, nuo 
tikrovės atitrauktas pobūdis, 
netgi, drįsčiau teigti, diletantiš
kos savybės: pastangos apjung
ti iš esmės nesuvienijamus ob
jektus, į svarbią vietą antra- 
reikšmių menkniekių iškėlimas, 
praktinių gairių nepaisymas. 
Netgi pirmas klausimas: “kuris 
mūsų išeivijos sceninės veiklos 
laikotarpis buvo gyviausias ir 
prasmingiausias” jau veda į ne
aiškų kelią: kokios išeivijos, 
kuriuo laikmečiu, kuriame kon
tinente, kuriose vietovėse ir 

4>an.?

Anketos intencija buvo nuo
širdi — nėra abejonės. Ir iškel
ti klausimai, jei nebūtų perne
lyg abstraktūs ar paviršiniai, o 
gal net ir tendencingi, atneštų, 
spėju, originalių idėjų, konkre
čių rodyklių, naujų (gyvenimo 
padiktuotų!) įtaigų.

Iš dvidešimt vienam asme
niui siųstos anketos, į ją atsakė 
vienuolika. Algimantas Dikinis

■e

- Šiame numery:

• Kultūrinės dykumos.
• Lakiais žodžiais marinama 

tikrovė.
• Prof. V. Marijošiaus pedagoginė 

ir dirigentinė veikla.
• Premija atžymėta B r. Kviklio 

“Mūsų Lietuva”.
• Vitalijos Borutaitės eilėraščiai.
• V. Maciūnas apie spaudos drau- 

.dhną.
• Nauji leidiniai ir filmy įvairu

mai.
* • Bus angliška lituanistinė encik

lopedija.
• 17-teji NĖRĖM konferencija.
• Moterų gyveniniai. 

ir Vitalis Žukauskas davė fak
tus, vaizdą: konkretesnę, kad 
ir nepilną, amerikinės bei dali
nę Kanados lietuviškos teatri
nės ekspansijos metriką. Kiti 
gi parodė stiprią gražbylystę, 
padarė ekskursijas į prisiminti
ną Lietuvoje praeitį, į stovykli
nį Vokietijoje periodą, atskleidė 
palinkimus. Kai kuris net pa
bandė asmenines sąskaitas su
vesti, daugis tik pademonstravo 
retoriką, žodžiu, mano sugalvo
tą terminą pavartojant, iš nau
jo pasireiškė “teatras laikrašti
niame popieriuje”. Su lyrika, 
autoritetinga ar paskolinto iš
manumo deklamacija, su lakš- 
čiomis mūsiškės sceninės istori
jos improvizacijomis ir, laimei, 
su aštresniu psichologiniu įžval
gumu.

Anketa, lyg atspindžiatne 
veidrody, užfiksavo mąstysenas, 
išmanlngumą, lengvapėdišką 
drąsybę, nuolankų likimui pa
sidavimą ir... ateinančioms kar
toms vairo siūlymą. Šiuo atveju 
tai vertingas problemos sutvir
tinimas; aktualus ir akivaizdus: 
nekenčiam realybės! Bandome 
nuo jos bėgti į madingas dau
sas, į asmeninės neliečiamybės 
kevalus ir į... siaurus akiračius.

PROF. VYTAUTO MARIJOŠIAUS PEDAGOGINE 
IR DIRIGENTINE VEIKIA
VLADAS JAKUBENAS

Prof. Vytautas Marijošius

Vytautas Marijošius, kadaise 
savo talentingumu pasižymėjęs 
Lietuvos valstybinės operos di
rigentas, yra vienintelis iš mūsų 
muzikų tremtinių, kuris atvy
kęs į šį kraštą, tuojau įsijungė 
į didelę amerikiečių konserva
toriją — "Hartt College of Mu- 
sic”, sudarančią Hartford 
(Conn.) universiteto dalį. Nors 
ir turėdamas visą laiką užiman
čią tarnybą konservatorijoje, 
V. Marijošius dar eilę metų 
įstengė vargonininkauti greti
mo New Britain miestelio lietu
viškoje parapijoje. Paskutiniuo
ju laiku tiek konservatorijos 
darbas, tiek ir papildomos įvai
rių orkestro dirigento pareigos 
taip išsiplėtė, kad V. Marijošius 
jau turėjo atsisakyti nuo var
gonininkavimo.

Jo egzistencijos pagrindą su
daro dirigavimo ir teorijos “As- 
sociate Professor’’ pareigos. 
Dėstomieji dalykai: orkestraci- 
ja, partitūrų skaitymas ir diri
gavimas, sujungtas su dirigavi
mo departamento vedėjo parei
gomis. Tai reiškia, kad ne tik 
tiesioginės dirigavimo pamokos, 
bet viskas, kas yra kieno nors

Išeiviškos amerikinės sce
nos centrai ir1 atokesnės pe

riferijos lietuvių kalba

Mūsų emigracija nepasimokė iš 
ankstyvesniųjų

Antanas Škėma
Tuo labiau, kad, atrodo, vistiek 
nesame linkę mokytis iš pra
eities.

Kostas Ostrauskas

Manyčiau, jog iš viso pasau
lio lietuviškos išeivijos žymes
nių centrų, kur tik reiškėsi mū
siškis teatrinis veikimas, pirmo
ji pozicija priklausė ir dar te
bepriklauso Chicagos miestui (O 
Peterburgas, Vilnius, Kaunas 
ir Ryga bei kitos priešnepri- 
klausomybiniu laikotarpiu kolo
nijos, kad ir gyvos, veiksmin
gos, su meninėm pretenzijom ir 
geromis įtakomis, Chicagą var
gu ar buvo pralenkę).

Bet kai apie Peterburgo, Vil
niaus bei Rygos lietuvišką anuo
metinį teatrinį veržlumą buvo 
išspausdintos išsamios studijos, 
Chicagos sceninė veikla dar te
belaukia apžvalgininko, kuriam 
stigs... pakankamos dokumenta
cijos.

Tačiau čikaginės praeities bei 
dabarties klystkeliai, mano gal
vojimu, tebėra tie patys: susi
skaldymas, vieningo darbo ne
buvimas, paskirų vadovų ryški 
egomanija, srovinių organizaci
jų diktatai ir, anot Antano Gus
taičio, “doleriniam pelnui”, kad 

diriguojama — kolegijos simf. 
orkestras ir chorai — yra V. 
Marijošiaus žinioje. Po 15 me
tų darbo prof. V. Marijošius 
yra įsigijęs t. v. “tenure”; tai 
reiškia, kad jis negali būti at
leistas, jei nebus viešame “hea- 
ring” įrodytas jo moralinis nu
sikaltimas ar scholastinis apsi
leidimas. Amerikos sąlygomis, 
kur universitetai mėgsta ir ta
lentingiausius dėstytojus kas 
keletą metų atleisti ir pakeisti 
kitais vien “atmosferos pakeiti
mui”, tai laikytina nemažu pa
siekimu.

Įdomus paradoksas: Lietuvo
je V. Marijošius buvo žinomas, 
kaip dirigentas, kurio svarbiau
sias dėmesys buvo nukreiptas 
į operą. Grįžus iš studijų Praho
je, jo įvykdyti pastatymai — 
“Otelio” premjera ir “Lohen- 
grino” atnaujinimas — buvo 
atmintini įvykiai mūsų operos 
istorijoje. V. Marijošius buvo 
pirmas iš mūsų dirigentų, pats 
dirbęs su dainininkais, ryškin
damas svarbiųjų rolių charak
terį ir taip pat prižiūrėjęs reži
sūros ir dekoracijų detales, 
siekdamas viso pastatymo vie
ningumo. Amerikoje gi V. Mari
jošiaus veikla nuėjo kaip tik 
simfonine kryptim; Hartfordo 
konservatorijoje operos klasę 
veda pats direktorius, o V. Ma- 
rijošiui atiteko mokyklos simf. 
orkestras ir įvairūs su ta sritim 
surišti dalykai.

Paskutiniuoju laiku prof. V. 
Marijošiaus veikla, kaip simfo
ninio dirigento pradėjo vis dau
giau plėstis už mokyklos ribų

Rudenio gėrybės Nuotrauka V. Maželio

organizacijos atsikvėptų, sceni
nės veiklos į jungą kinkymas.

Ir anksčiau ir nūdien Chica
gos lietuvių teatrinė nerimastis, 
iš visų Amerikos ar Kanados 
kolonijų, kiekybiniu (gal nesu
klysiu, kad ir kokybiniu) atžvil
giu buvo ir pasilieka pirmau
janti ir nepralenkta.

Jis yra nuolatinis dirigentas 
dviejų pusiau profesinių (“Com- 
munity”) orkestrų: “Hartford 
String Orchestra” (vien stygi- 
ninkai) — (5 metai) ir “Man- 
•Jhestfcr Civic Orchestra” (2 
metai) ir šiame sezone 3 kon
certai su “New Britain Sympho- 
ny”. Šie paskutiniai koncertai 
yra ypač jreikšmingi, nes po tuo 
vardu slepiasi profesinis Hart
fordo miesto simf. orkestras su 
prisamdytais keliolika vietinių 
muzikų. Haftfordo simf. orkest
rą šiaip diriguoja konservatori
jos direktorius Vinograd, ir V. 
Marijošius ten nebuvo prilei
džiamas. “New Britain Sympho- (Nukelta į 4 psl.)

Kontrastinės vertikalės Nuotrauka Algimanto Kezio, SJ (iš lapkričio 21 d. Jaunimo centre, Chicagoje, atidaromos parodos),

Jei antroje vietoje kadaise 
buvo Brooklynas, N. Y., (dra
miniais ir operiniais spektak
liais), jei Bostonas, Mass., yra 
lietuviškos operos lopšys, tai 
Chicaga buvo ir pasilieka lietu
vių išeiviškos sceninės kultūros 
centras: su draminiais, operi- 

(Nukelta j 2 psl.) 

ny” koncertai numatyti su pa
saulinio garso solistais. Praėju
sią vasarą V. Marijošius diriga
vo dvi programas kiekvieną po 
du kartu su profesiniu orkest
ru Hartfordo muzikos festiva
lyje, šis faktas irgi reikšmingas, 
nes tai buvo gana ryškūs kon
certai.

1964 m. vasario mėn. V. Ma
rijošius buvo vienas iš dirigen
tų “Long Island String” festi
valyje, kur dalyvavo jungtiniai 
aukštesniųjų mokyklų styginių 
orkestrai; šią žiemą numatomas 
panašus visos New Yorko vals
tybės festivalis.

V. Marijošiaus pasirodymai 
susilaukia gražių atsiliepimų 
vietinėje amerikiečių spaudoje. 
Hartfordo Muzikos festivalyje 
vieno koncerto programą suda
rė W. A. Mozarto operos “Fi
garo vestuvės’’ koncertinė ver
sija. Ta proga “The Hartford

KULTŪRINĖS DYKUMOS
Bėgimas į priemiesčius tam 

tikra prasme yra turtingumo 
ženklas, nes ten ir švariau, 
ten ir erdviau. Tačiau nemaža 
ir įmonių persikėlė į užmiestį, 
tad kartais to švaraus oro ir 
ten nebėra tiek daug, kiek jo 
teoretiškai turėtų būti, šian
dien amerikiečiai jau rūpinasi, 
kad priemiesčių žmonės, besi
stengdami pasistatyti daugiau 
plaukymo baseinų ir teniso 
aikščių, nebesirūpina jokiais 
kultūriniais centrais, kurie 
nuo užmiestininkų nepaprastai 
atitolo, pasilikdami ir toliau 
didmiesčiuose. “Chicago Ame- 
rican” dar rugsėjo 20 d. rašė; 
“Šiandien priemiesčiuose la
biausiai rūpinamasi baseinais, 
poilsio centrais , ir kitokiom 
vietom pramogoms ir žaidi
mams, bet daug mažiau krei
piama dėmesio į bibliotekas, 
paskaitų sales, vietos teatrus 
ir orkestrus”. Ir toliau straips
nio autorė rašo, kad ji pati 
prieš ketverius metus persikė
lė į tas kultūrines dykumas, 
kur gera miegoti ir gyventi. 
Tačiau dabar dėl to, kad nuo 
suaugusių, o ypač nuo vaikų, 
nutolo kultūriniai centrai, jie 
keliasi atgal į didmiestį. Gi 
vienas senas, mokytas ameri
kietis, persikraustęs iš did
miesčio į priemiestį, skundžia
si, jog vis tiek ir čia nuolat 
turi kovoti su vaikais, aplink 
siaučiančiais, kad ramybės nė
ra, dažniausiai priemiestis yra 
ne kas kita, kaip tik didelis 
vaikų darželis. Tačiau ne čia 
esanti bėda. Blogiausia esą, 
kad jis su žmona yra nuo vis
ko izoliuoti, jie nebegali pa
tekti į jokius kultūrinius pa
rengimus. Taip pat jie neturi 
ryšio ir su kaimynais, kadangi 
daugiausia į užmiestį išsikelia 
jaunos poros.

Taip tad rašo amerikiečiai. 
Bet ta pati problema, tik gal 
dar skaudžiau, paliečia ir lie
tuvius. Jeigu amerikiečiui ne
svarbu, kokioje jis angliškoje 
parapijoje bus, tai lietuvis var
gu ar priemiestyje beras lie
tuviškas pamaldas, vargu ar 
jam bus progos taip dažnai be
susitikti lietuvius, benueiti į 
lietuviškus parengimus ir jis, 
kaip “Chicago American” ra
šo, bus ištremtas į kultūrines 
dykumas. Ypač tai pajus ne 
vasaromis, kada visi bėga į 

laukus, bet ilgų rudenų, žie
mų ir pavasarių savaitgaliais. 
Be abejo, niekas negali už
drausti keltis į patogesnes ir 
geresnes vietas ar rajonus, ta
čiau norime priminti tai, ką 
jau ir amerikiečiai pastebėjo, 
kad užmiestyje būsi vienas. 
Tegu tai pagaliau būna ir ne
svarbu, bet svarbiausia — rei
kia, kad tie, kurie išsikelia, 
stengtųsi patys nenutraukti 
ryšių su mūsų kultūriniais ju
dėjimais, kad užmiestininkai 
bent padidintų lietuviškų kny
gų pirkimą ir užsiprenumeruo
tų daugiau laikraščių, nes, 
šiaip ar taip, dėl nuotolio jie 
nebegalės dalyvauti daugelyje 
lietuviškų kultūrinių ir kito
kių bendruomeninių subuvimų. 
Taip pat tie išsikėlusieji bus 
mažiau aplankomi įvairių au
kų rinkėjų, ir dėl nuotolio ne
galės eiti kokių nors pareigų 
vienokiame ar kitokiame orga
nizaciniame vienete. Žinoma, 
turime gražių išimčių, tačiau 
vis dėlto, kad ir prie geriausio 
susisiekimo priemonių, nuoto
liai yra nuotoliai, ir dar ne
greit susikurs kolonijose tokie 
kultūriniai centrai, apie ku
riuos kalba amerikiečiai, o 
apie lietuvių panašius centrus 
netenka ir kalbėti.

