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Du jehudos 
it iUHSianCiai nitų 

Prie Vinco Krėves viso gyvenimo veikalo 

KĘSTUTIS A. KEBLYS 

Krėves "Dangaus ir žemės žiausiai dėl to. kad išveda mums 
sūnus" rengiausi perskaityti jau; ne ūkininką Viežulį iš Suvalki-
seniai. Bet vis atsirasdavo kitų ; jos, bet sukilėlį Jehudą iš Ha-
knygų, kurios atrodė naujesnės malos. 

"Dangaus ir žemės sūnus" 
randame šeštajame Vinco 
Krėvės raštų tome (Lie
tuvių Enciklopedijos leidykla, 
1S61 m.). Pirmoji šio veikalo 
dalis, "Žemes vingiais", jau bu
vo išleista 1949 metais Vokieti
joj. Antroji dalis čia pateikia
ma pirmą kartą. Likusiąją to

kus atrodė mokyklinė pareiga, I mo dalį sudaro eilė nuotrupų 
nemalonus namų darbas. Kaip j ir fragmentų. Kai kurie iš šių 
galėjai tada prisiminti, kad Krė- gabalų, atrodo, buvo skirti t r e -
vė dar buvo mūsų tarpe ir dar; čiajai veikalo daliai, kurios au
kure, kai aplink plieskė žadą \ torius, deja, nespėjo užbaigti. 

ir patrauklesnės. Krėvė kažkaip 
netraukė. Gal todėl, kad jis at-j 
rodė bekompromisiniai įrikiuo- j 
t a s į mūsų klasikų eiles, sudė
t a s vienon muziejaus nišon su ' 
Baranausku, Žemaite, Maironiu \ 
i r visais kitais, kurių pagalba 
gimnazijoj mus bandė pripratin-1 
t i literatūros. Grįžti į klasi-, 

atimančios naujų mūsų litera- i 
tūros kalvių žiežirbos? 

I r dabar, dešimtmečiui pra
ėjus nuo rašytojo mirties, ir pa
galiau perskaičius jo naujai iš
leistus "Dangaus ir žemės sū
nus", negali atsikratyt i įspūdžio, 
kad Krėvė yra klasikas. Klasi
kas nebūtinai tuo, jog visa, ką 
j is parašė, jau būtų priimama 
be jokios literatūrinės abejo
nės. Krėvė rašė per ilgai ir bai
gė rašyti taip neseniai, kad at
rodo dar per anksti visą jo kū
rybą antspauduoti užtikrintai 
išliekančios li teratūros ženklu. 

Vis dėlto jo "Dangaus ir že
mės sūnūs" stovi labai atokiai 
nuo dabartinės mūsų literatū
ros tėkmės. Suvokiant, kad tai 
brandžios ir ilgos kūrybos re
zultatas, bet negalint šio veika
lo griežtai įsprausti į šiandieni
nių literatūros reikalavimų ri
bas, nelieka nieko kito. kaip tik 
vadinti jį klasikiniu. Nei dan
gaus, nei žemės sūnūs nekalba 
mums šių dienų kalba. Jie ne
maskuoja savo minčių gudriom 
frazėm, jie kalba tradiciniu žo
džiu, tiesioginiai ir vienapras
miškai. Jie nei skaitę, nei girdė
ję apie Freudą: jie turi begales 
problemų, bet jie aiškiai :šino, 
dėl ko kenčia ir kodėl džiaugia
si. Šių dienų mastu jie labai pa
prasti ir nekomplikuoti, tie dan
gaus ir žemės sūnūs. Užtat ir 
knyga, suvedanti juos į būrį, 
sudaro nešiuolaikinį įspūdį. 
Knyga gal neatrodo nauja. Bet 
ji nėra ir sena, nes skaitant ne
jauti, jog visa tai jau būtų daug 
kartų išsakyta. Veikalas nei tu
riniu, nei forma nėra ortodoksi
nis. Jei ne dėl ko kito. tai ma-

Kiti — juodraščiai, pirmosios 
redakcijos, variantai. Palyginus 
juos su atitinkamais pirmos ir 
antros dalies epizodais, t enka 
tik stebėtis Krėvės sugebėjimu 
atrinkti. 

V. Mykolaitis šį Krėvės vei
kalą vadina bibline apysaka. 
Galima ginčytis dėl terminų, 
nes iš tikro "Dangaus ir žemes 
sūnūs" sunkiai įspraudžiami į 
bet kurio literatūrinio žanro ri
bas. Tačiau biblinis apibūdini
mas tinka. Krėvė čia vaizduoja 
Kristaus laikų Palestiną. Po 

š, lame numery: 
• Naujų metu slenksti per

žengiant. 
• Pr ie Vinco Krėves viso gy

venimo veikalą 
• Paskutinis uialoeas su Al

gimantu Mackum. 
• "Židinio" šviesą ir šiluma 

prisimenant. 
• Algimanto Mackaus eilė

raščiai. 
• Vakarų rašytojai Sovieti-

joje ir jų |>o velkis. 
• "Žmogaus be Dievo" sim

poziumas Bostone. 
• Tautos istorijos pabiros. 
• Lituanistikos bibliografija. 
• Nauji leidiniai. 
• Spygliai ir dygliai. 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis 
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Auka 

Krėve ive s u n k a u s ir gerokai kampuoto | r intą biblinių įvykiu ehronolo-; chos apibūdinimas, 
prologo, veiksmas iš dangaus i giją. Nors pirmoj ir antroj da- j da visą eilę veikėjų, kurių žo-
nuke l iamas žemėn. Pi rmoj i da- i lyj d a r sugrįžtama prie švento- į džiais ir veiksmais piešia labai 
lis p r a d e d a m a Kr i s taus gimimo i šios šeimos (bėgimas nuo Ero- j gyvą ir Įtikinantį tų laikų žydų 
epizodu. Bet tolimesne eiga ne-i do, grįžimas į Nazaretą, atradi- , visuomenės vaizdą. Dauguma 
išs ivysto nei į l i tera tūr inę Kr is - , m a s bažnyčioj), tačiau didesnę j personažų pažįstami iš Šv. Raš-
t a u s t iografi ją. nei į sui i tera tū- l veikalo dalį sudaro platus epo- ' (Nukelta į 2 psl.) 

NE SUVISAM IŠĖJO. TIK SIVISAM NEGRĮŽO 
Paskutinis dialogas su žuvusiu poetu Algimantu Mackum 

g a u s la ikinumą žemėj . Sunku niais daktara is dr. Grakausku ir 
! d a b a r p radė t i pokalbį, o tokių Į dr. Žlioba griausmingai juokė-

A. Mackų kas suprato, o tačiau 
jis buvo poetas, traukiąs ir lie
tuvišką poeziją moderniosios pa
saulio poezijos laukuosna, ir jo 
netekimas yra didelis nuostolis 
šių dienų sąlygose talentais ne
gausiai mūsų tautai . Jeigu A. 
Mackus būtų pasidavęs discipli-

> ta i , k a d a teko keler ius me tus su-
; s i t ik t i kasdien, o vėliau gal kiek 
i rečiau. Pr ieš penkiolika metų 
t ik į Amer iką a tvykęs septynio-

' l ikmet i s jaunuolis to meto eko
nominėse sąlygose lengviau ga-

pokaibių su Mackumi buvo šim-1 mes, garsiai skaitydami Stein-j nai ir būtų į t rauktas universite-
becko novelę apie valkatas Tor- į te į reikiamus rėmus, gal būt. 
t i l la Fiat . Tuo laiku Cicero gy-Įmes neturėtume šiandien poeto, 
veno ir daugiau ar mažiau į kuris, jei šiandien ir atrodo kai 
plunksnos žmonių, kaip Antanai-1 kam nesuprantamas, kada nors 
tis , Būtėnas, Grincevičius, Mar-! atrodys suprantamas ir papras-
kelis, Vaičiūnas, kurie vienaip ar i tas. Be abejo, jo kūrybinis žo-

I Įėjo gau t i darbo, negu palygint i j k i ta ip mūsų pokalbius sukdavo; dis galėjo būti vėliau ir kiek ki-
; d a r j aun i jo tėvai . Šis šeimos į l i te ra tūrom Ir tenka pasakyti , | toks, bet šiaip poetas nebuvo 
; re ika lu i pas i r ink imas pe r t r aukė ; kad Mackus buvo apsiskaitęs irį manierų ieškotojas, o lygus kal-
j mokslą, o paskui poe tas bandė j vis daugiau skaitė, ir t a i padą- >. bėtojas su savimi, savo poezijo-
; d i rb t i ir mokyt is , mokyt i s ir į rė jo gyvenime ir kūryboj po- į je beviltiškai ieškodamas namų 
į d i rb t i , o vėliau t ik mokyt is . Bet j sūkį gera prasme, nes gi nuola- sau ir kitiems. 
': vieno ko poetas n iekada neper- i t in i s vertingų raštų skai tymas 

A W W PoAJCbČfo 
NAUJŲJŲ METŲ SLENKSTĮ 

PERŽENGIANT 
Rodos, kas gi čia tie vieneri 

metai ne vien tik amžinybes, 
bet ir mūsų žemelės kamuolio, 
žmonijos ar net tautos amžiu
mi matuojant. Tai tik milijonų 
milijoninė dalelytė Kūrėjo leis
tos būties. O vis dėlto ir p r i 
ėjusio ir ateinančio meto trum
poji akimirka silpnai ir jaut
riai žmogaus širdžiai yra bran
gesnė ir artimesnė už visati
nių tolių nebeišmatuojamojo 
laiko begalybes. 

Pačiam žmogui vieneri me
tai žemėje gali būti ir daug 
ir mažai, gali būti ir kančia ir 
laimė. Tačiau kiekvienų senųjų 
pabaigoje ir kiekvienų naujųjų 
pradžioje liūdesys ir džiaugs
mas taip arti greta vienas kito 
atsistoja, kad jie abu telpa 
jautriai plazdančioje žmogaus 
širdy, tiesiog neatskiriant, kur 
čia gailimasi praeito, o kur 
džiūgaujama ateities viltimi. 

1964-tieji. kaip nebesugrą
žinama mūsų asmeniško gyve-

mų žemių ir svetimų dievų 
gundomas. 

Kas džiuginančio lietuvių 
kultūrininkų pasiekta paverg
toje tėvynėje, plačiau čia ne
kalbėsime, nes be artimesnio 
konteksto ir iš tokių nuotolių 
rezultato svėrirnas gali būt i ssu 
neišvengiamomis paklaidomis. 
O pagaliau čia norime būti 
santūresni dar ir dėl to, jog 
žinome, kad pasilikusiųjų tė
vynėje darbai, kurie mus džiu
gina, okupantą kaip tik pyki
na ir atkreipia jo dėmesį i ten, 
kur lietuviškosios pastangos 
pasiekia geriausių rezultatų. 
Tebūna tad taikiniai j u n ne
nurodyti. 

Kas kita laisvajame pasauly. 
Čia jau mes atvirai, be jokių 
pavojų galime pasiektais kū
rybiniais rezultatais nuošir
džiai pasidžiaugti, paliūdėti 
dėl užsibrėžto, bet netesėto, 
paplanuoti ateitin. O praėjusie
ji metai savo kultūriniu pobū
džiu buvo visiems lietuviams 

lę. Tai 

Algimantas Mackus. 
nioji poeto nuotrauka tragiškos 
mirties išvakarėse, gruodžio 27 d., 
minint Vytauto Mačernio neteki
mo dvidešimtmetį "Drauge". 

Antraštė, paimta iš mirusio 
poeto A. Mackaus, kaip ir kitos 
poeto kūrybos eilutės, kalbės 
mums gyviesiems, besvarstant 
vienaip a r kitaip jo palikimą — 
kūrybą. Kiekvienas kūrybos ver
tintojas ras daug ko atskleisti 
stipriai sulapojusio ir ne pilnai 
dar išsiskleidusio poeto posmuo
se. Tačiau jo kūrybinis paliki
mas yra gana didelis vertės pras
me. Jis buvo avangardinis poe-

; t r a u k ė , t a i skai tymo. J i s per-
! ska i t ė begales knygų, j is pui-
į kiai anglų kalba buvo informuo-
! t a s apie viso pasaulio l i teratūrą 

Paskut'- į i r knygom negailėjo pinigų. I r 
k a d a gr įždavau iš darbo, kalbė
davomės apie visas l i tera tūr ines 
nauj ienas , pr is imindami ir Faulk 
nerį i r H e r m a n Wouk. Tennes-
see Wil l iams ir F ros t , Dickinson 
i r Dylan Thomas i r daug ma
žesnių, kur ie švystelėdavo kny
gų rek lamomis ir recenzijomis, 
vėliau visai dingdami. Algiman
t a s nebuvo šykš tus , j is tomis li
t e r a t ū r i n ė m i s naujienomis mie-

ir v ra mokslas. 

Kito poeto gimimas 

Dar vis jaunas, neturėdamas 
dvidešimties. Mackus išleido Al- į 
g imanto Pagėgio vardu rinkinį r 
Elegijas. Kai kurių buvo šiltai 
su t ik tas , kai kurių ir piktai nu
plaktas . Po daugelio dienų, po 
t o ka i iš Pagėgio liko Mackus. 
ka i kurie, anksčiau gyrusieji, jo 
nebevertino, o peikusieji laikė ir 
iaiko Mackų vienu didžiausiu mū 
sų jaunųjų. Ir tada, kai Mackus 
dar pastudijavo Roosevelt kole
gijoj, vėliau tapusioj universite 

Pranašystė ir nujautimas 

Poetas nebuvo užsidaręs ir 
nemėgstąs modernaus gyvenimo 

Nukelta i 2 pusi.) 

primesto likimo grėsr 
kas, kad politinėje mūsų lais
vės kovoje praėjusieji ryškes
nių vilčiv neparodė. Didžioji 
pasaulio politika nuo mūsų pa
čių mažiausiai ir priklauso. Ta
čiau tai. kas priklauso mūsų 
pačių lėmimui, buvo priimta 
laisvo ir kūrybingo žmogaus 
ranka ir širdimi ir ne vienu 
atveju paversta vertybėmis, 
liudijančiomis lietuvių tautos 
kultūrinį gajumą net ir juo
džiausiu savo istorijos laiko
tarpiu. Ir šiapus ir anapus ge
ležinės uždangos lietuvis, kaip 
žmogus kūrėjas, kaip puose
lėtojas viso to. kas tautą pa
daro Tauta ir žmogų Žmogu
mi, atliko savo pareigą sun
kiausiose sąlygose, vienur ne
laisvės slegiamas, kitur sveti-

nimo ir tautos istorijos dalis, dar ypatingesni negu daugelis 
liūdina mus save nebesugrą-
žinamumu. Tačiau las liūdesys 
yra tik žmogiškos širdies tra
pumo iššaukiamas, yra tik mū
sų dar nesuledėjusio jausmo 
liudininkas. Tačiau atviromis 
akimis žvelgdami į praeituo
sius ir nepasiduodami senti
mentui, rastume apsčiai ir to, 
kas vyriškai verčia pakeiti gal
vą ir drąsiau žvelgti į mums 
ir mūsų tautai pikto žmogaus 

I 
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kitų. Tai buvo didžiojo^Done-
laičio metai. Ar jie t inkamai 
atžymėti ? Manytume, kad taip. 
Tiesa, akademinių studijų at
skiromis knygomis neišleido
me, bet periodinėje spaudoje 
buvo apsčiai plačios apimties 
straipsnių, iškeliančių ar visai 
naujų aspektų donelaitineje te
moje. O Donelaičiui skirtieji 
"Aidų" ir "Lituanus" nume
riai paskelbė labai parankiai 
vienoje vietoje gerą pluoštą, 
šį mūsų literatūros klasiką lie
čiančios, medžiagos. Nesuspė
ta išleisti Donelaičio kūrybos 
plokštelės. Tačiau, kiek girdėti, 
šis sumanymas neužmestas, 
pratęsiant donelaitines nuotai
kas ir darbus ir į sekančius 
metus. Įvairiopų Donelaičio 
minėjimų virtinėje išskirtiniau-
sias yra Scenos darbuotojų są
jungos Chicagoje pas ta ty tas 
Donelaičio "Metų" inscenizavi
mas. Tai buvo tikrai puiki mū
sų kultūrinio gyvenimo naujie
na. Šalia to nestokojo ir kitų 
teatrinių užmojų įkūnijimo i r 
Chicagoje ir kitose kolonijose. 
O metų pabaigoj viltingai iš
sprogo ir visai nauja atžala — 
kamerinis baleto ir dramos te -

fNukelta į 2 psl.) 

lai dalindavosi, a tpasakodamas j t u p o e t a s S U p r a t o , kad Algiman
t a s Pagėgis mirė. kad gimė ki
t a s poetas, mums kalambūru pri
t a r i a n t : "Algimantai Pagėgi . pa
keisk bėgį". Ir jis pakeitė, nu
stebindamas daugelį mūsų visų. 
I r kas nesekė paskutiniosios mū
sų, o ir kitų kraštų poezijos rai
dos, t a s gaK,-i ir nebesuprasti 
Mackaus poezijos, nes vieniems 
mūsų poezijos laikrodis sustojo 
an t Maironio, kitiems an t Braz
džionio, kitiems prie žemininkų 

knygų tur in ius , lyg indamas su 
jomis mūsų atsi l ikimą ir mūsų 
panašumus . 

Vieną vasarą dabar t in i s prof. 
dr. A. Kl imas buvo atvažiavęs 

tas ir ligi šiol niekieno reikia-1 Chicagon užsidirbti pinigų. Visą 
mai nepajėgtas atskleisti ir ne- j laisvą laiką praleisdavo pas ma-
didelio skaičiaus tesuprastas. S ne, o kadangi t ame pačiame na-

Sunku paskubomis rasti šiuo j me gyveno ir Mackus, tai kal-
momentu žodį dėl vien paties bėdavom įvairiomis temomis, 
įvykio netikėtumo, paliudijančio ' be t daugiaus ia l i te ra tūr inėmis . 
ne tik psaiminio. bet ir paties Ats imenu, ka ip bendrai visi 
žuvusio poeto žedžius apie žmo- j d r a u g e su k i ta is dviem dabart i-1 ankstyvesnės kūrybos. Nedaug j Bagdonas Laimas ^.. U; u: d u ; . . . 
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Jaučiuos gerai, kur verda darbas ir kūryba 
Prof. Juozas Ere tas , atkvies

t a s ateitininkų sendraugių su-
važiaviman Clevelande, praėju
sių i r šių metų sąvartoje aplan
kė t a pačia proga su paskaito
mis didžiąsias lietuvių kolonijas 
nuo At lanto iki Pacifiko. Šio
mis dienomis, Profesoriui vėl 
gr įž tant į Europą, pavyko jį už
kalbinti amerikinių įspūdžių ir 
ateities darbų temomis, ypač 
pašnekesį kreipiant į lietuvišką
sias išeivijos problemas. 

— A r ir emigracijoje y ra ga-
Lmi reikšmingi lietuvybei dar
bai, ypač kultūros sri tyje? 

— Kadangi lietuvybė y ra vi
su r ten, ku r y ra lietuvių, tai 
aišku, kad ir išeiviai gali pasi
žymėti vertingais lietuvybės 
darbais . Emigracija nėra kast
racija. J i greičiau y r a paskati
n imas prie naujų užsimojimų, 
nes egzilė s ta to virtinę naujų 
klausimų, kurie y ra reikalingi 
ir naujų atsakymų — atsaky
mų, duodamų teigiamais dar
bais. 

— A r J ū s savo kelionėje per 
m ū s a kolonijas sutikote tokius 
atžymėjimo vertus darbus? 

— Taip, jie lengvai pastebi
m i Galėčiau net visą sąrašą pa
d u o t i B e t pasitenkinsiu keliais, 
itin charakteringąja. A r ne 
reikšmingas Enciklopedijos lei
d imas Bostone, L, K. M. akade
mijos suvažiavimai, mūsų ope
ros pas ta tymai Chicagoje, "Ai-

Prof. Juozas Eretas 

troKštu savo 
bei bendradarbiui 

0ic 
ar t imam 

1961 metais Chicagoje įvykęs niams atlikti mielai vyksiu ten, 
buvo gausiausias iš visų anks- \ kur būsiu reikalingas ir kvie
čiau pačioje Lietuvoje suruoš- i čiamas. 
tųjų, o šiemetinis — niujorkiš- Į — Ar galima žinoti, koks da- i literatūrinį paminklą, kuris nors 
kis sudarė progą visai eilei jau- bar Jūsų artimiausias užsimoji 

prašyčiau pagalbos laiškų, fo
tografijų, laikraščių iškarpų, at
siminimų, anekdotų, įvertinimų 
ir panašiu pavidalu. Visiems tal
kininkams iš anksto nuoširdus 

į ačiū. 
— Gal leisite dar vieną asme-

niškesnio pobūdžio klausimėlį 
. pastatyti? Įsisiūbavus mūsų 
spaudoje raš tams apie Salomėją 

i Nėrį, pasirodė ten ir Jūsų pa
vardė. Kaip Jū s patys jaučia
tės surišti su jos gyvenimu? 

— Salomėja Bačinskaitė bu-
| vo mano studentė, net artima, 
į nes jos pagrindinė šaka univer-
! sitete buvo mano dėstoma ger-
i manistika. Abu buvova ir atei-
i tininkų meno draugijos "Šatri-
į jos' ' nariai, todėl dažnai susitik-
\ davova ir privačiai. Iš to ir iš
augo t a simpatija, kuri 1928 

; metais ją paskatino keliauti į 
Šveicariją, kur aš tuomet pralei
dau vasaros atostogas. Tačiau 
jos toli siekią sumanymai nebu
vo suderinami su mano būkle 
— juk tuomet jau buvau vedęs 
— todėl ir užsimezgė t a nelai
mė, kuri vedė ją prie t am tikro 
lūžio jos gyvenime. Tai įvyko 
daugiau iš apviltos meilės, negu 
iš sąmoningo perėjimo į kitą 
pasaulėžiūrą, kuri — kiek a š 
patyriau — jai niekad nebuvo 
prie širdies. 

— Profesoriau, ar nevertėtų 
Nuotrauka Vytauto Maželio į visą tai aprašyti? Tuo Jūs iš-

skaklytumėte daug klaidinančių 
a biografijos rašymas. Labai I miglų 

K&vtwi PoAA*t£, 
DIDŽIOJI KASDIENYBĖ 

Diermim 
statyti tokį 

— Gal reikėtų imtis ir to. 
Tačiau vėliau, kada jau kitos 
plunksnos pavargs. 0 dabar kie-

Bet I tus savo reikalavimus stato mū-

Laisvojo pasaulio lietuvių 
gyvenime, metams bėgant ir 
kai kuriems kultūrinės veiklos 
faktams virstant tradicija, 
pradedam tiesiog nenutuokti 
vieno ar kito reiškinio vertės, 
ypač kai jis kar to jamas tuo 
pačiu intensyvumu jau kelioli
ka metų, kai mes su faktu ap-
siprantam, kai atrodo, jog t ik 
šitaip, o ne kitaip, ir tur i būti. 

Gi padaryta ir padaroma 
tai, ko mūsų kultūrinio gyve
nimo raidoje anksčiau visai ne
pasitaikė ir ko įkūnijimu konk
rečiame išeivijos gyvenime ga
lime vertai didžiuotis. Juk a r 
nėra epochinis įvykis Lietuvių 
Enciklopedijos išleidimas, "Ai
dų" žurnalo aštuoniolikos me
tų tomai, pasiekimas viso pa
saulio bibliotekų bei mokslo 
institucijų su mūsų jaunosios 
kartos pastangų rezultatu — 
"Lituanus" numeriais. O kur 
dar nepriklausomos Lietuvos 
valstybinės premijos tradiciją 
jau aštuoniolika metų tęsianti 
Lietuvių rašytojų draugijos 
kasmetinė literatūros premija, 
skiriama už geriausią, metų 
knygą, kur tų pačių "Aidų" 
m*tai po metų skiriamos Bte-

dų" leidimas Brooklyne, f o lk lo - ; n ų j u m ū s ų mokslininkų pasi- : mas ten Šveicarijoje? 
rišt inis pasirodymas Pasaulinė 
je parodoje, "Dainavos" įkūri
mas , Jaunimo centro veikimas 
Chicagoje, pranciškonų gimna
zi ja? Tai pasigėrėtini darbai, 
prie kurių galima būtų prijung
t i da r visa eilė panašių. 

— K a t r a s iš jų Jums itin 
prie širdies? 

E s u kiekvieno iš jų pagautas, 
nes visi tie darbai mane kuo 
nors žavi. Tačiau čia skyrium 
minėsiu mūsų operą Chicagoje 
d a r ir dėl to, kad galėčiau per
duot i savo dukters Aldonos 
sveikinimus jos kolegoms meni
ninkams, nes būdama pati ak
torė , ji puikiai žino, ką reiškia 
spektaklių pas ta tymas tokiose 

reikšti savo referatais. Pabrėž
t ina taipgi, kad abu akademi
jos suvažiavimai buvo finan
suojami geraširdžių mecenatų. 
Kilnu, jei mūsų turtuoliai nau
ju s (ir senus) savo išteklius pa
naudoja tokiems tikslams, nes 
savo moralinę pareigą žinąs ka
pitalas y r a vienintelis kapitalas, 
kur is pateisina save. 

— Ar nenorėtumėte išvardinti 
nors vieną kitą sumanymą, kurį 
pirmoje eilėje reikėtų įgyven
dinti? 

kiek atitiktų jo reikšmei, 
tai be kitų paramos nebus ga- isų egzilės reikalai. Todėl širdis 

kz. Tai bus a. a. Kazio Pakš- Įima pilnai įvykdyti. Labai tad Į dar turi tylėti. 

AR JAI TAIP GĖRIAI IR NEGALĖJO BŪTI? 
JONAS AISTIS 

— Galėčiau jų visą tuziną pa
bert i an t redakcijos stalo. Ta
čiau, nenorėdamas išeiti iš p rak I k u , tai pseudonimas rusų diplo-
tiškų galimvbės rėmų. suminė- • matinės tarnybos valdininko, 

gal būt. net skaito, taip buvo 
Hitlerio Vokietijoje, taip y ra 
Castro Kuboje, taip y ra Stalino 
ir kitų rusų imperijoje, taip bu-

paaiškėja. kad savo parei- vo Trujillo Domininkonų Res-
iame šaipomasi iš laisvame pa- i gas labai nestropiai eina: gal jis j publikoje, o kai diktatūros su-
aulyje K. Donelaičio minėjimo. į nesidomi, kas Amerikoje ir ki- į griūva, tai ir skaitymo karštis 

tose pasaulio dalyse vyksta, o i a tvės ta) . Kas gi iš tikrųjų ta-
gal kartais darbdaviai ne viskuo į me "Pergalės" žurnalo numery 

"Literatūros ir meno" savait
raš ty (1964. XII. 12. nr. 50 s 
tilpo V. Kazakevičiaus rašinys, 
pavadintas "K. Donelaitis ir na
cionalistų biznis užjūryje", ku
riame 
šaulyje K. Donelaičio minėj 

Mokslo pasaulyje V. Kazake
vičius yra visai nežinomas. Aiš-

vargingose sąlygose. Tais pasi-1 siu tik. kad būtinas reikalas ; kurio pareigos yra sekti iaisvo-
rodymais , kurių mums pavydi 
ne tik bėgliai - kitataučiai, bet 
i r pa tys amerikiečiai, mes tik
ra i galime gėrėtis. 

— O kaip Jū s vert inate L. K, 

suruoš tus suvažiavimus? 
— Garbė Jūsų mokslo jė

goms, kad jos sugebėjo suruoš
t i tokius svarius suvažiavimus. 

Mokslo akademijos Amerikoje j pranciškonai tokį projektą svars ; 
to . Toks židinys laimingai su- \ 
burtų bendram darbui gausias, 
bet dabar pakrikiai veikiančias 
jėgas ir tuo pačiu suvestų įvai
rių krypčių žmones į vieną vie- ! 

ningą šeimą, kas nepaprasta i 
sustiprintų ir mūsų vienybę. O 
atvykę iš Europos tokiame sve
t ingame centre, kuris būtų tik
r a visų Amerikos lietuvių vizi
tinė kortelė, tuoj pajustų, ko 
vert i mūsų išeiviai naujame že
myne. 

jam leidžia domėtis... 

I š jo rašinio tono aišku, kad 
bolševikai Donelaičiui padarė 

X -, 7 - . - • • : . - J jo pasaulio lietuvių gyvenimą.; viską, o "nacionalistai" - nie-
* Tuo vardu jisai pasirašydavo ko. Pažvelkime. Ką gi iie pada-

pobūdžio paskvilius rė. V. Kazakevičius labai džiau-
Tėvynės balse". Kartais, kaipigiasi Donelaičiui skirtu "Perga^ 

pvz. apie a. a. S. Kolupailą, ra
šė su pretenzijom į nešališkumą, 
o šiaip tai jis ne itin vykusiai 
šaiposi iš visų ir iš visko 

namus, panašius į tėvų jėzuitų 
Jaunimo centrą Chicagoje, ku-1 panašaus 
riuo su pagrindu didžiuojasi či-
kagiečiai. Džiugu, kad tėvai 

yra ir kuri jo dalis skirta K. 
Donelaičiui. Iš 191 puslapio Do
nelaičiui skirta 64 puslapiai. 
Tuos 64 puslapius užpildo 14 
autorių, į tą skaičių įtraukiant 
ir patį Donelaitį su dviejų pus
lapių iš trauka iš "Žiemos rūpes-

•• čių". I š visų tų straipsnių tik 
: t rys parašyti savos srities spe-lės" žurnalo numeriu, kurį esą 

bematant išpirko I to fakto ne-; 
erinčiiu. tačiau turiu pastebėti,, Ralistų. Cia turiu galvo3e L. Gi-
kad diktatūrose žmones labai: neicio. 

Paskaičius jojo minimą rasi- uvėriai įvairų šlamštą perka ir. 
Z. Slaviūno ir I. Kcrsa-
(Nukelta į 2 pusi.) 

Š, tame numery: 
Didžioji kasdienybė. 

PokaJbts^su prof. J . Eretu, 
j a m grįžtant Europon. 
J o n a s Aistis apie besigi-
riančTus Donelaičiu. 
T. S. EUotui mirus. 
Kelios dienos Slovėnijos 
sostinėje. 
Anatolijaus Kairio premi
juotos komedijos ištrauka. 
Prof. Pr. Ska rdaus apie A. 
Nykos-Niliūno lietuviškąjį 
"Hamletą". 
Originalai ir falsifikatai. 
Kultūrinė kronika. 
Filmų įvairumai. 
Moterų gyvenimas. 

— Ar Jūs, profesoriau, neno
rėtumėte pasilikti Amerikoje ir 
čia mus paremti naujuose užsi
mojimuose? 

— Kodėl ne. Nes visur jau
čiuos gerai, kur verda vienybes 
dvasioje kūrybiškai dirbamas 
darbas. Bet toks \ r a reikalin
gas ir sename kontinente, o ten 
darbuotojų mažai. Dėl to jau
čiu pat eigą grįžti j " apkasus" 
ties Lietuvą taip spaudžiančiu 
komunizmu. Tačiau aš juose ne
pasislėpsiu, atskiriems uMavi-

Albinas Baranauskas, keturio
liktasis "Draugo" romano kon
kurso laureatas. 

ratūros ir mokslo premijos. 
Panašių faktų sąrašą galėtu
me dar daug kuo pratęst i . A r 
buvo kada nors anksčiau visa 
tai su tokiu kietu užsispyrimu 
ii' ilgamečiu nepavargimu da-
icma? 

Ir kai regime tokią akivaiz
džią lietuviškosios dvasios ini
ciatyvą čia. laisvajame pasau
lyje, su gailesčiu apmąstome 
ir tragišką lietuvių kultūrinin
kų nedalią pavergtoje tėvynė
je, kur kiekvienam polėkiui 
tuoj pat uždedamas rusiškai 
partinis apinasris. Juk, saky
sim, prieš kelerius metus bu
vo ir tenai bandyta ir paskir
ta lyg ir valstybinės premijos 
už lietuviškąją l i teratūra Lie
tuvoje, tačiau tuojau pa t oku
panto buvo pasakyta N E , ir 
sumanymą reikėjo užmiršti . 
Argi vienaakio rusiškojo mo
nolito grėsmėje būtų dar gali
ma kokia nors tradicinė ir tau
tinio pamušalo, tegu nors vie
tos prasme, literatūrinė premi
ja šalia maskvinės, lenininės 
ir vienintelės!.. 