Kad ir gražios užmiesčio re
zidencijos, bet tam tikra pras
me jos pastatytos kultūrinėj 
dykumoj, todėl reikia, kad to
kios rezidencijos nors savo pa
čių viduje būtų maži kultūros 
centrai, kad jos nebūtų tuščia- 
sienės, bet turėtų išskirtinai 
dideles bibliotekas, kad iš tų 
sienų eitų parama viskam, kas 
lietuvybės palaikymui reikalin
ga- .

Vieni tą išbėgimą, amerikie
čių terminu tariant, į tyrlau
kius pajus, o kiti gal ir ne. 
Tačiau faktas lieka faktu, kad 
atsitolinama nuo kultūros 
centrų. Kaip jau minėjome, 
gal to ir neišvengsime, bet 
reikia, kad tie bėgantieji, dau
giausia pasiturį žmonės, nesi
džiaugtų vien tik priemiesčio 
izoliacine apsauga, bet steng
tųsi auka ar darbo talka bū
ti su tais, kurie paliko prie 
senųjų kultūros centrų, kartu 
nešdami ir dvigubą darbą.

P. Janulis
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TŪKSTANTMEČIAIS TAUTOS 
ŽYGIU PĖDSAKAIS

.Lietuvos kariuomenės dieną, lapkričio 23-čią, minint

STASYS DIRMANTAS

NEŠTI GYVĄJĄ MINTĮ

Lietuvos kariuomenės atkūri
mas 1918 metais yra be galo 
svarbus ir reikšmingas įvykis. 
Tai mūsų valstybės ir tautos 
gyvybės įrodymas. Ši tema įdo
mi, reikšminga, ir prie jos rei
kia nuolat grįžti, ji turi rūpėti 
ir senimui, o ypač išeivijos są
lygose bręstančiam jaunimui.

Šimtmečiuose tarp laimėjimų
t ir pralaimėjimų
Lapkričio 23 d. proga pravar

tu visiems prisiminti mūsų ka
rinės praeities įvykius. Ir nebū
tinai tai turi būti tik 1919 -1923 
metų laikotarpis. Apie nepri
klausomybės kovas jau daug 
yra prirašyta ir atspausdinta 
įvairiuose leidiniuose bei atsi
minimų pluoštuos. Mūsų valsty
bės kūrėjų ir jos gynėjų bent 
1000 metų praeitis siūlo greta 
ir* daugybę, šimtmečiuose iš
barstytų mūsų karinės praeities 
temų. Tačiau su jomis mes daž
nu atveju atsikasame iki Vy
tauto laikų, visai maža dėmesio 
kreipdami į vėlesnius šimtme
čius. Ogi mūsų tauta ir jos su
kurta bei jos vardu vadinta 
valstybė ir kariuomenė gyvavo 
toje pačioje Europoje ir XV, ir 
XVI, ir XVII, ir iki galo XVIII 
amžiaus! Ir kiek kovota tais lai
kais! O ir po to dar buvo na- 
poleonmečio karinis judėjimas 
ir 1831 bei 1863 m. sukilimai...
Kiek įdomių temų!

Taipgi nereikia ribotis vien lai
mėjimais. Kartais iš nepasise
kimo galima daugiau pasimo
kyti, negu iš lengvo laimėjimo. 
O kodėl neišnagrinėti Vytauto 
Didžiojo epochinio pralaimėjimo 
ties Vorksla? Kodėl plačiau ne
apsistoti prie nelaimingų XVIII 
amž. mūsų karų su Rusija?

Tarp kitko: ta istorinė upė 
Vorksla rytų Europos istorijo
je tikrai buvo ateitį lėmusių 
įvykių vieta. Jos pakrantėse net 
tris kartus sprendėsi Europos 
likimas; lemtingas rytinių sla
vų mūšis senovėje su polovcais 
ar^pečenegais. Vytauto ir jo są
jungininkų pralaimėjimas ir, pa
galiau, — 1709 metų Poltava. 
Pastarajame mūšyje Lietuvos 
kariuomenė nedalyvavo. Ir kaip 
tik dėl to, kad tarpusavyje ki- 
viršydamiesi nepadėjome švedų 
Karoliui XII. Gi tas mūšis ir 
mums buvo likiminis. Po jo Pet
ras I-sis stipriai jau atsisėdo 
Rygoje, prie Baltijos, ir Ode
soje — Juodųjų jūrų pakrantė
se. Vytauto Didžiojo vietoje... 
Poltavos laukuose, Vorkslos pa-

Šiame numery:

• Ateitininkų sendraugių suvažia
vimui artėjant.

• Lietuvos kariuomenės šventė.
• A. Kezio, SJ, nuotraukų paroda.
• Lituanistika Pensilvanijos uni

versiteto bibliotekoje.
• Popiežiškoji mokslų akademija.
• Įspūdžiai iš rudenėjančios Švei

carijos.
•^Spaudos draudimo laikai.
• Latvijos laisvės dienai.
• Apie Vitalj Žukauską.
• Filmų įvairumai, kronika.
• Akademinės prošvaistės. 

krantėse, nors ir netiesioginiai, 
prasidėjo mūsų senos valstybės 
katastrofa, pabaigos pradžia...
Nuo Apuolės iki dvidešimtojo 

amžiaus
Šie 1964-ji metai yra dar va

dinami Donelaičio metais. Šiuos 
metus galėtumėm dar pavadinti 
ir Simano Daukanto metais, nes 
taipgi sueina 100 metų nuo mir
ties šio mūsų pirmojo lietuvių 
karybos istoriko. Be to, šiais 
metais regime daug kitų sukak
tuvių, malonių ir nemalonių. 
Taip, pvz., galime minėti 1.111 
metų sukaktį, kai lietuviai ka
riai gynė savo tautiečius ir že
mę 853 m. Apuolėje nuo atplau
siu iš už jūrių marių danų... Bet 
esame pratę minėti "sveikų” 
dešimtmečių, penkiasdešimties 
metų ar šimtmečių sukaktuves. 
Apsiribojant tik 50 ir 100 me
tų laikotarpiais, šiais 1964 me
tais pravartu prisiminti dar ir 
šias sukaktis.

700 metų, kai Treniota 1264 
m. padėjo sukilusiems prūsams 
ir latviams. Tuo pačiu laiku Po
dolės - Volynės rusai, lenkai - 
mozūrai ir kryžiuočiai baigė ga
lutinai išnaikinti mūsų brolius 
jotvingius - sūduvius.

Romas Viesulas
Iš parodos

Litografija 
"Gallery International” patalpose Clevelande.

Vilnius rudenio ūkanose Nuotrauka A. Sutkaus.

650 m.( kai Vytenis užvaldė 
Polocką, Pinską, Turovą, Bras
tą, Drohičiną.

600 m. nuo Algirdo - Kęstu
čio kovų dviem frontais prieš 
Rytus ir prieš Vakarus.

550 m. nuo1 Vytauto pasiunti
mo tik ką pakrikštytų 60 že
maičių bajorų į Konstancoje 
tada vykusį Visuotinį Bažnyčios 
suvažiavimą. Ten Vytautas tę

Devynių dienų akimirkos
Apie atidaromą Algimanto Kezio, S.J., nuotraukos meno parodą

Užsikabinti foto aparatą ant 
peties gali kiekvienas. Nereikia 
didelio mokslo ir jo vartojimui 
— mygtuką paspausti gali taip- 

sė, šių laikų terminu tariant, 
šaltąjį karą prieš kryžiuočius 
ir jų šalininkus.

500 metų nuo sukilimo prieš 
kryžiuočius Mažojoje Lietuvoje, 
kur įsimaišęs Kazimieras Jogai
laitis kariavo 13 metų karą ir 
laimėjo lenkams priėjimą prie 
jūros; o mes nelaimėjome nei 
Klaipėdos, nei Karaliaučiaus.

450 m., kai 1514 m. nustojo

VYTAUTAS KASNICNAS 

gi kiekvienas. Bet padaryti me
nišką nuotrauką gali jau tik 
foto nuotraukos menininkas... 
Taip aiškino mums prieš maž
daug 30 metų dail. Geraldas 
Bagdonavičius, tada jaunų foto 
meno mėgėjų entuziastų grupei, 
pasišovusiai kopti į šio menoi 
viršūnes...

Nulinko petys, benešiojant fo
to aparatą, tūkstančiai nuotrau
kų padaryta, o kiek aparatų tu
rėta ir kiek mergaičių fotogra
fuota, kas ir besuskaitys!.. O 
nuotraukos menininko vardo 
taip ir neįamžino nei objekty
vas, nei filmas, nei įvairūs che
mikalų vardai.

¥

mintys visada už- 
pamatai Algimanto 
nuotraukas, o ypač 

kai turi progos aplankyti jo su
rengtas šio meno parodas. Var
gu ar yra kitas, jam lygus, lie
tuvių tarpe. Jin ir amerikiečių 
spauda yra atkreipusi pastabias 
savo akis. Didžiojo dienraščio 
“Chicago Daily News” savait
galio kultūrinis priedas “Pano
rama” prieš kiek laiko A. Ke
zio nuotraukoms ir aprašui bu
vo paskyręs visą savo puslapį.

Dabartinė jo darbų meno pa
roda, kuri bus atidaryta šian
die Jaunimo centre, Chicagoje, 
yra pavadinta; “Ir tai sudaro 
pasaulį...” Parodos tematika — 
pasaulinė paroda New Yorke ir 
jos lankytojas.

Devynias dienas Algimantas 
Kezys, SJ, praleido, stebėdamas 
šią parodą New Yorke ir su fo
to aparatu rankose ieškodamas 
žmogaus, tos parodos kūrėjo1, 
ieškodamas žmogaus, tos paro
dos lankytojo, ieškodamas vaiz
dų. Paradoksas, sakysite, ieško
ti žmogaus milijoninėje žmonių 
jūroje; kam reikia devynių die
nų ir nuo ryto iki vėlaus vaka
ro valandų, kai aš ir tu galė
tume padaryti per dieną šim
tus nuotraukų, o tuo tarpu šis

Panašios 
gula, kai 
Kezio, SJ, 

me Padniepryje Smalensko, bet 
ties Orša laimėjome vieną iš 
stambiausių mūšių visoje mūsų 
karybos istorijoje.

400 m. nuo karo dėl Livoni
jos. Maskva paėmė Polocką.

350 m., kai 1614. I. 26 Gudi
joje, ties Časnikais, Radvila ir 
Grigas Chodkevičius sumušė 
Maskvos Šuiskio 30,000 armi-

(Nukelta į 2 psl.)

foto menininkas mums parodys 
Jaunimo centre tik penkiasde
šimt.

¥

Fotografuodamas žmogų, tos 
parodos lankytoją ir jos kūrė
ją, A. Kezys tarp milijonų ieš
kojo žmogaus dvasinės išraiš
kos bruožų, kuriuose spindėtų 
technikos laimėjimo pasididžia
vimas, garbė, nusistebėjimas, o 
gal ir didelis vidinis liūdesys 
ar džiaugsmas.

Iš milijonų lankytojų reikėjo 
atrinkti 50, daugiau nei šimtą 
valandų vaikščiojant, reikėjo 
padaryti tik 50 nuotraukų, kad 
aplankęs ir pamatęs šią nuo
traukos parodą, galėtum pasa
kyti: taip, tikrai... Ir tai suda
ro pasaulį...

¥

Kai regi Algimanto Kezio, S J, 
įamžintas akimirkas, matai, kad 
jis sugeba pamatyti ir nufoto
grafuoti tai, kas ir mūsų ma
tyta, bet tik nemokėta atrasti 
to stebuklingo taško, to vieno 
momento vaizdų gausybėje.

A. Kezio, SJ, meniškose nuo
traukose niekur nematysi dirb
tinio pozavimo, nematyti ir ko
kio planingo išgalvojimo, bet 
tik staigiai pamatyto įvykio už
fiksavimas.

Jis pats sako, kad, eidamas 
į Pasaulinę parodą, neturėjo jo
kio aiškaus plano, nenorėjo pa
daryti nuotraukų reportažo, bet 
tik jautė alkį stebėti ir ieškoti 
grožio, tinkančio foto aparato 
akimirkai. O žmogus juk yra 
gražesnis ir už architektūrą, iš
kilesnis už visus technikos ste
buklus. Tad žmogus ir yra vis 
dėlto šios A. Kezio parodop 
centras, tačiau neišimtas iš vi
so moderniojo pasaulio konteks
to. O ir pati paroda yra rengia
ma ne kam kitam, bet tik žmo
nėms. Gi čikagiečiams pirmie
siems dabar yra proga ją pama
tyti. Paradą techniškai įrengti 
talkino dar dail. Algirdas Ku- 
rauskas ir arch. Antanas Rima- 
vičius.

Už kelių dienų Clevelandan 
suvažiuos sendraugiai ateiti
ninkai. Tikslas dvigubas: pa
matyti senus draugus, pažvelg
ti į organizacijos darbą.

Kam ateitininkai yra? Są
jūdžio kūrėjai metė šūkį, kad 
aštrus protas talkina, o ne 
kenkia tikėjimui. Jie nori, kad 
tikintis žmogus gyventų pil
nesnį gyvenimą, nes tikėjimas 
žmogaus neturi sukaustyti, bet 
išlaisvinti.

Kam ateitininkai nėra? Są
jūdis nebuvo sukurtas vien tik 
Lietuvai vaduoti, todėl nebūtų 
gera ateitininkus dabar pada
ryti tik antikomunizmo apaš
talais. Ateitininkai iškėlė pil
nutinio žmogaus idealą, todėl 
būtų netikslu sendraugius pa
daryti auklėmis ar jaunimo 
globėjais.

Yra darbų, kuriuos gal tik 
ateitininkai gali atlikti. Mūsų 
visuomenei nuolat gresia pa
vojus netekti vertybinės pu
siausvyros. Ateitininkai turėtų 
nuolat ryškinti, kas svarbu, 
kas eina pirma: žmogus ne 
tautai, bet tauta žmogui; ne 
žmogus šeimai, bet šeima žmo
gui. Bet žmogus Dievui, ne 
Dievas žmogui. Dabar kai kas 
galvojam kitaip, kai kam ti
kėjimas irgi įrankis lietuvy
bės išlaikymui.

Į pačią lietuvybę ateitinin
kai irgi žiūri teisingu žvilgs
niu: ne kaip į senovės turtų 
sandėlį, bet kaip formą visuo
tiniam turiniui, anot Stasio 
Šalkauskio. Yra svarbu ne lie
tuviškai ką nors plepėti, bet 
ką nors lietuviškai pasakyti. 
Lietuvių kalba, lietuviški pa
pročiai tik tiek naudingi, kiek 
jie padeda žmogui augti, artė
ti žmoniškon pilnatvėn. Ateiti
ninkai nori duoti naują turinį 
lietuvio gyvenimui.