Ir kai vėl žvilgsniu grįžtame 
į laisvai pulsuojantį čionykštį 
mūsų kultūrinį gyvenimą, kai 
vėl jau yra paskirta keturio
liktoji ' D r a u g o " konkurso 

premija, ir- kai ties šiuo, jau 
taip apsiprastu faktu susimąs
tome, imame aiškiai regėti, 
koks vis dėlto y ra mūsų kul
tūrinėje veikloje unikuminis 
t a s kasmetinis "Draugo" ro
mano konkursas, kasmetinis 
vieno mūsų rašytojų rankraš
čio išsk>rrimas, tas paskatas 
rašyt i ir tie rezultatai, kurie, 
gal būt, šio akstino poveikyje 
y r a pasiekti. Tad ir šis kon
kursas daugeriopa prasme yra 
skir t inas pirmaeilėn vieton 
anksčiau suminėtų šviesiųjų 
mūsų kultūrinių reiškinių ri
kiuotėje. 

O kadaise, ka i buvo organi
zuojamas ir skelbiamas pirma
sis "Draugo" romano konkur
sas, pa t s sumanymas daug 
kam atrodė kone utopinis. Pri
sibijota, kad toks užmojis var
gu a r bus mums pakeliamas, 
kad pri truks ir pinigo ir ra
šytojų. Bet abejodami, tada 
kaip tik viso šio plano didumą 
ir vertę, atrodo, da r tiksliai 
supratome ir pasvėrėme. O 
dabar, kai visa tai j a u karto
j ama keturiolika metų, mes 
taip su tuo faktu esame apsi
pratę, kad jis mums atrodo tik 
papras ta kasdienybė. Tačiau 
kokia milžiniška spraga būtų 
mūsų kultūriniame gyvenime, 
jeigu, sakysim, s ta iga ši ke-
liolikametinė tradicija nutrūk
tų. 

Perdėtai kalbėtume, jei sa
kytume, kad visi premijuotieji 
romanai buvo nelygstami še
devrai, kad "Draugo" konkur
sas buvo vienintelis paskatas 
mūsų rašytojams. Tačiau 
"Draugo"' romano konkursas 
šalia visos eilės premijuotųjų, 
pirmaeilių laisvojo pasaulio 
mūsų l i teratūros tomų yra ne
įkainuojamai reikšmingas dar 
ir tuo kasmetiniu mūsų visuo
menės dėmesio kreipimu į lie
tuviškąją knygą, reikšmingas 
tuo. tokiu nepajudinamai tvir
tu konkurso tęstinumu ir ne-
atvėstančiu j o entuziazmu. O 
koks tų visų premijuotųjų ro
manų temų ir formų Įvairu
mas, pradedant tradicinio sa
kinio tobulumu ir baigiant 
avangardinės išraiškos kam
puotumu, pasineriant į tolimos 
senovės ūkanas, ta i vėl išky
lant į laisvės ir vergijos die
nas, į laisvės kovų heroiką ir 
į egzilio tragiką'. O kiek per 
eilę met'-i "Draugo" konkursas 
buvo proga iškilti naujiesiems 
mūsų rašytojams, kiek skati
no kito žanro rašytojus pa
sukti savo plunksną romano 
kryptimi! 

Šių metų keturioliktojo ro
mano konkurso laureatas, tie
sa, mūsų literatūriniame gy
venime nėra naujokas. Albinas 
Baranauskas savo jaunystės 
dienomis priklauso tam gau
siam mūsų rašytojų spiečiui, 
kurį išleido t rumpu nepriklau
somybės laikotarpiu Vilkaviš
kio gimnazija. Lig šiol Albinas 
Baranauskas buvo žinomas 
kaip t rumpos novelės ir tobu
lai išbaigto gamtos aprašymo 
meisteris, gražiai užsirekomen
davęs klasikiniuose šio žanro 
rėmuose. Dvi ankstesnės šios 
lūšies jo knygos y ra "Sniego 
platumos" (1956 m., laimėju-

(Nute l t a j 2 psL) 
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ŠVIESUS KŪRYBINIS PASAULIS 
Iš atidaromos dail. Br. Murino parodos 

Čiurlionio galerijoje, Chicagoį 

ANTANAS RCKAS 

Šiandieną, kalbėdami apie dai-1 lengvai pastebėjęs akivaizdų, 
lę, labai stipriai akcentuojame! neišdildomą anksčiau minėto 
abstraktą — bedaiktinį, beob-
jektinį meną. Tuo tarpu, giles
nės prasmės beieškodami, priei
tume išvadą, kad bedaiktinio, 
beobjektinio meno nėra ir net 
negali būti, nes menas, netekęs 

realybės ir abstrakto santykį. 
Mes atsimename senuosius dai
lininko peizažus ir natiurmor
tus, kur, nežiūrint impresionis
tinės nuotaikos, nežiūrint pa
stangų į mus supantį pasaulį 

daiktiškumo, liautųsi gyvenęs. I pasižiūrėti originaliu žvilgsniu, 
Net pačiuose abstraktiškiau-1 lengvai atpažįstami realieji ob-
siuose dailės kūriniuose — ta- Į jektai vaidino lemiamą vaidme-
pyboje, akvarelėje, skulptūroje, į nį i r formų ieškojime ir kom-
mozaikoje — egzistuoja visai i pozicijoje, atnešdami autoriui 
konkretūs objektai: medžiaga, įdomių rezultatų. 
forma, linija, spalva, jų visų 
deriniai, šviesos ir erdvės rea
lizmas. Tik abstrakte šie objek
tai tiek susintetinti, kad pra
randa kasdienybės apybraižas 

Atrodo, kad Bronius Murinas 
tais savo laimėjimais niekada 
nebuvo patenkintas. Kaip koks 
atradimų aistros pagautas ieš
kotojas, jis nebėgo nuo realy-

ir tampa sunkiai atpažįstami, j bės tolyn, bet ieškojo kelių ir 
Dėl to abstraktusis menas iš būdų tą realybę priversti tar-
žiūrovo reikalauja daug gilesnio 
įžvalgumo, kas susieta su aukš-

nauti sau, savo užmanymams, 
savo pasaulio išraiškai. Jis sa-

tesne inteligencija ir subtiles-1 vo kūryboje nenuėjo perkrau
namuoju principu, o pasirinko 
priešingąjį, eliminuojamąjį — 
iš jo paveikslų pamažu ėmė 
dingti konkretūs realieji objek
tai, užleisdami vietą tik jų užuo
minoms, jų kvintesencijai, šis 
kelias yra sintetinis, jis veda 
į realybės sintezę, kuri, kaip 
pradžioje minėjau, yra abstrak-
čiosios dailės pagrindas. Šioje 

Menas būtinai reikalingas tri- Murino parodoje kaip tik ir do-
jų elementų: medžiagos, jos ' minuoja tie susintetintos rea-

niu dvasiniu nusiteikimu. Del 
to tad abstrakčios dailės paro
dose vienas įžiūri didelį ir nepa
kartojamą grožį, antras susiža
vi paviišutiniaisiais efektais, o 
tretysis dažnai ir ,yisai nieko 
esminio nemato. 

Meno elementai, kūrėjas ir 
žiūrovas 

Kentei P&tfitfo 
SVETIMA M I N T I S - M U M S 

PAVOJUS? 

Br. Murinas Natiurmortas (akvarelė) 
Iš šiandien Čiurlionio galerijoje atid aromos dailininko darbų parodos 

apipavidalinimo arba formos ir 
išreiškimo galios. Medžiaga yra 
mediumas, kuriuo kūrėjas nau
dojasi save išreikšti, išsakyti 
savąjį pasaulį, tos medžiagos 
sudėstymas į tik jam vienam 
tinkamą, savotišką formą yra 
kelias į išreiškimo galią, niekuo
met neišmoksimą, bet apspren
džiamą talento. Abstraktiniame 
mene, realybei esant ligi kraš
tutinumo susintetintai, meninin
ko išreiškimo galia yra ypač 
apsprendžiama inteligencijos ir 
dvasinio nusiteikimo, todėl, ka
da tariamas kūrėjas yra varg
šas, o paveikslo žiūrėtojas tuš
čiaviduris lengvatikis, gali pra
siveržti pigus efektingumas for
mose ir dvasios tuštuma. 

Nors žiūrovas, klausytojas ar 
skaitytojas yra laisvas meno 
kūrinį interpretuoti savaip, 
kiekvienu atveju pirmapradė 
meno kūrinio išreiškimo esmė 
priklauso autoriaus, jo inteli
gencijos, jo pasaulėjautos, jo 
pasaulėžiūrio. Dėl to susiduria
me su filosofiniu menu, meta
fiziniu menu, kovojančiu menu 
arba, vartojant seniai prigiju
si terminą, menu dėl meno. 
Kiekvienas iš tų menų, jeigu 
jis harmoningai ir įtikinamai 
jungia savyje visus tris meno 
kūrinio elementus — medžiagą, 
formą, išraišką — yra dovana 
meno pasiilgusiam žmogui, ku
rio individualūs polinkiai ap
sprendžia pasirinkimą. 

Realybės ir abstrakto santykis 
Labai įdomų ir ryškų meni

ninko kelią, beieškodamas, kaip 
pilniau save, savo pasauli iš
reikšti, yra nuėjęs Bronius Mu
rinai, kurio akvarelių paroda 
šiandieną atidaroma Čiurlionio 
galerijoje. Jaunimo centre. Chi-
cagoje. Kas, kaip šio straipsnio 
rašytojas, yra sekęs Broniaus 
Murino kūrybos raidą jau kokia 
penkiolika ar daugiau metų, bus 

lybės paveikslai. Sakau domi
nuoja, nes vienur kitur daili
ninkas dar n ' a visai išbėgęs 
iš netolimos praeities. 

Kelia nerimą perdaug daž
nai mūsų tarpe metamas 
žvilgsnis į svetimą mintį kaip 
į pavojų, kaip į grasinimą man 
ar mano bendruomenei. Čia 
puiki analogija pavojingai lais
vei — jei laisvė man reiškia, 
kad žmogus žmogų žudys, tai 
suprantama, kad jos baimin-
siuos. Jei kiekviena man negir
dėta mintis bus sutikta kaip 
bandymas iš manęs išplėšti 
tėvų paveldėjimą, jei į ją žiū
rėsiu tik kaip į autoriteto grio
vimą, savaime suprantama, 
kad jos bandysiu išvengti. 

Nė vienas tačiau nesame 
toks išdidus, kad galėtume sa
kyti, jog mūsų mintis jau taip 
tobula kad mes beveik nusi-
kaistume, jeigu ją keistume. 
Save apgaudinėsiu, jei galvo
siu, kad savo mintį, kaip vo
ras, audžiu tik iš savęs. Mano 
mintis priklauso nuo visų tų 

kovos elemento jo darbuose tė- į apvaldymo problemų. Akvareli- I antrinin planan ir užleisdama j ž m o m ų kurie mano gyvenimu 
ra tik tiek, kiek yra akcento! nėję tapyboje dailininkui atne-j vietą išmąstymui, kuris ypatin- Į daiinagį; darbu, žodžiu ar min-
kiekvieno menininko kūrybos į ša nemaža staigmenų atsitikti- \ Kai ryškus moderniojoje poezi-
laisvėje — kurti tiktai tą. ką \ numas. kuris kartais gali maga- į joje. kada skaitytojui tenka po 
manasai AŠ diktuoja, ir tiktai i labyti visą meninę idėją ir net: daugelį kanų grįžti prie to pa-
taip, kaip AŠ jaučiu, noriu ir ' patį menininką. Iš šių pavojųi ties posmo, kol jis suranda gi-
galiu, neinant į jokius kompro- j Murinas yra seniai išplaukęs,! l i a i s lyP^ią poeto minties pa
mišus su meno pareikalavimu į n e s akvarelinės tapybos techni-' flaptį" l e i g U jesim e paralelę 
ar kuriais kitais veiksniais. k u - l t a _ t ] 1 ^ „_ - / . . , - . t a r p poetų ir dailmuiKų. tai ir 

-, i i. • j - • • ] K2* Y*3- t a i P meretnskai pasisa- ^ z iei i-anvhnie n- skHn 
ne panorėtų, o labai dažnai ir i . . modernioje tapvooie a. SKuip-
nori, menininką įtaigoti. T a d vmęs. kad atsitiktinumo likučių tūroje dažniausiai atpažinsime 
Bronius Murinas tiktų i tų ; va-rSil ar galėtų surasti ir di- ryškius išmąstymo požymius, 
menininkų gretas, kuriems"patsi džiai įgudęs meno paveikslų mo-; Bronių Muriną aš norėčiau pri
menąs yra galutinis tikslas, už-; kovas. (Nukelta i 2 psl.) 

Be sunkiųjų problemų ir be 
atsitiktinumo 

Nė filosofinių, ne metafizinių | 
problemų Bronius Murinas sa-

davinys ir didysis siekimas, ne
saistomas jokiais kitais paly-

< dineiais užmojais. 

La'cai dažnai kūrėjo pasirink-

Intuicijos ir Įkvėpimo 
dailininkas 

Visuose šių dienų menuose 
vis mažiau ir mažiau reikšmės 

vo kūriniuose nesprendžia. Ir | toji medžiaga teikia jam įvairių \ beturi intuicija, traukdamosi 

timi. Mano nuomonė gali keis
tis beralbant, bet tai nėra nie
ko blogo: mintis yra kaip au
galas, kuris auga ir skleidžiasi. 

Kalbėtis nereiškia tik išaiš
kinti. Jei aš tik aiškinu, tai 
esu arba didelis arogantas. ar
ba didelis kvailys. Kalbu ne 
tik del to. kad noriu kitus ap
šviesti: yra dalykų, kurie ma
ne persekioja, dėl kurių nega

liu likti abejingas. Į pasaulį 
negaliu žiūrėti kaip chaosą — 
jo besikeičiančiuose bruožuose 
vis tiek turiu išskaityti prie
žastį ir prasmę. Ateičiai užbėg
ti už akių būtina, nes kitaip 
ateitis mus pagauna nepasi
ruošusius. Štai dar ir dabar 
esame nustebinti, kad yra ga
lima keisti liturgiją — spauda, 
atrodo, tik apie reformų pavo
jus ir tekalba. Galima prana
šauti, kad žmonijos augimo 
klausimai mus taip pat už
klups snūduriuojančius. 

Jūs gal sakytumėte —'- tams
tos tonas įžūlus. Tamsta turi 
keisti stilių, bet ar čia tik nė
ra mūsų bendruomenės pavo
jinga silpnybė: mes tegali
me toleruoti mintį t ik tada, 
jei ji ateina pas mus su kak
laraiščiu ir nuvalytais batais. 
Ar nebūtų labai sveika mums 
bandyti mintį skirti nuo sti
liaus ir ją vertinti, o ne žmo
gų, kuris ją išrei:kė? 

Vertinti turime. Kiekvienas 
apsisprendimas yra rizika, nes 
kiekvienas mes galime klysti. 
Yra pavojus būti tiek kruopš
čiam, tiek atsargiam, taip il
gai laukti visų duomenų spren
dimui, kad tada, kai mes bū
sime pasiruošę sprendimą da
ryti, jis jau bus nereikalingas. 

A. A. 

mmmmmkdmmmmismm 

f ^ 1 ^ 
NE ŽEME. 0 "DAINAVA" IŠKELIA ČIČINSKĄ IS KAPO 

Įspūdžiai muzikines balades "Čičinskas" pastatymo išvakarėse 

— "Dainavos" ansamblis. Iš vi
so apie 100 žmonių scenoje. 

Kas tai per pastatymas, ko
kioje formoje jis bus perduo
tas, kokios scenos ir atrakcijos 
lydės tuos žodžius, kuriuos be-

'Mintis nusitrenkia j tuos lai-j putodavo midus ir vynas, oi Neseniai praėjusių Maironio premjera Chicagoje. Pastatymui veik visi mintinai mokame? To
kus, j valstiečiai kentė sunkų baudžia- sukaktuvinių metų dvasios įta-' sutrauktos stipriausios meninin-; j^jg klausimus stato kone kiek-

Kada. Į v °s lažą. . Į koje ano nepamirštamo dainiaus kų jėgos. Pastatymo vadovas • vienas, pasiruošęs vykti j taip 
Kaip juodo debesio žema danga, I Kaži> a r k a m k a d a b u v o ! S31" k r i k s t o sūnus muz. Alg. Šim rež. A. Rūkas, dekoracijos; intriguojančią "Čičinsko" prem-
_ . ' j vą atėjusi mintis, kad anų lai- kus padarė didelį darbą, para- j — dail. V. Petravičiaus, dirigen-. jerą. 

. j kų pabaisa — legendarinis Ci- Į šydamas savo krikšto tėvo ba- tas — muz. A. Šimkus .Akom- To smalsumo vedinas ir kar-
Gyvemmas valstiečių ir bau-, čįnsi<aSi Maironio baladėje įves- [ ladei muziką, tuo būdu atvesda- panimente styginis kvartetas: j tu norėdamas rasti atsakymų 

džiauninkų.; tas kaip simbolis bajorų nebesu-Į mas išeivijos lietuvių scenon P. Armonas, i. Strolia, A. Paukš i į smalsius klausimus, nuvykau 
Didžiūnų žemių pakraščius pri- į grįžtančiai epochai pavaizduoti,; naują muzikinį veikalą — lie- rys, P. Matiukas. Piano — komp. j į "Čičinsko" repeticiją Marijos 

jludusių: susilauks net muzikinio akom-i tuvišką, savą. dalinai ir moder- VI. Jakubenas. Solistai: D. Stan- a ukšt . mokyklos salėje, 
panimento patrauklios muziki- j nų. kaitytė ir J. Vaznelis, aktorė | Mačiau, kaip atsiskleidė už
neš baladės rėmuose. ' Rytoj įvyksta "Čičinsko": E. Vihitienė ir choro tribūnoje Į danga, o scenoje pirmiausia su

žibėjo puošnus ir spalvingas V. 

Kada, 
Kaip žalio vyno upė. 
Plaukė 
Gyvenimas bajorų. 
Pasidabinusių spalvotom vėlia

vom ir herbais. 
Susižavėjusių linksma ir blizgan

čia d'dybe lenkų..." 

MAIRONIS 
Piešinys V. Simankevičiaus 

Siame numery: 

Cituojami žodžiai paimti iš 
prologo, kuriuo pastatymo va- : 

dovas akt. Antanas Pvūkas įve- i 
da klausytojus į naująjį muz. 
Alg. Šimkaus kūrinį — muziki
nę baladę "Čičinską". Maironio 
literatūrinis šedevras "Čičins-

• Svetima mintis — mums pavo-Į k a g - b u v 0 s u s į i a u kęs didelio 
« i^S"« • • • J 'populiarumo visais laikais. Jis. 
• Br. Murino akvarelių paroda. r r 

pastatymo išvaka-< kaip literatūrinis kūrinys, buvo 
įvestas į gimnazijų programas. 
o kartu išliko gyvas ir tautos, 
lūpose. Kaip žinome, "Čičins-i 
ke" mūsų poeto Maironio įam-I 
žinta ana karti ir nerūpes
tinga Lietuvos - Lenkijos bajo
rų epocha, kada karaliai buvo 
tampomi tarp Vilniaus ir Var
šuvos, kada bajorų seimuose 

amžiaus 

• "Čičinsko 
rems. 

• Vinco Ramono 60 m 
sukaktis. 

• Kosto Ostrausko senelius apta
riant. 

• Vitalijos Boruta i tės eilėraščiai 
• Senosios pietų Lietuvos girios. 
• Dėl "li tuanistikos" termino vai

tojimo. 
• Sovietų rašytojai maištininkai. 
• Nauji leidiniai. 
• Filmu įvairumai.. 
• Akademinės prošvaistes. 

Į M '•• <>r an. amui 
vadmas akt . 

n U! k l i -_ 

Antan i> 
M r -•*'• u > 

kas Algis Šimkus t - \ 

K k.1 !!"*"» 

i^ P i - t ra-
pkambėdavo kardai ir pinigai, | vičiua. 

Petravičiaus, prabangiomis de
koracijomis mus nuvedantis į 
bajorų laikų Lietuvą, į vieną 
iš dvarų, kur sietynų ir žibin
tų šviesoje išsklaidyta "Čičins
ko" baladės minia — "Daina
vos" ansamblis, tarp jų styginis 
kvartetas, aktorė ir solistai. 

Po akt. E. Vilutienės meniš
kai interpretuojamo prologo, 
klausytoją nukeliančio j Čičins
ko aplinką, dinamišku tempu, 
su dažnomis muzikinėmis viršū
nėlėmis, choras dainuoja "Į Či
činsko puikų dvarą, nuo Mitriū-
nų ir Lenčių suvažiavę, duoda 
garą daug bajorų, daug sve
čių..." 

Iš salės gilumos repeticiją se
ka pastatymo vadovas akt. A. 
Rūkas, prie eskizo užgulęs ir 
dail. V. Petravičius: 

— Kokioje gi formoje "Či
činską" pristatote" — paklau
siu akt. A. Rūką. 

— Komp. Algis Šimkus, di
džiai gerbdamas Maironį, rai-

(.Nukelta į 2 pusi.) 
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SEPTYNI ROMANAI-
SEPTYNIOS TEMOS 

Pokalbis su romano konkurso jury komisijos 
pirmininku Pranu Naujokaičiu 

Kaip jau žinome, šiemetinį — I 
keturioliktąjį "Draugo" romano 
konkursą laimėjo Albinas Ba
ranauskas, kurio rankraštis bu- \ 
vo vertinimo komisijos išskir
t as iš septynių atsiųstųjų. Šiuoj 
metu romanas j au renkamas j 
"Draugo" spaustuvėje, ir pre-1 
mijos įteikimo iškilmėje - kon- j 
certe kovo mėn. 14 d. Jaunimo 
centre, Chicagoje, skaitytojai 
galės jį įsigyti. Koncertinėje tos 
dienos iškilmės dalyje dainuos, 
pasakytume, viešnia iš šiaurės 
— solistė Lilija šukytė , kurios 
pastarieji koncertai ir angažuo-
tė kanadiečių operoje buvo pui
kiai įvertinti lietuvių, amerikie
čių ir Kanados spaudoje. Taipgi I 
visiems lietuviškosios knygos 
bičiuliams bus miela tą vakarą 
matyt i konkurso mecenatus An
gelę ir Joną Andriulius, lietuviš
kajam romanui paskyrusius jau 
antrą tūkstantinę. O kol kas 
mums yra gana smalsu sužino
ti, ką apie keturioliktąjį "Drau
go" romano konkursą aplamai 
ir specialiai apie patį premijuo
tąjį rankraštį bei visą mūsų li
teratūrinę situaciją galvoja šie
metinės jury komisijos pirmi
ninkas — rašytojas Pranas 
Naujokaitis. 

— Kaip vert inate aplamai ke
turioliktajam "Draugo" romano 
konkursui prisiųstąją medžiagą 
ir kodėl iš jos kaip tik buvo 
išskirtas ir premijuotas Albino 
Baranausko rankrašt is? 

— Atvirai kalbant, literatūri
nio derliaus atžvilgiu konkursui 
atsiųstą medžiagą reikėtų laiky- j 
ti liesaisiais metais. Ne kieky
bes, bet kokybės atžvilgiu. Sep
tyni rankraščiai — septynios 
temos. I r pasakysime — neblo
gos: ar tai būtų kelionė trauki
niu į atgautą Vilnių ir kai kurie 
gyvenimo epizodai, nuotykiai 
sostinėj, a r tai rezistencinės pa
stangos, bolševikams likviduo- ; 
jant Lietuvos kariuomenę, i r j 
paskui repatr ianto patyrimai i 
Vokietijoje, ar ta i baudžiavos 
laikų tolimos atošvaistės su ba
jorijos ir liaudies žmonėmis, a r 
tai senojo ir naujojo pasaulio j 
lietuvių meilės romanas, ar tai 
tėvų ir vaikų santykių proble
ma emigracijoje, a r tai morali
nio griuvimą apraisHtos naujųjų 
išeivių gyvenime... Visuose rank 
raščiuose gausu įdomių proble
mų, kai kur net degančių aktu
alijų, Įdomių švystelėjimų, drą
sių užsimojimų... Autoriai turi 

Siame numery: 
• Tūkstančiai ir centai. 
• Septyni romanai — septy

nios temos. 
• Antano Smetonos mono

grafija. 
• G. Žumbakienės emales ir 

tapyba. 
• Įspūdžiai Lš Br. Murino pa

rodos. 
• Dainavos koncertas ir "Či-

činskas'\ 
• M. de Unamuno "Adomo 

daina". 
• Manigirdo Motekaicio pia

no rečitalis. 
• Kultūrinė kronika. 
• Motera gyvenimas. 

ką pasakyti . Tik deja... Daugelio 
nesugebėta valdyti literatūrinę 
formą: pasigesta tikresnių cha
rakterių, darnesnės kompozici-, 
jos, stiliaus, dailiosios prozos 
kalbos, žodžio taiklumo, vaizdin-
gumo, taupumo. Nusivilta pub-
licistinio elemento gausa, psi- i 
chologiniais prasilenkimais. Kai 
kur pajusta ir skubotumo, ne
rūpestingumo: ką greitosiomis 
sumečiau, parašiau, tą ir siun
čiu. Tiesiog juodraštį... O gerose 
rankose visos temos galėtų virs
ti gerais literatūros kūriniais. 

Komisijos posėdyje sustota 
prie trijų rankraščių. Prana
šiausias pasirodė "J ir J " (var
dų inicialinės raidės — Jonė ir 
Julius), kaip turįs rūpestingai 
išbaigtą literatūrinę formą. Bal
savimo keliu jam ir paskirta 
premija. Tai ir buvo Albino Ba
ranausko rankraštis. 

— Smalsu būtų sužinoti ir 
Jūsų asmeniška nuomonė apie 
visą Albino Baranausko kūrybą. 
Sakysim, mums lig šiol Bara
nauskas buvo žinomas daugiau 
kaip novelistas. Ką galėtumėte 
pasakyti apie Baranausko no-
velisto ir Baranausko romanis
to santykį ir kokiais svarsčiais 
.jj pasvertumėte? 

— Albino Baranausko kūryba 
yra literatūriškai brandi. Gal ne 

Kenfaui PajvCbčbį; 
TŪKSTANČIAI IR CENTAI 

Keturioliktojo "Draugo" romano konkurso jurj komisija lemiamajame posėdy Xew Yorke. Iš kaires 
j dešinę: Alfonsas Samusis, Nele Mazalaitč-Gabienė. komisijos pirmininkas Pranas Naujokaitis, komisi
jos sekretorius Paulius J u r k u s ir prof. Juozas Bra zaitis. Nuotrauka V. Maželio 

visiems jo ankstesniems kuri- i 
niams tiktų novelių vardas . J o : 
kūriniuose brangiausia — giliai 
išgyventas tėviškės apylinkių 
peizažas. Sakinio ri tmas, žodžio 
taiklumas vaizdui. tu r t inga 
spalvų ir garsų skalė, dinaminis ; 

elementas, susijęs su autor iaus 
vidaus nuotaikomis, nuostabus 
pastabumas smulkmenoms — 
yra tos ypatybės, kurios mažą
jį horizontą padaro dideliu pa
sauliu. 

Tarp A. Baranausko novelis-
to ir romanisto y ra glaudus ry

šys. Visos minėtos gerosios no-1 
velisto savybės jaučiamos ir jo ; 
premijuotam romane: išdailin
tas, bet neapkrautas lengvas; 
stilius, puiki kalba, taupus i r i 
taiklus žodis, tikslus dialogas, | 
įtikimos situacijos, psichologinis 
tikirnumas, kyiasAi veiksmo 
įtampa, nuoširdus gamtos jaus
mas, natūrali gyvenimo eiga. 
Tačiau romane aiškiai juntamas 
noveles rėmų ankštumas. Tai 
lyg praplėsta novelė. O romanui 
reikia žymiai daugiau. Tiesa, 
mažasis, subtilusis gamtos ir 

žmogaus pasaulis piešiamas 
turtingomis spalvomis, tačiau 
pro mažąjį horizontą per mažai 
atsišviečia didysis. Pasigendame 
ryškesnio epochos vaizdo, cha-

I rakterių raidos, gilesnių idėjų 
; ir problemų. Nors veiksmas 
\ vyksta vokiečių okupacijos me-
: tais sudegintame Vilkaviškyje 
; (taip lengvai atpažįstame veika-
. lo Pakarkiėnus) , bet visa taip 
šviesu veikale, kad be kai kurių 

. materialinių trūkumų, atrodo, 
lyg ne karo laikais visa tai da-

(Nukelta į 2 psl.) 

ANTANAS SMETONA NAUJOSIOS LIETUVOS 
I S T O R I J O S R Ė M U O S E Seniai lauktam veikalui pasirodžius 

SMETONA 
Monografijos aplankas 

Aleksandras Merkelis, ANTA
NAS SMETONA. Jo visuomeninė, 
kultūrine ir politinė veikla. Ame
rikos Lietuvių tautinės sąjungos 
leidinys. 1964 m., New York. N.Y. 
Knyga didelio formato, spausdinta 
Vilties spaustuvėje Clevelande, 740 
psl., kaina nepažymėta. 

Praeitų metų gale pasirodžiu
si A. Smetonos biogragija, A. 
Merkelio parašyta, buvo jau se
niau kelis kartus žadėta ir jos 
pasirodymo laikas skelbiamas. 
Ta proga rinkta prenumerata 
ir veikalas garsinamas visuome
nei. Pakartotinis veikalo skel
bimas ir jo vis delsiamas baigi
mas kai kam ėmė kelti abejo
nes: a r iš viso jis pasirodys? 
Juk mūsuose nebe naujiena, kad 
kartais skelbiami kieno dar pla
nuojami f ar tariamai planuoja
mi) veikalai, kurie niekuomet 
nepasirodo. Kai dabar Smeto
nos monografiją jau turime, ga
lime visai pateisinti jos uždels
tą baigimą. Juk tai ne kokia 

trumpa literariška apybraiža, l 
parašyta bendrais bruožais, bet 
pagrįstas daugiausia autent iš - : 
kais šaltiniais ar rimtais veika- j 
lais darbas. O tokio pobūdžio 
ir apimties veikalui (vien teksto 
680 psl.) iš tikrųjų reikėjo il
gesnio laiko kad ir įnikusiai dir
busiam autoriui. Čia dar darbą 
sunkino išeiviško gyvenimo ap-

: linkybės, siekiant reikiamos me
džiagos. 

Išskirtinė biografija 

Žymiųjų žmonių biografijos 
visaip rašomos. Nemaža jų ra
šoma skaitytojų dėmesiui pa
gauti gražiu žodingu stilium su 
visokiais pagražinimais. Auto-

Monografijos autorius Aleksandras 
Merkelis 

riai panašių biografijų s tengia- ; 

si ne tiek realų asmens gyveni-; 
mą vaizduoti, kiek jį idealizuoti [ 

į ir parodyti buvus neįprastą bū
tybę, šios rūšies biografijose 

; asmenys lyg išjungiami iš gy- į 

J . JAKŠTAS 

ventos aplinkos ir perkeliami į 
ideališką sferą — jie aprašo
mi surrealistiškai. Šios rūšies 
biografijos priartėja prie isto- į 
riškų romanų ir todėl gali būti i 
vadinamos romaniškomis bio- j 
grafijomis. 

Žymiausias romaniškų biografi 
jų autorius paskutiniais laikais 
buvo žydų kilmės vokiečių rašy
tojas Emil Ludwig, rašęs naujų 
laikų žymūnų, nuo Friedricho II 
D. iki Stalino, biografijas. Da
bartiniais laikais Amerikoje pa
sižymi tos rūšies gyvenimo ap
rašymais istorikas Harold 
Lamb, autorius pirmiausia orien 
tališkų įžymybių, k. a. Džengis-
kano, Tamerlano. Kyro ir kai 
kurių Bizantijos ir Europos. 
Mūsuose pasirodžiusių biografi
jų tarpe tik viena A. Rūko Ado
maičio - Šerno biografija tega
li būti į Čia paminėtą rūšį įri-
kiuota. 