ALGIMANTO KEZID SJ FOTO PARODA

ČIURLIONIO GALERIJOJE nuo 21 iki 29 lapkričio
Parodos atidarymas: lapkričio 21, 7'30v.v.
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Parodos plakatas, suprojektuotas dail. Algirdo Murausko

Sendraugiai turi nuolat 
klausti, ką reiškia būti tikin
čiu žmogumi. Klausti “kodėl?” 
nėra yda — tikėjimas negali 
būti atsietas nuo protavimo. 
Tikėjimas turi nuolat augti — 
religija negali būti uždaryta 
į sandėlį. Ateitininkams derė
tų laužyti katalikų sustingimą, 
nes auga ir bręsta Bažnyčia 
visa, ne tik atskiri tikintieji.

Ateitininkai nesibijo viešai 
prisipažinti, kad tiki — ar ne
reiktų jiems susirūpinti ir vie
šąja Bažnyčios malda? Laikas 
praplėsti, pataisyti bendros 
maldos sampratą — patys 
ateitininkai turėtų ruošti ne 
gegužines pamaldas, o vakari
nes mišias, ne rožančiaus va
karus, o šventojo Rašto vigi
lijas. Susikaupimas vyksta ne 
vien rekolekcijose — ateitinin
kai turėtų supažindinti mus 
su naujomis srovėmis Bažny
čioje.

Mūsų bendruomenė kovoja 
su žiovuliu — ateitininkai tu
rėtų nešti gyvą mintį, kuri ne
leistų mūsų protui ir sąžinei 
taukais apaugti. Neužtenka 
mums principus deklamuoti — 
reikia duoti jiems ir pasireikš
ti: labai mūsų visuomenėj trū
ko pasisakymų dėl rasinio tei
singumo. Neužtenka plakti ma
terializmo — reikia pavyzdžio, 
kaip galima turtu su vargstan
čiu dalintis. Nėra ko girtis, jei 
mūsų vardu tekalba namų sa
vininkų draugijos, kurios juo
dai žvelgia į savo kaimyną.

Gyvos minties ir tikimės iš 
sendraugių suvažiavimo. Būtų 
gaila, jei laikas būtų gaišina
mas vien diskusijoms dėl są
jungos vardo keitimo. Sendrau
giai ateitininkai turi pajusti, 
kad į jų suvažiavimą atkreip
tos lietuviškosios visuomenės 
akys. A. A.
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LITURGIJOS SAMPRATA
Svarstymai liturginės reformos akivaizdoje

Liturgija etimologine prasme 
reiškia viešąją tarnybą. Krikš
čionių bažnytinėje literatūroje 
liturgija reiškia viešąsias bažny
tines pamaldas, skirtas Dievo 
garbei ir žmonių pašventinimui. 
Šiuo rašiniu noriu ribotis litur
gijos esmės tikru supratimu 
pagal Liturginės konstitucijos 
dvasią.

Pradžioje noriu padaryti po
rą pastabų dėl simbolizmo reikš
mės ir tradicinės liturgijos sam
pratos.

Simbolizmas
Ar galima vadinti liturgiją 

simbolizmu ? Atsakymas pri
klauso nuo to, ką mes supranta- 
pie simboliu.

Pagal bendrai visų priimtą 
supratimą simbolis yra ženk
las, nurodantis į tam tikrą bū
tį. Simbolio prasmė glūdi ne 
savyje, bet kitoje būtyje, į ku
rią jis nurodo. Simbolio pačio 
savyje egzistencinis momentas 
yra nepaisomas. Paisoma tik 
tai, ką jis turi išreikšti. Žiūrė
dami į simbolį, mes norime ži
noti, ne kas jis yra savyje, bet 

4— ką jis reiškia. Norime su
vokti jo prasmenį. Žalios švie
sus simbolis nekelia mumyse 
klausimo, kas yra žalumas sa
vyje, bet primena eismo leidimą 
judėti. Akies spinduliuotame 
trikampyje simbolis nekelia 
problemos, kas yra savyje akis 
ir trikampis, bet nurodo į Die
vo apvaizdinį veikimą. Visi su
tartiniai ženklai nėra suvokia
mi kaipo ženklai patys savyje, 
bet suvokiami kaip tam tikros 

^sutartos tiesos priminimas. Mū
sų gyvenimas yra perpildytas 
simboliais: raidės simbolizuoja 
sutartus garsus. Gaidos simboli
zuoja muzikinius melodijos gar
sus. Žmonių dėvimos profesinės 
uniformos simbolizuoja jų pro
fesijas ir privilegijas. Visos ma
tematinės figūros ir formulės 
yra ne kas kita, kaip tam tikrų 
matematinių dėsnių simbolinė 
išraiška. Įvairūs gestai ir jude
siai yra žmogaus asmens išraiš
kos simboliai. Pereidami prie li
turgijos, klausiame, ar ir litur
gija yra tik dvasinės būties iš
raiškos simboliai?

Bažnytinis ceremonialas
Nežinau, kaip tai būtų galima 

paaiškinti, kad Bažnyčios isto
rijos eigoje susidarė toks sek
lus liturgijos supratimas, kad 
iš tikrųjų daugumos manoma, 
jog liturgija yra tik simboliz
mas dvasinei būčiai nurodyti, 
kad vanduo esąs simbolis krikš
to malonės, kad ligonių aliejus 
esąs ligonių sakramento' malo
nės simbolis, kad chrizmos alie-

Šiame numery:

• Recenzijų paieškojimas.
• Liturgijos samprata.
• Lietuvis dailininkas Indijoj.
• Išprovokuoti Nėries minėjimai 

Lietuvoj.
• Spaudos draudimų prisimenant.
• A. Rannit’o eilėraštis.
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• Dėmesys naujam poezijos žo

džiui.
• Nauji leidiniu ir filmai.
• Nejautrūs, o gal net perdaug

► jautrūs?
• Moterų gyventaaa. I

DR. P. CELIEŠIUS

jus esąs sutvirtinimo sakramen
to malonės simbolis, kad išriši
mo žodžiai esą atgailos sakra
mentinės malonės simbolis ir 
panašiai visuose sakramentuose 
ir sakramentalijose. Pagal tokią 
sampratą visa Katalikų Bažny
čios liturgija yra ne kas kita, 
kaip grynas simbolizmas. Žmo
nės ateina bažnyčion dalyvauti 
simbolizme: bažnytiniam mene, 
bažnytiniuose veiksmuose: sto
ti, klauptis, sėsti, žegnotis, bal
siai kalbėti poterius, ar daly
vauti procesinėj eisenoj. O apie 
malonės gavimą, dalyvaujant li
turgijoje, mažai kas kalba. Bu
vai bažnyčioje, atstovėjai mi
šias, pagiedojai — ir viskas 
tvarkoje. Dalyvavai religinėj iš
kiloj, maldingoj kelionėj, turė
jai pramogą, pamatei daug žmo
nių, pamatei naujų vietų ir to 
pakanka. Simbolinis dalyvavi
mas tariamai patenkina žmo
gaus išviršinį religingumą, ir 
jau skaitaisi ritualinis katalikas.

Net ir teologiniuose sluoks
niuose palengva suseklėjo litur
gijos samprata. Teologinėse mo
kyklose liturgijos dalykas buvo 
dedamas po dogmatinės, mora
linės, skripturistikos, kanonų 
teisių paskutinėje vietoje. Jeigu 
aniems dalykams buvo skiria
ma po 5—6 savaitines valan
das, tai liturgijai teskirdavo 1— 
2 savaitines valandas. Jeigu 
dogmatinei, moralinei, skriptu- 
ristikai ir kanonų teisei parink
davo pačius geriausius ir spe
cialiai tiems dalykams paruoš
tus profesorius, tai liturgiją pa
vesdavo tam profesoriui, kuris 
“neturėdavo ko veikti”, žodžiu 
į liturgiją buvo žiūrima ne kaip 
į visų teologinių dalykų visumą, 
bet tik kaip į apeigų mokslą. 
Išmokyti liturgijos praktiškai 
reiškė pramokinti kandidatą į 
kunigus bažnytinių ceremonijų, 
kad žinotų, kaip atlikinėti sak
ramentų ir sakramentalijų tei

Petras Lukas Studente

kimo apeigas. Tuo būdu liturgi
jos supratimas neprašoka reli
ginių apeigų ceremonialo sam
pratos. Liturgija redukuojama 
į bažnytinį ceremonialą. O iš 
tikrųjų liturgijos esmėje telpa 
ir dvasinis ir ženklinis momen
tas.
Liturgijos dvasinis momentas

Sename Įstatyme Dievo ža
dėtas žmonių giminės atpirki
mas laiko pilnybėje — tam tik
rame istoriniam momente — 
buvo atliktas Kalvarijos kalne 
kryžiaus aukoje. Atpirkėjas yra 
Švenčiausios Trejybės antras 
Asmuo Jėzus Kristus, laisva va
lia pasiaukojęs atpirkimo veiks
mui, kad tuo veiksmu būtų su
naikintas pirmpradės nuodėmės 
ir visų asmeninių žmogaus nuo
dėmių užtrauktas prakeikimas 
tų žmonių, kurie nori būti Die
vo tėvainystės įnamiais ir rodo 
pastangų jais tapti.

Kristaus kaip antrojo dieviš
kojo Asmens kryžiaus aukos 
nuopelnai yra begaliniai. Jų pa
kanka atpirkti visai žmonijai. 
Jie sudaro, jei taip galima išsi
reikšti, atpirkimo iždą, iš ku
rio gali semtis išganymo dova
nų kiekvienas geros valios ti
kintysis pagal paties Dievo nu
rodytus būdus.

Senajame Testamente Dievas

Lietuvis dailininkas ten, kur gyveno R. Tagore
Petro Luko egzotikos troškulio odisėja

Petras Lukas, skulptorius, ži
nomas Lietuvoje kaip keramikos 
specialistas, savo kūrybinio gy
venimo kelią perkėlė tapybon. 
Su skulptūros darbais dalyva
vęs beveik visose laisvosios Lie
tuvos meno parodose, po vieną 
savo skulptūros kūrinį turįs Ro
mos ir Palermo dailės muzie
juose, palikęs savo kūrinių Vy
tauto Didžiojo kultūros muzie-

Kristus, nugalėjęs mirtį. Petro Aleksos skulptūra už naujai įrengto 
altoriaus Tėvu jėzuitų koplyčioje, Chicagoj. Nuotr. A. Kezio, SJ.

kalbėjo žmonėms apie išganymą 
ir rengiamą atpirkimą švent
raščio žodžiais. Ndiijame Testa
mente Dievas įvykdo patį at
pirkimo veiksmą. Po įvykdyto

JURGIS GLIAUDĄ

juje, nepaliaujamai ieškodamas 
naujų meninės išraiškos būdų, 
ėmė artėti į tapybą.

Paminklai ir džiunglių drobės 
Venesueloje

Tremties metą praleidęs Švei
carijoje, Lukas emigravo į Ve- 
nezuelą. Ten jam teko dirbti, 
ir gana intensyviai, taikomojo 
meno srityje. Jis turėjo nema
žai oficialių užsakymų planuo
ti viešuosius paminklus pasižy
mėjusiems Venezuelos asme
nims. Keli paminklai buvo to
kie monumentalūs, kad bein- 
spektuodamas savo kūrinį, Lu
kas paslydo paminklinio gene
rolo ausyje ir, kritęs žemėn, ge
rokai susižeidė.

Gyvendamas Venezueloje, ar 
susitikęs su džiunglių gamta, 
ar bemedituodamas apie egzis
tencijos esmę, Lukas ėmė iš
reikšti save drobėje. Vieni jo1 
tapybos darbai pilni simbolinių 
elementų, religines ar filosofi
nes temas išsakant alegorijo
mis ar vizijomis; kitos gi dro
bės yra grynai įspūdžio pagau
ti škicai iš džiunglių pasaulio. 
P. Lukas yra retas iš lietuvių 
dailininkų, susidūręs su džiung
lėmis betarpiai. Luko džiunglių 
drobės kupinos švelnių varsų, 
beveik realistinės; tačiau neiš
vengiamas tropikinės gamtos 
fantastiškumas suteikia joms 
vizijinį pobūdį.

Šuolis Indijon

1962 metais Lukas staiga ap
spręsta akimirka keliauja In
dijon, via Italia.

Jis apsigyvena netoli Kalku

atpirkimo dieviškasis Asmuo 
žengia dangun ir atveria į jį ke
lią visiems jo atpirkimo malo
nėmis besinaudojantiems.
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tos, sueina į santykius su vie
tiniu Visva - Bharati universi
tetu ir gauna universiteto sti
pendiją studijuoti indų, kinų ir 
japonų meną.

Visva - Bharati universitetas 
yra išaugęs iš garsaus indų ra
šytojo ir filosofo Rabindranato 
Tagorės įsteigtos “Taikos Bu
veinės” mokyklos, ir tebegyve
na didžiojo indų kūrėjo atminti
mi. Greta yra Rabindranato Ta
gorės muziejus, kur surinkti 
Tagorės rankraščiai, portretai 
ir buitiniai atsiminimo daiktai.

Šio universiteto studijose Pet
ras Lukas, tur būt, pirmas ir 
vienintelis lietuvis dailininkas, 
kuris betarpiai sueina su indų 
meno studijomis ir betarpiai 
semiasi žinių iš originalų. Tūks
tantmetinės indų meno tradici
jos, jų meno monumentalumas 
ir kartu subtilumas, indų daili
ninkų pastangos išlikti jų tradi
cijose ir kartu modernėti, tai 
viskas sudaro studijų esmę.

Greta universitetinių studijų 
visa didžiulė Indija yra egzotiš
kumo — (europiečio akimis 
žiūrint) mokykla. Lukas ima 
intensyviai keliauti. Jis vyksta į 
centrinę ir pietinę Indiją, plau
kia šventąja Gango upe, semia
si parbloškiančių įspūdžių iš ne
suskaitomų, po visą Indiją iš
barstytų meno paminklų, šven
tovių, obeliskų, muziejų ir žvel
gia lietuvio akimis į milžiniškos 
indų visuomenės veidą.

Lietuvis — konsurso 
laimėtojas

1963 metais Visva - Bharati 
universitete Rabindranato Ta
gorės atminčiai įvyksta studen
tų konkursas, siekiant atvaiz
duoti didįjį rašytoją ir filosofą 
drobėje. Lukas imasi darbo. Jis

RECENZIJŲ PAIEŠKOJIMAS
Dažnai parengimų vadovai, 

parūpindami sales ir orkest
rus, pasirūpina ir programų 
vertintojais, kas iš anksto reiš
kia, jog toks vertinimas turi 
būti palankus. Taip pat daž
nai, norint, kad knyga turėtų 
pasisekimą, parūpinami recen
zentai. Iš esmės gal tai ir ne
būtų bloga, bet, manytume, 
kad kokiam kultūriniam atsie- 
kimui vertintojus turėtų pa
rinkti laikraščių ir žurnalų re
dakcijos, o ne tie, kurie tą pa
rengimą ruošia. Apie tokių re
cenzentų paieškojimą rašo ir 
Chicagos “Sun Times” dien
raščio knygų priedo nuolatinis 
kritikinių straipsnių autorius 
Hoke Norris, savo kolumnoje 
“Critic At-Large”. Jo mintys 
yra įdomios ir mums.

Savo straipsnyje autorius 
sako, kad daugelis autorių da
ro klaidas, ieškodami recen
zentų. Tai esą klaidingas rei
kalas dėl keletos priežasčių. 
Pirma, tai psichologinis moty
vas. Nes kai prašoma parašy
ti, tai kritikas jaučia jau tam 
tikrą moralinį spaudimą ir jis 
iš karto t,am pasipriešina. Ir 
prašytojas dažniau susilauks 
neigiamo atsakymo. Antra, 
kritikas mano, kad kur nors 
yra blogai, jei jau reikia pra
šyti, kad kas parašytų, nes 
geri kūrybiniai atsiekimai ne
reikalauja samdymo. Tokie 
prašymai iš karto nuteikia nei
giamai kritiką, nes manoma, 
kad kas nors tam kūrybiniam 
atsiekime bloga, jei jau reikia 
prašyti talkos. Hoke Norris 
rašo, kad knyga turi kalbėti 
pati už save, ir jai samdinių 
nebereikia. Anot jo, geras au
torius nebeieško savo išėjusiai 
knygai apginti kritikų, bet sė
da ir dirba prie kitos knygos, 
vertinimą palikdamas spręsti 
visuomenei be jokio įtaigoji- 
mo. Jeigu autorius jau mano, 
kad reikia paprašyti žmonių, 
kurie ja knygą visuomenei aiš
kintų ar ją gintų, tai pasak 
“Sun Times” kritiko kažkas 
yra netvarkoj su autoriumi ir 
knyga. Norris mano, kad daž
nas jaučia, ko knyga verta, 
todėl tas, kurį kankina nepa
sitikėjimas savo darbu, ieško 
talkos iš šalies, ta talka turi 

studijuoja Tagorės nuotraukas, 
portretus, jo raštus. Ir konkur
so laimėtoju tampa lietuvis 
Petras Lukas. Jo sukurtas Ra
bindranato Tagorės portretas 
ne tik buvo premijuotas, bet ir 
priimtas į Tagorės memorialinį 
muziejų, kur jis nuo šiol liudys 
įdomią nepaprastybę: Pabaltijo 

Petrai Lukas Premijuotasis R, Tagorės portretas

įtaigoti, kad viskas gerai, gi 
geros knygas autorius leidžia 
kalbėti knygai, pats visai pa
likdamas nuošaly. Straipsnio 
autorius sako, kad kritikai tu
ri vengti artimesnių santykių 
su rašytojais, nes tokiais san
tykiais sunaikinamas objekty
vumas, ypač kada reikia ver
tinti knygą. Geras kritikas 
vengia visokių užsakymų, ly
giai geras kūrėjas vengia vi
sokių prašymų.

Be abejo, čia gal ir per 
griežtai pasakyta, atsižvelgiant 
į lietuvių dabartines sąlygas. 
Norris teigia, kad, nepaisant, 
jog leidėjas įdėjo keletą tūks
tančių, o autorius daug laiko, 
knyga gali likti niekieno ne
pastebėta, ir čia nieko nepa
darysi. Lietuvių gi atvejuje 
šiais laikais, kada ypatingai 
silpnų knygų retai beišlei- 
džiama, tenka knygą, o lygiai 
ir kitas kultūrines apraiškas, 
išskirtinai garsinti, nes kiek
vienas tylėjimas būtų kenks
mingas. Tačiau nėra gera, kai 
iš anksto jau apsirūpinama 
koncerto, parodos ar knygos 
recenzentais, kurių pareiga 
pasidaro nebe vertinti, bet 
garbinti.

Lietuviai išskirtinai turi do
mėtis savo kūryba, bet kadan
gi kiekvieno kultūrinio darbo 
autorius turi savo draugų, tai 
kiekvienas toks darbas gali 
būti plačiai išgarsintas ir iš
girstas, ir tada nebeturėsime 
jokio tikrojo vertinimo krite
rijaus. Mūsuose tikrai verti- 
tojų - kritikų nėra daug. Kri
tika reikalauja kruopštaus pa
siruošimo, ir kritikas su kiek
vienu pasisakymu rizikuoja sa
ve išstatyti į nemalonią padė
tį, kiek tai liečia kūrėjus, to
dėl ir geriausia, kad tie, kaip 
minėtas “Sun Times’’ autorius 
teigia, turėtų mažiausia įsipa
reigojimų tiems, kuriuos jie 
vertina. Ir geriausia, kad tokie 
vertinimų užsakymai ateitų ne 
iš pačių kūrėjų, bet iš žurnalų 
ir laikraščių redakcijų. Tada 
kritikas bus mažiau įpareigo
tas rašyti taip, kaip pageidau
ja užsakytojas, ir neatsidurs 
prieš subjektyvumo pavojų.

P. Svilins

šalies dailininko nupieštą Tago
rės pomirtinį portretą paties 
Tagorės įkurtame universitete.

Iškilmių dieną universitete 
įvyko literatūros šventė. Pre
mijos laimėtojas Lukas buvo 
pakviestas tarti žodį. Lukas pa
deklamavo universiteto audito- 

(Nukelta 1 4 psl.)
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ELITO, VEIKSMO IR
Akcentines ištraukos iš ateitininkų sendraugių

Prof. Juozas Eretas kalba

ATVIRUMO LYDINYS
suvažiavimo minčių lapkričio 26-29 d. Clevelande

Skausmo ašaros ir 
pertekliaus taukai

Mūsų dabartinė egzilinė bui
tis nėra — kaip daugelis mano 
— kažko laukimas, tuščias tar
pas, kurčias periodas, per ku
rį mūsų jėgos priverstos tylėti, 
kol grįžimas į seną aplinkumą 
jas pažadins naujiems užsimo
jimams. O jau perdėm klaidin
gas yra manymas, jog mūsų 
buitis egzilyje esanti naujo įsi
kūrimo laikotarpis. Mes iš tik
rųjų gyvename laike įtempto 
Harlbo bei kovos už mūsų egzilio 
tikslų atsiekimą. Mums reikia 
kurti, ne įsikurti, teisingai pa
stebi Girnius.

Šioje užduotinėje mūsų bui
ties stadijoje mes nesiekiame 
mieščioniškų patogumų, savo 
talentus, jėgas bei išteklius pa
lenkiame vyriausiam savo tiks
lui, kuris vienintelis pateisina 
egzilinę mūsų egzistenciją.

Kitas emigracijas žlugdė bė- 
'dos, neturtas, alkis; mums gi, 
paradoksiškai, pavojus gresia 
nuo migdančio gerbūvio, nuo 
užliūliuojančio pertekliaus. Bet 
mūsų turtai tebus dėmė bei nuo
dėmė, jei jie nėra panaudojami 
tremties mums uždedamoms pa
reigoms. Įsidėmėkime, kad tas, 
kuris pinigais ima galvoti, greit 
pinigams ims ir gyventi. Tuo 
būdu pasiners tame veltėdiška- 
me miesčioniškume, kuris žudo 
mūsų talentus, pakerta mūsų 

♦užsimojimus ir silpnina net fi
zišką mūsų atsparumą. Liūdna, 
jei mūsų gabumus vilgo skaus
mo ašaros, bet dar liūdniau, jei 
juos aptaško pertekliaus tau
kai. Ko mes, laisvėje gyvenda
mi, veiti, jei tą užmirštame?

Niekas iš mūsų nereikalauja 
to, ko mes negalime duoti, ta
čiau be pasišventimo neapsieis, 
nes egzilis visuomet yra sino
nimas aukai.

Prailginti sąrašą savo 
vardu

Galimas daiktas, kad jaunie
ji, ypač studentai, kurie dar 
nesugeba apžvelgti visumos, vis 
tiek priskaito tautai, ką tega
lima priskaityti toms apverkti
noms sąlygoms, kuriose ji per 
šimtmečius turėjo vargti, ir dėl 
to jaunoji karta dažnai palinks
ta į svetimą civilizaciją, kuri, 
išnešiojama pasaulinės reikš
mės turinčios kalbos, gali jiems 
laimėti plačiau skambančią gar
bę.

Bet taip galvoją beveik visa
da apsirinka, nes istorija įro-

Šiame numery:
• Dėmesys kūrybos žodžiui.
• Prof. Juozas Eretas kalba
• Dr. A. Sužiedėlis apie laiko 

dvasią.
• Kristijonas Donelaitis latviškai.
• Pokalbis su kun. Stasiu Yla.
• Vlado šlaito eilėraščiai.
• Albino Baranausko novelė.
• Tai nebuvo tik nereikšmingas 

priedas.
• Dr. A. Maciūno laiškas redak

cijai.
• Kultūros reikalai Vatikano su

važiavime.
• Išrinktas Lituanistikos instituto 

prezidiumas.
• Kultūrinė kronika ir filmą įvai

rumai.
• Spygliai ir dygliai. 

do, kad emigrantai net per ke
lias generacijas lieka bergž
džiais ir dėl to visu savo prisi
taikymu tik cementuoja tuos 
laiptus, kuriais kiti užkops į pa
sisekimą bei garbę. Ar tik tuo 
nori pasitenkinti jūsų ambici
ja? Bet ar jūsų pašaukimas tik 
neglūdi visai kitur? Yra kur 
kas vaisingesnis bei garbinges
nis kelias: jūs moksle bei kul
tūroje turite jaustis šeiminin
kais ir savarankiškais kūrėjais. 
Štai jūsų užsimojimams kelios 
sugestijos, perspektyvos:

Dirvonuoja kalbotyra — ne
turime studijų, tinkamai cha
rakterizuojančių lietuvių kalbą 
bei iškeliančių ją reikšmingai 
iš kitų indoeuropiečių idiomų, 
kurių tarpe ji yra tikra filolo
ginė pažiba. Kas iškels jos vi
sai originalų analitinį pobūdį, 
jos grožį, jas muzikalumą, jei 
ne jūs? Kas pabrėš visus jos 
skirtingumus nuo slavų kalbų, 
jei ne jūs?

Dirvonuoja ir literatūros 
mokslas. Tai kodėl jums rašyti 
tūkstantąją knygą apie Ham
letą, jei galite pirmą rašyti apie 
savąją literatūrą, pradedant 
nuo Kudirkos, baigiant Salomė
ja Nerimi?

Kodėl neišleidžiamo Šalkaus
kio raštų, kurie sudarytų tvir
tą išeities punktą naujiems ap
svarstymams ir leistų pvz. per
leisti per kritišką koštuvą ir tą 
mus supantį pragmatizmą?

Kodėl mums vis iš naujo ga
minti raštus apie Dewey’o pe-

Nuotrauka V. Pliodžinsko

Pasisakant už akciją ir 
pozityvumą

Pažiūrėkime taigi, kas ap
linkui dedasi. Kas vyksta šiuo 
metu, kas pagauna žmonijos 
vaizduotę? Dygsta naujos tau
tos kasmet; gal nepasiruošiu- 
sios, gal žalios, mūsų akimis 
gal dar pusiau laukinės, bet 
dygsta. Dedamos didžiausios 
pastangos, liejama ištekliai erd
vių tyrinėjimams. Skelbiami ka
rai skurdui, ir talkos taikai; 
gimsta įvairūs savitarpio pagal
bos planai. Bažnyčia jau treti 
metai vykdo atsinaujinimo su
važiavimą. Pažiūrėkime taip pat 
— kas šito meto, šito laiko pra
našieji žmonės? Neturiu jokios 
abejonės, kad du, kurie pasau
lio piliečių būtų nubalsuoti, kaip 
labiausiai atšviečiantys laiko

Prof. Juozas Eretas ateitininką sendraugių suvažiavime Clevelande. 
Chicagoje profesorius skaitys paskaitą tema “Pasiryžti ar pasiduoti?” 
gruodžio 12 d. 7 v. vak. Jaunimo centre. Nuotr. V, Pliodžinsko

dagogiką, o palikti tokią Peč- 
kauskaitę, didžią Foersterio mo
kinę, užmiršimui?

Kodėl mes neįžengiame į be
galinius Lietuvos istorijos plo
tus, kur nuo Mindaugo I-ojo iki 
Mindaugo H-ojo mūsų laukia 
nesuskaitomi uždaviniai?

Taip mes galėtumėm apžvelg
ti visas mokslo šakas bei visas 

Dr. Antanas Sužiedėlis apie laiko dvasią
dvasią, tai popiežius Jonas ir 
prezidentas Kennedy.

Kas visame šitame yra bend
ro? Bendra, atrodytų, yra tai, 
kad visi šitie vyksmai ir šitie 
žmonės liudija, žymi tam tikrą 
besąlyginį pozityvumą. Pasisa
koma už veiksmą, akciją, tikint, 
nors ir neperprantant, to veiks
mo tikslumu. Nors niekas ne
gali suvokti, nei užtikrinti ke
lionės į mėnulį tikrosios vertės, 
be jokių rezervų pasisakoma už 
kelionę. Tiesiog neįsivaizduoja
mas būtų bet koks kitas, kaip 
tik besąlyginio užsiangažavimo, 
sprendimas. Rodos, nebūtų 
kvaila programa visų pirma 
erdves tyrinėti raketomis ir 
siuntomis be pilotų, išspręsti vi
są eilę nežinomųjų, ir gal tada, 
su daug didesniu tikrumu, pa
leist keliauti žmogų; o tuo tar
pu sutaupytas jėgas ir išteklius 
skirti kovai su ligomis, alkiu 
ir su kitomis žmonijos bėdomis. 
Bet ta alternatyva yra šiam 
amžiui visiškai nepriimtina ir, 
manyčiau, ne vien dėl Rytų - 
Vakarų konkurencijos; nepri
imtina ir neįsivaizduojama to
dėl, kad tai reikštų ribotis, 
reikštų tvardytis, nedaryti to, 
kas galima padaryti. Gyvename 
taigi amžiuje, kuriame nepopu
liariausias daiktas yra pasisa
kyti prieš ką nors.

Tobulesnis amžiaus akcijos, 
pozityvumo pavyzdys, negu ke
lionė į mėnulį, yra patsai Ant
rasis Vatikano suvažiavimas. 
Tai gal pats geriausias laiko 
dvasios, pasaulio stiliaus rodik- 

kutūros sritis ir visur užtiktu
mėme priešais save neaprėpia
mus plotus. Kodėl juos palikti 
dirvonuoti ?