Daugelis biografijų rašomos 
daugiau ar mažiau istorinių vei
kalų pavyzdžiu. Jose duodamos 
žinios apie aprašomą asmenį be
tarpiškai autoriaus patirtos ar
ba iš jam prieinamų šaltinių su
rinktos. Kadangi bet kurio įžy
mesnio žmogaus gyvenimas sie
jasi su jo gyventa aplinka, tai 
ji. paprastai , taipgi liečiama. 
Šių biografijų verte pareina 
nuo asmens ir jo aplinkos deri
nimo. Jei autorius tinkamai ap
valdo istorinę medžiagą, jis ga

li sėkmingai rodyti, kaip jo 
vaizduojamas asmuo artimai py
nėsi su gyventu laiku ir kaip I 
šis veikė jį patį. Biografinio į 
veikalo autoriaus pirmaeilis už- j 
davinys ir yra parodyti, kaip • 
jo aprašomas asmuo dorojosi 
su jį supančia aplinka ir tuo 
būdu siekė savo užsibrėžtų tiks-
lų. 

Mūsų tremties sąjygose pa- Į 
rašytos biografijos ne visos mo
kamai įrikiuoja asmenis į jo 
gyvenimo sąlygas ir nepakan
kamai realiai aprašinėja jų gy
venimą. Kai kurios jų. k. a. 
Klemenso Jūros (Jurgelionio) 
"Tėvynės Vaidila" fkun. B. Su
ginto biografija) ir V. Mingė-
los "Kun. Antanas Miliukas", 
parašytos perdėm panegirišku 
tonu ir lyg atitrūkusios nuo re
alinės aplinkos, kuriose asme
nys gyveno. Jų aprašomi asme
nys pakelti į ideališką sferą ir 
aprašyti surrealistiškai. Tai nė
ra tikroviškos, gyvenimiškos 
biografijos. Kur kas tobulesnės 
istoriniu atžvilgiu kitos trys 
mūsuose pasirodžiusios biogra
fijos: V. Sirvydo "Bronius Ka
zys Balutis", J. Ere to "Stasys 
Šalkauskis" ir kolektyvinis vei-: 
kalas — "Mykolas Šleževičius".' 
Visos trys knygos yra drauge 
ilgesnės ar trumpesnės iškarpos 
iš mūsų istorijos. Vaizduojami 
jose asmenys įpinti į jų gyven- i 
tą aplinką ir ryšium su ja ap- \ 
rašomi. 

A. Merkelio Smetonos mono
grafija iš esmės panaši i čia tik 

(Nukelta į 4 psl.) 

Ne kar tą teko matyt i spau
doje beveik ir priekaištą, kad 
esą mūsuose per daug premi
jų. Tokie balsai pasigirsta i r 
Prancūzijos spaudoj, kad ir 
ten premijų per daug. Ameri
koje gi skelbiama, kad 70 or
ganizacijų skiria apie 100 pre
mijų, kurių bendra suma esan
t i maždaug 80.000 dol. Be abe
jo, savo svoriu čia y r a svar
biausia Pulitzer premija. Ta
čiau manoma, kad įvairių pre
mijų y r a kur kas daugiau ne
gu šimtinė, nes apsčiai visokių 
premijų skiria įvairūs klubai 
ir organizaciniai vienetai. To
mis premijomis yra apdalina
m a ge ras būrys amerikiečių 
rašytojų. Pvz., poetas Rober t 
Fros t y ra gavęs 17 didelių 
premijų, iš kurių keturios P u 
litzer, Archibald McLeish 11 
premijų, Carl Sandburg 9, g i 
kiek mažesnių atžymėjhnų 
gauta, sunku ir suskaičiuoti. 
Visos tos premijos ne tiek iš
kelia autorių, kiek sudomina 
skaitytojus, kad šie akyliau 
sektų li teratūrą. 

Tremties lietuvių rašt i jos 
pasauly nėra tiek daug pre
mijų, kaip iš kar to atrodo. I r 
net tūkstant inė suma už roma
ną y ra nedidelė. Todėl tos pre
mijos ir yra daugiau tik lite-
teratūr inio pasaulio judinimas, 
negu kokio nors rašytojo pa
rėmimas, nes penketą šimtų 
dolerių šiandien galima leng
vesniu būdu uždirbti negu ra
šymu. Be premijų, ką sako ir 
prancūzai, kuriuose l i teratūri
nis gyvenimas visada labai gy
vas, sunku būtų išjudinti pla
čiąją visuomenę. Tų premijinių 
nuotaikų metu ir išparduoda
ma kiek daugiau leidinių. Bent 
laikinai susidomima l i teratūra . 

ir todėl tenka pasakyti, kad 
tokių premijų galėtų būti ir 
daugiau. 

Liūdniausia, jog jau keleri 
metai nieko nebegirdėti apie 
vaikų literatūros premijas. Ma
ža knygų išeina vaikams, ta
čiau jei kas skirtų premijas 
nors už rankraščius, gal t ada 
atsirastų ir leidėjas. Amerikie
čių pasaulyje vaikams knygų 
per metus išleidžiama apie t r y s 
tūkstančiai pavadinimų. Pvz. 
1963 m. buvo išleista 2,976 
knygos, iš jų 371 pakartotos 
laidos. 1964 m. apie 7% ma
žiau. Visa vaikams knygų lei
dinių pramonė sudaro per me
tus apie 200 mil. dol. sumą. 
Milijonai, o mes lietuviai, ku
rie nuolat kalbam ir kalbam 
apie tautinio išsilaikymo bū
tinybę, vaikų literatūrai teiš-
leidžiam tik centus. Praėju
siais metais tepasirodė gal t ik 
viena lietuviška knyga vai
kams. 

Iš viso Amerikoj knygų pre
kyba ir leidimas apima impo
zantišką 1.8 bil. dol. sumą. Pe r 
metus parduota vien tik kišeni
nių leidinių 315 mil. egzempii©. 
rių. Eksportuota knygų už 
80 mil. dol. Tai, be abejo, mil
žiniškos sumos, kad ir tokiai 
Amerikai. Skaitant proporcin
gai, lietuviai savo lietuviškiems 
leidiniams išleidžia daug ma
žiau, nors, žinoma, lietuviai 
taip pat perka angliškus lei
dinius. 

Kovoje už savo tautos išsi
laikymą, už lietuvių kultūros 
puoselėjimą, reikėtų nebijoti 
nei premijų, nei kitokių išlai
dų, nurašomų lietuviškos kny
gos gyvybės sąskaiton. 

P . Janulis 

- i; <u •ii-uu_,ih't,i> upel is . Nuotrauka V. Maželio 
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Tikras menas 
ar ekvilibristika? 
Juozo Bertulio iniciatyva pravestoji anke ta triukšmingojo 

garso muzikoje klausimu 

Ilgą laiką į t r iukšminguosius i simų anketa. Klausimai buvo I 
garsus buvo žiūrėta ka ip nie- j pasiųsti tokie: 
ko bendro su rimtąja muzika j 1. Ar futuristinis menas i 
neturinčius. Šiuos g a r s u s ta- j f ypač muzika L. Russolo, F . ; 
čiau plačiau naudojo Orien-i R. Prate l la ir jų pasekėjų) ver-; 
to tautos savo stiliaus tau t in iam i t inamas kaip tikrasis menas, | 
charakteriui paryškinti . Kar iš - j a r jis laikomas tik ekvilibristi- \ 
kasis dūdų orkestras pirmasis j ka, audringu, trumpaamžiu pra-
įjunge ibūbnus savo sąs ta tan , j siveržimu? 
nes kareiviams j ie padėdavo iš
laikyti žygiavimo ritmą. 

Perkusiniai (mušamieji) inst
rumentai ilgą laiką buvo var to
jami vien tik kaip pagelbiniai 
instrumentai orkestre, kai rei
kėdavo akcentuoti t ak to stiprią
ją dalį, arba veikale, k u r reika-

2. Kokios numatomos tos mu
zikos ateit ies perspektyvos? 

I š gautų anketinių a tsakymų 
galima spėti, kaip toli naujoji 
(futuristinė) muzika j au yra 
paplitusi ir kaip ji aplamai res
pektuojama. 

» , Čia pateikiami atsakai duo-
linga buvo įskelti harmoni jos j d a m i k r a § ^ ^ i r 
egzaltaciją zenitiniam akcentui , j y a r d ų ^tibeta* t v a r k a 

Laikui bėgant i r skoniui km-bėgant 
tant, o taipgi ieškant naujų mu
zikinių periferijų, italai F ran -
cesco BaliUa Pratella (1880 — ) 
ir Luigi Russolo (1886—1947) 
trukšrninguosius ga r sus ne t ik 
įvedė į savo orkestrus, b e t netgi 
jiems davė ten pirmaujančias 
roles. Jų naujosios k ryp t i e s 
"simfonija" susidėjo iš papras 
čiausių metalo, stiklų, šukių, re
težių žvangėjimų, įvairiausių 
spiegimų, laukiniškų riksmų, ku
rie stipriausiai galėjo išreikšti 
laukinės beprotybės ekstazę . 

Be abejo, jie, kaip novatoriai , 
buvo išjuokti, ne t jų " ins t ru
mentai" sunaikinti. Vis dėlto 
jie turėjo apsčiai ir pasekėjų: 
G. Antheil, F . S. Converse, H. I 
Cowell, E. Varese; Rusijoje — j 
S. S. Prokofjev, A. V. Mosolov 
("Zavod"), J . S. Meitus ("Dnie-
prostroi") ; Lietuvoje — J . Gai
delis ("Aliarmas"), Vyt. Bace
vičius ("Elektrinė simfoninė 
poema"). Jų veikaluose diso
nansai ir perkusiniai ins t rumen
tai y r a ryškiai privilegijuoti. 
Dabar jau panašią muziką daž
nai galima girdėti t ransl iuoja-
jamą per radiją. Vienam tok iam 
girdėtam koncertui vadovavo, 
duodamas po to i r platų inter-
view, išpildyto dalyko autor ius , 
svečias iš Vokietijos — Zimmer-
mann. 

Norint plačiau patir t i , kaip 
į šią (mano čia vadinamą "fu
turistinę") muziką žiūri įvai
rios muzikos institucijos bei pa
vienės muzikinio pasaulio kū
rybinės figūros, o ir šiaip kul
tūrinio sektoriaus aktyvios as
menybės, buvo mano suorga
nizuota ir pravesta dviejų kiau

te 

Siame numery: 

AMERIKA. 

AMERIKOS KOMPOZITORIŲ 
SĄJUNGA, N E W YORKAS. 

mašinomis sukur ta) y r a gry
nai programinė "muzika", ir to
dėl neturi jokios ateities. J i ati
t inka Jūsų išsireiškimą "Musi-
cal tornados only". Tačiau elekt 
roninė muzika, į muzikos garsų 
pasaulį įneša daug naujų ele
mentų ir priemonių, kurie atei
tyje galės būti panaudojami mu 

! zikos kūryboje. Neoklasiškieji 
l ir romantiškieji kūriniai, d a r te-
' berašomi kai kurių šių dienų 
kompozitorių, absoliučiai nieko 
neįneša į nūdienės muzikos li
teratūrą. 

; BRONIUS BUDRICNAS: 
Kiekvienas išradimas a r nau-

; j urnas įvairiose sri tyse sur iš tas 
Į su tyrinėjimais i r bandymais. 
Dažniausiai bandymai vyks ta 
uždarai, laboratorijose. Muzikos 

i srityje rezultatai išnešami į vie
šumą koncertuos. O po t o jau 
ateina publikos sprendimas. Įve-

: dimas į orkestrą garsų, kurie 
| neturi pastovaus virpėjimo 
į (skardinių barškinimas ir t. 
| p .) , muzikos negali praturt int i . 

PROF. A. CEREPNIN: 
Kompozitoriams klasikams rū 

i pėjo ne kaip, bet ką pasakyti . 
j I r toji jų kalba pasipildydavo 
: vis nauja išraiška. Tačiau jos 
pagrinde vis dėlto buvo grama
tika. I r kompozitoriaus pareiga 
ta rnaut i žmonijai savo mintimis, 
o ne — "ekvilibristika". Klasi
kinio kompozitoriaus individua
lumas glūdi ne išradime naujų 
žodžių, bet jojo minčių gilumo
je. Todėl klasikinis kompozito
rius ir neat i t rūkdavo nuo muzi
kos klausytojo. 

Tuose kraštuose, kur vystėsi 
muzikos klasikinė kalba (pvz. 
Vokietijoj), vietoj folkloro, kom 

šios muzikos pasauline prasme. I žengė labai dideliais šuoliais pir- I Taip vadinama konkretinė I pozitorius įkvėpė tautinę ideo-
J ie y ra vien neišmanėliai, ku- myn. Moderniąją muziką šian-1 muzika (nors ir elektroninėmis I (Nukelta į 2 psl.) 

Pablo Picasso (ispanas, g. 1881) Senas gitaristas 
Helen Birch Bartlett kolekcija Chicagos Meno institute 

ateities muziką. 

P R O F . VYT. BACEVIČIUS: 
Luigi Russolo ir Fr. B. Pra

tella (bei Zimmermann ir kt.) 
visai nereprezentuoja modernio-

Esame tikri , kad yra ir buvo 
rašoma ge ra ir t ikra muzika 
Jūsų pavadintame "futuristinia
m e " stiliuje Šitas stilius tur i i r i e i n s *jN <š ienii kompozitorių j dien reprezentuoja: Oliver, Mes-
visas galimybes išsilaikyti. J i s j t a r P e n ė r a vietos, o Vakarų Eu- ; siaen, Pierre Boulez^Ędkar Va-
tu rės didelės ^takos i r " į visą roPos J*e visai n g r a pripažinti.; rese. Karlhaeiz Stockhauseri, 

Europos Vakaruose jie yra lai- j Luigi Nono, Xenekis ir kit. 
komi "obsolete" (atsilikėliais), j Muzikos ateitis glūdi išimtinai 
Tokie eksperimentai a la Pvus- atonalizme. Grįžti i tonalizmą 
solo ir Pratella Europoje buvo nėra įmanoma, nes tai būtų aiš-
daromi jau prieš 30 metų. Mo- j kus muzikos regresas. Laikas 
dėmioji muzika Europoje pa- į atgal neina. 

NUOLATINE KOVA DĖL RAMYBĖS UOSTO 
Alės Rūtos naują premijuotąjį romaną perskaičius 

LEONAS GALINIS 

tumas išeivijos metais dar la-1 Bartis, vedęs Pušinių dukrą 
biau yra padidėjęs. Tačiau A. Mortą, gerokai pakrikusiais ner-
Rūtos romanas mus jei ne savo ] vais. turėjusią tekėti pagal tė-
turiniu. tai bent kūryba (o ta i ! vų valią, o ne iš pasirinkimo. 

Ale Rūta 

Ale Rota. KELIAS Į KAIRĘ. 
Dirvos konkurse premijuotas ro
manas. Išleido "Viltis" Clevelan-
de 1964 -— Kristijono Donelaičio 
— metais. Knyga 248 psl., kaina 
S3.00. gaunama Drauge. 

ir yra svarbiausiai) nuteikia 
šviesiai ir optimistiškai. 

Kitokie žmones 

Knygoje mes randame eilę 
įvairių žmonių, neįprastinių mū
sų romanuose, juo labiau, kad 
šis romanas yra iš naujųjų atei
viu gyvenimo Amerikoje, kurie, 
susidūrę su svetima aplinka, 
stengiasi įsikabinti bet kokia 
kaina, tačiau ankstyvesnioji lie-

• Veržlumas moksluose i r 
scientistinis s iaurumas . 

• Tikras menas a r ekvilibris
t ika? 

• Alės Rūtos naujasis roma
nas . 

• Apie surrealistinę prancū
zų poeziją. 

• Robert Desnos eilėraštis. 
• "Draugo" konkursą laime- į r e " 

jtLsio romano iš t rauka. j čių 

Kiekvieno kūrėjo knygą į ran
kas imame su džiaugsmu ir rū
pesčiu, nes tuoj kyla klausimas, 
kaip šį kar tą autoriui yra pavy 

Dabar visa tai atsiliepia jos 
sveikatai. Be abejo, prisideda 
ir buvusi neištikirr.ybe vyrui. 
Senieji Pušiniai tari netoli Chi
cagos Dainorynės ūkį. Jame 
drauge gyvena ir žentas Pranas. 

Šiame ūkyje ir vyksta dau
giausia veiksmo, juo labiau, kad | portretas. 
visomis keturiomis į ūkį sten
giasi įsikabinti ir daktarė Dan
guolė. J i parodoma gana ryž
tinga ir kieta, siekianti, kaip 
sako, materialinio užsitikrinimo. 

kianti savo materialinės laimės. 
Dėl to siekimo nekenčianti ir 
savo vyro rašytojo, nemokančio 
spręsti materialinių reikalų. Ta
čiau juk tokių gydytojų yra. 
Žinoma, autorė galėjo Danguo
lei skirti ir kitokią profesiją. 
Bet jeigu jau mūsų raš tuose 
y ra neigiamų advokatų, kuni
gų ir ūkininkų, tai negi nusikal
t imas at i t inkamas ir gydytojos 

tuvių ateiviu šeima, taip pat. 
nors ir įsikabinusi ir materialiai r a m v b ė s uosto. J i j i o r i Daino-

/čenfy wUL 
VERŽLUMAS MOKSLUOSE IR 
SCIENTISTINĖS S IAURUMOS 

apsirūpinusi, stengiasi, ką turi, 
nepaleisti. Romane veikėjų nė
ra daug. Tai pora senų ūkinin
kų, jų vaikai, žentas, marti ir 
viena jau naujosios šeimos at
žala. Kitų personažų beveik nė
ra. Jie yra vaizduojami tik la-

rynę laimėti sau. Tam ji nau 
doja įvairius būdu? Kiek Dan
guole ryžtinga, tiek jos vyras 
lėtas, kartais atrodąs bejėgis 
ir bevalis. 

Visi veikėjai retesni, negu 
mes esame įpratę lietuvių ro
manuose matyti . Nors jie esmė
je savo profesija y ra tokie pat, 
kaip ir visi kiti, tačiau gyveni
mo aplinka, sąlygos juos pada
rė čia kitokiais, juo labiau, kad 
jie turėjo susikurti pakenčia
mą gyvenimą ir jį a tkur t i pa
našų j tokj. kuris atitiktų d a r jų 

Mažos tautos, kaip mūsiškė, 
didybė yra veržimasis į kul
tūrines aukštumas, kurios ga
rantuoja tautos iškilią vietą 
gyvenamuoju momentu ir atei
ties istorijos lapuose, kaip t a i 
rodo Graikijos, Šveicarijos i r 
kt. pavyzdžiai. 

Savoje, o net ir kitataučių, 
spaudoje, susilaukia aukšto 
įvertinimo mūsų įvairių meno 
šakų kūrybingieji pirmūnai — 
dailininkai, muzikai, solistai i r 
kiti. Dailiojo žodžio atstovai 
— poetai ir beletristai — regu
liariai ir gana plačiai atžymimi 
premijomis. 

Tuo visu besidžiaugiant, gal 
tik reikia prisiminti, jog ly
giai aukšto įvertinimo turi su
silaukti ir mūsų intelekto ta
lentu apdovanotieji, kurie ver
žiasi į įvairias mokslo šakas 
ir jau čia ne vienas yra pa
siekęs pasigėrėtinų laimėjimų. 
Lietuvio vardą jau galime ap
tikti net ir mokslininkų su
važiavimų (net ir tarptauti
nių) paskaitininkų programo
se, mokslo žurnaluose, o j au 
kolegijų bei universitetų moko
mojo personalo sąrašuose greit 
pasieksime laikotarpį, kai tu
rėsime savųjų daugiau, negu 
jų buvo Lietuvos universite
tuose. 

Šis ryžtingas veržlumas kul
tūrinėse varžybose yra labai 
svarbus ir dabar, lemtingose 
mūsų tautos vergijos dienose. 
ir pramatant atkursimos Lie
tuvos reikalus. Šiam pažangu
mui mokslo srityje susilaukia
me daug akstinų. Be kitų, ir 
visuotinis Bažnyčios suvažiavi
mas išryškino aukštą moksli
nės pažangos vertę, mokslinių 
tyrimų laisvę, skatindamas ei
ti tuo keliu. 

Pasirenkant mokslo šakas, 
natūralu, kad tėvai, išblokšti 
iš savo žemės ir, nerasdami 
savo humanitarų, teisininkų 
profesijai pritaikymo, tapę pa
prastais darbininkais, išugdo 
vaikuose linkimą pasirinkti 
praktiškąsias profesijas — me
diko, inžinieriaus ir pn. Tai ne
blogai, tačiau reikia atminti, 
kad tie pavojai, kuriuos tėvai 
pergyveno, yra jau praėję, gi 
pvz. mokytojų JAV-se yra la
bai didelis pareikalavimas, ir 
jie gali labai daug pasitarnau
ti pačiam Lietuvos reikalui, 
perteikdami atit inkamas infor
macijas ir atitinkamai auklė
dami jiems pavestus jaunus 

neišblėsusiai lietuviškai sąmo-
Visi šie žmonės siekia daugiau i nei. Net ir Danguolė, kuri sie-

turto, a r bent nori turimą išlai-1 kia turto, savo dukrelę Gailę 
kę. Ne paslaptis, kad ir gerės- \ °ai mažose detalėse. Gi pagrin-. kyti. Autorė nevaizduoja jų nei; stengiasi auklėti lietuviškai, 
nie ji kūrėjai nėra apsaugoti nuo ; diniai veikėjai yra pristatomi j fonduose, nei parengimuose. Pa-; bent draudžia jai kalbėti ang-
nepasisekimo. Tiesa, naujoji i ne tiek iš šalies, kiek iš jų pa-, galiau ir su Bažnyr.a tų žmonių | liškai. 
Alės Rūtos knyga "Kelias į kai- S čių vidaus išeinančiais veiks-'' santykiai labai riboti. Tačiau ži-

iš ka r to teikia daugiau vii- niais. ! nant, kad ir gyvenime gali to-
nes y ra laimėjusi tūks tan- ; Vyriausia veikėja yra nauja kių būti, jie knygoje yra labai 

• Lituanistika, jos daryba ir j čio dolerių "Dirvos" literatūrinę ; atvykėlė, gydytoja Danguolė, iš-
premiją, tačiau ne visada gali- tekėjusi už Antano Pušinio, jau 
ma pasitikėti tiek laurais pasi- daugiau amerikiečio kaip lietu-
puošusiais. tiek juos uždėjusiais, vio. Pora turi ir paauglę dukre 

reikšme. 
• "Rubk* Chamber". 
• Nauji leidiniai, fihnu įvai

rumai, kultūrine kronika. 

tikri. Nepaisant t<> kad jie ko
voja už turtą, kad jie keikia, 
kad apgaudinėja ir suka. jie nė
ra kažkokie perdėm blogi, jie \ kovoje už uzsitikrinimą idealis-

Juo labiau, kad visada mūsuose lę Gailę. Kiti veikėjai yra ne- daugiau gyvenimiški nei niekšiš-1 **°i elementą atstovaująs rašy

sią proga norisi t a r t i žodį i r 
desperacijos pr i t renkt iems atei 
viams humani ta rams ir pana
šiems, kurie rezignuoja visą 
amžių pradilti fabriko, dirbtu
vės šaltuose mūruose. Reikia 
tik ryžto ir pastangų, neta ip 
jau labai didelių, i r y ra galima 
pereiti prie savo tiesioginio 
pašaukimo, kaip j au daugelis 
mūsiškių y ra ta ip padarę i r 
dabar džiaugiasi, negalėdami 
suprasti, kaip jie anksčiau t uo 
nebuvo susirūpinę. 

Kalbant apie mūsų į moks
lus besiveržiantį jaunimą, rei
kia prisiminti faktą, k a d ne 
visos JAV aukštosios mokyk
los, tiksliau — ne visi jų pro
fesoriai — mus patenkina. Čia 
kaltos istorinės aplinkybės. At
simename laikotarpį, ka i be
veik visoje Europoje — nuo 
Skandinavijos iki I tali jos bato 
smaigalio — dominavo bru ta 
lūs nacių, fašistų pareigūnai, 
net ir Ispanijai esant autori-
tatyvinio "caudiilo" kontrolėje. 
Daugelis marksist inio nusitei
kimo profesorių, palikę E u r o 
pos mokslo židinius, įsikūrė 
Amerikoje. Savo idėjas tebe
skleidžia čia ir dabar . Tėvų 
pergyvenimų atsiminimų at 
mosfera daugeliui y ra nebepa
kankama apsaugoti nuo krei
vos raudonųjų į takos. Susida
rantį pavojų reikia a tsver t i 
a t i t inkama skaityba. Pagal iau 
čia daug padės įsigilinimas į 
Lietuvos golgotos t ikrovę. 

Antra , apskri ta i paskendi
mas į savo specialybes siau-
rybę yra labai vienpusiškas, 
susidedąs iš skaidrios prošvais
tės vienoje šakoje ir ignoran-
cijos kitose. Savo asmenybės 
turtinimu susirūpinęs moksli
ninkas neapsiribos tik scien
tistine pažanga, į r ankas įduo-
dančia j am diplomą, bet s teng
sis savo tos šakos mokslinę 
pažangą įjungti į bendrą gi
lesnę filosofinę mintį, išspren
džiančią paties žmogaus gyve
nimo mįslę, ką mes randame 
krikščionybėje. Gyvenimo sau
lėleidy tada ir apie mus galės 
būti pareikšta panaši mintis, 
kokia yra iškalta I. Newtono 
antkapyje: "Čia ilsisi Izaokas 
Nevvtonas... s tropus, sumanus, 
ištikimas, gamtos, istorijos, 
Šv. Rašto tyrinėtojas. Kilnio
jo Dievo didybę j is įrodė iš
mintimi, o Evangelijos papras
tumą dienos švieson atskleidė 

i. Pr . 

Dainorynė tai lietuviško gy
venimo išpiova. gal būt. dau
giau materialistinė negu idealis
tinė, tačiau ne falšyva. l i tera
tūriškai t ikra ir jtikima. Toje 

• Kalnas "Lietuva" P a m v r o : l i teratūrinė kritika buvo labiau vedęs Danguolės brolis Gedimi- ki. Kai kam gali atrodyti dr. t o J a s Antanas Pušinis daugiau 
. •,-,. • . . . . . . - .. - T - , . i- i . --*- <T*>orcps Braqiw (prancūzas. 1882-1963: kalnyne. atsilikusi u i kūrėjus, o t a s okir-1 nas, Danguolės svainis Pranas ' Danguoki perdaug kietai sie iNukelt P«sl> i Bazelio Meno muziejus Šveicarijoj 

Muziko stalas 
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Ateina naujas ganytojas
Lietuvių išeivijai vyskupą Praną Brazį pasitinkant

Kai lietuvių spaudoje suskam
bėjo žinia, kc& Šv. Tėvas Pau
lius VI paskyrė naują lietuvį 
vyskupą, džiugus jausmas su
virpino daugelio širdis. Tai tik
rai retas įvykis, kad išeivių dva
sios reikalams •Jbūtų specialiai 
skiriamas vyskupas, kai tuo tar
pu visi katalikai per savo para
pijas jungiasi prie vietos vys
kupijų ir jų vadovų. Šitoks iš
skirtinis lietuvių pagerbimas ir 
įvertinimas turi gilią prasmę, 
nes tai įvertinimas visų bend
ros kovos už savo krikščioniš
kus idealus ir už savo laisvę. 
Todėl, naują vyskupą pasitin
kant, lietuvių visuomenei verta 
pasekti jo gyvenimo pėdomis 
ir į savo naująjį ganytoją pa
žvelgti iš arčiau.

Mokslo keliais

Vysk. Pranas Brazys yra gi
męs 1915 m. vasario 18 d. Bal- 
supių km., Keturvalakių par., 
Mariampolės valse, ir apskri
tyje. Savo gausioje šeimoje jis 
buvo priešpaskutinis. Jo abiem 
tėvams dar prieš pirmąjį karą 
teko ragauti išeivio duonos — 
jie abu yra gyvenę šiame kraš
te, dirbę paprasčiausius ir sun
kiausius darbus. Bet tėvynės il
gesys juos vėl grąžino tėvynėn, 
nors tėvas Amerikoje yra bu
vojęs net tris kartus. Ir kai ku
riems naujojo vyskupo broliams 
tėvų pėdomis teko keliauti po 
svetimus kraštus ir duoną pel
nytis dirbant svetimiesiems. Jo 
vyriausia sesuo, išauginusi šei
mą, šiame krašte jau yra miru
si, brolis Antanas, išgyvenęs 
Urugvajuje, Pietų Ameriko
je, daugiau kaip dvidešimt 
metų, taip pat prieš keletą me
tų jau yra atsiskyręs su šiuo 
pasauliu. Kiti išsklaidyti pa
vergtoje Lietuvoje arba taip 
pat per anksti užbaigę savo že
miškas keliones.

Nuo pat mažens P. Brazys 
pasireiškė kaip gabus mokinys. 
Lankydamas Marijonų gimnazi
ją Mariampolėje, visą laiką ėjo 
pirmuoju mokiniu, ypač mėgo 
kalbas. Gi šioje gimnazijoje, be 
savosios kalbos, dar buvo mo
koma keturių svetimų — loty
nų, graikų, vokiečių ir prancū
zų. Vyresnėse klasėse būdamas, 
jis jau vokiškai buvo perskaitęs 
ne tik Goethės “Faustą”, bet 
beveik visus Schillerio raštus, 
kuriuos ištisais posmais galėjo 
mintinai deklamuoti. Tokiam 
mokiniui galėjo būti pagundų

Šiame numery:
• • Veidu j Vakarus, veidu į 

Mindaugą.
• Ateina naujas ganytojas.
• Eglė žalčių karalienė Chi- 

cagoj.
• Lietuvių poezijos diena 

Bostone.
• Mūsų laikų meno pasaulis.
• Poetas įpareigotas vysku

pą pliekti.
• Vlado šlaito eilėraščiai.
• Amerikos lietuvio dovana.
• Lietuviško apdaro komedi

ja.
• Lietuvių fondo premija 

jaunimui skirtai literatū
rai.

• Spygliai ir dygliai.

PRANAS GARŠVA

pasitikėti savo gabumais ir ruoš 
tis bet kuriai profesijai. Tačiau 
nuo pat jaunystės jame ruseno 
dvasinio gyvenimo kibirkštėlė, 
kurios jis neužgesino. 1932 m. 
jis įstojo į Marijonų vienuolijos 
noviciatą, o kitų metų rugpiū
čio 15 d. padarė pirmuosius vie
nuoliškus įžadus. Baigęs 1935 
m. gimnaziją, vyresniųjų buvo 
pasiųstas Romon studijuoti fi
losofijos. Čia Angelicum univer
sitete 1937 m. geriausiu pažy
miu padarė licenciato laipsnį.

Tuo metu Lietuvos marijonai 
kaip tik įsteigė saviems studen
tams filosofijos institutą ir P. 
Brazį parkvietė iš Romos dėsty
ti filosofijos, eksperimentinės 
psichologijos ir hebrajų kalbos. 
Dvejus metus padirbėjęs aukš
tųjų mokslų dėstytoju, turėjo 
grįžti Romon studijuoti teologi
jos ir ruoštis kunigystei, bet 
1939 m. prasidėjęs antrasis Pa
saulinis karas užkirto visus ke
lius išvykti į Italiją. Tada jis 
studijuoja teologiją Vytauto Di
džiojo universiteto teologijos 
fakultete. 1940 m. vasarą pasi
traukė į Vokietiją, o iš ten — 
pas marijonus į vokiečių oku- 

Vysk. P. Brazys, studentas Pra
hos universitete 1942 metais

puotą Varšuvą, kur kunigų se
minarijoje vienerius metus buvo 
filosofijos profesorium. Gavęs 
leidimą, šiaip taip pasiekė Pra
hą ir įstojo į tenykštį vokiečių 
universitetą toliau tęsti teologi
jos studijų. Prahoje, Čekoslova
kijoje, studijavo 1941—1944 m., 
padarydamas teologijos licen
ciato laipsnį. Ten 1942 m. gruo
džio 19 d. buvo įšventintas ku
nigu.

Karo pabaigos kun. Brazys 
sulaukė Vokietijoje, bet 1945 m. 
rudeniop jam pavyko išvykti į 
Italiją, kur yra marijonų cent
rinis namas ir tarptautinė ko
legija. Čia jis vėl tuojau pra
dėjo gilintis aukštuosiuose teo
logijos moksluose, 1946 m. gau
damas teologijos daktaro laips
nį. Bet mokslui galo dar vis ne
buvo. Jis per porą metų, nors 
būdamas studentų prefektu ir 
kurį laiką noviciato vedėju, pa
rašė filosofijos disertaciją ir, 
1948 m. ją apgynęs, gavo ant
rąjį daktaratą.

Misionierius P. Amerikoje

Amerikos marijonai jau prieš 
keletą metų (1939) buvo įstei

gę parapiją Argentinoje. Para
pija buvo mišri — aptarnavo 
apie 20 tūkstančių lietuvių ir 
apie Išrūkstančių vietinių gy
ventojų? Darbo ten buvo daug, 
o darbininkų maža. Kun. P. Bra
zys su keliais kitais buvo pa
siųstas misijų darbui. 1948 m. 
birželio 6 d. jis pasiekė Buenos 
Aires uostą. Nors ten reikėjo 
mokėti ir ispanų kalbą, bet jis 
tuojau tos kalbos pramoko ir 
pilnai įsijungė į darbą tarp tan 
kraštan emigravusių lietuvių ir 
vietos gyventojų, net kurį laiką 
kapelionaudamas ligoninėje.

Argentinoje dabartiniam vys
kupui teko praleisti beveik de
vynerius metus, einant įvairias 
pareigas: buvo kandidatų į vie
nuolyną mokytojas ir noviciato 
vedėjas, nuo 1952 m. pradžios 
Avellanedos vienuolyno vyres
nysis ir Aušros Vartų parapijos 
klebonas. 1954 m. paskirtas Ro- 
sario marijonų vyresniuoju ir 
naujai įsteigtos Šv. Kazimiero 
par. klebonu. Čia reikėjo orga
nizuoti pačią parapiją, ypač 
skurdžių rajone šalpos darbus. 
Jam vadovaujant, ta veikla bu
vo labai gražiai išplėsta, vietos 
gyventojai, kurių dauguma bu
vo nekrikštyti ir gyveno netei
sėtoje moterystėje, pradėjo 
jungtis į parapijos gyvenimą, 
krikštydamiesi ir priimdami mo
terystės sakramentą. Jaunimui 
reikėjo mokyklos. Jis tuojau vie-

EGLĖ ZALCIl! KARALIENĖ CHICAGOS SCENOJ
Pasakiškojo spektaklio įspūdžiai realybėje

Šių metų sausio mėn. 30 ir 
31 d. Jaunimo centre, Chicago
je, įvyko Scenos darbuotojų są
jungos rengtas K. Jurašiūno 3 
veiksmų liaudies pasakos “Eg
lė žalčių karalienė” pastatymas.

Būrys pasiaukojusių širdžių 
ir rankų

Pasaką režisavo Zita Keva- 
laitytė, o jai talkininkavo: dail. 
Jurgis Daugvila (dekoracijos), 
Vanda Balukienė (kostiumai), 
Gražina Giedraitienė (jos stu
dijos baletas), Kazys Cijūnėlis (Nukelta į 4 psl.)

K. Jurašiūno “Eglė, žalčių karalienė” Jaunimo centro scenoje, Chicagoje. Iš kairės į dešinę: Žilvinas — 
Leonas Barauskas, Eglė — Alė Kėželienė; jų vaikai: Drebulė — Elena Bradūnaitė, Ąžuolas — Saulius 
Grėbliūnas ir Uosis — Leonas Valaitis. DekoracijosJurgio Daugvilos.

Vyskupas Pranas Brazys

nuolyno patalpose suorganizavo 
mokyklą, kuri šiuo metu jau 
yra gražiai išaugusi ir turi nau
jas patalpas. • ,

t- • ‘
Spaudos darbuose

Nuvykęs Argentinon, kun. 
Brazys pamatė, kad be savo 
spaudos negalima pasiekti po 
didžiulį Buenos Aires miestą ir 
jo apylinkes išsibarsčiusių tau

ANATOLIJUS KAIRYS

(apšvietimas), Česlovas Rukui- 
ža (scenos technika) ir Pranas 
Beinoras (rež. padėjėjas). Vai
dino: Alė Kėželienė, Leonas Ba
rauskas, Birutė Briedienė, Juli
ja Cijūnėlienė, Algimantas Di- 
kinis, Vidmantas Rapšys, Pra
nas Beinoras, Romas Stakaus- 
kas, Stasys Bernatavičius, Emi
lija Gepnerienė, Marija Leme- 
šytė - Dikinienė, Saulius Grėb- 

tiečių. Todėl dar 1948 m. rugsė
jo mėnesį jo iniciatyva buvo 
pradėtas leisti dvisavaitinis laik
raštis “Laikas”, kurį jis pats 
iki 1952 m. ir redagavo. Tapęs 
klebonu, net ir vietiniams įstei
gė dvisavaitinį parapijos laik
raštį “Madre de Misericordia” 
(Gailestingumo Motina), kurio 
antrą laidą vėliau kas mėnesį

(Nukelta į 2 psl.) 

liūnas, Leonas Valaitis, Elena 
Bradūnaitė ir Elena Petrokaitė - 
Rukuižienė. Baletą šoko: Jani
na Kojelytė, Vida Galėnaitė, 
Rasa Lakaitė, Loreta Grybaus
kaitė.

Pastatymui įvairiais darbais 
ir patarimais talkino: M. Krip-. 
kauskienė, B. Jasaitienė, O. 
Andrejauskienė, A. Šimkus, K. 
Veselka, P. Armonas, J. Korsa
kas, J. Briedis, K. Oželis ir kt. 
Scenos darbuotojų sąjungai,

VEIDU Į VAKARUS, VEIDU 
Į MINDAUGĄ

Vasario šešioliktajai artėjant
Kovodami už savo tautos 

laisvę, mes vis kiekviena pro
ga prisimename ir pasauliui 
primename, kad nuo amžių esa
me Vakarų kultūros tauta, kad 
rytietiškas despotizmas, šiais 
laikais labiausiai įsikūnijęs ru
siškam bolševizme, lietuviška
jai dvasiai yra perdėm sveti
mas. Artėjant Vasario šešio
liktajai, šia prasme vienur ki
tur užsimenama spaudoje, apie 
tai bus kalbama ir iškilmių sa
lėse. Tačiau vien tik kalbų bei 
raštų šia Vakarų kultūros pa
sirinkimo tema nūdieninėje si
tuacijoje mums turėtų neužtek
ti. Daugiau kaip prieš 700 me
tų mūsų tautos pasirinktąją 
kryptį į Vakarus turėtume ne
beatskiriamai ir oficialiai su
jungti ir su Vasario šešiolik
tosios diena. Tad šiemet pri
valėtume visur minėti 712 
m. nuo Mindaugo vainikavimo 
Lietuvos karaliumi ir 46 m. 
nuo valstybės atkūrimo.

Suprantama,, įsigalėjusią tra 
diciją — minėt# tik Vasario 16 
— nėra jau taip lengva nuga
lėti. Ak, pagaliau čia apie ko
kį nugalėjimą neturėtų būti ir 
kalbos, nes, drauge švenčiant 
ir šimtametinę sukaktį, pati 
Vasario šešioliktoji įgauna kur 
kas reikšmingesnį kontekstą. 
Tampa akivaizdu, kad toji lais
vės diena čia nebuvo prisegta 
kokiai iš nežinios ar kultūrinės 
tuštumos išnirusiai tautai, bet 
kraštui, prieš septynis šimt
mečius jau tapusiam valstybi
ne ir kultūrine prasme Vakarų 
Europos dalimi.

Ir labai gaila, kad šitas mū
sų tautos istorinio subrendi
mo akcentas buvo pamirštas 
pastaruoju nepriklausomybės 
laikotarpiu, jokios iškilmės 
jam nepaskiriant, net prie Va
sario šešioliktosios šventės ne
prijungiant jokios mindauginės 
dalies.

Tiesa, lig šiol mes nežinome 
nei Mindaugo krikšto, nei Min
daugo vainikavimo karaliumi 
dienos, nei mėnesio. Žinome tik 
metus. Tačiau viena reikšmin
ga diena Mindaugo veikloje 
yra išlikusi, būtent: 1251 me
tais, liepos mėnesio 17 dieną 
Mindaugo pasiuntiniai, vado
vaujami lietuvio didiko Par- 
naus, atvyksta į Milaną, čia 
priimami Popiežiaus Inocento 
IV, kurio jie prašo karališkojo 
vainiko savo pasikrikštijusiam 
valdovui Mindaugui, išgauda- 
mi iš Popiežiaus tvirtą, vėliau 
ir ištesėtą, karūnos pažadą. 
Argi ši liepos 17 diena nega
lėjo tapti faktu ir simboliu 
mūsų, kaip krikščioniškos tau
tos, be jokių tarpininkų pasu
kimo į Vakarus? Ir tiesiog rei
kia stebėtis, kaip lig šiol anoji, 
tokia brangi mums diena buvo 
palikta beveik užmarščiai. Mū
sų situacijoje kitos tautos se
niai ją būtų paskelbusios savo 
tautine švente.

Trumpu pastaruoju nepriklau 
somybės laikotarpiu džiaugs
mas vien tik Vasario šešiolik
tąja gal buvo psichologine 
prasme ir pateisinamas: mes 
buvome kaip maži vaikai, už
burti ir besidžiaugią tokia aki* 

nančia laisvės dovana, kad vi
sa kita mums atrodė blunka 
prieš Vasario šešioliktąją. Ta
čiau dabar, kai to laisvės 
džiaugsmo jau nebėra, kai 
džiūgauti progos tokios retos 
arba jų ir visai nebeįžiūrime, 
yra labai patogus laikas drau
ge su Vasario šešioliktosios 
minėjimu įkūnyti ir kitą pras
mingą tradiciją — minėti ir 
Lietuvos valstybės įsijungimą 
į Vakarų Europos tautų bend
ruomenę, minėti Mindaugo vai
nikavimo sukaktį.

Gi pasilikdami vien tik prie 
Vasario šešioliktosios akto, 
mes pasauliui vis prisistatysi
me tik kaip tauta, gana jauno 
ir trumpo valstybingumo. Tik 
46 metų. O ir iš tų tik 22 me
tai nepriklausomybės. Greitai 
ir tuo bus nepatogu girtis, kai 
visas spiečius Afrikos ir Azi
jos tautų atrodys laisvėje jau 
išgyvenusios ilgiau, mums pa
tiems neakcentuojant lietuvių 
tautos laisvės šimtmečių.

Jaunystė yra puikus ir ža
vus dalykas. Tačiau kai suau
gęs žmogus sąmoningai ar ne
sąmoningai vis giriasi tik savo 
jaunyste, lyg kitokių kreditų 
nebeturėtų, viskas ima atro
dyti kažkaip nesubrendėliškai. 
Ar nepastatome kartais ir lie
tuvių tautos panašion situaci- 
jon, pasauliui tautinės šventės 
proga rekomenduodamiesi tik 
Vasario šešioliktosios aktu?

Tačiau aiškaus subrendimo 
žymių ta prasme, apie ką čia 
kalbame, pastaruoju metu jau 
regime apsčiai. Kai kurios lie
tuvių kolonijos (sakysim, Bal- 
timorė) jau eilė metų Vasa
rio šešioliktąją yra pavertę ir 
Mindaugo vainikavimo diena, 
pats jaunimas savo “Ateities” 
žurnale pernai rašė už 700 me
tų valstybingumo šventės ak
centą, net patys jauniausieji 
(pranešimas prieš pamokslą 
bažnyčioje) Marųuette Parko 
lituanistinėje mokykloje, Chi
cagoje, šiemet mini ne tik 46 
metus nuo nepriklausomybės 
atkūrimo, bet ir 712 metus 
nuo Mindaugo vainikavimo. 
Taigi, pačioje mūsų visuome
nėje jau spontaniškai tai vie
nur, tai kitur keliamas ir dau
giau kaip 700 metų mūsų tau
tos valstybingumo akcentas, 
drauge minint ir Vasario še
šioliktąją. Ar neturėtų į šitai 
savo dėmesį atkreipti ir centri
niai mūsų politinio, visuomeni
nio ir kultūrinio darbo veiks
niai, kurių Vasario šešiolikto
sios proga surašytuose atsi
šaukimuose bei paraginimuose 
vis dažnai teminima tik nepri
klausomybės atkūrimo diena? 
Pats laikas būtų dabar ir mūsų 
veiksnių viršūnėms žengti nau
ją žingsnį, visur oficialiuos 
šventiniuos pareiškimuos užak
centuojant ir Mindaugo vaini
kavimo metus. Ypač to reikėtų 
nepamiršti, kai šventės proga 
angažuojami Amerikos val
džios žmonės lietuvių tautos 
laisvės dienos minėjimui šio 
krašto kongrese, senate ar ir 
atskirose mūsų kolonijose.

(Nukelta į 2 paL) .



y'Į Lietuvos \ 
/ nacionalinė i
\ K\.M?.'ivvdo J

*» <>;

ANTROJI DALIS / 1965 METAI , VASARIO MĖNESIO 13 D. / FEBRUARY 13 , 1 9 65 / PART TWO N R. 3 7 (1)

Pierre Teilhard de Chardin
moderni minties pasaulio sensacija

JUOZAS PRUNSKIS
Chicagos universitete sausio 

mėn. paskutinėmis dienomis 
mokslininkų — protestantų teo
logų suvažiavime, be kitų stu
dijų, buvo entuziastingai iškel
tos Pierre Teilhard de Chardin 
filosofinės mintys. Kas gi buvo 
tas Prancūzijos jėzuitas ir ko
kios gi buvo jo filosofinės re- 
veliacijos, kad jos nugali kon
tinentų ir konfesinio uždarumo 
ribas ir jomis taip plinta susi
domėjimas mokslo pasaulyje? 
Šiemet gera.proga su tuo susi
pažinti, minint 10 m. sukaktį 
nuo Chardin mirties. Susidomė
jimas juo nepaprastai auga. 
Mokslininkas Helmut de Terra, 
drauge su Chardinu dalyvavęs 
geologinėse ekspedicijose, para
šė atsiminimus “Memories of 
Teilhard de Chardin”, Claude 
Cuenot neseniai davė biografi
ją "Teilhard de Chardin”, J. A. 
V. geologas J. Huxley aprašo 
bendrus tyrimus su Chardin Ki
nijoj, Afrikoj, Europoj ir JAV- 
se knygoj “In the Field with 
Teilhard de Chardin”.

Didis buvo filosofinės minties 
milžinas Tomas Akvinietis. Tai 
šimtmečiais išliekąs minties pa
saulio švyturys, pasiekęs pačias 
aukštumas, bet jei sakytume, 
kad jis įkopė į pačią krikščio
niškojo mintijimo viršūnę ir jau 
toliau nebėra nei kur, nei kam 
eiti, pasiduotume kultūrinio po
lėkio stagnacinei rezignacijai, 
kapituliuotume žmogaus minties 
pastangos kelyje; apsvaigę to 
genijaus laimėjimais, pasineštu- 
me į šimtmetinį minties letar- 
ginį miegą.

PRIMIRŠTAS KULTŪRINIS
Šventės akcentas

Optimistiškos filosofijos 
pranašas

Ačiū Dievui, taip nėra. Vienu 
iš to įrodymų yra plačiame min
ties pasaulyje didelio susidomė
jimo sukėlusi Pierre Teilhard 
de Chardin optimistiškoji filo
sofija. Jo knygų skaitymas, tai 
išgyvenimas to pasigėrėjimo, 
kokį jauti, sekdamas mūsų St. 
Šalkauskio ar mūsų kaimyno VI. 
Solovjovo sklandžią kultūros ir 
dvasios kultūros sklaidą. Jei Šal
kauskis ir Solovjovas žavi mus 
jų filosofijoje daugiau ar ma
žiau įsikūnijusia rytų ir vaka
rų filosofijos sinteze, tai Char
din — žavi sinteze tarp gamta
mokslio ir krikščionybės. Char
din buvo geologas, paleontolo
gas, evoliucijos evangelistas, 
bet ir nuoširdus jėzuitas. Jo min
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ties pasaulis turtingas naujojo 
eksperimentinio mokslo patirti
mi ir krikščioniškos minties gi
lumu, humanisto optimizmu ir 
scholastinio - jėzuitiško išlavin
to mintijimo logiškumu.

Tiesa, bekraščio optimizmo 
pagautas, jis pasiduoda pagun
dai reikšti viltis, kad ir mark-

Plerre Teilhard de Chardin
I 

sizmas ras darną su krikščiony
be, tačiau jis ir jo filosofija yra 
toli nuo grubaus marksistinio 
materializmo; anos jo viltys tė
ra padarinys jo atkaklaus sin
tezės ieškojimo ir gali būti aiš
kinamos kaip įrodymas jo pa
žiūrų platumo ir tolerantišku
mo. Patiriamųjų mokslų, pale
ontologinių atradimų ir moder
niojo gamtamokslio laimėjimų 
sužavėtas, vietomis jis lyg žiū« 
retų ir į dvasios pasaulį iš ma
terialistinio (suprantant tai 
kaip filosofinę kryptį, ne kaip 
jo charakterio savybę) taško, 
tačiau labai ryšku, kad ta jo 
žaismingai įdomi filosofija sa
vo vizijų viršūnėse veda į krikš
čionybės šviesą.

Chardiną skaityti nelengva. 
Ne tik dėl to, kad jis eilinį skai
tytoją yra toli pralenkęs dabar
ties gamtamokslio plotuose, ne 
tik dėl jo filosofinės sklaidos 
gilumo, bet ir todėl, kad jis, 
kaip minties pranašas, daug 
toliau pasiekia, negu vidutinio 
žmogaus sąvokų žodynas leid- 
džia išsireikšti. Jam tenka žo
džiams ieškoti naujų sąvokos 
atspalvių ir naujoms sąvokoms 
naujų žodžių. Tas jo filosofinę 
mintį daro sunkiau aptariamą 
bei išverčiamą, bet vis dėlto ne
seniai pasirodęs anglų kalba jo 
essays vertimas “The Future 
of JVIan” (Harper & Row, New 
York, 319 psl., $5) mus įmano
mai su jo straipsniuose išreikš
ta filosofine pasaulėžiūra supa
žindina. (Ši knyga pasirodė spa
lio mėnesį ir jos jau parduota 
25,000, o Chardin knygos “The 
Phenomenon of Man” jau par
duota 110,000 egzempliorių.)

Sunkiai aptariamas, bet žavus

Persisunkimas Vakarų kultū
ra, geologinės ir paleontologinės 
studijos Oriente, rytiečių pa
saulio pažinimas, gimtosios 
prancūzų kalbos elegancija ir 
išsireiškimų turtingumas, jo 
minties pasaulį daro intelekto 
lobių šaltiniu, lakų, sunkiau per
teikiamą, bet labiau žavų jame 
įsijungti.

Pagrindinė Chardino mintis 
yra skelbimas, kad aukščiau
sias visatos evoliucijos žiedas 
— žmogus yra laiko nešamas 
į tolimesnį aukštesnės evoliuci
jos tarpsnį, apsireiškiantį aukš
tesne dvasios kultūra ir visą 
žmoniją jungiantį į vieningo 
kultūrinio polėkio skruzdėlyną. 
Savo minėtoje knygoje jis sako:

— Ką mes dabarties pasauly
je matome, tai ne vien tik žmo
nių dauginimasis, bet ir nuola
tinis žmpgaus kilimas. Taigi, 
žmogus nėra dar zoologinio su
brendimo viršūnėse. Psicholo
giškai dar jis netarė savo pas
kutinio žodžio. Vienoj ar kitoj 
formoj gimsta kažkas ultra hu
maniško...

Stagnacija ar tolimesnė 
evoliucija

Dabaranę žmoniją Chardin, 
pagal pasaulėžiūrą, dalina į du 
lageriu: vieni žiūri į horizontą 
ir, visu savo naujai atrastu ti
kėjimu į žmonijos pažangą, šau
kia: “Mes nestovime vietoje, 
judame”, kiti — nekeisdami 
pozicijos, atkakliai stovėdami 
vietoje, tvirtina — “Niekas ne
sikeičia”.

Tačiau Chardinas primena, 
kad tas, ką mes laikome žemės 
organizmų pastovumu, kaip tik 
gal yra tik labai lėtas jų kei
timasis. Kas 
kaip tik šiuo 
muoja nauji 
rai žemėje? 
tvirtina;
lauš tikrovės vertinimo, reikė
tų pasirinkti tarp pilno evoliu
cijos proceso ar tarp visiškos 
pasaulio stagnacijos, tarp tų 
dviejų kraštutinių absoliučių 
padėčių, mes nesvyruodami pa
sirinktume pirmąją prielaidą”. 
Kitaip sakant, Chardin priima 
evoliucijos tiesą. Evoliucijos 
procesą jis laiko esant nuolati
niame vyksme, pasiekiantį vir
šūnę sąmonės išryškėjimo pa
saulyje ir einantį visuotinės

gali tvirtinti, kad 
momentu nesifor- 
gyvenimo kontū- 

Chardin drąsiai 
'Jeigu, ieškant tiks-

RELIGINE GAIDA SOLŽENICINO PROZOJE
Požeminė literatūra Sovieti- 

joje nuolat plečiasi. Ji eina iš 
rankų į rankas kukliuose rank
raščiuose: kartais šapirografuo
tuose, dažnai rašalu išvedžiotuo-

Aleksandras Solženicinas
v

Lietuvių koplyčios iWashingtone altoriaus ir jo aplinkos projektas. Al
toriaus mensa ir šonai bus balto marmuro. Ant laukų granito masyvo, 
spalvotų mozaikų fone stovės skulptoriaus V. Kašubos Šiluvos Švč. 
Marijos statula. Viršuje nišos mozaikiniai įrašai lietuvių ir anglų kal
ba. Dail. A. Elskaus lubų mozaikoje bus regimi Aušros Vartų, Trakų, 
Žem. Kalvarijos ir Pažaislio Švč. Marijos paveikslai.

bendros žmonijos sąmonės iš
ryškėjimo kryptimi.
Žmonijos kolektyvinė sąmonė

Atskirų individų žmogiškasis 
pažangumas buvo atsiektas 

se. Šiandien privačių rankraš
čių platinimas yra vienas pa
grindinių intelektualinio bendra
vimo būdų Sovietų Sąjungoje.

Daugelis tokių rankraščių, 
dažniausiai pasirašytų slapyvar
džiais, pasiekė Vakarus — dalis 
jų buvo išspausdinti, šiandien 
jie užima ilgą knygų lentyną; 
šiandien jau galima kalbėti apie 
laisvąją literatūrą Sovietijoje: 
supančiotų rankų, bet laisvos 
dvasios.

Iš tokių privačių rankraščių 
žymieji sovietų literatai sužino
jo apie Josifo Brodskio poezi
jos aukštą kokybę. Kai Brods
kis buvo apkaltintas “parazitiz
mu”, būrys sovietinio meno įžy
mybių pasiuntė partijai prašy
mą jį paleisti. Pasirašiusiųjų tar
pe buvo Šostakovičius, Achma- 
tova, Čukovskis, Teismo salėje 
slapčia nurašyta Brodskio by
los eiga pasiekė vakarų spaudą.

Šiomis dienomis į “požeminių” 
rašytojų šeimą įsijungė garsus- 
sis Aleksandras Solženicinas, 
“Vienos dienos Ivano Denisovi- 

prieš tūkstančius metų, bet dar 
lieka kita vystymosi kryptis — 
žmonijos kolektyvinė sąmonė, 
visuotinasis žmoniškėjimas, at-

(Nukelta į 2 pusi.)

čiaus gyvenime” autorius. Jo 
poetinės prozos fragmentai 
rankraščio pavidale keliauja po 
Maskvos ir Leningrado rašytojų 
privačius susirinkimus. Keletas 
jų nukeliavo ir Vakaruosna, kur 
juos išspausdino amerikiečių sa
vaitraštis “The New Leader.

Abejotina, ar Solženicino po
emoms prozoje kada teks išvysti 
sovietinės spaudos puslapius. Jų 
pagrindinė tema yra Rusijos 
dvasinis nuosmukis. Jų pagrin
dinė emocija — liūdesys dėl re
ligijos nykimo Rusijoje. Čia bū
dinga ištrauka iš jo fragmento 
“Keliaujant Okos pakrantėmis”: 

“Bekeliaudamas centrinės Ru
sijos nuošaliais keliais, pradedi 
užčiuopti raktą į taikųjį Rusijos 
gamtovaizdį. Tai — bažnyčios. 
Bėgdamos į kalvų papėdes, lip
domos į kalnelius, iškildamos 
kaip baltos ir raudonos carinos 
virš plačių upių savo lieknomis, 
išskaptuotomis, įvairiausiomis 
varpinėmis, pakildamos virš 
kasdienybės šiaudinių stogų... 
jos linkčioja viena kitai iš toli;

Vasario šešioliktąją, minė
dami mūsų tautos laisvės dieną 
ir tautos šimtmetinį valstybin
gumą, spaudoje ir iškilmėse 
rašome ir kalbame daugiau tik 
apie visuomeninę bei politinę 
šios temos pusę. Kultūrinis as
pektas vis būna tik kaip so- 
listinis, koncertinis bei dekla- 
macinis priedas prie šventės 
politinio kamieno. Mes toly
džio imame pamiršti, kiek lie
tuvių tauta savo didžioje praei
tyje yra netekusi kreditų sa
vo pačios ateičiai, kai buvo 
priversta visas jėgas ir visą 
dėmesį sukaupti vien tik į po
litinę valstybės egzistenciją. 
Mes taipgi primirštame, kad 
ir devynioliktojo šimtmečio 
mūsų tautinio atgimimo pro
cesas savo pagrinduos buvo 
daugiau kultūrinis visuome
nės brendimas, be kurio var
gu ar būtų laimėta ir politinė 
laisvė. Tauta į Vasario šešio
liktosios aktą atėjo ne tiek 
ugnimi ir kalaviju, kiek susi
žavėjimu savo tautos praeiti
mi, jos liaudies tautosakiniais 
ir tautodailiniais lobiais, jos 
rašytojų puslapiais, jos muzi
kų melodijomis, dailininkų 
drobėmis ir kitų kitokiomis 
kultūrinėmis apraiškomis. Ži
noma, visa tai finaliniame 
veiksme dar reikėjo užant
spauduoti ir nepriklausomybės 
kovų ir šiemet minimos parti
zanų epopėjos krauju. Tačiau 
tai nė kiek nenuvertina ir ano 
pirmapradžio, kultūrinio mūsų 
laisvės daigo, ypač visame šių 
dienų pasaulio situacijos kon
tekste, kada ir savo politiniu 
svoriu, ir jėga, ir savo mate
rialiniais turtais vargu ar be
galime su didžiaisiais lenkty
niauti.

šitai aiškiai buvo pradėta 
suprasti jau ir antrajame ne
priklausomybės dešimtmetyje 
pačioje Lietuvoje. Ryškiai pri
simena šitoks faktas. 1935 me

iš paskirų kaimų, nežinomų vie
nas kitam, jos kyla į vienatinį 
dangų. Ir kur bekeliautum lau
kuose, pievose, toli nuo bet ko
kios gyvenvietės — niekad nesi 
vienas...

“Bet įžengęs į tas vietoves pa
stebi, kad iš tolumos tave svei
kino ne gyvieji, bet negyvėliai. 
Kryžiai jau seniai nulaužti ar 
sulenkti; apleista kupolą spok
so į tave surūdijusių griaučių 
skeletu...; dešimtmečių lietus 
išblukdė skaidrius paveikslus, 
kuriuos dabar dengia nešvan
kūs įrašai”.

“Bažnyčios prieangy riogso 
tepalo statinės, traktorius puš- 
kena atgalias jų link... Anoj 
bažnyčioj ūžia metalo staklės. 
Šita užrakinta, tyli. Arba, baž
nyčioj, po bažnyčia — klubai. 
“Mes padidinsim pieno produk
ciją”, “Poema apie taiką”, “Di
džioji pergalė”.

“Čionykščiai žmonės visad bu
vo gobšoki, dažnai nelabai ge
ri. Bet vakariniai varpai su
skambėdavo, nuplaukdavo kai
mu, lauku, mišku. Jie priminda
vo žmogui, jog reikia atidėti į 
šalį menkus, žemiškus rūpes- 

tais įsteigus Valstybinę litera
tūros premiją, po to kasmet 
Vasario šešioliktosios išvaka
rėse ji buvo įteikiama lai
mėjusiam rašytojui iškilmin
game literatūros vakare Kau
no Valstybiniame teatre. Toji 
literatūrinė tautos iškilmė, su
jungta su tautos laisvės diena, 
greitai tapo neatskiriama šven
tės dalimi. Sukeliant platų vi
suomenės dėmesį grožinei kny
gai, iškilme lyg ir būdavo su
vedamas vienerių metų litera
tūrinis balansas, juo laibiau, 
kad ir kitos įvairių leidyklų 
bei organizacijų skiriamos pre
mijos būdavo taipgi ten pat 
rašytojams įteikiamos. Visos 
leidyklos, iš anksto žinodamos 
iškilmės datą, stengdavosi sa
vo knygas išleisti atitinkamu 
laiku, kad jos suspėtų premi
joms kandidatuoti.

Šitai prisimenant ir konkre- 
tinant šios dienos “Kertinės 
paraštės” temą, siūlytume šią 
tradiciją atgaivinti ir laisvaja
me pasauly. Žinome, kad anos 
mūsų valstybinės literatūros 
premijos tęstinumą ligi šiol 
čia yra išlaikiusi kasmet ski
riama Lietuvių rašytojų drau
gijos premija. Tai aukščiau
sias laisvojo lietuvio rašytojo 
įvertinimas. Tik vis gaila, kad 
lig šiol tuos 500 dolerių turi 
suelgetauti pati Draugijos val
dyba. Šitas faktas kasmet at
neša tam tikro netikrumo, nes 
vis nėra šimtu procentų aiš
ku, ar pavyks pakartotinai 
tuos reikalingus pinigus su
telkti.

Tad ar nebūtų parankus, da
barčiai ir ateičiai visą šį rei
kalą labiau užtikrinantis toks 
problemos sprendimas. Saky
sim, Lietuvių fondas kiekvie- 
neriais metais iš savo procentų 
geriausiai tų metų lietuviška
jai grožinei knygai skiria tuos 
penkis šimtus (o gal būtų ga-

(Nukelta į 2 psl)

čius, paaukoti valandėlę, paau
koti mintis — amžinybei.

“Tasai varpų skambėjimas, 
kuris šiandien mus tepasiekia 
iš senų dainų, pakeldavo žmo
nes, neleisdavo jiems nusmukti, 
tapti keturkojais.

“Į tuos akmenis, į tas var
pines mūsų protėviai sukaupė 
viską, kas juose buvo geriausio, 
visą jų gyvenimo sampratą.

“ ‘Laikykis, Vitka, dar sykį, 
nenuleisk rankų’.

Dabar, kinas šeštą, šokiai aš
tuntą...”

Taip Solženicinas aprašo Ru
sijos gamtovaizdžio suvulgari- 
nimą, nudvasinimą komunistinė
je sistemoje.

“Vienai dienai Ivano Deniso- 
vičiaus gyvenime” pasirodžius, 
komunistų kritikai sveikino Sol- 
ženiciną, kaip taurų “socialis
tinį žmogų”, kursai net ir kon
centracijos stovykloje neprara
do tikėjimo partija.

Solženicino poetinės prozos 
fragmentai rodo, jog jo tikėji
mas maitinasi ne partijos dog
ma, bet tradiciniu religingumu.

P. V.
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Jėzuitų auklėti sukilėliai
Zemaitkiemėnų "buntas"

■

prieš rusus f
TAI, KO KITI NEBANDĖ

Žemaitkiemis yra mažas mies
telis ir nemaža parapija. Seniau 
jai priklausė ištisa sritis, sieku
si Balninkų, Kurklių, Vidiškio, 
Liduokių, Želvos. Nei viena šių 
vietovių tada neturėjo bažny
čios nei kunigo.

Šia sritim pirmasis susirūpi
no vysk. Valerijonas Protasevi- 
čius. Jisai, vos gavęs jėzuitų 
Vilniui, pasirūpino, keletą jų at
siųsti Žemaitkiemin — centri- 
nėn šios srities vietovėn. Jėzui
tai, Tėvo Albino dėka, 1568 m. 
pastatė čia pirmąją medinę baž
nyčią.