Ir kodėl mums, jums pasiten
kinti menkomis vietelėmis, kur 
tik svetimiems padėsime nu
dirbti mums svetimus darbus? 
Tuo amžinai teliksime nuolan
kūs medžiagos pristatytojai bei 

lis, nes Suvažiavimas ne tik sa
vo universalumu atspindi viso 
pasaulio bendrus rūpesčius, 
skirtumus, vyraujančias nuotai
kas, bet savo svarumu neabe
jotinai yra ir pačios laiko dva
sios kūrėjas. Kokią dvasią Su
važiavimas pasauliui atšviečia? 
Vyksta jisai jau trejus metus, 
ir priimta, pabalsuota eilė sche
mų, klausimų, bet tuo tarpu, 
bent iki manęs, eilinio piliečio, 
neatėjo nė aido jokio naujo su
varžymo, jokio draudimo, per
spėjimo, įsakymo. Jei anksty- 
vesniesiems suvažiavimams bu
vo charakteringa tai, kad jie 
vyko opozicijos dvasioje, kad 
jie buvo atsakymai, reakcija į 
kurią to amžiaus piktybę, kri
zę, tai šitajam Suvažiavimui 
charakteringiausia kaip tik po
zicija, iniciatyva. Ir popiežiaus 
Jono XXIII patrauklumas pašau 
liui, lygiu būdu buvo jo paruoš- 
tis, veikimas teigiamam spren
dimui. Skaitėme, su kokiu en
tuziazmu popiežius Jonas paga
va pačią Suvažiavimo mintį — 
jis instinktyviai tarė “taip”, ir 
didžiausi argumentai Suvažia
vimo nekviesti, o jų be abejo 
buvo, prieš popiežiaus Jono tei
giamumo jėgą nubluko.

Atvirumas, už ir taip
Norėtume paminėti ir dar 

vieną dabartinio pasaulio sti
liaus žymę. Tai atvirumas, ekst- 
ravertiškumas. Jei jau kas ne
populiaru, tai nepopuliariausia 
yra bet koks slaptumas, užda
rumas, ekskliuzyvumas. Ar ga- 

nekūrybiški knisliai ir išnyk
sime išnašose tų veikalų, ku
riems kiti duos savo vardą ir iš 
kurių kiti nusineš savo garbę.

Ugdydami gi savo ir savitus 
darbus, mes tampame tuoju 
reikšmingu poliu, naudingu ne 
tik mums, o ir kitiems, kurių 
lygiaverčiu partneriu pasidaro
me.

Gal ne vienas jūsų jau skun
dėsi, kad sąrašas didžių savo 
tautos vardų per trumpas ir be 
pasaulinio garso. Bet kas jums 
sutrukdo prailginti tą sąrašą 
savo vardu? Vaikai, sakoma, 
gudresni už tėvus, kadangi gali 
naudotis ir šiųjų darbais. Eikite 
ir įrodykite šio posakio tikru
mą. Antai filosofijoje po Šal
kauskio, Maceinos ir Girniaus 
seka daugtaškiai. Pakeiskite 
juos šioje ir kitose šakose sa
vo vardais. Tai yra kūrybiškas 
kelias, kuris garbingai skiriasi 
nuo bergždžio aimanavimo, sar
kastiško tėvų bei tautos darbų 
atmetimo, kas tiesiai nuveda 
į nekritišką ir dėl to nemoks
lišką pervertinimą to, kas yra 
svetima.

Elito branduolys
Kadangi mūsų pareigos Lie

tuvai ir lietuviškumui neapsiei
na be aukų, ne visi nori ar pa
jėgia savyje išugdyti tą aukos 
dvasią, kuri tam yra reikalin
ga, ir dėl to jų tautiškumas ei
na menkyn. Kadangi ir svetima 
aplinkuma su jos galingomis 
svetimybėmis tokius itin stip
riai veikia, daugelis nutausta 
ir tuo nutrupa nuo bendro mū
sų kamieno.

Nors tai ir liūdnas reiškinys, 
jis vis dėlto neturėtų mus iš
gąsdinti, defetistiškai nuteikti 
ir tuo pakirsti mūsų energiją, 
nes istorija iškalbingais pavyz-

(Nukelta į 2 psl.)

Įima būtų šiandien įsivaizduoti 
Vatikano suvažiavimą be kita
tikių stebėtojų, be kasdieninių 
reportažų? Ar suvažiavimą, ku
rio visi svarstymai būtų buvę 
slapti ir nutarimai nežinomi iki 
1966 metų? Atvirumas iš tik
rųjų gal pati ryškiausia, nau
jausia dabartinio laiko charak
teristika. Mėgstam ar ne, pa
saulis greitai darosi viena vie-

(Nukelta į 2 psl.)

Rašytojai ateitininkų sendraugių suvažiavimo literatūros vakare Clevelande. Iš kairės: Aloyzas Baro
nas, Jurgis Jankus, Julija švabaitė-Gylienė, Kazys Bradūnas ir vakaro programos vedėjas Arvydas 
Barzdukas. Nuotr. y. Pliodžinsko

DĖMESYS KŪRYBOS ŽODŽIUI
Mūsuose jaučiamas įprotis 

į literatūros vakarus bei įvai
rius koncertus ir į dramos 
spektaklius žiūrėti vien tik 
kaip į laisvalaikio pramogą. 
Net mūsų rinktinė šviesuome
nė ne vienu atveju sunkiai su
vokia, jog visa tai gali būti ne 
vien tik atsipūtimui, bet ir su
sikaupimui. Todėl ir grynosios 
muzikos ar vien tik grynosios 
literatūros vakarai rengėjams 
visada yra nemaža rizika. To
kioj situacijoj dažnu atveju 
į juos ir primaišoma visokių 
priedų publikai privilioti. Gro
žinės literatūros žodžiui tokio
se mūsų visuomenės nuotaiko
se dirva pati nedėkingiausia. 
Pripratome prie televizijų, 
plokštelių ir radijo. Mus ima 
žavėti tik tai, nuo ka raibsta 
akis ir plyšta ausis. Gi kūry
bingasis žodis kaip tik dažnai 
nei prožektorių, nei triukšmo 
nemėgsta, ir jį reikia suvokti 
visai kitais pojūčiais, jį reikia 
išgirsti tiesiog dvasia, bet ne 
pramoginėje nuotaikoje ir ne 
be klausančiojo pastangų.

Mūsuose kažkaip sunkiai bū
tų įsivaizduojamas toks lite
ratūros vakaras, kuriame, 
sakysime, pusantros valan
dos būtų skaitoma vien tik 
Jono Aisčio poezija. O ta
čiau giliai kultūringoje visuo
menėje tai nėra utopija. Ka
daise Miunchene teko nueiti į 
Rainer Maria Rilkės poezijos 
vakarą. Puošnion viešbučio sa- 
lėn prisirinko publikos tiek, 
kiek ten betilpo. Ir visi, didžiai 
susikaupę, dvi valandas klau
sėsi vienut vienintelės artistės 
išpildomo Rilkės poezijos skai
tymo. Ir Chicagoje prieš kele
tą savaičių į “Orchestra Hali” 
patalpas susirinko tūkstančiai 
literatūros bičiulių, kai ten ke
turi amerikiečiai modernūs ra
šytojai pora valandų skaitė 
vien tik savo poeziją. Tokio 
dėmesio kūrybingam žodžiui ir 
pasigendame savoje lietuviško
je visuomenėje, kai lig šiol ją 
gausiau vienon vieton įmanu 
sutelkti tik labiau pramogi
niam išsiblaškymui, o ne dva
siniam susikaupimui.

Džiugu, kad mūsuose teat
rinių sambūrių ir vokalistų iš

vykos į lietuvių kolonijas tapo 
tradicine mūsų kultūrinės 
veiklos dalimi. Tačiau jau 
daug rečiau išgirstame apie 
rašytojų kvietimus nuvykti 
šen bei ten su kūrybinio žo
džio rečitaliu. Gi mūsų rašy
tojų išvykos, atrodo, turėtų 
būti ir technišku atžvilgiu 
lengviau sprendžiamos, nesgi 
čia nereikia vežtis jokių deko
racijų, nei ieškoti akompanuo- 
tojų bei instrumentų. O vis 
dėltoi mes mieliau entuziazmą 
rodome, net nemažas pastan
gas įtempdami (ir tai nepeik
tina), pasiuntimui krepšininkų 
į Australiją, negu vieno ar ki
to rašytojo permetimui iš ko
lonijos į koloniją čia pat Ame
rikoje. Gi tuo tarpu tie patys 
mūsų krepšinio priešai latviai 
prieš kelerius metus bendruo
meninėmis pastangomis vieną 
čia Amerikoje gyvenančių iš
kiliųjų savo rašytojų buvo pa
siuntę kaip tik į tą pačią Aust
raliją lankyti tenykščių latvių 
kolonijų su savo kūrybos re
čitaliais. Mūsuose apie šito
kius projektus vargu ar kas 
besapnavo. Tuo tarpu jie gi 
rodo bendruomenės kultūrinį 
lygį, jos subrendimą, kada jau 
imama nepasitenkinti vien tik 
“panem et circenses’’ šūkiu.

Tačiau pastaruoju laiku re
gime taipgi ženklų, kurie lyg ir 
kalbėtų už mūsų visuomenės 
ūgtelėjimą brandesnio dvasinio 
poreikio kryptimi. Sakysim, 
Los Angeles kolonijoje atsi
rado keliolika šviesuolių, ku
rie užmokėjo rašytojui kelionę 
iš Chicagos ir atgal, kad anas 
atvyktų prie Pacifiko ir pa
skaitytų tenykščiams klausy
tojams savo poezijos; praėju
siame savaitgalyje Clevelande 
įvykęs Ateitininkų sendraugių 
sąjungos suvažiavimas neren
gė kokios įprastos pramoginės 
mišrainės, o kvietėsi keturis 
rašytojus vien tik gryno žo
džio literatūros vakarui. Tokių 
pavyzdžių ateityje turėtų būti 
ir daugiau. O tai jau liudytų 
mūsų visuomenės dėmesį ne 
vien tik paviršiams, bet ir gi
lumoms, liudytų mūsų pačių 
gilesnį kultūrinį subrendimą.

k. br.
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MŪSŲ POKALBIAI SU DIEVU
Keletas problemų naujo maldyno pasirodymo proga

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVICIUS, MIC

. i* Kun. Stasio Ylos maldynui 
“Tikiu Dievą” išėjus, man prisi
mena kai kurių žmonių suma
nymas, kilęs prieš kokia dešimt 
metų, išleisti religinės lietuviš
kos literatūros antologiją, kuri 
būtų turėjusi savin įglausti gra
žiausius, tiek prozinės, tiek po
etinės, kūrybos gabalus. Man 
atrodo, kad šį uždavinį tam tik
ra prasme yra dabar atlikęs 
kun. St. Yla.

Gerieji penkiasdešimtmečio 
pastangų rezultatai

♦ Iš tikrųjų, savo maldynan jis 
yra įglaudęs viską, ką galima 
rasti geriausio lietuviškoje mal
dos tradicijoje. Jis čia yra įtrau
kęs ir tokių gabalų, kurie, nors 
ir nebuvo iki šiol naudojami 
maldai, tačiau teisėtai gali bū
ti jai naudojami. Šalia to, rei
kia pridėti dar vieną Ylos nuo
pelną, kuris yra jam būdingas, 
'būtent, kai kurių — ir tai gana 
daugelio — maldos tekstų ar

> jos formulių visai naujas, sa- 
>• kyčiau, suprastintas, folrmulavi- 

mas. Maldininkas, kuris naudo
sis šiuo almanachu savo mal
dos reikalui, netruks jame pa
stebėti keletą tokių laimingų 
pakeitimų, kurie suprastino kai 
kuriuos senus, bet gramozdiš
kus pasakymus ar terminus, 
nors mes prie jų buvome pri
pratę ir jų netinkamumoi beveik 
nepastebėjome.

Šalia to, reikia pasakyti 
komplimentą ir “Draugo” spaus 
tuvei, kuri, palyginti, ne su tam 
tikslui pritaikintomis priemonė
mis, sukūrė visai aukšto lygio 
mišiolo puslapį, puikiai suderin
dama raidynų šeimas, tarpus 
tarp eilučių, tarpus tarp stro
fų ir pradines raides. Spaustu
vei, nesiimančiai iš profesijos 
liturginių knygų leidimo, šis 
darbas yra vertas atžymėjimo.

Taigi, galime šiandien pasiū
lyti mūsų visuomenei maldyną, 
kuris atstovauja pačius geruo
sius rezultatus, kokių lietuviš
ka visuomenė pasiekė ypač per 
paskutiniuosius 50 metų.

Rūpestį keliantis maldynas

Tačiau maldynas, kurį Yla
* įteikia šiandien mums į rankas, 

kelia mums ir tam tikrų užda
vinių, galima sakyti, jis kelia 
mums nemažą rūpestį. Jis prime 
na mums maldos sritį, maldos 
gyvenimo formą, kuri mums, 
techniškojo amžiaus žmonėms, 
yra gana svetima. Mes, šio šimt
mečio žmonės, apskritai imant, 
nesame maldos žmonės. Mes 
esame darbo žmonės. Veikimas

Ik

<

Šiame numery.
Netrumpinkim savo istorijos. 
Mūsų pokalbiai su Dievu. 
Parodos Clevelande ir stabtelėji
mas prie R. Viesulo.
Sfrnano Daukanto 100 metų mir
ties sukaktį minint.
C. Grincevičius “Bažnyčios per
sekiotojas” (novelė).
Miguel de Unamuno eilėraščiai. 
Modernus ispanų dvasios 
kėjas.
Ritos Žukaitės paroda.
Vinco Krėvės “Pagunda” 
liškai.
Vytauto Mačernio 
ties sukaktis bus 
cagoje.
Kultūrinė kronika I 
romai.
Moterų gyvenimas. 

20 metų 
minima

Ir filmų

įvairiausiose formose, nuo pa
prasto darbo iki aukštos kūry
bos, yra jo sritis, šioje gyve 
nimo skalėje maldai vietos nė
ra. Veltui mes dairomės, kur 
jon įterpti maldą, ir toli gražu 
ne visada mums tai pasiseka. 
Dėl to kun. Ylos maldynas, nors 
yra mums priimtinas ir mielas, 
kaip kūrinys, yra kažkaip nau
jas, nesuprantamas ir net sve
timas, kai mes nukreipiame dė
mesį nuo jo, kaip literatūrinio 
laimėjimo, ir bandome susitelk
ti prie jo, kaip prie maldos rea
lybės.