Ryšys su žemaičiais
Žemaitkiemio vardas greičiau

siai atsirado ne su jėzuitais. “Že
maitiškas) kiemas” turėjo bū
ti jau prieš tai. Jėzuitai jį tik 
išgarsino, kąip matysime toliau. 
Šio vardo ryšys su žemaičiais 
vis dėlto galėjo būti dar iš Vy
tauto laikų. Dėl to kai manęs 
kartais klausia, ar nesu žemai
tis, atsakau: iš Žemaitkiemio! 
Turiu galvoj ne tik tą spėjamą 
ryšį, bet ir kitus faktus.

Ganydami žemaitkiemėnus, 
jėzuitai rankiojo įvairią etno
grafinę medžiagą, liečiančią pa
gonybės liekanas, ją užrašinėjo 
ir siuntinėjo į savo centrą Ro
moje. Iš tos medžiagos vėliau 
lenkų istorikai sukūrė įdomią 
istoriją. Jie visą Žemaitkiemio 
“pagonybę” priskyrė žemai
čiams. Žemaičių šlovė dėl to 
kentė ilgoką laiką, kol žemaitis 
Z. Ivinskis neseniai tą “gėdą” 
nuplovė, grąžindamas aną pa
gonybę vėl žemaitkiemėnams.

Žemaitkiemis įsipynė į žemai
čių garsą ypač 19 a. pabaigoj. 
Žemaičiai atkakliai gynė savą
sias bažnyčias prieš caro rusus 
Tytuvėnuose, Kęstaičiuose, Ši
luvoj, Kelmėj, o ypač Kražiuo
se — kitados garsiame jėzuitų 
židinyje. Aukštaičiuose tokia 
stipri atspara tepasireiškė Že
maitkiemyje. Nedaug tetrūko, 
kad šis “žemaičių kiemas” bū
tų tapęs pirmaisiais Kražiais. 
Bet rusų policija ir kazokai ne
drįso su žemaitkiemėnais eiti 
į atvirą kovą, kaip rašė 1893 
balandžio 15 “Žemaičių ir Lie
tuvos Apžvalga”. Pačios Kra
žių skerdynės įvyko tik po 
gero 
šoko 
tus”. 
sias 
rusus. Bet, grįžtant atgal, o

pusmečio, bet jos pra- 
visus buvusius “bun- 

Kražiai pasidarė ryškiau- 
simboiis visų kovų prieš

Bangos šešėliai (1961)K. Žorotmskis
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STASYS YLA

žvelgiant plačiau mūsųypač
kultūros bei kovų istorijon, da
rosi įdomi ir vienos parapijos 
heroika.
Ką sužinome iš “Apžvalgos”?

Šį Žemaitkiemio įvykį "Ap
žvalga” taip pristato. “Pernai 
(1892) sudegė čionai bažnyčia. 
Žmonės, neturėdami kur mels
tis, kuoveikiausiai sau padirbo

Kun. Stasys Yla, šiuo metu ilges
niam laikui išvykęs Romon rinkti 
medžiagos jo rašomai studijai apie 
Šiluvą, kuri bus išleista ryšium su 
lietuvių paminkline koplyčia Wash- 
ingtone.

mažą sopą (namelį iš lentų), 
žinoma, be policijos pavelijimo. 
Apie tai išgirdo vietinis “pris- 
tovas”, kurs atvažiavęs ir ap
žiūrėjęs, viską pranešė guber
natoriui (Kaune, Y.); tasai, ži
noma, kuoveikiausiai tą visą 
pristatė general - gubernatoriui 
p. Kochanovui, kuris tebebuvo 
dar Vilniuje. Ponas Kochano- 
vas tuojau prisiuntė savo val
dininkus ištirti; kas statė tą 
sopą, kas davė medžiagą, kas 
liepė statyti? Tardymui užtru
kus parvažiavo į Vilnių pons 
Oževskis (naujas generalguber
natorius, Y.), tasai 'buvęs žan
darų “tėvas”, ir jau visi galvo
jo, kad tas dalykas pasibaigs 
nieku. Bet neseniai p. Oževskis 
paskelbė tokią rezoliuciją: pa
rapijos kleboną kun. Gulbiną 
išsiųsti į Vologdos guberniją 
septynių metų atgailai; kun. 
Stapulionį iš Poželvos (tos pa

rapijos filija), kad jis pardavė 
tai šopai statyti lentas, nubaus
ti 300 rublių ir keletą ūkininkų, 
kurie padėjo tą šopą statyti, ke- 
letai mėnesių įkišti į cypę. Tai 
matote, p. Oževskis padarė pir
mą “linksmybę” visiems “obe- 
rusiteliams”.

“Kaip girdėti, po to įvykio 
Jo Malonybė Šviesusis Vysku
pas nuvažiavęs į Vilnių pas p. 
'Oževskį ir būk išmeldęs, kad 
kun. Gulbinui bausmę sutrum
pintų bent trim metam ir būk 
p. Oževskis su tuo sutikęs. Ku
nigą Gulbiną žandarai išvežė į 
Kalugą, tik nežinia, ar trim ar 
keturiem metam. Taipogi dar 
užmiršau pasakyti, kad p. Oževs 
kis liepė policijai sugriauti ir 
sudeginti aną šopą. Bet žmonės, 
apie tai išgirdę ir daugybėje su
sirinkę, laukė tik policijos, O‘ 
būtų policininkams į kailį tiek 
davę, kiek jiems būtų įtilpę. Bet 
policija, regėdama, kad iš to 
gali išeiti “buntas”, nesiryžo 
sopos liesti”.

“Apžvalgos” korespondentas 
prisimena Poželvą, kuri vėliau 
ir nūnai vadinama Želva, ši fi
lija kitados priklausė Žemai- 
kierpio jėzuitų parapijai. Tie pa
tys jėzuitai čia 1775 buvo pa
statę ir medinę bažnyčią. Kas 
su ja atsitiko, ar sudegė ar tik 
pradėjo irti, bet kun. Antanas 
Stepulionis ėmėsi statyti nau
ją. Laikinai pamaldas laikė pa
sistatytoj “sopoj”, o kai 1892 
baigė bažnyčią, “šopa” buvo 
sugriauta ir sukrauta švento
riuje. Ją žemaitkiemėnai atpir
ko ir parsigabeno pas save Vi
sa tai buvo padaryta skubiai ir 
slapta.

Pirmiausia bandyta gauti lei- 
(Nukelta į 2 psl.)
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Nuo Greenwich iki abstrakto
Pasikalbėjimas su dail. K. Žoromskiu jo parodai Čiurlionio galerijoje artėjant

Kovo mėn. 4—12 d. Čiurlio
nio galerijoje, Chicagoje, atida
roma dail. K. Žoromskio darbų 
paroda. Prieš dailininkui išvyks
tant į Chicagą, New Yorke pa-
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Lietuvių koplyčios Washingtone dešinioji siena, spalvotų mozaikų, 23 
pėdų aukščio ir 13 pėdų pločio, reikš šen. Lietuvos kultūros ir galios lai
kus. Centre: šv. Kazimieras, tautos krikščioniškosios kultūros gražiau
sias žiedas, prie jo kojų Vytis su kunigaikščio karūna. Kairėje: kara
liaus Mindaugo krikštas. Viršuje: šv. Kazimieras, naktį besimeldžiąs prie 
katedros durų; mergaitės atsikėlimas iš mirusių; šv. Kaz’mieras, ap
sireiškęs mū’io metu, išvaiko rusų kariuomenę. Apačioje iš kairės de
šinėn ir aukštyn: Vlniaus miesto paminklų vainikas — Subačiaus 
vartai, Šv. Kazimiero ir šv. Onos bažnyčios, katedra, Aušros Vartai, 
Šv. Mykolo, Šv. Jono — Universiteto bažnyčios, žemutinė pilis, Ge- 
dim'no kalnas ir pilies bokštas. Vaizdo apačioje — Vilniaus miesto 
ženklas, viso vaizdo viršuje — mozaikinis įrašas lietuvių kalba: “Iš 
praeities tavo sūnūs te stiprybę semia.” Projektas dail. V. K. Jonyno.

sitaikė puiki proga su juo pa
daryti intervievv meno klausi
mais.

Prieš įsileisdami į patį inter- 
view, arčiau susipažinkim su

dail. K. Žoromskiu. Jis baigė 
Vilniaus ir Vienos meno akade
mijas. Freskos tapyboje spe
cializavosi Romos karališkoje 
meno akademijoje. Kurį laiką 
profesoriavo Bogotos universi
tete Kolumbijoje. Dabar dėsto 
meną Catan - Rose meno insti
tute Jamaicoj, N. Y. Nuo 1946 
metų atsidėjęs intensyviam kū
rybos darbui. Paminėtinos šios 
grupinės parodos, kuriose dai
lininkas dalyvavo: Romoj 1946; 
Tautiniame modernaus meno 
muziejuje Madride 1948—49; 
Chicagos meno institute 1953— 
54—56; Audubon Tautinėje 
akademijoje New Yorke 1958— 
59—60; Riverside muziejuje 
N. Yorke 1958; Pennsylvanijos 
dailiųjų menų akademijos 159- 
tojoj parodoj Philadelphijoje 
1964; Washington Sąuare gale
rijos 1964 m. tarptautinėje pa
rodoj New Yorke. Savo paro
das yra surengęs Madride 1947 
—48—49; Kolumbijoje 1950; 
Ricccardo galerijoje Chicagoje 
1954—1955. Praeitais metais 
lietuvių tarpe surengė parodas 
Clevelende ir Detroite. Dailinin
ko paveikslus yra įsigiję kai 
kurie muziejai, svarbesnės ko
lekcijos ir pavieniai asmenys.

Daug įvairių įstaigų ir įmo
nių lietuviai įsteigė Ameriko
je. Vienos jų atneša lietuviams 
daugiau, kitos mažiau naudos, 
vienos jų tebeveikia šiandien, 
kitos užsidarė, tačiau vienas 
žmogus įsteigė tai, kas mums 
lietuviams visais laikais, o ypač 
dabar, yra svarbiausia, kuo tu
rėtume rūpintis pirmoj vietoj 
šalia visų kitų reikalų. Šian
dien jau gerai suprantame, kad 
ginklu nebepakariausime ir 
mažųjų tautų tikrasis ginklas 
tėra tik rėksmas spaudoj, tik 
kultūrinis pranašumas, muzi
kos, literatūros, dailės kūri
niai. Tik atsiekdami aukštes
nių laimėjimų mene, mes gali
me tikėtis, kad atkreipsime ki
tų tautų dėmesį į pavergtą 
Lietuvą. Vienintelis mūsų gink 
las bėra šiandien tik spausdin
tas žodis, nesvarbu, kiek kas 
jį bevertintų.

Tam spausdintam žodžiui 
plisti anglų kalba įsisteigė Ma
nyland Book leidykla, kuriai 
vadovauja rašyt. Stepas Zo- 
barskas. To vieno asmens pa
stangomis anglų knygų rinką 
išvydo trys lietuviškų pasakų 
laidos “Lithuanian Folk Ta
lės” ir trys leidimai “Selected 
Lithuanian Short Stories”, lie
tuvių rašytojų novelių rinki
nys. Šios knygos, atsidūrusios 
anglosaksų bibliotekose, o taip 
gi net už geležinės uždangos, 
ilgai kalbės apie lietuvių •kul
tūrinius laimėjimus tremtyje,

Dail. K. Žoromskis rengiasi savo darbų parodai Chicagoje

O dabar prie klausimų ir at
sakymų.

— Kas yra būdinga šiandini- 
niam moderniam menui?

— Yza didelis gundymas iš 
galerijų pusės ir gundymas iš 
pačių menininkų ieškoti naujų 
kelių, kuriais lig šiol dar nebu
vo keliauta. Dėl to ir menininko 
gyvenimas . yra pasidaręs labai 
netikras. Ką tik naujai pasiro
džiusi kryptis gali rytoj būti pa
miršta ar net sunaikinta kito 
bandymo. Abstraktus menas 
keičia savo formas 3—5 metų 
laikotarpyje, kad pateisintų sa
vo buvimą. Pavyzdžiui, prieš 10 

gi viena rašytojų antologijoj 
novelė yra liečianti mūsų par
tizanų kovas. Taip pat ta lei
dykla išleido ir daugiau mūsų 
grožinės literatūros kūrinių, 
nesusilaukdama jokios para
mos iš kokių nors veiksnių. 
Tai vieno asmens darbas, o 
tokiam darbui, atrodo, reikia 
ištisų įstaigų. St. Zobarskas 
surado eilę amerikiečių, kurie, 
nė žodžio nemokėdami lietu
viškai, pasidarė Lietuvos ir 
lietuvių literatūros draugai. 
Būtų galima išvardinti eilę 
mūsų rašytojų knygų, kurias 
ta leidykla išleido ir kurios 
susilaukė išskirtinio dėmesio. 
Net eilę metų mūsų geriausias 
rašytojas V. Krėvė negalėjo 
pasiekti angliškai skaitančio 
skaitytojo, gi dabar jau išleis
ta jo “Skerdžius” angliškai, o 
šiuo metu išeina ir kita nepa
prasto įdomumo jo apysaka 
“Temptation” — “Gundymas”, 
kurioje autorius parodo, kaip 
bolševikai vilioja vakariečius 
į savo tarnybą. Knyga yra la
bai įdomi, ir gerai, kad išleido 
ją Manyland Book leidykla. 
Jau vien ta knyga turėtų su
silaukti visų mūsų susidomė
jimo. Autorius su nepaprastu — 
bolševikų ir vietovių pažinimu, 
su nepaprastu tikrumu vaiz
duoja vadovaujančių komunis
tų pastangas įvelti vakarietį 
žurnalistą į tarnybą komuniz
mui.

(Nukelta į 2 psl.)

metų de Kooning buvo labai 
garsus. Šiandien jis jau stumia
mas užmarštin. Visa eilė naujų 
bandymų, kaip kad “pop art”, 
yra sezoniniai ir didele dalim 
artizaniški vietoj artistiški. Vi
si nori dar niekad nematyto da
lyko. Tačiau kai prasideda se
zoniniai bandymai, tuomet jie 
pradeda keistis kaip drabužių 
ar automobilių mados, šiandie
ninis menas praranda pastovu
mo realybę. Prieš dvejus metus 
atsiradęs “pop art” šiandien jau 
vietą užleidžia “op art”, o ki
tais metais “op art” tikriau-

(Nukelta į 3 psl.)
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Architektūros sulituanistinimas
Simpoziumo santraukinės mintys ir akcentai

Lietuvių menininkų klubo va
sario mėn. 20 d. Jaunimo cent
re, Chicagoje, rengtas simpo
ziumas tema “Lietuvių architek
tų ir dailininkų pasireiškimas 
architektūroje šiame krašte’’ 
sutraukė arti šimtinės šiuo 
klausimu besidominčios publi
kos. Tai rodo, kad ir ateityje 
reikėtų surengti vieną kitą pa
našų simpoziumą įvairioms kul
tūrinio aspekto problemoms ap
svarstyti.

Čia pateiksime tik buvusio 
simpoziumo santraukinės mintis 
bei įdomesnius akcentus, pa
reikštus pagrindinių kalbėtojų 
ir kitų pašnekesio dalyvių.

SIMPOZIUMO ATIDARYMAS
P. Gaučys: Chicagoj per pas

taruosius 10 metų lietuvių vi
suomeninio bei verslinio pobū
džio institucijos (parapijos, vie
nuolynai, bankai) yra surentę 
apsčiai įvairių pastatų. Rūpestį 
kelia, kad geroka tų statybų 
dalis atlikta ne pačių lietuvių, 
nors šios srities specialistų 
mums netrūksta. Šiai problemai 
apsvarstyti Lietuvių menininkų 
klubas ir surengė šį simpoziu
mą. Kviečiu moderatorium kun. 
V. Bagdanavlčių.

Kun. V. Bagdanavičius: Lai
kau reikšmingu faktu tokias 
grupines diskusijas. Pagrindi
niai simpoziumo kalbėtojai: ar- 
chitektai V. Germanas, V. Pet
rauskas, J. Stankus, LB pirm. 
J. Jasaitis, kun. dr. A. Baltinis 
ir dail. A. Valeška. Pirmiausia 
juos ir kviečiu.

PAGRINDINE SIMPOZIUMO 
DALIS

Arch. V. Germanas: (Jo žo
dis iliustruojamas pavyzdžiais 
ekrane.) Modernioji architektū
ra skirstoma į grynai tarptau
tinę ir individualią, pastarajai 
priskiriant ir tautinės architek
tūros apraiškas. Antroji kryp
tis šiandien kaip tik ima pir
mauti. Įprastinė “dėžė” dažnai 
jau sulaužoma. (Seka visa eilė 
įdomių pavyzdžių.) Tautiniai 
aspektai architektūroje jau iš
sikovoja visuotinį pripažinimą. 
Net JAV ambasadų modernūs 
pastatai įvairiuose kraštuose 
taikomi prie vietos architektūri
nio stiliaus. Tačiau derinimasis 
prie tautinio charakterio archi
tektūroje nėra koks Vyties 
įmontavimas sienoje. Tautiniai 
pastato bruožai turi išplaukti

Šiame numery:

• Parama kultūrinei propagandai.
• Architektūros sulituanistinimas.
• M. K Čiurlionio ansamblio su

kaktis.
• Ne tik “lietuvybę išlaikyti”, bet 

ir ją kūrybiškai reikšti.
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• Vlado Šlaito eilėraščiai.
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struktūros klaidas.
• Netikime rusiškąja “Tiesa”.
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• Nauji leidiniai.
• Istoriniai šaltiniai apie Lietuvą.
• Reta knyga pavergtoje Lietu

voje.
• Moterų gyvenimas. 

iš viso pastato dvasios, atskirų 
dalių proporcijos bei bendrojo 
plano.

Arch. V. Petrauskas: Lietuvių 
architektų reiškimosi JAV prieš 
Antrą pasaulinį karą nebuvo 
girdėti. Lietuviai architektai ir 
jų naujos idėjos pasirodė tik 
pokario metais. Bet dar 1953 
metais šiame krašte reiškėsi tik 
4 lietuviai architektai. Po to 
jau kiekvieneriais metais iš jau
nosios kartos priauga 2—3 nau
ji. Nors nuosavom lietuviškom 
arch. firmom išsilaikyti neleng
va, tačiau jų taipgi turime: Pel- 
dos, Kerelio, Petrausko. Anks
čiau Lukštaitės ir Kovo firma 
pastatė Tėvų marijonų centrą 
Chicagoje, Šv. Kryžiaus liet, pa
rapijos Chicagoje seserims mo
kytojoms namą ir koplyčią. Pa
našių darbų liet, architektų yra 
atlikta Chicagoje ir daugiau. 
Rasime jų ir kitose JAV vieto
se. Stankaus firma labiau an

Lietuvių koplyčios Washingtone kairioji siena, spalvotų mozaikų, 
23 pėdų aukščio ir 13 pėdų pločio, reikš mūsų tautos pasitikėjimą 
Dievo Apvaizda ir Kristumi. Centre: Rūpintojėlis tarpe dviejų an
gelų. Aukštai: Dievo Apvaizdos simbolis ir iš jo einą šviesos spin
duliai. Gilumoje: dirvų, sodybų, senobinių bažnyčių ir'kryžių vaiz
das. Kairėje: motina prie ratelio moko savo kūdikį skaityti lietu
viškai iš maldaknygės. Šiuo (pagal P. Rimšos skulptūrą) norima 
pabrėžti spaudos draudimo ir dabartinės priespaudos laikus, žemai: 
dr. J. Schollmer aprašytos lietuvių šv. Mišios Vorkutos koncentra
cijos stovyklos kasyklose. Iš Dievo Apvaizdos ir Kristaus trykštą 
šviesos spinduliai pasiekia ir šį požemį. Viso vaizdo viršuje bus 
mozaikinis lietuvių kalba įrašas: “Apsaugok, Aukščiausias, tą 
mylimą šalį.” Projektas dail. V. K. Jonyno.

Sidabriniams varpams gaudžiant
Čiurlionio ansambliui 25-rių metų veiklos sukaktį minint

Šiam vienam iš populiariausių 
ir veikliausių mūsų dainos an
samblių šiemet švenčiant tokį 
išskirtinį jubiliejų, pasitaikė 
mums proga užkalbinti energin
gąjį ansamblio vadovą muz.

Alfonsą Mikulskį. Juk lietuviš
kosios dainos sambūris, išgyve
nęs intensyvioje veikloje jau 
dvidešimt penkerius metus, gali 
daug ką prisiminti ir daug ką 
papasakoti, kas yra taipgi smal-

Georges Rouault (prancūzas, 1871 -1958) Šventoji šeima
Tautinis moderniojo meno muziejus Paryžiuje

gažuojasi komerciniams pasta
tams. Vien tik Illinois valsty
bėje turime 18 lietuvių archi
tektų, o greitai jų skaičius pa
dvigubės.

Arch. J. Stankus: Pastato 
forma dažnai pareina ir nuo me
džiagos brangumo. Lietuvių 
praktikoje paprastai kubinė pa
stato pėda apskaičiuojama nuo 
90 centų iki dviejų dolerių. Sve
timieji šią kainą dažnai net pa
dvigubina. Prieš dešimtmetį lie
tuviškuoju charakteriu archi
tektūroje buvo stipriai abejoja
ma. Dabar jau ne vienu pavyz
džiu įrodyta lietuviškosios ar
chitektūros realybė. Gaila, į tai 
nebuvo atsižvelgta, statant lie
tuvių parapijos bažnyčią Brigh
ton Pk., Chicagoje.

Kun. V. Bagdanavičius: Kyla 
problema, kaip laimėti pagarbą 
lietuviškumui visose srityse.

(Nukelta į 2 psl.)

šiai įdomu visai lietuviškajai vi
suomenei. Šia proga tebūna čia 
sunerta ši virtinė klausimų ir 
atstakymų.

NEPRIKLAUSOMOJE 
LIETUVOJE

— Kada ir kurios organizaci
jos prieglobsty Čiurlionio an
samblis gimė ? .

— Steigimo metu turėjome 
tik Vilniaus Šaulių rinktinės vy
rų chorą Vilniuje; įsteigimo da
ta — 1940. I. 15 d.

— Kas laikytinas ansamblio 
steigėju ?

— Steigėju ir chorvedžiu lai
kytinas Alfonsas Mikulskis; pir
muoju choro pirmininku buvo iš
rinktas Kazys Tamaševičius.

— Kada gi susibūrė kankli
ninkės?

— Greta Šaulių vyrų choro 
buvo įsteigtas kanklininkių or
kestras (10 kanklininkių), va
dovaujamas Onos Mikulskienės, 
be to, tautinių šokėjų moterų 
grupė, vadovaujama Jadvygos 
Kazlauskaitės.

— Kada ir kur teko pirmą 
kartą pasirodyti viešumoje?

— Pirmą kartą koncertavo
me Vilniuje, Paštininkų salėje, 
1940. II. 16 d. dainininkų turė
jome 28. Tų pat metų vasarą 
jau buvo 65 vyrai dainininkai.

— Kada įvyko apsijungimas ?
— Bolševikams okupavus Lie

tuvą, 1940 m. rugsėjo mėn. visi 
trys minėti šaulių meno vienetai 
apsijungė ir pasivadino M. K. 
ČIURLIONIO L. T. M. AN
SAMBLIU. Ansamblio vadovu 
pasiliko muz. Alfonsas Mikuls
kis: taigi aš pats. Po to pa
kviečiau Edvardą Karnėną vy-( 

riausiu seniūnu. Jo pastangomis 
buvo sudaryta ansamblio valdy
ba. Tautinių šokių grupei vado
vauti pakviesta Marija Baro
naitė, gi kanklininkių orkestrui 
— Ona Mikulskienė.

— Ar ir nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo ansamblio keliauta 
ir koncertuota?

— Taip. Lietuvoje mūsų an
samblis aplankė 20 vietovių 
(kai kur teko būti po kelis sy
kius). Spėta surengti 80 pasau
linės muzikos koncertų; keli jų 
su Vilniaus Filharmonijos sim
foniniu orkestru. Religinių kon
certų bei giedojimų pamaldose 
turėjome 22-jose bažnyčiose bei 
katedrose, iš viso 75.

— Kiek dainininkų, kanklinin
kių ir kitų meno mylėtojų pe
rėjo per ansamblio gretas?

— 204 žmonės.
— Teko girdėti, kad ir lite

ratai buvo prisijungę prie an
samblio darbų?

— Tai tikra tiesa! Vokiečių 
okupacijos metais prie ansamb
lio veikė ir literatų sekcija; jon 
buvo įsirašę 10 jaunesnės kar
tos literatų, kurių tarpe buvo 
poetas Kazys Bradūnas, Julija 
Švabaitė, Eug. Matuzevičius 
ir kt.

POKARIO EUROPOJE
— Okupavus Lietuvą raudo

najai armijai, kur gi prisiglau
dė Čiurlionio ansamblis? Gal iš
sisklaidė ir pavieniui nuėjo kiek
vienas kas sau?

— Daugumas mūsų nukrypo
me į Austrijos sostinę, į Vieną. 
Čia susiradome vienas kitą ir 
ėmėmės Čiurlionio ansamblio 
gaivinimo darbo. Mum padėjo 
vietos klebonas kun. Feliksas 
Gureckas, ir 1944 m. VIII. 28 
d. jau ten giedojome šv. Mišias. 
Pirmasis koncertas buvo Vienos

(Nukelta į 5 psl.)

PARAMA KULTŪRINEI 
PROPAGANDAI

Kaip bekalbėsime ir kaip be- 
projektuosime, tremtyje mes 
be aukų rinkimo neišsiversime, 
nes neturime valstybės institu
cijų, kurios mūsų vienokius ar 
kitokius darbus finansuotų. 
Galima, tiesa, kai ką gal ir ki
taip suorganizuoti, kai kurios 
draugijos turi svetaines ar na
mus, nešančius pelną, bet šiaip 
jau vis tiek reikės vienokių ar 
kitokių aukų rinkimų. Tų au
kų rinkimų būna labai daug, 
renkama šalpai, renkama vie
nokiam ar kitokiam reikalui 
paremti, renkama arba ragina
ma remti Lietuvos vadavimo 
veiksnius. Kartais per krautu
vę pereina daugiau rinkėjų ne
gu pirkėjų, tačiau suprantama, 
kad rinkimas reikalingas, juo 
labiau, kad renkama ne sau, 
bet visuomeniniam reikalui.

Tačiau iš antros pusės, kiek 
tai liečia mūsų politinius dar
bus, vis dėlto būtų pageidau
tina, kad politikai labiau rem
tųsi ne į išviršinius kokius 
demonstravimus, suvažiavimus 
ar pasitarimus, kurie teturi 
tik vienadienės reikšmės, bet 
į politinę ir kultūrinę propa
gandą. Būtų gera, kad mūsų 
veiksniai, jeigu jau surenka 
kiek lėšų, remtų visa tai, kas 
turi ilgesnės ir informacinės 
reikšmės. Manytume, kad “Li
tuanus” žurnalo leidimas geras 
reikalas, jei yra jaunųjų aka
demikų rankose, tačiau nebė
ra gerai, kai jis vis turi elge
tauti, gi jam paremti jau bū
tų mūsų politinių veiksnių rei
kalas. Suvažiavimus ir kon
gresus reikia, žinoma, ruošti, 
bet tik tuo metu, kai rengia
mos tautinių šokių ar dainų 
šventės, nes tada suplaukia 
masės žmonių ir tūkstančiai 
tautiniais drabužiais pasipuo- 
šusio jaunimo, kurie padaro 
įspūdžio ir sukviestiems sve
čiams amerikiečiams, ir žurna
listams. Tokiu metu ir laikraš

Vytautas Kašuba Rūpintojėlis
Toronto lietuvių parapijos Prisikėlimo bažnyčia __

čiai daugiau parašys ir sena
toriai padarys naudingų pa
reiškimų. Įvairūs politiniai 
kongresai ir žurnalistų sukvie
timai turi turėti ir organizuo
tų mūsų masių užnugarį, ypač 
patogų dainų ar šokių švenčių 
metu. Visos kitos įvairios kon
ferencijos, kaip parodė praei
tis, praeina su labai mažu pa
sisekimu. Taigi, norint pada
ryti didesnį vienkartinį įspū
dį, reikia remtis ir mase, no
rint padaryti ne akimirksninį, 
bet ilgesnį Lietuvos reikalų 
garsinimui pasitamavimą, rei
kia kreipti dėmesį į politinių 
ir kultūrinių leidinių leidimą.

Sunku tikėtis nūdieninėse 
sąlygose mūsų leidykloms bent 
kiek apčiuopiamesnio pelno. 
Atvirkščiai, daugeliu atvejų 
nuostolis beveik užtikrintas. 
Juo labiau reikia nuostolių ti
kėtis iš tų informacinių leidi
nių, skirtų mūsų tautinei ir 
kultūrinei propagandai. Bet 
mes vedame šiandien kovą ne 
ginklu, o iaštu, todėl ir būtų 
gera, kad politiniai veiksniai 
atkreiptų dėmesį ir į propa
gandinių leidinių leidimą, ku
rie palieka ne vienai dienai, 
bet amžiams. Juk ne paslap
tis, kad neturime jokio gero 
veikalo apie Lietuvą. Tiesa, 
išeina dr. Vyt. Vardžio reda
guota knyga, bet nekenktų, 
jei išeitų jų ir daugiau. Kny
ga apie lietuvius partizanus, 
Armonienės “Palik ašaras 
Maskvoj”, vokiškai ir angliš
kai išleisti leidiniai apie mūsų 
rezistenciją ir okupantų geno
cidą yra daug svarbesni už 
įvairius posėdžius, pasitarimus 
ir važinėjimus. Žinoma, ir ši
tie reikalingi, tačiau nereikia 
vien tuo remtis, mums reikia 
stiprinti kultūrinę ir politinę 
propagandą ir ją daugiau rem
ti. Mums reikia išleisti mūsų 
kacetininkų atsiminimus ang-

(Nukelta į 2 psl.)
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NAUJOJO LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS TOMO LOBIS
Bendrosios pastabos ir stabtelėjimai prie lituanistinių dalykų
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XXXII tomas. Tuebingenas — Va 
leika. Bostonas, Mass. 1965 544 
psl. in 8°. Redagavo: J. Puzinas 
iki Tw, nuo U — Pr. Čepėnas. Lei
dėjas Juozas Kapočius

*

Lietuvių Enciklopedijos leidi
mas jau, beveik, visai prie pa
baigos, nes dviems eiliniais jos 
tomais ir pasilikusiuoju LIE
TUVOS tomu, bus užbaigtas 
labai didelis ir neįprastai sun
kiomis sąlygomis užsimotas dar
bas, bus atliktas vienas iš di
delių darbų, kurio nesuspėjome 
baigti nepriklausomos Lietuvos 
laikais. Kiekvieno krašto encik
lopedija paprastai sutelkia vie
nu ir kitu klausimu informaci
nes žinias, kurios dėl paties lei
dinio apimties niekad nėra baig- 
tinai išsamios, ką lengva pa
stebėti ne tik mažesnėse, bet ly
giai ir didžiosiose bei daugia
laidėse visų kraštų enciklope
dijose, todėl negali 'būti pilnai 
tobula ir mūsiškė.

Pirmiausia šiam tomui būtų 
galima prikišti atskirų lankų 
per tamsią spaudą, todėl kai 
kurios nuotraukos gana tam
sios, galima užtikti ir vieną ki
tą korektūros klaidą, toliau dar 
galima priekaištauti, kad trūks
ta vieno kito kurio nors Vaka
rų pasaulio rašytojo, dailininko 
ar kurio politiko, tai paprastai 
vis trūksta tokio asmens, kurį 
vienos enciklopedijos įdeda, o 
kitos išleidžia, laikydamos jį 
antraeiliu. Bet mums įdomiau, 
kokiu nauju lietuviškuoju lo
biu praturtino mus šis XXXII 
L. E. tomas.

Lietuvos praeitis
Labai įvairiai žmogus vertina 

savo tautos praeitį. Vieniems tai 
tik savos apylinkės, savos ap
skrities istorija, kiti ją praple
čia į visos tautos, maždaug kiek 
Lietuvos istorijos vadovėlyje 
jos skaitė, o treti žengia daug 
toliau ir ją išplečia į priešisto
rinius laikus, įsijungia dar ir 
kalbos mokslus, kur istoriniai 
šaltiniai mažiau bylūs ir t. t. 
Šiuos visus praeities žvilgsnius 
šis tomas gal geriausiai ir iš
skleidžia, nes Lietuvos praeities 
medžiagos tikrai jame gausu.

Šiam tome prof. dr. A. Sa
lys, kurį mes visi žinome esant 
didelį lietuvių ir baltų kalbų ži
novą, apžvelgia vieną ir dauge
liui mūsų labai mažai žinomą 
Prūsos sritį — Unsatrapį. Jis 
sutelkia visus žinomus istori
kams šaltinius ir tas negausias

Šiame numery:
• Senieji kultūrininkai mirš

ta, o jaunieji nespėja gim
ti.

• Naujojo Lietuvių Enciklo
pedijos lobis.

• Dialogas tarp Rytų ir Va
karų rašytojų.

• Individas ir kolektyvas 
gamtos mokslų kūrime.

• Prie istorinių šaltinių gel
mės.

• Aisčiai likiminėje kryžkelė
je.

• Inž. V. Pavilčiaus netekus.
• Nauji leidiniai
• Kultūrinė kronika.
• Spygliai ir dygliai.

J. DŽIUGELIS

istorines žinias papildo ir įverti
na šios Prūsos srities vietų var
dų atsklaida. Čia prof. A. Sa
lys prakalbina mūsų artimų gi
minaičių prūsų žemę tokiu žo
džiu, kad iš karto pamatai, jog 
tai tikrai baltų, taigi ir mūsų 
žemė, kad į šias žemes mes tu
rime tikrai daugiau teisių, negu 
kokie atėjūnai vokiečiai ar sla
vai, ypač gi dabartiniu metu 
Prūsos okupantai rusai ieško 
čia savo slaviškų šaknų ir sten

Dr. J. Puzinas, suredagavęs naujo 
(XXXII) Lietuvių .Enciklopedijos 
toHno Tue-Tw dalį.
■K .«L • ...... ><

redakto- 
suredagavęs 

iki Va.

Lietuvių Enciklopedijos 
rius P. Čepėnas, 
XXXII tomą nuo U

“grynomis”giasi visus įtikinti 
rusų žemėmis esant visą tą Ka
raliaučiaus kraštą, kurį sovie
tiškai persikrikštijo Kaliningra
do sritimi, mat sovietinis Kali
ninas per Prūsos žemėlapį lini
ją pabrėžęs ir pan.

Ir man atrodo, kad prof. A. 
Salio šis Unsatrapio ‘prikėlimas’ 
turėtų būti pastebėtas visų lie
tuvių, o ypač jaunimo, kuriam 
Prūsos ir Lietuvos klausimai 
turi būti gyvi, kuriuos visada 
turėtų įrašyti į įvairius savo 
studijinius darbus, seminarinius 
rašinius, būtent, į visus, kai jie 
tik gauna darbą iš Rytų ar Vid. 
Europos, jau nekalbant apie 
dar*bus iš Lietuvos istorijos.

Pačiai Lietuvos ir baltų pro- 
istorei priklauso prof. dr. J. Pu- 
zino darbai k. a.: Uogintai, Upy
tė, urna ir Užpelkiai. Mūsų is
torikų šiam tomui straipsnių 
tikrai negailėta.

Prof. dr. Z. Ivinskis atėjo 
su Tusku, Ugra, Ūlos kautynė
mis, Ulrich von Richental (XV 
a.), Upmale, Urach, Užbėk (to
torių), Vaidila, Vaidotu, Vai
dučiu, Vaišvilku.

Dr. prof. K. Avižonis patei
kia nemažiau vertus straipsnius, 

dažnai apie Lietuvai priklau
siusias įvairias Rytuose žemes, 
valstybės santvarką ir pan.: 
Turovas ir Turovo - Pinsko ku
nigaikštija, Tvėrė, Tvėrės ku
nigaikštija ir jos metraštis, Ug- 
lič, universalas, urėdai, vaiskis, 
vaitas, vaivada, vaivadija, vai
vados teismas ir kt.

Prie jų abiejų savo straips
niais prisijungia dar prof. S. 
Sužiedėlis su Turaida, prof. Pr. 
Čepėnas su Tunka, labai svar
bia 1863 sukilėlių tremties sto
vykla Sibire, kuri buvo skirta 
kaip tik kunigams.

Toliau Lietuvos istorijai ne
maža duoda ir prof. dr. J. Jakš
to straipsniai iš Europos isto
rijos, būtent, Turkija, valdiečiai, 
Vaclovas, o tokie kaip Valaki
ja, Valdemarai praplečia apla
mai žvilgį į anų dienų Europą, 
nors ir tiesiogiai nesusiję, atro
do, su Lietuva.

Taip pat Lietuvos praeičiai 
suprasti reikalingi ir naudingi 
kun. dr. P. Rabikausko — T. 
■Ujeiski, Urbonai (popiežiai), dr. 
kun. P. Jatulio — J. Uchanski, 
unitai, kun. R. Krasausko — 
šv. Vaitiekus (Adalbertas), at
vykęs krikštyti prūsų, taip pat 
kun. P. Dilio unitarai, o su pas
kutinių dienų, t. y. tremties me
tų istorija susijusi švedo O. Un- 
der biografija, nes tai buvo 
žmogus, paniekinęs politiniams 
pabėgėliams prieglaudos teises

Kai tikrovėje išeina visai kitaip
Dialogas tarp Rytų ir Vakarų rašytojų

Pastaraisiais metais padaugė
jo viešų diskusijų tarp Vakarų 
ir Soivetijos rašytojų. Jų bus ir 
daugiau, nes Kremliui darosi 
nebeįmanoma išlaikyti savo raš
to žmones akliname narvely. Ko
misarai dabar stengiasi apsi
drausti, siųsdami į Vakarus, 
kiek galima, patikimesnius li
teratus.

Toksai patikimas rašytojas 
yra Konstantinas Simonovas 
(“Naktys ir dienos”, etc.). Jo 
pokalbį su Vakarų Vokieti
jos avangardiniais romanistais 
Guenteriu Grassu .(“Skardinis 
būgnas”) 'bei Uwe Jonsonu at
spausdino Londono žurnalas 
Encounter (1965 m. sausio 
mėn.). Čia duodame' ištraukas 
iš to pokalbio.

Kai panašūs pokalbiai apra
šomi “Tiesoje” ar “Literatūro-

Judo pabučiavimas (aliejus)Jadvyga Paukštienė

Lietuvių liaudies medžio raižinys, XVIII amž.Šv. Kazimieras

ir pabaltiečius išdavęs Sov. Są
jungai, taigi paniekino tą egzi- 
lio teisę, kurią kūrė ir plačiau
siai ją teikė kaip tik Didžioji 
Lietuvos Kunigaikštija: Lietuva 
ją taikė anuo metu totoriams, 

je ir Mene”, jų aiškiais laimė
tojais, kaip kaubojiškuose fil
muose, visad išeina sovietų rašy 
tojai. Jų argumentų taiklūs smū 
giai visad ten parbloškia sumi
šusius “buržuazinius” literatus. 
Tikrovėje, tačiau, vaizdas gana 
skirtingas.

Grass; “...Taip, kai kurie da
lykai pasikeitė. Man atrodo, kad 
literatūrinė diskusija Rusijoje 
pasidarė atviresnė. Bet ar šalis, 
kuri visada buvo imli Vakarų 
literatūrai, nesivėluoja, tik da
bar pradėdama spausdinti Kaf- 
ką?”

Simonov: “Mano paties nuo
mone, Kafka turėjo būti jau se
niai išspausdintas. Tada ir da
bartinis jo kūrybos vertinimas 
būtų buvęs ramesnis ir santū
resnis”.

Grass: “...Aš kalbu apie tam 

žydams ir kt., bet ją paniekino 
kaip tik po II pas. karo Švedija.

Šen. baltų ir lietuvių religiją 
plačiau paliečia A. Mažiulis, ra
šydamas apie Vaidevutį, vaidi- 

(Nukelta į 2 psl.) 

ir taktiniais

mes kalbam 
reikia prisi-

tikrą kultūrinę ar knygų leidi
mo politiką, kuri dešimtmečiais 
išlieka nusistačiusi prieš kai ku
rias literatūros šakas dėl gryno 
nežinojimo (o gal 
sumetimais)”....

Simonov; “...Jei 
apie nežinojimą, 
mint, kad jis abipusis... Tai kny
gų leidimo problema, politinių 
santykių problema”.

Grass: “Ir vėl mes nutolstam 
nuo pačių knygų”.

Simonov: “Tai neišvengiama. 
Mes negalime atskirti politikos 
nuo knygų”.

Jonson: “Sunkumai glūdi ki
tur. Pavyzdžiui, aš skaitau No- 
vy Mir žurnalą, ir jo novelės 
(ar ištraukos iš romanų) yra 
skirtingos nuo mums šiandien 
įprastų”.

(Nukelta į 3-čią psl.)

SENIEJI KULTŪRININKAI MIRŠTA, , 
0 JAUNIEJI NESPĖJA GIMTI,

Vasario mėn. Bostono lietu
vių kultūrinio subatvakario 
prelegentais buvo jaunimo at
stovai: stud. Nijolė Vaičaity
tė, stud. Skirmantė Makaitytė 
ir magistras Romas Šležas. 
Temos, kurias jie nagrinėjo ir 
jų žvilgsnis į jas, yra mūsų 
tremties gyvenimo didieji rū
pesčiai. Tad pasukime į tą kul
tūrinį subatvakarį.

— Konstantinas Mykolas 
Čiurlionis nupiešė paveikslą, 
vaizduojantį kalną iki debesų, 
pro kurį veržiasi šviesa, — 
pradeda subatvakarių vadovas 
rašyt. Stasys Santvaras. — Į 
tą kalną, į tą šviesą kopiame 
ir mes, kiekvienas pagal savo 
jėgas ir išgales. Tačiau mes, 
senieji, jau sukame už kalno 
posūkio. Po mūsų turi ateiti 
kiti — jaunimas. Su jaunimu 
mes turime problemų, bet tai 
visai natūralu, su juo visi turi 
problemų, turėjom mes jų ir 
Lietuvoje. Jaunimas visados 
yra jaunimas.

Kalba pats jaunimas.
Nijolė Vaičaitytė: Socialogi- 

nis žvilgsnis į lietuvių tarpkar- 
tinę dilemą. Savo kalbą Vai
čaitytė pradeda vienos ameri
kietės socialogės mintimis apie 
katiną, kada socialogė klau
sia, kur tas katinas turi eiti? 
Vaičaitytė taipgi klausia: O 
mes iš viso ar bejudame? Esa
me paklydę miške, nesupras
dami savęs ir net savos padė
ties. Visos mažumos Ameriko
je nori pasilikti savo grupėse. 
Tą daro taipgi ir lietuviai. Ta
čiau visų tų grupių jaunimas 
yra traukiamas ir veikiamas 
dominuojančios vietinės dau
gumos, jos gyvenimo ir kultū
ros. Jaunimas ir patenka tos 
traukos orbiton. Tačiau tas jau 
nimas nėra pilnas narys nei 
naujame — dominuojančiame 
gyvenime, nei senajame, kurį 
jis paveldi iš savo tėvų. Šis 
jaunimas atsistoja tarp dviejų 
pasaulių. Mažumos grupė yra 
ir mūsų protėviai, tėvai ir mū
sų tautos dalis Amerikoje. Jie 
tokiais ir pasiliks. Jie šioje 
išeiviškoje buityje rado čia 
prieglobstį savo gyvenimui, sa
vo kultūrai, kuriai jie vis te
begyvena ir kuriai vis tebedir
ba. Tačiau vis tiek paliktos 
tėvynės kultūra čia pilnai ne
atstatyta ir neatstatoma. To
kiu būdu emigrantų vaikai at
sistoja tarp dviejų pasaulių: 
senojo — tėvų ir naujojo — 
vietinio.

Ateiviai nenori asimiliuotis 
naujoje tėvynėje. O naujos 
emigracinės bangos sustiprina 
jų stovyklas. Tačiau jie vis 
tiek negali atkurti to, kuo jie 
gyveno savo tėvynėse. Gi jau
nimas, stovėdamas tarp dviejų 
pasaulių, yra traukiamas do
minuojančios daugumos orbi
ton. Žinoma, jis nebus ten pri
imtas tikruoju nariu, bet tas 
naujas gyvenimas, tos naujos 
kultūros daigai jaunimą veikia. 
Tos gravitacinės jėgos trau
kiamas, jaunims vis tiek links
ta ton pusėn, nors ir negalė
damas šimtaprocentiniai asimi
liuotis. Tačiau jaunimas, būda
mas tarp dviejų pasaulių, vis 
dėlto dar laikosi ir buriasi sa
vųjų tarpan, nes kitur nepriima 

mas tikruoju nariu, o ryšys su 
savaisiais dar gyvai jaučiamas.

Po prelegentės pranešimo 
buvo trumpos diskusijos. Dis
kusijų metu kelta klausimai: 
ar silpnieji ir mažesnieji, gra
vitacinės jėgos traukiami, turi 
išnykti? Atsakymuose minėta 
žydų ir airių pavyzdžiai. Ir 
gal tipiškiausias pavyzdys yra 
dr. von Braun, kurio jokia 
gravitacinė trauka neveikia ir 
neveiks. Jis sudaro savo trau
ką.

Romas Šležas: Lietuvybė ir 
pinigai Paskutinioji lietuvių 
emigrantų banga buvo pri
versta palikti tėvynę ir prisi
glausti kitur. Jie daug kuo 
skolingi savo tautai, savo pro
tėviams, savai kultūrai, nes 
jie iš jos sėmėsi viską. Daugu
ma tos prievartinės bangos 
emigrantų atsirado turtingoje 
Amerikoje, kuri turi daug pi
nigų viskam, bet tik ne kul
tūrai. Tik Ibuv. prezidento Ken- 
nedy iniciatyva buvo pradėti 
statyti Kultūros rūmai Wa- 
shingtone. Panašiai yra ir su 
lietuviais Amerikoje. Lietuvių 
turtas, lietuvių pinigai auga 
bet tik ne kultūrai.

Jeigu kalbama apie nutautė
jimą, tai ar tik ne tėvai grei
čiau nutausta už jų vaikus. 
Dauguma jau vėliausios kartos 
ateivių yra puikiai prasigyve
nę. O kiek tais jų pinigais yra 
remiama lietuvių kultūra ir 
kultūrininkai? Vyresnio am
žiaus lietuviai kultūrininkai 
jau iškeliauja amžinybėn, ne
atidavę savo kultūrai visko, 
nes nebuvo, kas tais kultūri
ninkais rūpintųsi. Daugelis iš 
tų naujų ateivių tikrai priva
lėtų atsilyginti savo tautai ir 
jos kultūrai, nes jie yra iš jos 
daug gavę. Televizijos šviesos 
apšviesti, jie nebemato ir tik
rosios šviesos, kurioje privalė
tų gyventi. Senimas kaltina 
vaikus, bet nerodo jiems pa
vyzdžio. Tada jų šnekos ir jų 
gyvenimas yra kaip šuo be 
uodegos ar katė be kailio.

Ar yra institucijos ir asme
nys, kurie skatintų ir rūpintų
si ne tik senaisiais, bet ir pri
augančiais savo kultūrinin
kais? Ir kas gi tada atsitinka? 
— senieji miršta, o jaunieji 
nespėja gimti. Kultūra ir kul
tūrininkai visur ir visada turi 
būti globojami ir remiami. Ar 
taip yra mūsuose? Senieji iš
mirs, o naujų nepriaugs.

Taigi nekaltinkit jaunimo, 
o padėkit jam ir lietuviškai 
kultūrai, remkit senuosius kul
tūrininkus ir priauginkit nau
jų.

Diskusijose dėl R. Šležo pra
nešimo buvo pasisakyta, kad 
pinigas reikalingas ir gerai, 
kad lietuviai jį taupo. Tačiau 
kur kas didesnė dalis to krau
namo pinigo turi eiti ir amži- 
nesniems reikalams. Dažnai 
girdime sakant, kad tas ar 
anas aukojąs galvą už tėvy
nę ir tautą. Ir argi nėra juo
kinga, kai tas pats asmuo kal
ba apie aukojimą galvos, o pi
nigą slepia. O juk kultūrinės 
vertybės gyvens už mus ir ta
da, kada daugumos iš mūsų 
jau seniai nebebus. Taigi lietu- 

(Nukedta į 2 psl.).
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Kai laiko nelieka
nė trupinių

^Laureatas Albinas Baranauskas apie savo 
romaną ir rašytoją šiose dienose

Artėjant tradicinei “Draugo” 
literatūrinės šventės - koncer
to iškilmei (ji rytoj, kovo 14 d., 
3 vai. popiet, Jaunimo centre, 
Chicagoje) šiemetinį romano 
konkurso lauretą Albiną Bara
nauską užkalbinome vienu kitu 
artimos temos klausimu. Kai, 
anot paties rašytojo, plunksnos 
darbams bei jų apmąstymams 
laiko čia nelieka nė trupinių, 
tttmna tad ir mūsų pokalbis be 
ilgų įvadų ir be barokinių pagy
nų.

— Jei tikėti jury komisijos 
pirmininko savo interview “iš
duota paslaptimi”, Jūsų premi
juoto romano įvykiai pinasi vo
kiečių okupuotame Vilkavišky
je. Žinome, kad ir Jūsų tėviš
kė yra netoli šio Suvalkijos 
miesto, o kadaise teko baigti 
ir jo gimnaziją. Sakom, kad 
esate vienas iš jaunesniųjų, 
taip gausių šios gimnazijos pa
saulin išleistų literatų. Sakyki
te, kuri būtų to “stebuklo” prie
žastis, kad tokiu trumpu nepri
klausomybės ir pastarojo karo 
laikotarpiu ši mūsų provincijos 
gimnazija padovanojo lietuvių 
literatūrai taip apsčiai talentų, 
kaip jokia kita šios rūšies švie
timo institucija? Juk, rodos, šis 
mūsų tėvynės kampas nesigar- 
sino tokiomis gamtos grožybė
mis, kaip Zarasai ar Anykščiai, 
kaip Nemuno pakrantės ar pa
jūris, nebuvo ir jokių išskirti
nių kultūros centrų, jokių ypa
tingų reiškinių, skatinančių šio 
kampo augintinių literatūrinę 
kūrybą. Kaip Jūs manytumėte, 
kas buvo tiems gausiems plunks 
nos vilkaviškiečiams, įprastai 
kalbant, įkvėpimo šaltiniu ir kas 
specialiai Jus palenkė literatū
rai?

— Sunku pasakyti, kas bus 
buvęs tas pirmasis akstinas, pa
kreipęs Vilkaviškio gimnazistus 
į literatūrinę kūrybą. Koks nors 
asmuo, įvykis, ar institucija bus 
kada nors padarę visai gimnazi
jai tokios stiprios įtakos, kad 
net man atėjus į ją 1938 me
tais poezija, ir bendrai literatū
ra, mokiniams reiškė tiek, kiek 
dabartiniams amerikiečių aukš
tesniųjų mokyklų mokiniams 
reiškia “Beatles”. Tačiau tada 
Šis sąjūdis jau buvo pakrypęs

Šiame numery:
«• Literatūros ir muzikos pa-

laiko nelieka nė tmpi-

♦

nių.
• “Vilniaus varpai” dailiojo 

žodžio koncerte.
• .Lietuviškojo švietimo tvir

tovė.
• Knygos “Vienų vieni” re

cenzija.
• K. Žoromskio parodų pro

ga.
• Stasės Šakytės eilėraščiai. 

Dar dėl lituanistikos. 
Pagerbtas lietuvis muzikas. 
Kultūrinė kronika. 
Moterų gyvenimai.

Rašytojas Albinas Baranauskas, 
keturioliktojo “Draugo” romano 
konkurso laimėtojas.

į pakalnę. Prieš mano paties 
akis per porą paskutinių nepri
klausomybės metų poezija mū
sų gimnazijoje užleido vietą ta
da taip išgarsintam ir taip stro
piai skleidžiamam krepšiniui.

Nemanyčiau, kad gamtovaiz
dis gali turėti didesnės įtakos 
talento formavimuisi. Jei taip, 
tai šveicarai turėtų būti didžiau
si poetai visoje Europoje. Ta
čiau kas sako, kad Suvalkijos 
gamtovaizdis nepasižymi gro
žiu, tas bus nesilankęs nė Gra
žiškiuose, nė Alksninėje, nė Pa- 
javonyje, nė Vištytyje.

Nežinau, Kas bus mane pa
skatinęs rašyti. Gal Adomo Mic
kevičiaus poezija. Vienaip ar 
kitaip, mūsų namuose literatū
ra buvo labai vertinama, ir kny
gos meilė man buvo įdiegta dar 
prieš išmokstant skaityti.

— Skaitytojui bus, be abejo, 
labai smalsu sužinoti ir šio Jū
sų premijuotojo romano aplin
kos ir veikėjų, ypač dviejų pa

Premijuotojo A. Baranausko romano “Karklupėnuose” viršelis, pieštas 
Pauliaus Jurkaus. Knygą jau bus galima įsigyti premijos įteikimo 
iškilmėje rytoj.

grindinių, genezę. Ar nėra ro
mane tam tikro kiekio ir auto
biografinių pėdsakų, kada pus
lapiuos jauti tokią intymiai šil
tą nuotaiką?

— Kaip pamatysite, svarbiau
sias knygos veikėjas yra mer
gaitė: vadinas, žodis "autobio
grafija” čia nederėtų. Galiu už
tikrinti, kad nė vienas iš veikė
jų nėra nužiūrėtas iš gyvų as
menų, ir kad nė vienas įvykis 
nėra, sulig mano žinojimo, ka
da nors tikrai atsitikęs. Ta, 
kaip sakote, "šilta nuotaika”, 
tai bus ne kas kita, kaip fonas, 
kurį, neslėpsiu, pasirinkau pa
našų į Vilkaviškį dėl to, kad 
lengviau įsivaizduočiau įvykius 
pažįstamoje aplinkoje. Tačiau 
tiek visame romane ir tėra tik
rovės — tiktai fonas. Karklupė- 
nai, tarp kitko, yra autentiškas 
vietovardis, toks buvo vienas 
senas ir garsus kaimas kažkur 
tarp Virbalio ir Vištyčio. Tik
riausiai būsite apie jį girdėjęs 
ir Pats.

— Pranešimuose apie konkur
są premijuotojo Jūsų romano 
vardas buvo skelbiamas “J ir J”, 
bet dabar jau atspausdintos 
knygos viršelyje romanas pava
dintas “Karklupėnuose”. Kodėl 
pakeitėte jo vardą?

— Vardą pakeičiau, prispir
tas leidėjų. Mat, senasis var
das jiems atrodė per daug ne
aiškus, kone matematiška abst
rakcija. Tad ėmiau pavadinimą 
ir sukonkretinau.

— Visa ligšiolinė, mums ži
noma, Jūsų kūryba plaukė, sa
kytume, labiau įprasto ir tra
dicinio pasakojimo vaga, nesi- 
blaškydama moderniosios ir 

(Nukelta į 4 psl.)

Literatūros ir muzikos parašte
Kada ima skleistis gražiausieji kultūros žiedai

Kasmetinės ir tradicinės 
“Draugo” literatūros šventės ir 
koncerto išvakarėse negali žmo
gus atsikratyti malonaus jaus
mo, kad vis dėlto esame dar 
gyvi, jeigu jau net keturiolika 

Ką solistė Lilija Šukytė 

dainuos Chicagoje ir kokie 
jos ateities planai.

“Draugo” šiemetinį literatū
ros ir dainos šventas yra, be 
kita ko, išskirtinė ypač savo mu
zikine programos dalimi, kurią 
išpildys viešnia iš Kanados so
listė Lilija šukytė. Pastaruoju 
metu mūsų dainininkė karjeros 
kelyje yra pasiekusi įsidėmėti
nų laimėjimų ir ne vien tik lie
tuviškame dainos pasaulyje. 
Taigi šiuo momentu, kada jau
nai lietuvaitei solistei jau ima 
atsiskleisti dainos meno rinkti
nių scenų uždangos, yra be galo 
smalsu iš pačios viešnios suži
noti šį bei tą apie rytojaus die
nos koncertą Chicagoje ir apie 
bendrąsias šios dienos muziki
nes problemas. Tad prieš dai
nuodama, tegu Lilija Šukytė 
mums čia dar ir pakalba.

— Kokia ir kodėl tokia bus 
jūsiškė koncerto programa?

— Programon norėjau įjung
ti daug muzikinių stilių. Pradė
siu su ‘bei canto’ iš Haendelio 
operos “Giulio Cesare”. Vokie
čių Lieder grupę atstovaus 
Wolf, o lietuvių dainas Markai- 
Lis ir Jakubėnas. Lėtą’ impresio
nistinį Ravel (kurį, manau, in
terpretuoti, yra sunkiausia) 
kontrastuos kompozitoriaus Nin 
ugningos ispanų dainos. Užbaig
siu rečitalį arija iš Giordano 
operos “Andrea Chenier”. Tu- 

metų iš eilės kultūrinės bran
dos egzaminą puikiai išlaiko ir 
rašytojai, ir mecenatai, ir leidė
jai, kompozitoriai ir vokalistai. 
Šias mūsų kultūros sritis ak
centuojantis kasmetinis įvykis, 
kasmetinis pakilios kūrybinės 
nuotaikos siūbtelėjimas man vis 
primena sodriai bręstančios lais
vosios Lietuvos paskutinįjį penk 
mėtį, kada Vasario 16 išvakarė
se į Kauno valstybinį teatrą, į 
valstybinės literatūros premijos 
įteikimą ir koncertą suplaukda
vo šviesi dailiojo žodžio mylėto
jų minia. Deja, šiandien Lietu
vos okupantui tokia lietuviško
sios kultūros demonstracija bū
tų didžiai neparanki. Todėl po
kario metais bandytos ten at
gaivinti valstybinės literatūros 
premijos greitai buvo vėl numa
rintos ir palaidotos. Šitokioje 
situacijoje kasmetinė “Draugo” 
literatūrinė šventė lyg ir įgauna 
anų didžiųjų Kauno ir Vilniaus 
literatūros vakarų tęstinumo 
tradiciją ir prasmę.

¥
Mane jaudina antikinių grai

kų kone religinė pagarba dai
liajam žodžiui literatūroje bei 
muzikoje. Tragedijos autorių 
varžybos ir laurus laimėjusių 
veikalų išpildymai Dionizo šven
tėse juk žymi anos kultūros auk 
so amžių. Ir man vis dingojas, 
jog tada, kai tauta dailųjį žo
dį ir muziką ima laikyti kasdie
nine savo dvasios duona, tik ta
da ima skleistis patys gražiau
si jos kultūros žiedai. Tad ir su 
pagarba kadaise Austrijos Gra-

Solistė Lilija šukytė, rytoj, 3 vai. popiet, dainuojanti “Draugo" dai
liojo žodžio šventėje - koncerte Jaunimo centre, Chicagoje.

Nuotrauka “Bella Studio”
r .. ■ —............ ■ 1 >

riu prisipažinti, kad buvo gana 
sunku nusikratyti pagundos dai
nuoti operines arijas, kurias 
šiaip daug mieliau pildau. Bet 
tai būtų buvęs nusižengimas 

mū- 
len-

z’e žiūrėjau į viduramžinių 
rų liekanas su įrašu vario 
toje, jog šioje vietoje tūkstantis 
du šimtai tais ir tais metais 
minezingerių varžybose skaitęs 
ir dainavęs savo poeziją didysis 
VValther von der Vogelweide. Ir 
argi tai nebuvo viduramžių kul
tūros našiausieji metai. Tos pa
garbos kūrybiniam žodžiui žmo
gaus širdyje nenuslopino nei šio 
šimtmečio apokalipsiniai karai,

(Nukelta j 2 psl.) i 2 psl.)

Keturioliktoji “Draugo” romano konkurso jury komisija, atžymėjusi Albino Baranausko romaną. Pirmoje 
eilėje iš kairės į dešinę: Nelė Mazalaitė, kun. V. Bag danavičius, MIC, posėdyje, kaip stebėtojas, atstova
vęs “Draugą”, komisijos pirm. Pr. Naujokaitis; antroje eilėje iš kairės j deš. — Alf. Samusis, komisijos 
sekr, P. Jurkus ir prof. J. Brazaitis. Nuotrauka Vyt, Maželio

DAINOS ŠVENTĖJE

prieš gerą koncertinį skonį!
— Ką galėtumėt pasakyti 

apie lietuviškąją šio koncerto 
programos dalį?

— Ja noriu pagerbti Chicago
je esančius mūsų kompozito
rius — Jakubėną ir Markaitį. 
Markaičio, kaip dvasiškio, kū
riniai yra įspūdingai gilūs. Dai
nuosiu soprano ir mezosoprano 
arijas iš jo kantatos “Vilniaus 
varpai” ir “Pastoralę” Kontras
tui pasirinkau dvi linksmas Ja- 
kubėno dainas “Na tai kas” ir 
“Baltosios piršlybos”.

— Kaip vertinate savųjų re
čitalių publiką?

— Maloniausia dainuoti yra 
publikai, turinčiai aukštą muzi
kinį supratimą, arba publikai 
be jokių muzikinių kvalifikaci
jų, vien nuoširdžiai mėgstančiai 
dainas. Miesčioniškas publikos 
skonis ir nieko nežinantys "ži
novai” tik apsunkina, sukelia 
pyktį ir atima entuziazmą dai
nuoti. Tačiau kiekvienoje, kad

visos šir- 
daininin- 
atskleisti

iš pasta-

ir nedėkingiausioje publikoje, 
vis yra bent keli asmenys, ku
rie koncerto klauso iš 
dies. Tiems žmonėms 
kas ir yra įpareigotas 
visą savo meną.

— Kokie įspūdžiai 
rojo Kanados dainininkų kon
kurso ?

— Šiais metais CBC talentų 
pasirodymuose laimėjau II-rą 
vietą. Iš visos Kanados čia bū
na išrinkti du geriausi daininin
kai, kurie finale dainuoja su 
CBC simfoniniu orkestru per 
CBC radijo tinklą. Finalinės 
varžybos vyksta Montrealyje. 
Dabar esu angažuota įvairiems 
dainavimams per CBC radiją.

— Kokia Jūsų nuomonė apie 
20-to šimtmečio muziką apla
mai?

— Muzika yra gyva žmogaus 
jausmo apraiška. Ji keičiasi šu 
kiekvienu šimtmečiu ir kiekvie
na kultūros raida. Būtų klaidin
ga užmerkti akis prieš dabarti
nio šimtmečio muzikinę kūry
bą, nors ji ir atrodytų kai kain 
nesuprantama. Savo programo
je specialiai parinkau du lietu
vius dabarties muzikos atsto
vus — Markaitį ir Jakubėną 
— nors jie ir nėr fanatiškai 
“modernūs”.

— Kokie kompozitoriai Jums 
labiausiai patinka? Koks muzi
kinis ‘žanras” Jums arčiausia 
prie širdies?

— Labiausiai man patinka 
opera ir, jei sąlygos leis, norė
čiau siekti operinės karjeros. 
Tačiau kiekvienam šios rūšies 
menininkui yra privalomi ir dai
nos rečitaliai, kurie ne tik to
bulina bendrą muzikalumą, be< 
ir padeda dainininkui operoje. 
Mėgiamiausi mano tarptautiniai 
kompozitoriai — Puccini, Ver
di, Mozart, Wagner. Iš lietuvių 
labiausiai mėgstu K. V. Banai
tį-

— Po visos eilės pasisekimų, 
kokie yra Jūsų ateities planai?

— Jų yra daug.
Vasario 18 d. filmavau tele

vizijos programą su Renata Te- 
baldi ir baritonu Louis Quilico.

Jau 1964 metais Sadlers 
Wells operos direktorius Ham- 
mond siūlė man kontraktą su 
Sadler’s Wells opera Londone. 
Kadangi buvau 
studijų metuose, 
priėmiau.

(Nukelta

tik antruose 
kontrakto ne-
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NENUMARINKIME ŽODŽIO
Tėvų marijonų provinciolo kun. V. Rimšelio, MIC 
kalba keturioliktosios "Draugo" romano premijos 
įteikimo iškilmėje š. m. kovo mėn. 14 d. Jaunimo 

centre Chicagoje

PaAjCbįfc&

PAGARBOS IR LAISVĖS LAIDAI

Rašytojos Alės Rūtos žodis losangeliečių surengtame jos 
naujos knygos “Kelias į kairę” pristatyme.