Probleminis žvilgsnis maldon

Malda mums yra problema. 
Ji yra problema dėl to, kad tos 
dvasinės sritys, kurios yra rei
kalingos maldai ,kaip būtinos 
sąlygos, jau jos pačios yra 
problema. O jeigu kam Dievas 
ir nėra problema, tai jis yra su
vokiamas, kaip nepermaldauja
mų dėsnių rinkinys, su kuriuo 
negalima santykiauti, kuriam 
negalima daryti jokios įtakos, 
kurio permaldavimas būtų jo 
griovimas. Taip suvokiamas 
Dievas nėra joks asmuo, skir
tingas nuo mechaniško dėsnin
gumo. Bet jeigu Dievas ir yra 
suvokiamas kaip asmuo, laisvai 
apsisprendžiąs, iškyla kita kliū-

NUO LIEIUVISKUJU DAINŲ IKI "TORO" IR SHAKESPEARE'O
Nesuklysiu pasakęs, kad Cle- 

velandas yra pats veikliausias 
miestas lietuvių menininkų pri
statyme. Vien tik vienerių me
tų laikotarpyje turėjome dvyli
ka parodų. Pažinome daug jau
nųjų dailininkų, kurie kada nors 
užims senesniųjų vietas. Pama
tėme ir vyresniuosius dailinin
kus, kaip Galdiką, ir stebėjo
mės tais menininkais, kurie da
bar pačiam savo kūrybos įsi
bėgėjime.

reiš-

ang-

jvai-
Romas Viesulas Baladė (litografija)

Iš parodos Clevelando

mir- 
Chi-

Romas Viesulas
parodos

*
r
'•b-a

Nukryžiuotasis (spalvota litografija) 
“Gallery Interna tional” patalpose, Clevelande

tis, būtent: ar aš esu 
Santykiavimo partneris, 
galėčiau atkreipti jo dėmesį, bū
ti jo išgirstas ir susilaukti jo 
reakcijos į mano konkrečią, is
torinę situaciją? O pagaliau, 
jeigu ir visas šios kliūtys at
kristų, jeigu žmogaus malda 
yra galima, ar pats maldos bu
vimo faktas nepažeidžia žmo-

Dievui 
Ar aš

Parodos Clevelande ir stabtelėjimas prie R. Viesulo

VYTAUTAS RAUL1NAITIS
r###########**######*###*##*########*#*#########*#######*

Trys akivaizdžios parodos

Visos šios parodos buvo gau
siai žiūrovų lankomos. Net su
kėlė begales diskusijų — nusi
vylimų ir džiūgavimų Clevelan
do lietuvių tarpe.

Tur būt klystu, sakydamas 

gaus būties? Ar malda neken
kia paties žmogaus struktūrai? 
Vienas žmogus iš Kalifornijos 
man rašo: “Pietų Amerikos 
žmonės maldinai... katalikų 
jiems įpirštas manlingumas ir 
graužia individualų ‘free enter- 
prise’, todėl ir ten neišsikapsto 
iš ekonominių sunkumų ir neiš
sikapstys” (Antanas Diržys).

— lietuvių tarpe? Ir amerikie
čių meno kritikų ir mėgėjų tar
pe šis lietuvių meno renesansas 
sukėlė ryškų nustebimą ir pa
sigėrėjimą. Tai sakydamas, tu- 
riu mintyje šiuo laiku čia aki- kėjų išlaidas atsilygintų su kau-
vaizdžias net tris lietuvių me
nininkų parodas.

Pirmoji — lapkričio 1—28 
“CIRCLE GALLERY” A. Vaikš 
noro, žinomo amerikiečių meno 
sluoksniuose tapytojo lietuvio, 
paroda. Antroji — lapkr. 22 — 
gruodž. 19 “GALLERY INTER- 
NATIONAL”. Joje yri: dviejų 
Gugenheimo premijas laimėjusių 
laureatų darbai: Romo Viesulo 
ir Fr. Wildenhain’o. Trečioji — 
trijų lietuvių dailininkių paroda 
Šv. Jurgio parapijos salėje lap
kričio 26—29 ateitininkų sen
draugių suvažiavimo proga: Vi
dos Krištolaitytės, Nijolės Ve- 
degytės-Palubinskienės ir Gied
rės Žumbakienės.

Tik spėk, žmogau, visas ap
žiūrėti!

Tebūna pagirtas Clevelandas
Kaip klyvlandietis neiškenčiu 

nepasigyręs savo kolonijos pa
rodytu nuoširdumu menui. Per 
pastaruosius vienerius metus 
Clevelando lietuviai įsigijo apie 
130 lietuvių dailininkų kūrinių, 
kurių pardavimo vertė 20—25,- 
000 dolerių. Garsioje “May 
Show”, kuri vyksta kas metai 
Meno muziejuje, dalyvaujant 
300—500 dailininkų, pernai te- 
parduota kūrinių už $34,000.

Palyginus mūsų aktyvumą su 
amerikiečių, gausime nepapras
tai džiugų rezultatą. Žinoma, 
norėtųsi mūsų visuomenės giles- 

Taigi, ar malda ir laisvas žmo
gaus veikimas nėra nesuderina
mos priešingybės?

Štai matome, kokias dideles 
kliūtis reikia žmogui nugalėti, 
norint rasti priėjimą prie mal
dos. Ir nenuostabu, kad daug 
kam nepasiseka šio priėjimo 
rasti. Būdinga, kad šiuo metu 

(Nukelta į 2 psl.) 

nio meninių vertybių pažinimo 
ir mokėjimo jas įvertinti, nes 
geroka dalis pirktųjų buvo pa
remta vien sentimentu lietu
viams menininkams.

Ačiū ir už tai, bet mes me
nininkai nenorime jaustis, kad 
esame lyg prieglaudos vaikai, 
gyveną iš malonės — mes no
rime, kad mūsų kūriniai už pir- 

pu jų estetiniame ir intelektua
liniame gyvenime.

Mūsų menininkų tramplinas

Antras labai džiugus įvykis 
Clevelando meno veikloje yra 
atidarymas “GALLERY IN- 
TERNATIONAL”. Jos savinin
kai ir iniciatoriai Vytautas 
ir Stefa Gedgaudai įdėjo daug 

(Nukelta į 5 psl.)

Romas Viesulas šiandien tiktai geltona žolė (litografija) 
Iš parodos “Gallery Interna tional” patalpose, Clevelande

NETRUMPINKIME SAVO 
ISTORIJOS

nepriklausomybės atgavi- 
bent spausdintos progra- 
antraštėje jau buvo įra- 
ir mindauginiai šimtme-

Paskutinių kelerių metų bė
gyje mūsų spaudoje, minėji
muose ir aplamai kultūriniuose 
parengimuose buvo girdėti bal
sų bei užuominų, raginančių 
šalia Nepriklausomybės pa
skelbimo šventės švęsti ir mū
sų senosios mindauginės vals
tybės įkūrimo sukaktį. Tą 
klausimą prieš porą metų Va
sario 16-sios minėjime Balti
morėje kėlė C. Surdokas. Vė
liau jis ir “Draugo” kultūri
niam priede tuo reikalu pasi
sakė. Į tai atsiliepė korespon
dentas iš Los Angeles, nurody
damas, kad ten jau seniai 
esanti švenčiama karaliaus 
Mindaugo vainikavimo šventė 
drauge su nepriklausomybės 
atgavimo sukaktim. Praėju
siais metais ir Chicagoje, mi
nint 
mą, 
mos 
syti 
čiai.

Tačiau, kad ši mintis pla
čiau prigytų mūsų išeivijoje, 
iš mūsų kultūrinės bei visuo
meninės veiklos centrų pusės 
jokių konkrečių žygių dar ne
matyti. Dėl to jau praėjusį pa
vasarį įvykusiame A. L. B- 
nės Baltimorės apylinkės vi
suotiniam susirinkime šis rei
kalas iškilo, ir buvo nutarta 
ateity prie vasario 16-tą die
ną švenčiamos Lietuvos nepri
klausomybės šventės Baltimo
rėje prijungti ir karaliaus Min
daugo vainikavimo šventę pa
našiai, kaip tai daroma Los 
Angeles kolonijoje. Apie tokį 
nutarimą Baltimorės apylinkės 
valdyba painformavo A. L. B- 
nės centro valdybą, tikėdama
si jos pasisakymo. Centro val
dybos pritarimas ir atitinka
mi jos žygiai padėtų plisti šiai 
minčiai ir į kitas kolonijas, 
kad Mindaugo vainikavimo 
minėjimas nebūtų lokalinės, tik 
Los Angeles ir Baltimorės 
šventės, bet taptų visuotinis 
lietuvių sąjūdis.

Baltimorės apylinkės valdy
ba jau imasi žygių šiam nuta
rimui įgyvendinti, ir ateinan
čiais 1965 metais per Vasario 
16-tąją Baltimorė oficialiai mi
nės karaliaus Mindaugo vaini
kavimo 712 metų ir Nepriklau

somybės atgavimo 47 metų su
kaktį.

Tai nėra radikali šventės re
forma ir nėra baltimoriečių 
bandymas nustelbti nepriklau
somybės atgavimo faktą, bet 
tik įvedimas į šventės dvasią 
naujo elemento, kurs labiau 
mus suartintų su mūsų garbin
ga praeitim ir formuotų mums 
palankesnes svetimtaučių pažiū 
ras į mūsų valstybinę praeitį. 
Švęsdami vien tik nepriklau
somybės atgavimą, mes lyg ir 
uždengiame visą savo istoriją, 
lyg ir sakolme, kad neturime 
jokios valstybinės tradicijos 
kad nepriklausomybės atgavi
mas esąs vienintelis ir svar
biausias mūsų istorinis faktas. 
Subjektyviai imant, nepriklau
somybės atgavimas yra labai 
svarbus įvykis. Ir visai natū
ralu, kad to įvykio prisimini
mas yra tapęs tautos švente. 
Tai spontaniškas tautos 
džiaugsmo išsiveržimas, atga
vus laisvę po ilgo vergavimo 
svetimiesiems. Bet objektyviu 
mastu imant, nepriklausomy
bės atgavimas nėra didesnis 
įvykis už valstybės įkūrimą, 
krikščionybės įvedimą, pirmojo 
karaliaus vainikavimą, Žalgi
rio mūšį, spaudos draudimo 
laikotarpį ir t. t. Tautiniai 
dvasiai palaikyti šių dienų są
lygose neužtenka tik trumpos 
47 metų praeities, kurioje ta 
nepriklausomybė tik 22 metus 
teklestėjo, nors ir ne dėl mū
sų kaltės buvo prarasta. Rei
kia istorijos, reikia heroikos. 
O to mes turime apsčiai. Tik 
stenkimės neužmiršti ir visa 
tai tinkamai panaudoti.

Dr. Jonas Basanavičius, ža
dindamas lietuvių tautinę są
monę, savo “Aušroje” kėlė di
dingą Lietuvos praeitį. Dr. 
Vincas Kudirka į himną įrašė 
raginimą, kad stiprybės iš pra
eities pasisemtumėm. O tos 
stiprybės mums, ypač šiais lai
kais, reikia daug, be galo daug. 
Mes esame iššaukti į milžiniš
ką kovą ne tik dėl valstybinės 
nepriklausomybės, bet ir dėl 
tautinės egzistencijos. Be ry
šio! su istorija šios dvasinės 
kovos neatlaikysime.

A. Rdž.
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PRANCŪZU TEATRO RAIDA
Laikraštinė, be pretenzijų panorama

ST. MERINGIS

'Pa/utu&s
DOVANŲ KARŠTLIGĖJE

l^avėlavęs tradicijų atsisakymas 
ir guvus atsinaujinimas

Prancūzijoje (ar, tikriau pa
sakius, vien tik Paryžiuje) su
sitelkęs teatras kone pustrečio 
šimtmečio lenkėsi ' tradicijoms, 
t. y. meniniam konservatizmui. 
Ankstyvesniųjų sceninio veiks
mo formų išsaugojimas, išskir
tinių aktoriškų laimėjimų ateitin 
kelrodžiai, stilistinių pavidalų 
konservavimas — būdingi anų 
laikmečių prancūziškojo teatro 
bruožai. To teatro esmę ir tvir
tybę ilgu laikotarpiu sudaryda
vo du pamatiniai elementai: au
torius ir aktorius.

Sceninis apipavidalinimas rė
mėsi architektūriniais fonais ar 
patraukliai padabintos gamtos 
vaizdais, o vėliau interjerų ir 
“paviljonų” ribotumu. Žvakių, 
žibalinių ar dujinių lempų ap
švietimas, kurį tik šiame amžiu
je pakeitė elektra, nedavė di
desnių efektams progų. Met- 
teur en scene — mūsiškai 
tariant, režisieriaus — talka 
dažniausiai buvo primityvi ir 
netgi draminių šedevrų misen- 
scenavimas pasilikdavo elemen
tarus ir nuo ankstyvesniųjų pa
pročių nedaug teatitrūkęs.

Prancūzų iškilni dramaturgi
ja, pradedant Racine ir Comeil- 
le tragedijomis, Moliere’o Mari- 
vaux, Beaumarchais komedijo
mis, peržengusi audringą ro
mantikos periodą, nusilenkusi 
realizmui ibei natūralizmui, kiek 
silpniau paveikta madingo savo 
laiku simbolizmo, antrame mū
sų šimtmečio dešimtmetyje tapo 
nelauktų naujenybių pakerėta.

Tuo tarpu prancūzų klasiki
nės dramaturgijos lobiai, lygiai 
kaip populiarus jų scenų reper
tuaras, gausiai sklido ir turti
no Europos ir viso civilizuoto 
pasaulio scenas.

(Neužmirškime, kad ir atbu
dusi Lietuva savo anuomet dar 
vienintelio teatro repertuare jau 
per pirmą gyvavimo dekadą tu
rėjo kelias Moliere komedijas, 
Beaumarchais, Romain Rolland, 
Beribe, Pagnol bei kitų prancū
zų dramaturgų veikalus.) 
r O pasaulinio garso buvo susi
laukusios aktorės Rachel (1820 
—1858), Sarah Bemhardt 
(1844—1923), Rėja ne (1856— 
1920), aktorius Coąuelin, vyres
nysis (1844—1909) ir daug ki
tų ryškių talentų.

Iš pradžių liaudinis ir italų 
įtakon patekęs, vėliau karalių 
rūmuose įsipilietinęs, po politi-
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sugebąs naujas 
galįs problemo- 
bent jomis ki-

so-
Pa-

nių revoliucijų į platesnius Pa
ryžiaus gyventojų sluoksnius 
įsiskverbęs, prancūzų teatras 
veikiai tapo pirmaujanti kultū
rinė institucija.