Su džiaugsmu noriu pasveikin
ti gerbiamą Laureatą Albiną Ba
ranauską, pareikšti gilų dėkingu
mą mecenatams Angelei ir Jo
nui Andriuliams ir visiems lietu
viams, kurie prisidėjo prie šios 
dienos iškilmių. Šios dienos lau
reato laimėjimas yra mūsų vi
sų laimėjimas lietuviško žodžio 
išlaikyme ir mūsų literatūros 
ugdyme. Lietuviškasis žodis mū
sų istorijoje pergyveno įvairias 
krizes. Kadaise, kai Mindaugas 
buvo karalius, ar kai Vytautas 
Didysis, Lietuvos kunigaikštis, 
žirgus girdė Juodosiose mariose, 
jis buvo platus ir garbingas, bet 
ne rašytas. Prieš šimtą metų 
buvo jis uždraustas ir pasmerk
tas. Šiandieną tėvynėje, kai 
žmogui atimta sąžinės laisvė, 
kai mintis pateko į vergiją ir 
negali žodžiu laisvai pasireikš
ti, lietuviškoji literatūrinė kūry
ba išgyvena belaisvės likimą.

Šitų krizių akivaizdoje prie

Tėvų marijonų provinciolas kun. 
V. Rimšelis, MIC, kalba romano 
premijos įteikimo iškilmėse.

Šiame numery.
Nenumarinkime žodžio. 
Rašytoja Alė Rūta apie pa
garbos ir laisvės laidus.
Solistės Lilijos Šukytės 
koncertas.
Dail. K. Žoromskio meno 
paroda.
Romano Guardini 80 metų 
sukaktis.
Juliaus Kaupo ir Algiman
to Mackaus minėjimas 
New Yorke.
Brazilės Cecilia Meireles ei- 
lėraščai.
Pluoštas įspūdžių iš K. V. 
Banaičio kūrinių koncerto. 
Kai kūrėjas neįsivaizduoja
mas be įsikinkymo. 
Sol. Jono Vaznelio 
ir arijų plokštelės 
Svetimybės lietuvių 
je.
Akademinės prošvaistės. 

dienraščio DRAUGO 13 premi
juotų romanų prisideda Albino 
Baranausko veikalas “Karklu
pėnuose”, kaip keturioliktoji lie
tuvių kalbai šviesioji žvaigždė. 
Man regis, kad šios knygos ir 
visos kitos, kurios gimė laisva
jame pasaulyje, turi neapskai
čiuojamą prasmę ir reikšmę mū
sų visai kultūrai. Jų reikšmė, 
suartėjusi su Lietuvos laisve, 
neša tos laisvės liudijimą visai 
istorijai. Jos atstoja mūsų tė
vynės šių dienų literatūroje tą 
lapą, kurį pavergtas lietuvis no
ri pamatyti ir tą posmą, kurio 
visa lietuviškoji kultūra yra 
taip giliai pasiilgusi.

Ir, Dieve, neduok, kad mes, 
kurie esame atsidūrę lietuviško 
žodžio skaitymo krizėje, nenu
marintume to žodžio kūrybos. 
Šios dienos sveikinimai laureatui 
ir dėkingumas mecenatams reiš
kiama drauge su linkėjimu vi
siems lietuviams, kad lietuviš
kas spaudos žodis šiame užjū
rio krašte netaptų ateinančioms 
kartoms lietuvių istorijos ir lie
tuvių tautos nepažįstamu ir ne
byliu ženklu.

Marijonų vardu sveikinu šios 
dienos laureatą, linkėdamas ir 
kitiems rašytojams kurti, lai
mėti ir praturtinti lietuvių li
teratūrą išeivijoje.

Poezijos vidinis išgyvenimas
Belaukiant to didžio muziki

nio įvykio — lietuvių partiza
nų minėjimo McCormick salėje, 
Chicagoje — praėjusį sekmadie
nį “Draugo” romano premijos 
įteikimo proga Jaunimo centre 
girdėjome mūsuose retai pasi
taikančio lygio Lilijos šukytės 
rečitalį.

Tarp daugelio dainų solistė 
išpildė ir dvi arijas iš Bruno 
Markaičio, SJ, kantatos "Vil
niaus varpai”. Jos interpretaci
joje tie dalykai sukėlė ovacijas 
ir didelį troškimą išgirsti visą 
kantatą su simfoniniu orkestru 
minėtame žuvusių pagerbimo

dainų 
proga, 
kalho-

Solistė Lilija Šukytė dainuoja “Draugo” literatūros šventėje — koncerte Jaunimo centre, Chicagoje. 
Akompanuoja prof. V. Jakubėnas.

Prano Lapes raižinysMaironis
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Įspūdžiai iš Lilijos Šukytes koncerto Chicagoje

BERNARDAS PRAPUOLENIS

koncerte birželio mėnesio 13 d. 
.Lietuviškų dainų grupėje tokio 
jos itin sultingo balso žemame 
ir viduriniame registre išryš
kėjo Lilijos Šukytės labiausiai 
brangintina savybė — poezijos 
vidinis išgyvenimas, kuriuo ji 
užburia klausytoją.

Po Kleopatros arijos Piange- 
ro la sorte mia ir Haendelio 
operos Giulio Cesare, kuria ji 
pradėjo savo koncertą, girdėjo
me keturias Hugo Wolf dainas: 

trijų žodžiai poeto Ed. Moeri- 
cke ir vienos poeto J. Eichen- 
dorf. Visose jie kalba apie 
spalvas, visuose gamta išgyve
nama kaip stebuklas, kai kada 
paskendusi mistikoje (Nachtzau 
ber), kai kada sulydyta su ne
paprastu troškimu (Er ist’s). 
Tik šiose dainose lyg ir trūko 
to žodžio muzikinės magijos, kas 
buvo taip ryšku lietuviškųjų 
dainų grupėje. Manau, kad pub
lika ir komp. VI. Jakubėnas, 

kuris solistei akompanavo taip 
gi jautė šių savųjų dainų (Plau
kia antelė ir Na, tai kas) iš
skirtinį naują žavesį.

Reikia sutikti su Lilija šuky
te, kad Ravelio Seheherezadą 
interpretuoti buvo sunkiausia, 
o ypatingai, kai originale para
šyto orkestrinio akompanimento 
trūko, kurio fone ir turi vykti 
šis nuostabus rečitatyvas. Ma
nau, kad tik dėl to, o ne dėl Li
lijos Šukytės ar prof. VI. Jaku- 
bėno, šis ciklas nepaliko laukto 
įspūdžio. Išgirdęs jau vien tik 
pirmąsias eilutes “Azija, šalie 
nepaprastų pasakų... kur vaiz
duotė, kaip miško karalaitė, už
siklojusi miega”, tuojau pajun
ti orkestrinės spalvos reikalin
gumą, kuri ir yra impresionis
tinio stiliaus esmė.

Rečjtalis baigėsi audringomis 
ispanų kompozitoriaus Nin dai
nomis. Ypatingai su EI canto 
de los pajaros solistė vėl taip 
sėkmingai ne tik muzikinį, bet 
ir poetinį dainos charakterį iš
ryškino savo legato pozavime. 
Po Giordano arijos iš operos 
Andrea Chenier, publikai reika
laujant, solistė bisui išpildė dvi 
arijas Mimi ir Muzetos iš Pucci- 
ni La Boheme.

Nepaisant mažų atoslūgių, Li
lijos Šukytės koncerto klausytis 
buvo didelis malonumas.

Baigiant aprašymą, pora pra
šymų rimtų koncertų rengė
jams; pirma — šitokios apim
ties ir lygio koncertus ruošiant, 
būtų verta programoje pateikti 
ir dainų vertimus, o antra, — 
parūpinti bent vidutiniškai gerą 
fortepijoną, šio koncerto inst
rumentas, vieton sudaryti or
kestro įspūdį, dažnai priminė gi
tarą. O tai ne tik publikos, bet 
ir rimto menininko užgavimas.

Nemažai knygų galėtume iš
skirti ir paminėti. Yra svarbių 
minčių rankraščiuose, tebelau
kiančių knygos pavidalo. Yra 
svarbesnių knygų, negu roma
nas; yra poezijos vakarai, vai
dinimai iš rankraščių. Lietuvis 
visada pasiilgęs geros lektū
ros, geros dramos ar dainos, 
kadangi meno kalboje, grožinės 
literatūros knygose jis atran
da save patį. Žmogus nori ma
tyti save, savo gerąsias ir blo
gąsias puses, nori sugauti ir 
pajusti grožio siekiamą, blogio 
virpėjimą, meilės troškimą, 
nuodėmės ir dorybės kovą sa
vo sieloje. Žmogus, tur būt, 
ilgisi sugauti Dievo Paveikslo 
atspindį savyje, kuris glūdi 
kiekviename, dideliame ir ma
žame žmoguje, net ir nusikal
tėly.

Literatūros objektas yra 
žmogus įvairiose šio gyvenimo 
situacijose. Kokį žmogų vaiz
duoti pasirenka rašytojas? — 
Bet kokį! Knyga meniškai ne
bus blogesnė, jeigu joje bus 
aprašomas ir neigiamas veikė
jas. Ir knyga nepasidarys ge
resnė, jei vaizduos angeliškus 
žmones, bet bus parašyta ne
tikrai ir nevykusiai. Nes kiek
vienas žmogus lygiai vertas 
pagarbos; ir kiekvienas rašy
tojas ar meno kūrėjas yra 
laisvas pasirinkti savo kūriniui 
veikėją ir jo situaciją.

Meninė kūryba neįmanoma 
be visuomenės pagarbos kūrė
jo pasirinkimui ir laisvės to 
pasirinkimo išpildymui. Šie pa
garbos ir laisvės laidai, sudarą 
plačiausia prasme laisvės as
pektą, pritaikytini ir kiekvie
nam žmogui visuomenėje, kiek
vienos srities darbininkui, ne 
vien menininkui. Kiekvienas 
žmogus reikalingas laisvės pa
sireikšti ir pagarbos už jo tei
giamas pastangas. Pagarbos 
asmeniui ir laisvės veiklai rei
kalingas vaikas ir jaunuolis, 
tik jų žingsnį į šalį, į blogį su
laikant drausme ar patarimu. 
Laisvės ir pritarimo reikalin
gas kiekvienas darbas, pagar
bos — kiekviena pastanga, di
deliuose ir mažuose laukuose, 
svetimam krašte mums sie
kiant bendrų lietuvio tikslų. 
Negalima sakyti, kad kultūra, 
meno kūrimas yra aukščiau 
už politiką; taip pat, negalima 

šiemetinių “Draugo" romano konkurso mecenatų Jono ir Angelės 
Andruliu tūkstantinę laureatui Albinui Baranauskui (viduryje) įtei
kia Andruliu įgaliotinis St. Metrikis. Dešinėje Tėvų marijonų provin
ciolas kuu. V. Rimšelis MIC. , Nuotraukos A. Gulbinsko

tvirtinti, kad politika šiuo me
tu labiau remtina už kultūri
nius darbus. Kultūringumas, 
didesni meniniai atsiekimai 
reprezentuoja lietuvį, kaip su
brendusį laisvos, nepriklauso
mos tautos pasireiškimui pa
sauly ir padeda jam tokiu iš
likti; sėkminga politika savo 
krašto vadavimo linkme sutei
kia vilčių — kada nors grįžti 
ir parnešti namo savo indivi
dualius meno kūrinius, įrodant, 
kad svetur nepaklydome, ne
tinginiavome, o budėjome, dir
bome ir kūrėme. Kultūrinės ir 
politinės pastangos viena kitą 
palaiko gyvą laikinojoj stag
nacijoj.

Kiekvienas visuomenės nare
lis turi laisvą pasirinkimą, kur 
jam dirbti, ką ir kiek veikti. 
Kiekvienas kūrėjas laisvas pa
sirinkti savo sritį, objektą, sa
vo temą. Meno mėgėjas lais
vas priimti į savo namus ir į 
savo širdį tiek ir tokio meno, 
kurio jis ilgisi ir kurį supran
ta. Mes galime pasverti ir ver
tinti darbo bei kūrybos rezul
tatus, bet negalima sverti žmo 
gaus kaip tokio. Žmogus duo
da, ką jis gali duoti; žmogus 
priima, kiek jis moka priimti. 
Žmogiška vertė yra daugiau 
pastangose, ne rezultatuose, — 
taip yra visuomenėj; ir kūri
nio vertė daugiau vaizduoja-

(Nukelta į 2 psl.)

“Draugo” literatūros šventę sce
noje pravedęs akt. Leonas Ba
rauskas skaito ištrauką iš premi
juotojo romano “Karklupėnuose”.
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AR YRA PAGRINDO 
NUOGĄSTAUTI?

Šiluvos Marijos koplyčios Washingtone projekto 
apibūdinimas

KULTŪRINIO PULSO 
RENESANSAS

Lietuvių centrinis komitetas, 
vadovaujamas vysk. V. Brizgio, 
parengė bendrą planą, kaip Ši
luvos Marijos koplyčia savo tu
riniu turėtų prakalbėti į šven
tovės lankytoją. Suprantama, 
pirmoje vietoje buvo kreipiama 
visas dėmesys, kad koplyčia pa
sirinktais siužetais nuteiktų 
lankytoją religinio susikaupimo 
ir dvasinio pamaldumo linkme. 
Iš kitos pusės, su visu apdai
rumu norima sukurti lietuviš-

* kurnu kalbančią koplyčią, kuri 
lietuviui prakalbėtų savo dvasi
ne kalba, o Lietuvos nežinan
čiam ir nepažįstančiam lankyto
jui, lietuviško meno originalu
mu. Todėl ir daromos pastan
gos, kad koplyčios spalvos ir 
stilistinis apipavidalinimas iš
plauktų iš lietuvių kūrėjų tau
tinės ir meninės sampratos.

*
Ši koplyčia yra įrengiama jau 

pastatytoje katedroje, kuri va-
• dinasi “National Shrine of the 
' Immaculate Conception in Wa-

shington, D. C.” Tokioje situaci
joje visos architektūrinės prob
lemos jau yra išspręstos tos 
šventovės architekto E. F. Ken- 
nedy, Jr. Tokių koplyčių šioje 
bažnyčioje architekto yra išpla
nuota 4. Todėl jam rūpi, kad 
stilistinė koplyčių architektūra 
nebūtų keičiama ir tuo pačiu 
žalojama visos šventovės archi- 

, tektūrinė visuma. Ar ši pažiūra 
yra teisinga, klausimas yra at
skiras. Šis klausimas, tačiau, 
negalėjo būti diskutuojamas, ir 
nustatyti architekto principai 
negalėjo būti keičiami. Su šio
mis sąlygomis prisiėjo sutikti, 
kaip tai padarė ir kitų tautybių 
panašių koplyčių fundatoriai.

*

Lietuviams paliko laisvos ran
kos siužetų pasirinkime, spalvo
se ir koplyčios techniškame api
pavidalinime

Nuolatiniu Šiluvos koplyčios 
komiteto meninių reikalų pata
rėju buvo pakviestas dail. V. K. 
Jonynas. Esminius klausimus 
komitetui su architektu ir Wa- 

*shingtono šventovės atsakingais 
administratoriais aptarus, buvo 
parengta šios koplyčios du spal
voti projektai. Vieną iš šių pro
jektų parengė pats architektas. 
Projekto nuotrauka parodyta 
Draugo kultūriniame priede š.

Šiame numery:
• Kultūrinio pulso renesansas.
• Ar yra pagrindo nuogąstauti?
• Kazio Almeno romano recenzija.
• New Yorke pagerbtas poetas 

Vytautas Mačernis.
• Paminėtas rašytojas Julius Kau

pas.
• Smuikininkė Elena Kuprevičiū- 

tė šią dieną muzikinėmis te
momis.

• Vitalijos Bogutaitės eilėraščiai.
• Prof. Juozo Balčikonio sukaktis.
• Smuikas ir moterys.
• Koncertinio renesanso ženkle.
• Nauji leidiniai, filmą įvairumai, 

kultūrinė kronika.
• Moterų gyvenimas. 

m. vasario mėn. 13 d. ir pakar
tota Dirvoje š. m. kovo mėn. 
10 d. laidoje. Antrasis projektas 
yra dail. V. K. Jonyno, kurio 
nuotrauką čia talpiname. Tarp 
šių dviejų projektų nėra 
didelio skirtumo, nes juos 
jungia koplyčios architektūra 
ir parinktieji siužetai. Lietuvio 
projekte tačiau yra daugiau sa
vito etnografinio elemento, 
įjungto Šiluvos Marijos fone ir 
lubų skliautuose. Amerikiečio 
architekto projekto detalės šių 
savybių neturi, primindamos jo 
panaudotas formas kitų tauty
bių koplyčiose. Tačiau šis pro
jektas dar nėra galutinai priim
tas ir skirtumai gali būti išly
ginti lietuvybės naudai. Iš lietu
vių dailininkų Washingtono kop
lyčiai meniniai išpuošti yra pa
kviesti ir dirba dail. V. K. Jo
nynas, dail. Albinas Elskus ir 
skulp. Vytautas Košuba.

*
Bendras koplyčios planas su

daro didelio kambario išvaizdą 
su keturiomis sienomis. Centri
nėje sienoje, kurioje bus įreng
tas altorius ir Šiluvos Marijos 
statula, yra suprojektuota su 
pusrutulinės formos lenkta ni
ša 26 pėdų aukščių, 14 pėdų 
pločio ir 7 pėdų gilumo. Šios ni
šos sienos su kiaušininio lukšto 
puskliaučiu viršutinėje dalyje, 
numatomos iškloti melsvos spal
vos mozaika. Ši mozaika turėtų 
sudaryti dangaus spalvinį vaiz
dą, kaip foną Marijos statulai. 
Nuobodumo vengiant, dangiška
me fone norima įvesti žvaigž
des ir lietuvišką stilizuotą kop
lytėlę, išpildytą metale reljefi
niu būdu. Altoriaus fone, ant 
pilko granito pedestalo, kuris 
rišis su altoriaus mensa, stovės 
didelė 8 pėdų Šiluvos Marijos 
statula. Šios skulptūros modelį 
parengia skulpt. V. Košuba. 
Skulptūra numatoma iškalti 
baltame marmure.

*
Kairioji ir dešinioji koplyčios 

sienos turi 1 pėdos įdubimą, ku
rio fonas yra plokščias, o vir
šus užbaigiamas pusrutuline ar
ka. šios dvi sienos su arkomis 
skiriamos Rūpintojėlio ir Šv. 
Kazimiero mozaikinėms kompo
zicijoms, kurių projektus paren
gė dail. V. K. Jonynas.

Šie skirtingi ir kartu būdingi 
Lietuvos praeičiai siužetai at
pasakos lankytojui taip pat 
skirtingus Lietuvos istorijos la
pus.

*

Kairioji koplyčios siena, žvel
giant į altorių, yra skirta Rū
pintojėliui. šioje kompozicijoje 
be centrinės Rūpintojėlio figū
ros, mes randame Apvaizdos 
simbolį — akį ir eilę būdingų 
medinės architektūros pastatų - 
bažnyčių su lietuvišku peizažu, 
gyvenamais namais bei pakelės 
kryžiais. Kairinėje kompozicijos 
dalyje įkomponuota P. Rimšos 
Vargo mokykla, simbolizuojanti 
spaudos draudimo ir dabartinės 
priespaudos laikus. Apatinėje 
dalyje yra fragmentas iš Vor
kutos koncentracijos stovyklos, 
kur anglių kasyklų šachtose bu- 

(Nukelta į 4 psl.)

Kazys Almenas

Mūsų literatūra emigracijoje 
debiutantų prozoje labai mažai 
tesulaukia. Ypač amžiumi jau
nų debiutantų, šiame ekonomi
nio gerbūvio krašte subrendu
sių, išėjusių aukštuosius moks
lus, įsigijusių pelningas specia
lybes ir bepradedančių jose sėk
mingai reikštis. Iš knygų rašy
mo juk nedaug kas duoną pel
nėsi ir savame krašte, jam ne
priklausomam tebesant, o ką 
jau kalbėti apie rašymo gimtą
ja kalba sąlygas čia, kur ir

Šiluvos Marijos koplyčia Washingtone. Vidaus dekoravimo projektas parengtas dail. V. K. Jonyno

NUO ŠATEIKIŲ IKI RAMIOJO VANDENYNO
Įdomių tipų ir tvirtu charakterių romanas

Kazys Almenas UPE I RYTUS, 
UPE Į ŠIAURĘ. Romanas. Pir
mas tomas — 302 psl., antras — 
325 psl. Kiekvieno kaina po $3.00. 
Išleido Lietuviškos knygos klu
bas 1964 m. Aplanką piešė P. Jur
kus. Gaunamas “Drauge”.

TITAS ALGA

skaitytojų tinklas kasdien dras
tiškai siaurėja, kur už knygos 
išleidimą neretai reikia leidėjui 
primokėti, nes juk ir tas leidė
jas nebe vien iš to duoną val
go. žodžiu, ir vieniems ir ki
tiems reikia sudėti daug bran
gių, o neapmokamų viršvalan
džių, kuriuos mažai kas beįver- 
tina. Todėl patsai tokių debiu
tantų atsiradimo faktas mums 
yra nekasdieniškas ir džiugi
nantis. Jie yra, sentimentaliai ar 
net banaliai kalbant, tie pum
purai, kuriais mes vis dar trokš
tame įrodyti savo, nuo kamieno 
atplėštos šakos, gyvybę.

Kazys Almenas atitinka vi
sas minėtas “kvalifikacijas”: 
jis — dar nepasiekęs trisdešim
ties, šiame krašte baigęs vidu
rinįjį ir aukštąjį mokslą, įsigi
jęs ir pelningą fiziko specialy
bę, dirbąs sparčiausiai besi
plečiančioje atominių tyrinėjimų 
srityje ir šio krašto profesiona
lų pripažįstamas bei vertinamas. 
Jo pernykščių metų data nese
niai pasirodęs stambus, dviejų 
dalių romanas “Upė j rytus, 
upė į šiaurę” yra neeilinis vei
kalas dar ir tuo, kad iš auto
riaus pareikalavo ne vien talen
to, bet ir studijų, istoriniam - 
geografiniam romano fonui rei
kalingų platesnių neįprastinės 
aplinkos tyrinėjimų, ką jaunas 
autorius ir atliko su mokslinin
ko kruopštumu.

Romano veiksmo pėdomis
Kada prieš kelerius metus, 

viena “Upės...” ištrauka buyo 
paskaityta literatūriniame va
kare, autorius, užklaustas apie 
būsimo romano pobūdį, kukliai 
atsakė:

— Tai, čia nieko rimtesnio... 
Bus tiktai toksai lengvas nuoty
kių romanėlis...

Romane “Upė į rytus, upė į 
šiaurę” tų nuotykių tikrai ne
trūksta. Tačiau jie nėra rezga
mi pigiam skaitytojo stebini
mui. Kiekvienas jų turi savo 
paskirtį stiprios intrigos gran
dinėje. Gi toji intriga vėl yra 
neatsiejamas ir būtinas elemen
tas sąmoningoje veikalo konst
rukcijoje. Elementas, taip daž
nai beviltiškai pasigendamas 
mūsiškės prozos veikaluose.

Veiksmas vyksta devyniolik
tojo šimtmečio pradžioje.

Romanas pradedamas pagrin
dinio veikėjo Erdmono Baužos 
sugrįžimu į savo tėviškę. Jisai, 
mat, patsai būdamas baudžiau
ninko sūnus, ankstyvoje jaunys
tėje paskirtas savo pono sūnaus 
Zigmanto Darvainio asmeniniu 
tarnu ir jį buvo išlydėjęs Pran- 
cūzijon. Ten užklupo Didžioji 
prancūzų revoliucija, kurios sū
kuriuose susiformavo Erdmono 
charakteris, įvyko Zigmanto 
dvasinis lūžis bei įvairios jo pus
brolio grafaičio Joachimo Roz- 
nickio klastos. Visa tai atpasa
kojama trumpais “flash back”

(Nukelta į 2 psl.)

Apie ką berašytume, apie 
ką bekalbėtume, metai po me
tų beveik jau įgijome įprotį 
vis labiau padejuoti negu pasi
džiaugti. Ypač šitai ryšku mū
sų kultūrinio gyvenimo temo
se. Kultūrininkai, kūrėjai pa
kaltina visuomenę jos sumate
rialėjimu; visuomenė vėl skun
džiasi rašytojų ir dailininkų 
atitrūkimu nuo jos; ir knygos 
mažai perkamos; ir publikos 
koncertuos trūksta; ir viskas 
prastai organizuojama; žodžiu 
— niekur nieko gero...

Gal kai kuriais mūsų čio
nykščio buvimo metais tokių, 
pasakytume, bergždžių laiko
tarpių ir pasitaikydavo, nes 
potvyniai ir atoslūgiai kultū
riniame gyvenime yra visai na
tūralus dalykas, ir visą laiką 
ėjimas tik viršūnėmis yra tie
siog žmogiškoms jėgoms ne
įmanomas.

Per daug nesižvalgydami į 
praeitį ir nespėliodami ateities, 
o tik žiūrėdami į šiandieninę 
dabartį, konkrečiai į šių 1965 
metų pirmuosius tris mėnesius, 
negalime nesidžiaugti tokiu 
akivaizdžiu mūsų kultūrinio 
gyvenimo renesansu. Faktų 
čia lengva suminėti visą virti
nę. Muzikinis Algio Šimkaus 
“Čičinskas” ir jo Dainavos an
samblio įskūnijimas scenoje. 
Koncertui pritrūksta bilietų. 
K. V. Banaičio kūrinių vaka
ras New Yorke. Koncertui pri
trūksta bilietų. Chicagoje pilna 
Jaunimo centro didžioji salė 
klausosi neeilinio Lilijos Šu
kytės koncerto “Draugo” ro
mano premijos įteikimo šven
tėje. O kur dar visa eilė voka
listų ir instrumentalistų kon
certų vienur ir kitur. O kur 
dar įtempta paruoša Verdžio 
“Reąuiem” ir Bruno Markai
čio “Vilniaus varpų” premje
rai didžiajame partizanų mi
nėjime birželio 13 d.

Literatūroje džiugus, plačios 
apimties dviejų tomų romanas 
“Upė į rytus, upė į šiaurę”; 
ankstesnio novelisto Albino 
Baranausko pirmasis ir pre
mijuotas romanas “Karklupė- 
nuose”; žuvusio poeto Algi
manto Mackaus giliai jaudi
nanti pomirtinė knyga “Cha- 
pel B”; čionykščio gyvenimo 

Vida Misiūnaitė Indas (grafika)
Iš šiandien (kovo 27) 7 vai. vak. “Draugo” redakcijos fojė, 4545 W. 
63rd St., Chicagoje, atidaromos dailininkės darbų parodos. Parodą ati
darant dail. B. Jaimeikienė skaitys paskaitą ‘'Modernizmas religinio 
meno raidoje”, temą iliustruojant pavyzdžiais ekrane. Parodą ir pa
skaitą rengia stud. ateitininkų Korp! “Šatrija”. Visuomenė kviečiama 
atsilankyti. įėjimas nemokamas.

stipriu sugriebimu ryškūs Alės 
Rūtos “Kelias į kairę” pusla
piai; tikra šio momento švie- 
žena, jauniausiems skaityto
jams skirti Jono Minelgos ei
lėraščiai “Labas rytas, vove
re” ir dar visa eilė vienu ar 
kitu atžvilgiu reikšmingesnių 
leidinių.

O vėl meno parodos. Ir ne 
vien tik Chicagoje, ne vien tik 
Čiurlionio galerijoje. Clevelan- 
das čia vargu ar beatsilieka 
nuo “sostinės”. O ir jaunųjų 
dailininkų atsiranda ne vien 
tik Chicagoje. Va, šiandien 
“Draugo” redakcijos patalpose 
atidaroma jaunos baltimorie- 
tės Vidos Misiūnaitės dailės 
darbų paroda.

Teatriniame sektoriuje krei
pia į save dėmesį originalus 
niujorkiečių užmojis — balan
džio 3 d. inscenizuojamo Vinco 
Krėvės “Dangaus ir žemės sū
nų” ir “Šarūno” ištraukos; 
Chicagos scenos darbuotojų 
jau keturis kartus scenoje ro
dyta, vis nepritrūkstant publi
kos, “Eglė žalčių karalienė”. 
O aukšto lygio ir neatkištinio 
paruošimo mirusių rašytojų 
Vytauto Mačernio, Juliaus 
Kaupo ir Algimanto Mackaus 
minėjimai - akademijos Chica
goje, New Yorke ir Detroite 
taipgi rodo mūsų visuomenės 
gilų kultūrinį subrendimą, be
sireiškiantį dar ir kitų įvairių 
parengimų bei jų programų 
išieškotam pravedime bei žo
diniame apipavidalinime, nesi
tenkinant tik įprastu susirinki- 
miniu trafaretu, o ieškant vis
kam atitinkamos kūrybinės iš
raiškos, ką buvo miela stebėti 
ir šiemetinėje “Draugo" lite
ratūros šventėje, ją pravedant 
akt. Leonui Barauskui.

Tad jeigu šiuo metu akivaiz
dus mūsų menininkų, mūsų raš 
to žmonių ir mūsų visuomenės 
kultūrinis bruzdėjimas tokiu 
pat siūbtelėjimu atsilieptų dar 
ir į didesnį lietuviškos knygos 
pirkimą, aimanas galėtume 
bent kuriam laikui užmiršti, 
rūpinantis tik, kad šitas kultū
rinis renesansas, šitas kūrybi
nis potvynis, kiek galima, il
giau nepakryptų į atoslūgį.

k. b.
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VERDI IR JO REOUIEM
Veikalo kilmė, pobūdis ir prasmė

KAZYS SKALSGIRYS DĖL LIETUVIŠKOS KOPLYČIOS PROJEKTO 
WASHINGTONO ŠVENTOVĖJE

Artėjant birželio tryliktosios 
stambiam koncertui romantiško
je Chicagos paežerėje, McCor- 
mick koncertų salėje, pravartu 
pagvildenti šio veikalo atsiradi
mo priežastis.

Operų kūrėjas
1813 metais pasaulį išvydo du 

didieji operiniai milžinai: Verdi 
ir Wagneris. Verdi — žymiau
sias XIX a. italų operų galiū
nas, Wagneris — muzikinės 
dramos pirmtakas, vokiečių ope
rų iškėlėjas j pasaulinį lygį.

Verdi tėvas buvo užeigos sa
vininkas. Jaunąjį Giuseppe ža
vėjo smuiko melodijų garsais 
keliaujantis smuikininkas. Sep- 
tynerių metų jis jau giesminin
kas maldykloje. Jį stebino var
gonų muzika. Pasimokęs 3 me
tus pas vietinį vargoninką, 12 
metų būdamas, pradėjo savaran 
kiai vargoninkauti. Busseto 
mieste jis mokėsi mokykloje ir 
tęsė muzikos studijas pas ka
tedros vargoninką Provesi. Su
laukęs 18 metų, panoro įstoti 
į Milano konservatoriją, bet ne
buvo priimtas. Jam patarė su
sirasti privatų mokytoją. Tada 
Verdi mokėsi pas žymų muziką, 
teoretiką ir kompozitorių La- 
vigna, kuris jį gausiai aprūpino 
muzikinėmis žiniomis ir įkvėpė 
pamėgimą Palestrinai. Po trejų 
metų Verdi jau vadovavo Mila
no Filodrammatici teatrui. 1870 
metais jis buvo kviečiamas va
dovauti Neapolio konservatori
jai, bet kvietimo nepriėmė.

Verdi sukūrė 26 operas, iš 
kurių keliolika priklauso stan
dartiniam repertuarui. Iš pir
mųjų jo sukurtų operų populia
rios yra Emani, Nabucco ir 
Macbetas. Tolimesnės lengvų 
melodijų, melodraminės Rigolet- 
to, Trubadūras ir Traviata šiais 
laikais yra plačiai statomos. Si
cilijos mišparai, Kaukių balius, 
Likimo galia, Don Carlo ir gran
diozinė Aida parodė kompozito
riaus milžinišką kūrybinę plė
totę. Po Aidos Verdi keliolika 
metų operų nerašė. Gyvenimo 
saulėleidyje, panaudojęs stiprius 
Šekspyro tekstus libretams, sa
vo genijaus viršūnę apvainikavo 
Otelio ir komiška Falstaff, ku
ri yra laikoma geriausia XIX 
a. antros pusės komiška opera. 
Richard Strauss ją pavadino 
viena iš žymiausių visų laikų 
operų.