Ir tik ne feodalinių ar aris
tokratinių gadynių palikimas — 
opera ir baletas, bet žodinis, 
draminis scenos veiksmas pasi
darė masėms prasmingiausias 
bei būtiniausias. Opera ir bale
tas išliko paradinės reprezen
tacijos tikslams, turtėjančios 
buržuazijos, plutokratų, puošei
vų ir melomanų pasismaguriavi- 
mui. Gi teatras, tikrąja žodžio 
prasme, prancūzuose iškilo bei 
išpopuliarėjo kaip minčių, žo
džių ir veiksmo konglomeratas, 
verčiąs galvoti, 
idėjas skleisti, 
mis uždegti ar 
tus sudominti.

Laikui vietoje nestovint, 
cialinės struktūros įtakose 
ryžiaus scenos ėmė degraduo- 
tis: kilnieji siekiai palinko į, 
taip vadinamų, “bulvarų”, įvai- 
riaskonei publikai pataikaujan
čius pramoginius, populiaresnio 
dramatinio, melodraminio ar 
komedinio turinio spektaklius. 
Tam tikra žiūrovų dalis linkte
lėjo net į įbaisenybių Grand 
Guingnol teatro vaidinimus 
(kur publikos akyse riedėjo nu
kertamos galvos), irgi į sce
nas, kuriose paryžiečiai su pa
sitenkinimu stebėjo spektaku- 
liarines lengvenybes.

Tuo būdu teatras virto tuo, 
ką prancūzai vadina “amuse- 
ment”, “entertainment”, ar “di- 
vertissement” — linksmybių, 
nuo kasdienių rūpesčių pabėgi
mo, nuo sunkesnių minčių at- 
puolio smagi vietelė. Tariamą 
prasmingą meną ginti ir atsto
vauti buvo išlikęs Comedie Frau 
caise bastionas, su Odeon teat
ro atsargine (taip pat aukštes
nių tikslų!) scenine tvirtove. 
Tiedu teatrai turėjo kultivuoti 
klasikinę dramaturgiją, globoti 
ir lepinti iškilniųjų aktorių ta
lentus ir tuo pat metu su nepa
sitikėjimu ir atsargiai į savo re-

Montherlanto tragedija SANTIAGO MOKYTOJAS (Le maitre de San
tjage) Paryžiaus scenoje. Helene Vercere (duktė) ir Henri Rellan (tė
vas)

Šekspyro tragedijos JULIUS CEZARIS spektaklis, vaidintas 1950 metų Nimes teatriniame festivalyje, 
vėliau Paryžiuje (1957). Klasikinės tragedijos modernios psichologinės analizės versija. Raymond Her- 
mantier režisūra.

pertuarą rinktis naujesnės dra
maturgijos produktus. Vyriau
sioji gi jų užduotis buvo praei
ties tradicijų išsaugojimas ir 
jau atsiektų laimėjimų suce
mentavimas.

Šalia anų “oficialiųjų”, val
džios išlaikomų Melpomenos 
šventovių, Paryžiuje devyniolik
tame šimtmetyje gausiai paplito 
komercinio pobūdžio scenos ži-

KNYGA APIE SKULPTORIŲ PETRĄ RIMŠA
Vieno prasmingo gyvenimo aprašas

A. RIMVYDAS

Rimantas, PETRAS RIMŠAJ.
PASAKOJA. Vilnius 1964 m., 387 
psl.

Siais metais Lietuvoje pasi
rodė Juozo Rimanto knyga, pa
vadinta “Petras Rimša pasako
ja”. Tai skulptoriaus Petro Rim
šos (1881—1961) atsiminimai, 
tačiau ne jo paties, o Juozo Ri
manto surašyti ir gerokai pa
pildyti medžiaga iš kitų šalti
nių — jo amžininkų prisimini
mų, archyvų, spaudos. Knyga 

dinių (kurių, tarp kitko, nestin
ga ir šiandien, nors greta jų ra
sime ir eksperimentinių ar drą
sesnių idėjų teatrų ir teatrėlių).

Čia gal tiktų priminti, kad 
Paryžiaus teatrai turi pilną lais
vę būti konservatyvūs ar radi
kalūs, šviežiomis mintimis min
tą ar atžagareiviški, kaupią pel
ną ar skolose paskendę, patai
kaują publikos skoniui arba 

aplamai labai įdomi, turininga, 
parašyta tokiu dailiu, lengvu 
stilium, kad skaitoma kaip ro
manas. Ir nors tai knyga apie 
vieną asmenį ir įvykius, susiju
sius su vienu asmeniu, tačiau 
tai nėra siaura vieno asmens 
biografija, o greičiau tam tik
ra mūsų kultūros istorijos iš
karpa, atgimstančios Lietuvos 
dailės bei dailininkų veiklos is
torijos bruožai.

Petras Rimša yra vienas iš 
pirmųjų to nepaprastai įdomaus 
laikotarpio kūrėjų. Jo 80-ies 
metų gyvenimą galima padalin
ti į keturis dvidešimtmečius. 
Pirmas — Suvalkijos kaime. 
Antras — mokslas užsieny ir 
pirmieji kūrybos metai. Trečia
sis — nepriklausomybės laiko
tarpis ir pagaliau ketvirtas — 
nauja rusų okupacija. Įdomiau
sią knygos dalį sudaro aprašy
mas antro dvidešimtmečio, t. y. 
pirmo šio amžiaus dvidešimtme
čio iki nepriklausoybės atgavi
mo. Čia aprašomas P. Rimšos, 
kaip ir daugelio ano meto mūsų 
studentų, sunkus kelias į moks
lą svetimuose kraštuose. Rim
ša pasakoja apie savo gyveni
mą Varšuvoj, Paryžiuj, Kroku
voj, kuris buvo susijęs su pa
našaus pašaukimo draugų gy
venimu. Tuo būdu čia susipa
žįstame su visa galerija įdomių 
žmonių tiek lietuvių, tiek ir ne
lietuvių, kurių vieni aprašyti 
trumpai, o kitiems paskirta net 
po atskirą skyrių. Iš tokių yra 
pvz. pagarsėjęs skulptorius Pi
jus Veliuoniškis, suvalkietis, bet 
tiek sulenkėjęs, kad išsižadėjęs 
ne tik lietuvybės, bet ir gimi
nių; garsus skulptorius bei ar
chitektas Antanas Vivulskis, 

naujų kelių iešką — visiems 
leista pagal išmanymą verstis 
ir kaip patinka gyventi. (Nū
dien, pavyzdžiui, tame pačiame 
Paryžiuje galime užtikti kata
likiškų idealų skleidėją teatrą, 
o veik už kampo rasime jau ko
munistinių doktrinų plėtimo 
atriuką — prancūzams tai

te-
vi-

(Nukelta j 2 psl.)

Skulptorius Petras Rimša pirmai
siais nepriklausomos Lietuvos 
metais.

Žemaičių bajoras, sukūręs garsų 
Jogailos paminklą Krokuvoj, 
Šiluvos bažnyčią Lietuvoj, nu
piešęs “Draugijos” viršelį; 
Konstantinas Mikalojus Čiur
lionis, skulptorius Vincas Gry
bas, Nikalojus Rerichas. Tai 
trumpos, įdomios biografijėlės. 
Bet daug ką čia sužinome ir 
apie kitas garsenybes — apie 
dailininką Kazimierą Alchima- 
vičių, Adomą Mickevičių dailė-

Petras Rimša Artojas

Jau tokia mada bei nesu
griaunama tradicija (gal tad 
prieš ją mums ir neverta spy- 
riuotis), kad pastarosiomis, 
prieškalėdinėmis savaitėmis 
šiame krašte žmonės turi pra- 
sipirkti iki paskutinio cento, 
o išleidus ir jį, pirkti net į sko
lą. Sakoma, kad šitokia pirki
mo karštligė Amerikai yra bū
tina, kad ji yra labai teigiama 
apraiška visoje šio krašto eko
nomijoje. Juk kas nors turi 
visus tuos pirkinius pagaminti 
ir už darbą gauti pinigą, kas 
nors turi juos išvežioti po visą 
kontinentą, ir už tai gauti pi
nigą, kas nors privalo juos 
reklamuoti ir parduoti taipgi 
už pinigą, o kiekvienas turi vi
sa tai pirkti ir padaryti savo 
artimiesiems malonumą — 
įteikti jiems Kalėdų švenčių 
proga dovaną. Tokią, kasmet 
čia pasikartojančią pardavimo 
ir pirkimo dinamiškąją karu
selę iš esmės vargu ar galima 
būtų smerkti, ypač jeigu ji 
dar gyvina ir stiprina šio kraš
to ekonomiją, nuo kurios svei
kumo juk pareina ir kiekvieno 
mūsų kasdieniškųjų ir 
kųjų reikalų gera ar 
situacija.

Tačiau mums, kaip 
viams, visokiose aplinkybėse 
ir visokiuose sezonuose besi
rūpinantiems ne tik Amerikos 
ekonomijos, bet ir savos bend
ruomenės ir savų kultūrinių 
apraiškų gyvastingumu, šiame 
dovanų pirkimo sriaute yra, 
sakytume, ir lietuviškoji visos 
problemos pusė. Ji nėra tokia 
jau šviesi, tad ir verta kiek la
biau ja susirūpinti. O susirū
pinti verčia klausimas: įsisiū
bavusiais pirkimais stiprinda
mi Amerikos ekonomiją, ar ne
pamirštame ir savų, ypač kul
tūrinių reikalų, jei taip galima 
sakyti, “ekonomijos”, kuriai 
gyvastingumo injekcijų, gal 
būt, reikia labiau, negu Ame
rikos bizniui?

Kalbant visai konkrečiai, ten 
ka tad ir klausti: ar prieškalė
dinę dovanų pirkimo paklausą 
bent kiek jaučia ir lietuviškų
jų knygų leidyklos, ar graibs
tomos lietuviškosios muzikos 

žemiš- 
prasta

lietu-

je, dailininką Kazimierą Stab- 
rauską, dalyvavusį pirmose lie
tuvių dailės parodose Vilniuje, 
apie Rimšos kolegas skulpto
rių Kazimierą Ulianskį, muziką 
Zigmą Skirgailą, pozavusį Vy
tautą Didįjį prie minėto Jogai
los paminklo, apie dailininką 
Joną Rimšą, gyv. Pietų Ameri
koj, apie garsųjį skulptorių Ro- 

plokštelės, mūsų dailininkų pa
veikslai, skulptūros bei šiaip 
lietuviškojo meno dirbiniai? 
Juk neretai Kalėdų švenčių 
proga mūsų šeimose didžiuo
jamasi padovanotais ar gau
tais veneciškais porcelanais 
bei švediškais medžio droži
niais, o apie lietuviškąją kny
gą, apie kurį kitą lietuviškos 
dvasios kūrinį nė žodžiu neuž
simenama.

Gal kas čia išsitartų, kad 
vargu ar ką verto beturime? 
Žinoma, atsakas čia pareina 
dar ir nuo to, kas ką laiko ver
tybe. Tačiau kiekvienam švie
sesniam lietuviui, kad ir šių 
Kalėdų proga, pasiūla artimie
siems dovaninių pirkinių, ku
rie rodytų ir mūsų pačių dva
sinę kultūrą ir jų pirkimas bū
tų jau tiesioginė parama kny
gų leidykloms ir aplamai viso
kioms mūsų kultūrinio gyveni
mo pastangoms, yra gana aps
ti. Juk, sakysim, kokios pui
kios kalėdinės dovanos gali bū
ti, kad ir šiais metais išėjusios 
knygos: Juozo Girniaus “Žmo
gus be Dievo”, kun. Stasio 
Ylos maldynas “Tikiu Dievą”, 
Antano Maceinos “Niekšybės 
paslaptis”, A. Nykos - Niliūno 
lietuviškasis “Hamleto” verti
mas, visa eilė premijuotų ir 
šiaip dėmesio vertų grožinės 
literatūros veikalų. O kiek pui
kių muzikos plokštelių, kurios, 
kaip Vasyliūnų įgrotos lietu
viškosios sonatos ir tik ką išė
jusios dainaviečių giesmės bei 
Jono Vaznelio dainos ir arijos 
turėtų būti kiekvienos mūsų 
šeimos tikras kalėdinis džiaugs 
mas.

Taigi, jeigu jau neišvengia
mai esame įsukti į amerikietiš
kąjį, prieškalėdinį dovanų pir
kimo sriautą, vis dėlto • aklai 
nepameskime šitame bruzdėji
me galvos, o pamąstykime ir 
padarykime taip, kad pinigo 
išmetimas būtų drauge parama 
ir mūsų kultūriniam gyvas
tingumui. Ir parama ne vien 
tik Kalėdų proga, bet ir kiek
vienos šeimyninės bei bičiuliš
kos šventės atveju, kada be 
dovanų neapsieinama.

k. b.

diną, Rusijos geležinkelių bei 
tiltų statytoją inž. Kerbedį ir 
daugelį kitų.

Petras Rimša buvo vienas iš 
pirmųjų lietuvių dailės parodų 
organizatorių Vilniuje prieš Pir
mąjį pasaulinį karą, o taip pat 
ir vienas iš pirmųjų Lietuvių 
dailės draugijos organizatorių. 

(Nukelta į 2 psl.)
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RAŠYTOJAI, KNYGOS, SKAITYTOJAI
Žvelgiant į tris praėjusių metų autorius

ANDRIUS BALTINIS RAMYBĖ IR NERIMAS

1. Kas yra krikščioniškas 
rašytojas?

Nėra aptarties, kuri pasaky
tų viską apie tai, kas yra ra
šytojas. Bet rašymas visada 
yra reagavimas j ką nors: j ap
linką, į tautą, į kultūrą, į reli
giją, j žmogų ar į Dievą. Jei 
šiandien dažnai kalbama apie 
krikščioniškąją literatūrą ar fi
losofiją, tai tokios kalbos yra 
tik patogios ir niekas daugiau. 
Jei kas manytų, kad yra kokia 
nors ypatinga mokykla ar sro
vė, kurią galima vadinti krikš- 
®oniškąja literatūra ar filosofi
ja, tai jis klystų nuo pat pra
džios. Krikščionybė kaip religi
ja nėra sukūrusi jokios litera
tūrinės ar filosofinės mokyklos 
ar Brovės, ir tai iš viso nėra jos 
tikslas. Tiksliau todėl yra, kal
bant apie krikščionišką litera
tūrą ar filosofiją, galvoti apie 
rašytojus ir filosofus, kurie kar
tu yra krikščionys. Arba ant
raip — apie krikščionis, kurie 
'kartu yra ir rašytojai ar filo
sofai.

Kas tuo atveju yra krikščio
niškas rašytojas? Tai yra žmo- 
g*us, kuris rašo taip, tarsi krikš
čionybe būtų dalis jo žmogiško
sios prigimties, sudarytų jo es
mę, ir kuris tuo būdu žvelgia, 
reaguoja j gyvenimą, j pasaulį 
ar Dievą, išeidamas iš savo pri
gimties giliausios esmės. Vienin
telis klausimas čia yra, ar krikš 
čionis rašytojas ar filosofas, iš- 

Kridamas iš savo' prigimties, ga
li sukurti meninę tikrovę ar at
skleisti filosofinę tiesą. Jei jis 
tai gali ir jo veikalai tai liudi
ja, tai visos diskusijos šiuo 
klausimu yra bereikalingos.

2. šių metų žymiausios 
knygos

Nenorime mes čia gilintis į 
grožinės literatūros kūrybą, tai 
būtų plačios studijos reikalas. 
Čia norime tik sustoti prie vie
nos srities veikalų, pasirodžiu
sių šiais metais. Tarp jų yra: 
A. Maceinos — "Niekšybės pa
slaptis”, J. Girniaus — “Žmogus 
be Dievo" ir Stasio Ylos — 
“Dievas sutemose” ir maldynas 
g- “Tikiu Dievą”.

Visi šie veikalai liečia žmo
gaus santykį su Dievu, bet kiek
vienas autorius skirtingai žvel
gia į žmogaus egzistenciją: Ma
ceina nagrinėja žmogaus egzis
tenciją istorijos teologijos žvil
giu, Girnius — filosofijos žvil
giu, o Yla daugiau domisi žmo
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gaus egzistencijos psichologi
niais motyvais, gi pirmieji du 
žvelgia į žmogaus dvasios gel
mes, iškildami viršum bet ko
kios psichologinės motyvacijos. 
Pradėsime "Niekšybės paslapti
mi”.

Maceinos "Niekšybės paslap
tis” mus nuveda į antgamtines 
sritis, kur negalima tarti pasku
tinio žodžio, nes šią sritį dengia 
paslaptis. Pagrindinis veikėjas 
“Niekšybės paslaptyje” yra an
tikristas, kuris turi bendrą plot
mę su velniu. Veikale parodyta 
antikristo kova su Kristumi, 
kuri reiškiasi visose gyvenimo 
plotmėse ir sudaro blogio pa
slaptį. Antikristo veikimas čia 
iškeltas taip ryškiai ir taip įti
kinančiai, kad daugeliui sukelia 
nusistebėjimą ir net abejonių.

Nors modernusis žmogus daž
nai mėgsta kalbėti apie demo
nus ir “demoniškas jėgas”, ta
čiau jo intelektualinis taktas ne
leidžia šių “demoniškų jėgų” ne
šėją pripažinti būtimi ar asme
niu, kuris griauna net pačią bū
tį. Tuo suabejoja ir dr. Pr. Gai
da, kuris, recenzuodamas “Niek
šybės paslaptį” sako, kad vel
nias negali būties griauti, nes 
jis pats yra būtis (Tėviškės Ži
buriai, 1964. 8. 20 — Nr. 34). 
Tačiau reikia pasakyti, kad Ma
ceina, tvirtindamas, jog velnias - 
antikristas yra ne tik Dievo 
priešininkas, bet ir pačios bū
ties, kad antikristo karalystė 
yra nebūties išsiskleidimas is
torijos plotuose (197 psl.), yra 
giliausiai suvokęs blogio pri
gimtį ir jo reiškėjo — velnio 
esmę.

Šiuo tvirtinimu Maceina pa-

Agostino di Duccio yra penkio
liktojo šimtmečio skulptorius, ita
las, priklausąs, taip vadinamai, 
Florencijos mokyklai, miręs 1480 
m. Didžią dalį savo gyvenimo jis 
praleido ne pačioje Florencijoje, 
tuo pačiu šio meno miesto įtaką 
ir jo stilių praplėsdamas šiaurinė
je Italijoje ir Umbrijoje. Pats 
skulptorius, nors ir nebūdamas 
laisvas nuo tuo metu Florencijoje 
vyravusios meno raidos, vib dėlto 
sukūrė gana savitą manierizmą, 
tokį individualų, kad niekas vėliau 
juo pasekti ir nebandė.

Algirdai Murauskas Vilniaus kalėdinis motyvas

rodo, kad velnio bausmė yra 
metafizinė: ši siaubingoji būtis 
yra ant nebūties ribos, ji yra, 
bet savo buvimą ji ima iš ne
būties. Ji yra tik tiek, kad pa
rodytų, kiek be galo “mažai” 
joje yra tikrosios būties — Die
vo. Velnias yra būtis, kuris no
ri save sunaikinti ir sunaikinti 
žmones, kaip Dievo kūrinius, ir 
šia kryptimi jis eina šaltu pro
tu, tikslingai ir neišvengiamai. 
Toks yra blogis ir jo išraiška 
— velnias savo šiurpulingoje

MĄSTYMAI ŠALIA PARODŲ
Apie tai, ką mes vėjam ės, vis pavėluodami

Imdamas popieriaus lapą, gal
vojau rašyti apie mūsų meną ir 
jo dalyvavimą pasaulinio meno 
raidoj. Ką jis reiškia mums? Ir 
ką jis reiškia pasauliui? Būtų 
labai lengva atsakyti, kad mums 
jis reiškia labai daug, beveik 
viską, ir pasauliui jis reiškia la
bai mažai, beveik nieko.

Tiesa, yra piešiami paveiks
lai, daromos skulptūros, ruošia
mos parodos ir rašomos kriti
kos, bet kas yra menas, kurio 

Agostino di Duccio Madona ir 
kūdikis (detalės)

esmėje: neapkęsti savęs, neap
kęsti kitų, neapkęsti gyvenimo, 
neapkęsti viso, kas yra. Tokia 
yra velnio prigimtis: norėti, kad 
nieko nebūtų.

Suvesdamas blogį į antikris
tą - velnią, Maceina yra pasiekęs 
blogio problemos sprendimo me
tafizines gelmes ir savo “Niek
šybės paslaptimi” jis įsijungia 
į pasaulinės reikšmės filosofų 
eiles. Nauja rimtis dvelkia iš 
šios knygos ir mums nušviečia 
šių dienų tikrovę tokiomis spal

STASYS GOŠTAUTAS

vardu tiek daug nemeniškų da
lykų tenka girdėti?

Aš nežinau, kas yra menas, 
taip kaip poetas nežino, kas yra 
poezija. Kasdien yra bandoma 
rasti meno ir poezijos definici
jas ir tūkstančiai veikalų bando 
išaiškinti, kas intuityviai yra 
aišku... Išgirdus Niliūną, ar Ra
dauską, ar net Mackų, darosi 
daug aiškiau, kas yra poezija, 
negu paskaičius kritikų komen
tarus apie jų poeziją. Panašiai ir 
su menu: yra daug aiškiau su
prasti, kas yra menas arba ne 
menas, pažiūrėjus, kad ir į mū
sų dailininkų darbus, negu pa
skaičius apie juos ar išgirdus 
jų pačių žodį. Tiesa, paskaičius 
Van Gogho, ar Cezanne’o, ar 
Čiurlionio laiškus, jie pasidaro 
prieinamesni, intymesni, supran
tam geriau jų kovą ir siekimus, 
nors jų menas vis vien pasilieka 
paslaptis. Užtai jie ir yra amži
ni. Tik paslaptis yra intriguo
janti. Kas jau aišku, nusibosta.

Todėl man atrodo, kad yra 
daug svarbiau pamąstyti, kaip 
prieiti prie meno ir palikti žiū
rovą jo asmeniškam “nustebi
mui” negu nekonsekventiškai 
bandyti aptarti vieno ar kito 
dailininko parodą. Jeigu knyga 
yra tam, kad ją skaitytum, tai 
dailė yra tam, kad ją žiūrėtum. 
Ir jeigu toje knygoje, ar paveiks
le, ar bendrai meno kūrinyje 
neįsikūnija kūrėjo reakcija, tai 
tas rašytojas, tas dailininkas ga
li save skaityti žlugusiu. Tas 
“nustebimas” gali ateiti pavėluo
tai, bet šiandien jo jau nereikia 
laukti šimtmečiais. 

vomis, kurios suneramina ir su
krečia mus iki sielos gelmių.

Žmogaus sielos gelmes, ne
gaivinamas Nelygstančios Bū
ties, nagrinėja J. Girnius savo 
knygoje — “Žmogus be Dievo”. 
Iš šios knygos matyti, į kokią 
tragišką padėtį patenka žmo
gus, nepaneigęs savo būties pa
grindo ir atsidūręs situacijoje, 
kurioje jis nežino, į ką jam rei
kia tikėti Ir ką jis turi suprasti 
Iš vienos pusės žmogus kovoja 

(Nukelta į 2 pusi.)

Mes dar galvojam, kad menas 
(tūriu minty dailę) yra maž
daug gerai padarytas daiktas, 
prie kurio reikia prieiti su fo
tografine akimi, pridedant dar 
mūsų jausmų bei sentimentų. 
Toks priėjimas prie meno būtų 
panašus į vokiškų šlagerių pa
siklausymą prie patefono. Aš 
manau, kad mes visai kitaip 
klausome, sakysim, Bachą.

Menas, jeigu jis ko vertas, tu
ri daug didesnės reikšmės negu 
spalvų sudėjimas ar nesudėji- 
mas, linijų ir formų kompozicija 
ar disharmonija, piešinys su 
klaidom, ar be klaidų, ir Lt. 
Taip kaip literatūra ar muzika, 
taip ir menas turi daug dides
nės reikšmės, gyvybinės reikš
mės, tragiškos reikšmės. Mes 
dažnai sakom, kad menas yra 
žaismas. Tai yra tiesa. Bet žais
mas su mirtimi. Nes menas yra 
amžinas konfliktas tarp žmo
gaus ir pasaulio. Ir be konflik
to nebūtų ir meno.

Konfliktas ir reakcija yra 
priešingi prisitaikymui, kuris vi
sados pavėluoja ir yra nekūry- 
bingas. Mūsų mene yra daugiau 
prisitaikymo prie epochos (kaip 
mūsų dailininkai sako: “Reikia 
gyventi su laiku”), negu ieško
jimo konfliktų. Mes vis dar gy
venam toj stadijoj, kur norim 
pasivyti kas yra daroma aplink 
mus. Ir kol mes pasivejam, vis 
ateinam pavėluotai. Pvz., kol 
mes dar vis vejamės abstraktą, 
aplink mus jau vystosi kitos re
akcijos... Tai anaiptol nereiškia, 
kad jau šiandien nebegalima 
kurti abstrakčiai. Ne stilius da
ro meną. Iš tikrųjų ne laikas iš
reiškia dailininko kūrybą, bet 
dailininkas turi būti to laiko kū- 
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Kalėdų naktį, kai gimė Kris
tus, angelai dangiškais balsais 
giedojo apie Dievo garbę ir 
skelbė žemėje ramybę geros 
valios žmonėms. Kokia garbė 
Dievui aukštybėse ir kokia te
nai šviesa, mes negalime nei 
akimis pamatyti, nei ausimis 
išgirsti, nei protu suvokti. O 
žemėje ramybės visai žmoni
jai, kaip liudija visa istorija, 
nebuvo anuomet, nėra nė šian
dien. Žmonija buvo varginama 
karų ir visokių persekiojimų. 
Ir po daugelio šimtų metų su 
nuostaba galime klausti, kokią 
ramybę skelbė angelai ir kokią 
taiką turi atnešti Kristaus gi
mimas, nes pasiilgtos ramybės 
aplinkui nematome.

• * •

iš tikrųjų, geresnės valios 
žmonių už Mariją ir Juozapą 
anuomet visoje žemėje nebu
vo. O ramybės, kokios visas 
pasaulis buvo ir yra išsiilgęs, 
Kristaus gimimas jiems neat
nešė. Kaip tik priešingai, po 
šventos nakties, neilgai trukus, 
reikėjo jiems skubiai bėgti į 
nežinomą žemę — Egiptą. Ero
das tykojo pagauti ir nužudy
ti kūdikį, kurį juodu labai my
lėjo. Žinia, Egipte poilsio ir 
ramybės šventoji šeima taipgi 
neatrado. Jie buvo tremtiniai, 
be giminių ir be pažįstamų.

Kaip geros valios žmonės 
yra persekiojami ir neturi gy
venime ramybės, rodo visas 
paties Kristaus viešas gyveni
mas, nors Jis nuo užgimimo 
iki mirties ieškojo savo Tėvo 
valios įvykdymo. Taigi geres
nės ir šventesnės valios už 
Kristaus valią negali būti nei 
danguje, nei žemėje. Kaip tik 
dėl to Jis ir negalėjo turėti ra
mybės. Visa žmonija su savo 
Kūrėju buvo dideliame kon
flikte, kurio spręsti į šį pasau
lį atėjo Kristus. Reikėjo sutai
kyti Dievą su žmogumi. Die (Nukelta į 2 psl.)

A. Murauskas šventoji Naktis Kauno senamiesty (Iš Terros leidinio)

vas yra amžinas ir nepakeičia
mas. Reikia todėl pasikeisti 
žmogui ir prisitaikyti prie Die
vo reikalavimų.

Kristaus mokslas turėjo vis
ką apversti aukštyn kojom. 
Pagoniškas pasaulis savo prie
šams kurstė kerštą, o Jis mo
kė, kad savo priešus reikia 
mylėti ir jiems gera linkėti. 
Beturčiai, vergai, pažemintieji 
buvo laikomi ir beverčiais žmo
nėmis, o Jis juos aukštino. Ne
turtinguosius ir persekiojamus 
už teisybę apšaukė palaimin
tais ir sakė, kad jų bus dan
gaus karalystė. Jis viską grio
vė iš pagrindų, viską, kas tik 
buvo priešinga Dievo valiai.

Kristaus gyvenimas tikrai 
audringas ir ne poilsiui skirtas. 
Jeruzalės šventovėje, kur prieš 
šventes susidarydavo visas 
turgus, padarė tokį triukšmą, 
kokio dar niekas tenai nebuvo 
matęs. Jis pradėjo muštis su 
pirkėjais ir pardavėjais. Išvar
tė jų stalus, išbarstė pinigus, 
išbaidė karvelius, paleido" avis. 
Ir kam tas triukšmas, kam ta 
neramybė ir nesantaika? Vis 
dėl tos pačios Tėvo valios 
įvykdymo, nes Jis buvo geros 
valios žmogus, šventos valios 
Dievas.

Jis negalėjo tylėti ir būti ra
mus, kai pariziejai aptukusiais 
veidais nuduodavo šventumą, 
kai Rašto žinovai tiesos nema
tė ir jos neieškojo. Jis juos 
išvadino gyvačių lizdais ir pa
baltintais grabais. Gi šitai bu
vo kur kas daugiau, negu šven
tovėje pardavėjams ir pirkė
jams Virve smogti per galvą. 
Jis visą tautą sujudino ir pa
dalino — vieni ėjo prieš Jį, 
kiti už Jį. Ir priėjo prie to, kad 
savo viešąjį gyvenimą turėjo 
baigti didžiausiame išniekini
me, kančiose ir mirtimi ant 
kryžiaus. O gimimo dieną 
džiaugsmingai dangaus angelai