Lietuvos Nepriklausomybės 
laikotarpyje Kauno operos re-

Šiame numery:
* Dėl lietuviškos koplyčios pro

jekto Washingtono šventovėje.
* Verdi ir jo Reąuiem.
* Pokalbis su dail. Alf. Dargiu.
* Žvilgsnis j ispanų tremties po

etus.
* Juan Romon Jimenez eilėraš

čiai.
* B. Armonienės lietuviškoji “Pa

lik ašaras Maskvoje“.
* Po E. Kuprevičiūtės koncerto.
* šimtas universitetų šoka mūsų 

kalvelį.
* Mokyklų ir mokykloms skirtie

ji laikraštėliai.
* A. Tamošaičio paroda Kanados 

sostinėje.
* Kultūrinė kronika.
* Spygliai ir dygliai. 

pertuare iš 3,836 pastatymų 
pirmavo Verdi su 735 spektak
liais. Toliau sekė Gound, Puc- 
cini, Čaikovskis, Bizet, Rossini, 
Rubinsteinas, Leoncavallo, Sme- 
tana, Mussogorskis, Offenba- 
chas, Kamavičius ir 29 kiti 
kompozitoriai. Vokietijos ir 
Austrijos operose labai dažnai 
pastatymų gausumu po Wagne- 
rio seka Verdi.

Kitos kompozicijos

Verdi kūrybinis palikimas, ne
skaitant operų, nėra didelis. Žy
miausias jo neoperinis veikalas 
yra Reąuiem. Be to, jis yra su
kūręs E-moll styginį kvartetą, 
keliolika dainų, keletą giesmių 
ir religinių kompozicijų ciklą, 
pavadintą Pezzi Sacri.

Manoma, kad styginį kvarte
tą Verdi sukūrė Neapolyje, no
rėdamas pajuokauti. Taip pat 
daroma prielaida, kad vėliau 
kvartetas buvo panaudotas ir 
patriotizmui pareikšti. XIX a. 
aštuntame dešimtmetyje jauno
ji karta pradėjo abejoti itališ
kų operų garbinimu. Wagnerio 
įtaka kilo, ir jo veikalai rado 
vietą italų teatruose. Vokiečių 
simfoninė ir kamerinė muzika 
pureno platesnę dirvą Milano

Giuseppe Verdi

sluoksniuose. Verdi įrodė jau
niesiems, kad jo talentas suge
ba kurti ir grynąją instrumenti
nę muziką, tačiau jis rašo ope
ras pirmoje eilėje pagal savo 
širdies siekimus. Kvartetas nė
ra šedevras. Jame randama pa
našumo į kai kurių operų vie
tas, bet bendrai yra laikomas 
žaviu.

Pezzi Sacri yra paskutinis ge
nijaus ilgo gyvenimo kūrybos 
vaisius. Jį sudaro Avė Maria, Sta 
bat Mater, Laudi ir Te Deum. 
Jame kiek atsispindi Palestri- 
na, kurį Verdi tiesiog fanatiš
kai gerbė, bet harmonija yra sa
vita. Laudi dalis yra parašyta 
pagal Dante žodžius. Te Deum 
yra sukurtas dviem choram ir 
orkestrui. Tai stipriausias kū
rinys iš viso ciklo ir savo išraiš
ka artimiausias religinės muzi
kos dvasiai.

Rossini mirtis — Reąuiem 
užuomazga

Verdi nemėgo gyventi kitur. 
Londone oras jam kenkė, Pa
ryžiaus bulvarai jam nepatiko. 
Jį gaivino kaitri Italijos saulė, 
romantiška jūra ir sveikas mais
tas. Tačiau jis džiaugėsi Bellini, 
Donizetti, Rossini ir savo pa
ties operų pasisekimu kitose 
valstybėse.

Rossini nebuvo artimas Verdi 
draugas. Tai patvirtina ir laiš
kas, kuriame Rossini rašo taip:

Chicagos Lietuvių operos chorvedžiai kalbasi repeticijos metu apie Reąuiem detales: Iš kairės į dešinę: 
Faustas Strolia, Alfonsas Gečas, Alice Stephens ir Bernardas Prapuolenis. Nuotrauka V. Juknevičiaus

"Buvęs kompozitorius Rossini, 
ketvirtos eilės pianistas, siunčia 
laišką garsiam kompozitoriui 
Verdi, penktos eilės pianistui”. 
Būdamas komiškos operos kū
rėju, Rossini galėjo ir pajuo
kauti, bet toks humoras didelio

NEŽEMIŠKŲ SPALVŲ SPINDĖJIMAS
Dailininką Alfonsą Dargį, grįžusį iš Europos, aplankius

Jeigu juodvarnis ir prieš 
tūkstančius metų tokį patį liz
dą suko, tai žmogus yra linkęs 
vis kitaip ką nors padaryti, su
kurti. Tai ypač ryšku kūrybin
gų žmonių gyvenime. Vieną iš 
tokių, nuolat ieškantį vis nau
jo, pagarsėjusį ne tik mūsų, bet 
amerikiečių ir kitų tarpe, dai
lininką Alfonsą Dargį, neseniai 
grįžusį iš Europos, teko šio dien
raščio korespondentui aplankyti. 
Ta proga dail. Dargis mielai su
tiko pasidalinti savo įspūdžiais.

— Arčiau pažinęs jus, kaip 
neramios sielos menininką, sir
gusį palikto gimtojo kontinento 
nostalgija ir pasiilgusį jo hori
zontų, supratau jūsų norą dar 
kartą pamatyti Europos kran
tus ir pakvėpuoti jos oru. To 
sentimento jūs neslėpėte. Ta
čiau, manau, skaitytojams bus

Dail. Alfonsas Dargis

draugiškumo nerodo. Vieši san
tykiai tarp šių dviejų asmeny
bių buvo švelnūs. Verdi vertino 
Rossini, kaip žymų kompozito
rių ir didelį patogią. Kai 1868 
'in'. Rossini sugalvo
jo būdą jam pagerbti ir prisi

įdomu sužinoti dar ir tai, kokių 
kitokių tikslų turėjote, vykda
mas į Vokietiją?

— Mano ekskursijos į Europą 
ir po Europą, kuri užsitęsė 11 
mėn., pirmoj eilėj tikslas buvo 
pamatyti, kas naujo ten pasiek
ta meno pasaulyje per keliolika 
pastarųjų metų. Antra — su
eiti į sąlytį su vokiečių daili
ninkais. Ir trečia — pastudijuo
ti galimybes pastovesniam įsi
kūrimui ir darbui savo profesi
joje tenai.

— Koks pirmasis įspūdis, nu
vykus Europon po keliolikos 
metų, ir kokius kraštus teko 
aplankyti ?

— Pastebima nepaprasta tech 
ninė pažanga. Griuvėsių jau ne
matyti. Namų bei modemiškų 
pastatų pristatyta žymiai dau
giau, negu jų buvę prieš pas
kutinį karą. Kalbant apie Euro
pą, reikia pažymėti, kad ten 
kultūrinis gyvenimas labai in
tensyvus. Pati visa Europa — 
ištisas muziejus. Nežiūrint pra
gyvenimo ir teatro bilietų bran
gumo (pvz. Vienos operoje vie
tų kainos siekia net iki 40 dol. 
mūsų pinigais), vis dėlto spek
takliai vos talpina publiką. 
Koelne, pavyzdžiui, kur teko 
man su žmona pastoviau apsi
gyventi, veikia net 6 teatrai (4 
dramos, 1 operos ir 1 vaikų — 
marionečių). Kinai mažiau 
mėgstami. Vokietijoj filmos 
daugiausia užsienietiškos. Pažy
mėtinai puikios, aukštos meni
nės vertės ir be propagandos 
lenkų filmos. Po jų seka švedų, 
graikų, prancūzų, amerikiečių 
ir kitų. Rusų — tik retenybė. 
Gi pačių vokiečių filmos bank
rutuoja, kaip silpnos meniniu 
atžvilgiu. 

minti. Apie tai jis pranešė lei
dėjui Ricordi, kuris siūlomą pla
ną tuojau paskelbė. Jo mintis 
buvo sudaryti 13-os italų kom
pozitorių sambūrį kurio kiek
vienas naiys parašytų dalį gc- 

(Nukelta j 2 psl.)

Maistas geras, bet brangus. 
Vidutinio 3 kambarių buto (70 
kv. metrų) kaina — 100 dol. 
mėnesiui.

Kelionės po Europą gana 
brangios. Be Vokietijos, teko 
aplankyti dar Prancūziją, Olan
diją, Šveicariją ir Austriją. Siū
lyčiau, kas gali, nuvažiuoti į 

(Nukelta į 2 psl.)

Alfonsas Dargia Kompozicija (aliejus)

Spaudoje (Drauge ir Dirvo
je) jau buvo paskelbtas Šilu
vos koplyčios Amerikos šven
tovėje Washingtone projektas. 
Koplyčios altoriaus net du 
projektai — vienas amerikie
čio ir vienas lietuvio dailininko 
Vytauto K. Jonyno, kuris yra 
lietuvių koplyčios komiteto pa
tarėjas meniniams reikalams. 
Be Jonyno, koplyčiai išpuošti 
pakviesti dar dailininkas Albi
nas Elskus ir skulptorius Vyt. 
Kašuba.

Projekto aprašymo pradžio
je sakoma, kad "Lietuvių cent
rinis komitetas, vadovaujamas 
vysk. V. Brizgio, parengė bend 
rą planą, kaip Šiluvos Marijos 
koplyčia savo turiniu turėtų 
prakalbėti į koplyčios lankyto
ją. Suprantama, pirmoje vieto
je buvo kreipiama visas dėme
sys, kad koplyčia pasirinktais 
siužetais nuteiktų lankytoją 
religinio susikaupimo ir dva
sinio pamaldumo linkme. Iš ki
tos pusės, su visu apdairumu 
norima sukurti lietuviškumu 
kalbančią koplyčią, kuri lietu
viui prakalbėtų savo dvasine 
kalba”. Toliau seka smulkus 
altoriaus, šoninių sienų bei lu
bų aprašymas. Dabar belieka 
visuomenei pasisakyti, nes tam 
projektas, tur būt, ir paskelb
tas spaudoje.

Sutikdami su Centrinio ko
miteto nusistatymu, kad kop
lyčia turėtų nuteikti lankytoją 
“pamaldumo linkme“ ir “lietu
viui prakalbėtų savo dvasine 
kalba”, norėtume dar stipriai 
pabrėžti, kad ji turėtų nuteik
ti lankytoją, lietuvį kaip ir ne
lietuvį, ir estetine dvasia. Tuo 
atžvilgiu mes kaip tik daug 
ko joje pasigendame. Bendras 
priekaištas, kad koplyčia per
krauta visokia medžiaga, ypač 
šoninės sienos. O perkrovimas 

nėra estetiškas dalykas. Atro
do, tartum projektuotojų tiks
las buvo sukrauti koplyčion. vi
są Lietuvos istoriją bei etno
grafiją. Štai kiek daug dalykų 
tik viename šoniniame paveiks
le; rūpintojėlis, du angelai ša
lia, koplytstulpis, viena bažny
čia, kita bažnyčia, varpinė, mo
tina prie ratelio, Mišios Vorku
toje, Sibiro maldaknygė, gy
venamieji namai (kaip teigia
ma apraše), kažkokia tvorelė 
ir viršuje Apvaizdos akis. Tiek 
galima įžiūrėti paveiksle, bet 
tai dar, tur būt, ne viskas. 
Taigi panašu į etnografinį mu
ziejų. Trūksta nebent Gedimi
no stulpų ir lietuviškos svir
ties. Tokios daugybės dalykų 
prigrūdimas viename paveiks
le nesudaro estetinio visumos 
vaizdo.

Panašiai perkrautas ir kitas 
šoninis paveikslas, kurio cent
re yra šventas Kazimieras. 
Mūsų nuomone, norint padidin
ti estetinę paveikslo vertę, rei
kia mažinti jo apkrovimą pvz. 
kad ir šitokiu būdu. Palikti tik 
šv. Kazimiero figūrą Vilniaus 
bažnyčių ir Gedimino pilies fo
ne. Kazimieras neatskiriamas 
nuo Vilniaus, kaip Vilnius nuo 
pačios Lietuvos. Ir to užtenka. 
Tuo būdu šis paveikslas vaiz
duotų ir šventąjį, ir Lietuvos 
sostinę. Pridėjimas dar bent 
keturių šv. Kazimiero figūrė
lių įvairiuose vaizdeliuose ta
me pačiame paveiksle niekuo 
jo nepagerina, bet estetiškai 
sumenkina. Sumažinus siužetų 
skaičių, galima būtų estetiš- 
kiau suplanuoti ir tą patį baž
nyčių foną, kuris dabar atro
do, kaip labai jau realistinių 
bažnyčių modelių parodėlė. Bet 
ypač šiame paveiksle netinka 
karaliaus Mindaugo krikšto de
talė, ir štai dėl ko. Pirmiau
sia vargu galima Mindaugo 
krikštą susieti su Vilnium, tai
gi ir su paveikslu, skirtu Vil
niui. Svarbiausia betgi yra tai, 
kad pirmojo Lietuvos kara
liaus krikštas yra religiniu at
žvilgiu per daug Svarbus įvy
kis, kad jam užtektų tik pa
veikslo detalės vietos. Todėl 
siūlome kitame šoniniame pa
veiksle rūpintojėlio vietoj pa
grindinę vietą skirti Mindaugo 
krikštui, pirmam svarbiam re
liginio gyvenimo įvykiui Lietu
vos istorijoj. Šalia to pagrin
dinio vaizdo palikti fragmentą 
iš Varkutos koncentracijos sto
vyklos ir, gal būt, kokį frag
mentą iš Kražių bažnyčios gy
nimo 19 a. Tuo būdu visas šis 
paveikslas reikšmingai vaiz
duotų lietuvių meilę krikščio
nybei nuo Mindaugo iki mūsų 
dienų. Visa kita iš to paveiks
lo, žinoma, tektų išimti. Ka
dangi bažnyčių bus jau daug 
kitame paveiksle, tai čia jų 
skaičiaus papildymas nereika
lingas, o Rimšos vargo mokyk
la geriau tiktų lietuvių kultū
ros rūmų dekoraciniam pa
veikslui, nes ji iš esmės nėra 
religinė skulptūra.

Aplamai, šitaip, kaip projek
tas rodo, išdekoruota lietuvių 
koplyčia nelabai derintųsi su 
kitomis tos bažnyčios koply
čiomis, kurios nepasižymi to-

(Nukelta į 2 psl.)
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Pastoralė Karklupėnuose
Žvilgsnis į premijuotąjį Albino Baranausko romaną

Albinas Baranauskas, KARK- 
LUPCNUOSE. Premijuotas roma
nas. Išleido Lietuviškos knygos 
klubas, 1965 m. Spausdino “Drau
go” spaustuvė. Aplanką piešė Pau
lius Jurkus. Knyga 224 psl., 7 x 
5Į4 inč. formato, kaina $2.50, gau
nama “Drauge”.

*

JURGIS GLLAUDA

pajuntame toje Baranaus-

Pastoralė karo metuose
Savo premijuotu romanu 

“Karklupėnuose” Albinas Bara- 
naukas įdomiai atsakė į klausi
mą, kuris kyla savaime, perskai
čius šią jo knygą. Ar įmanoma 
pastoralė karo žiaurybių šešė
lyje? Įmanoma, tvirtina auto
rius, nes kada prašneka širdis 
širdžiai apie meilę, karo foną 
pamiršta ir romano veikėjai, 
karo foną ignoruoja ir pats au
torius. Tik vienu kitu pasakoji
mo pasažu autorius atsiremia 
į karo niokojimo sceną, tuoj vėl 
nukeldamas skaitytojo dėmesį 
nuo to vaizdo.

mes
ko prozoje ritmą, lygų, nesiblaš- 
kantį, panašų į ramius Karklu- 
pėnų upokšnius, ribuliuojančius 
tarp nutįsiašakių karklų. Kny
ga priverčia mus ir pasvajoti, 
raminančiai tenkindama esteti
kos pojūtį savo rinktiniu saki
niu ir išbalansuotu visame tū
ryje vaizdu.

Paprastai išsiblaškymo litera
tūra mūsuose priimta vadinti 
(esapage) to žanro, kur įvykis

Romanas “Karklupėnuose” 
yra meilės istorija, kurioj viskas 
vyksta pastoralės švelnumo 
žingsniais. Tai yra labai kuklių, 
nepretenzingų, beveik nesusivo
kiančių aplinkoje jaunuolių mei
lės istorija. Ir kadangi istorija 
apvainikuojama laimingos pa
baigos vainiku, ir kadangi per 
visą savo tąsą į tą istoriją ne
įsiveržė — aistra, pavydas, iš
tikimybės problema — ir visi 
kiti nevidoniški meilės palydo
vai, Karklupėnų pastoralė yra 
viena labiausiai įprastinė aklo 
Lietuvos užkampio jaunuolių 
priešvestuvinė istorija.

Romanas ir išsiblaškymo 
literatūra

Ko nori skaitytojas iš roma
no? Pagal Maupassant pasaky
mą (1887, Apie romaną), skai
tytojas reikalauja: nuramink 
mane; pradžiugink; sukrėsk; 
pravirkdyk mane; priversk gal
voti; priversk svajoti...

Ir šiais 1965 metais pasiro
džiusio veikalo “Analysis of 
Prose” autorius prof. W. D. 
Templeman atsako klausdamas: 
ar kūrinio pasažai paliečia jus 
savo ritmu; ar atskiriate stilių 
ir formą; ar tenkina knyga es
tetinius jūsų reikalavimus?

Ir Albino Baranausko “Kark
lupėnuose” atliepia daugelį tų 
reikalavimų, kuriuos gerai kny
gai prieš 90 metų nustatė Mau
passant, o dabar Templeman. 
“Karklupėnuose” priverčia inus 
paskęsti tame nesudėtingame 
lietuviškos arkadijos gyvenime,

Albinas Baranauskas

veja įvykį, nors ir beprasmiai, 
kad tik pagautų skaitytojo dė
mesį. Romanas “Karklupėnuo
se” dalinai priklausydamas irgi 
tam žanrui, atsiplėšimą nuo kas
dienybės teikia mums tik apy
tikriai, panašiai kaip Rubinštei- 
no Romansas, Grigo Svajonė, 
kaip Mendelsohno Vėjo spar
nai.

Ankstesnieji vertinimai ir 
varžybos dėl lietuviškojo 

kaimo bei provincijos
1955 metais, kada pasirodė 

pirmoji A. Baranausko knyga, 
novelių rinkinys “Sniego platu
mos”, savo recenzijoje aš para
šiau;

Šiame numery:
Neišsenkančio aruodo dovanos. 
A. Baranausko rolmano recenzi
ja.
Ar prof. Kazys Pakštas pamirš
tas?
Konservatizmo ir avangardo 
akivaizdoje.
Vincas Krėvė išeivijos scenoje. 
A. Kurauskas apie Dargį, 
čj ir meną aplamai.
Vlado šlaito eilėraštis. 
Lietuvos istorijos gairių 
gendant.
Lietuviai mokslinėje literatū
roje.
Beieškant Amerikos lietuvių pir
mojo spaudinio.
Nauji leidiniai.
Filmų įvairumai. 
Kultūrinė kronika.
Moterų gyvenimas.

Mon-

pasi-

Jo vaizdavimo metodas yra 
glaustas dėstymas. Jis nesivaiko 
puošnių lyginimų, tuščios graž
bylystės, bet palyginimai, veiks
mų bei turinio dėstymas eina 
tokia natūralia vaga, kad mes 
nematome to rašymo ir išgyve
name jį kaipo1 paveikslus, at
siskleidžiančius prieš mūsų 
žvilgsnį.

Prancūzų moderniosios pro
zos rikiuotojas Julės Renard 
išsitarė, kad stilius 
tada, kada visi kiti 
mirštami.

Kaip ir pirmoji A.
ko novelių knyga, lygiai ir ši, 
premijuotoji, turi neabejotinai 
tas pačias dėstymo dorybes, tą 
patį sakinio ritmą, nuotaiką ir 
buities perkėlimą ton sferon, 
kur viešpatauja, kaip mes išsi-

atsiranda 
stiliai pa-

Baranaus-

tartumėm, meilė šypsenai, užuo
jauta mažai, kukliai širdžiai.

Jau savo pirmaisiais kūriniais 
A. Baranauskas įsivėlė į sunkias 
varžybas lietuviškojo kaimo ar 
bažnytkaimio vaizdavimo plot
mėje su tokiais mūsų kaimo po
etikos mohikanais, kaip Katiliš
kis, nepalyginamas estetas Vai
čiulaitis, plataus mosto L. Do
vydėnas. preciziškoji Alė Rūta. 
Mūsų “žaliasis kaimas” vis dar 
labai našus raštijai ir už tėvy
nės sienų net jau dviejų dekadų 
distancijoje. Tačiau žaliajai pro
vincijai vaizduoti A. Baranaus
kas ištikimai ir šį sykį ima ak
varelės paletę.

Tada, 1955 metais, beverti
nant novelių knygą “Sniego pla
tumos”, mums teko sakyti: rei
kia didelio talento parašyti apy
saką be vyriausiojo veikėjo, be 
veiksmingo prado ir atpasakoti 
visą tai nuostaibai gyvai, tar
tum mes su autoriumi ėjome 
greta to, ką jis užfiksavo savo 
apysakoje be turinio.

Bet romano esmingąjį elemen
tą sudaro siužetas, intriga, vei
kėjai. Novelės estetinio pamu
šalo savybės romane įgauna tik 
priedo vaidmenį.

Tarp romano ir novelės
Pats romano pavadinimas lyg 

bylotų, jog reikia laukti atsive-

Sesuo Mercedes (Šv. Kazimiero kongregacija) Golgotoje (litografija)

riančio plataus buitinio vaizdo: 
tokie yra Karklupėnai ir jų vi
suomenė. Tačiau, taip nėra. Au
torius gal • teisingiiiu pavadino 
(kad ir neestetiškai) tą patį ro
maną J & J. Pavadinime skam
bėjo veikalo esmė. Jeigu Čecho
vas tarė “Stepė”, jis neapsiribo-

jo Jegoruškos asmeniu, bet da
vė visos aplinkos kaleideskopą. 
Ir bulvarinio Payton Place rė
muose įtraukta visa aplinkos 
buitis.

Karklupėnų siužetas būtų 
tirštas ir reljefiškas novelės rė- 

(Nukelta j 3 psl. i

AR PROF. KAZYS PAKŠTAS UŽMIRŠTAS!
Pokalbis su monografijai leisti komiteto pirm. inž. Jurgiu Mikaila

Lietuvos okupantą giriantis 
laikraštis “Liaudies Balsas” ir 
tų pat metų (1964) rugpjūčio 
14 d. amerikinių panašių draugu 
žiu “Laisvė” Nr. 65 paskelbė 
vienodo turinio straipsnius, ku
riuose, be kita ko, baigminė iš
vada skamba taip;

“Kadaise gyveno toks “moks
lo vyras” kaip Kazys Pakštas. 
Kiek jis, nabagas, prisikamavo 
su visokiomis Lietuvos geogra
fijomis ir žemėlapiais. O kas 
šiandien? Pamiršo jį žmonės, 
pamiršo net, kad toks “moky
tas” (bolševikų pridėtos kabu
tės. V. Ming.) Lietuvos liaudies 
priešas gyveno!”

Perskaitęs šią “bolševikų graž 
bylystę” apie Pakštą, nutariau 
išsiaiškinti, ar tikrai prof. 
Kazys Pakštas lietuvių jau 
mirštąs ?

Spaudoje skelbiama, kad 
Pakštui pagerbti leidžiama 
vardo monografija, be to,
antkapio paminklui pastatyti 
renkami pinigai ir paminklinis 
akmuo su atitinkamomis skulp
tūrinio meno puošmenomis jau 
baigiamas. Tad kreipiausi į prof. 
K. Pakšto monografijai išleisti 
komiteto pirmininką inž. Jurgį 
Mikailą, gyvenantį Detroite.

— Kaip žiūrite j lietuvių bol
ševikų teigimą, kad tokį “mo
kytą” vyrą — “Lietuvos liau
dies priešą” lietuviai jau už
miršo ir neatsimeną, kad Pakš
tas iš viso gyvenęs?

— Tai neteisybė. Jeigu ko
munistinė spauda kurį nors iš 
lietuvių, kad ir mirusių, nieki
na, tai reikia suprasti, kad jie 
tam žmogui skiria didelę reikš
mę ir kad niekinamasis buvęs
lietuvių tautai neeilinis asmuo, kinis Lietuvos okupantas išžu-

dr. 
už

dr. 
jo 
jo

Jeigu jie bijo mirusio, tai tik 
rodo, kad jo darbai ir paliktos 
idėjos yra dar gyvos ir šiandien 
laisvųjų lietuvių tarpe.

— Kokius mokslus prof. K. 
Pakštas yra baigęs? Kodėl bol
ševikai savo rašiniuose velionį 
ir jo erudiciją tiktai kabutėmis 
“pagerbia”?

— Apie jo išeitus mokslus 
Lietuvių Enciklopedijoje pažy
mėta, kad K. Pakštas dar prieš 
I pas. karą eksternu yra išlaikęs 
Petrapily iš 6 kl. kurso egza
minus, 1912—3 m. mokėsi dva
sinėj seminarijoj Kaune. 1918 
m. New Yorke baigė Fordhamo 
u-te sociologijos fakultetą, o 
1923 m. Fribourgo univ. gam
tos mokslų fak., kur už diserta
ciją apie Lietuvos klimatą gavo 
filosofijos daktaro laipsnį. Po 
to prof. K. Pakštas profesoria
vo įvairiuose universitetuose. 
Įgijęs geografo specialybę Fri
bourgo univ., toje srityje dau
giausia ir reiškėsi. Taigi tik be
gėdžiai ir ignorantai galėtų iš 
moksliniais darbais pasiekto 
doktorato neišmanėliškai šaipy
tis.

— Kodėl bolševikai ir miru
siam Pakštui neduoda ramybės? 
Kokias idėjas jis kėlė spaudoje? 
Kokių nuopelnų turi Lietuvai?

— Bolševikai nerimauja, kad 
Pakštas išdrįso lietuvių ir kito
mis kalbomis leidžiamoje perio
dinėje spaudoje viešai tarti 
okupantams nemalonią teisybę 
apie sovietinį tautų genocidą. 
Jis savo studijose (ir Drauge 
keletą str, 1960. V. 7 ir V. 14 
buvo paskelbta šia tema), sta
tistikos duomenimis pagrįstose, 
įrodė, jog rusiškasis ir bolševi-
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žudė, trėmimais sunaikino, 
įskaitant ir normalų tautos 
prieauglį, daugiau kaip milijoną 
lietuvių. Pakštas daug prisidėjo 
taipgi prie (1916—18) Tautos 
fondo pusės milijono' dolerių su
telkimo. Dar 1918 m. gegužės 
mėn. jis buvo išrinktas Lietuvių 
tautos tarybos delegatu į Švei
cariją. 1933—39 Lietuvių - šve
dų d-jos pirm, (apdovanotas 
švedų Andrėe medaliu, duoda-

(Nukelta į 2 psl.)

NEIŠSENKANČIO ARUODO DOVANOS

Dar taip neseniai atrodė tik 
svajonė kalbėti apie Lietuvių 
fondo įsteigimą. Darbo pra
džioje ir projekto vykdytojai 
susilaukė apsčiai priekaištų bei 
“realybe pagrįstų” naivių puo
limų. Tačiau atėjo ir tokia die
na, kada iš fondo pinigų jau 
gaus ir tie laikraščiai, kurie 
kadaise rašė kaip tik prieš fon
dą. Tada atrodė neįtikima idė
ja, kad kada nors galėtų 
toks fondas susikurti. Bet 
juo labiau neįtikima idė
ja, juo ji darosi didesnė, kai 
ji tampa akivaizdžia tikrove. 
Štai, jau treti metai iš eilės 
Lietuvių fondas, vos tik dar 
pradėjęs savo gyvenimą, jau 
yra paskyręs aktualiems lietu
vių kultūros reikalams apie 
dešimtį tūkstančių. Daugiausia 
gavo jaunimas arba uždaviniai, 
kad ir netiesiogiai surišti su 
jaunimu bei su mūsų kūrybi
niais užmojais aplamai. Ir 
svarbiausia, kad tai jau vyks
ta metai po metų.

Lietuvių fondas auga, pro
centai didėja. Ir tie, kurie ma
nė, kad reikia pinigus skirti 
gyviesiems uždaviniams; dabar 
gali įsitikinti, kad pinigai ski
riami tikrai gyvam reikalui. 
Štai, šįmet paskirta 5,500 dol. 
Iš jų 1,000 dol. suma PLB kul
tūrinei premijai. Ji bus skiria
ma už vertingiausią metų kul
tūrinį atsiekimą. Pedagogikos 
institutas gavo 500 dol., Chica
gos Aukšt. lituanistinės mok. 
300, vadovėliams leisti —1,000, 
Lituanus — 400, jaunimo vai
dinimams leisti — 500, lietuvių 
spaudai — 400, Lietuvių ra
šytojų dr-jai — 500 ir t. t. Be 
abejo, tų prašančiųjų buvo 
daug. Ir sunku visus patenkin
ti. Tačiau ateina kiti metai, ir 
procentų bus dar daugiau. Bet 
svarbiausia to viso esmė, kad 
tie pinigai nemažėja, o dau
gėja. Kad ir kaip sunkūs bebū
tų metai, lėšų kultūriniams rei
kalams bus. Čia ir yra to šau
naus neišsenkančio aruodo — 
Lietuvių fondo pagrindinė es
mė. Todėl kiekvienas Lietuvių

Profesorius Kazys Pakštas

fondo narys gali didžiuotis am
žinai prisidedąs prie kultūri
nių reikalų rėmimo. Apie tuos 
dalykus dar teks vėliau išsitar
ti, mums gi šiuo atveju išskir
tinai įdomus Lietuvių rašytojų 
dr-jos premijos skyrimo atve
jis.

Kaip žinoma, LRD literatū
rinę premiją kasmet reikėdavo 
patiems rašytojams surinkti 
šimtinėmis arba dešimtinėmis. 
Kartais reikiamą sumą būtina 
buvo skolintis, metų bėgyje 
vėl ją grąžinant. Taip niekada 
nebūdavo visiškai aišku, ar 
bus suorganizuota premija, ar 
įvyks jos įteikimas. Toks ne
tikrumas, be abejo, atsiliepda
vo ir į kitų premijų skirstymo 
laiką bei ruošiamų švenčių me
tą. Dabar, iš anksto paskyrus 
pinigus, LRD valdyba galės 
ruoštis premijos įteikimui, iš 
anksto sudarydama komisiją, 
užsakydama salę ir kt. Juk 
reikia tikėtis, kad šįmetinis 
Lietuvių fondo 500 dolerių pa
skyrimas geriausiai metų kny
gai nėra atsitiktinis. Norime 
tikėti, kad tokia premija bus 
skiriama kiekvieneriais metais, 
nes kūrybinis aktyvumas ir jo 
rėmimas ir yra vienas pačių 
didžiųjų mūsų laisvojo pasau
lio lietuvių uždavinių. O tam 
remti juk ir šaunusis LF 
įsteigtas. Reikia manyti, kad 
LF bus pajėgus literatūrai 
skirti net tūkstantinę, galėda
mas gal pora savo asmenų ir 
komisijon pasiūlyti, nors pa
prastai fondas į jokias skirs
tymo komisijas ir nesiveržia. 
Įteikiant tūkstantinę, jau gali
ma būtų suruošti tokią šven
tę, kokia būdavo rengiama 
laisvoje Lietuvoje Vasario 16 
d. išvakarėse. Tada būtų tau
tos laisvės dienos proga ne tik 
politinių, bet ir kultūrinių 
tremties uždavinių ir laimėji
mų pabrėžimas. Politika yra 
sekti dienos reikalams, gi kū
rybai yra skirta palikti mū
sų kultūrines pėdas Ameriko- 
koje ir savos tautos ateityje, 
kad bent tuo atsilygintume tė
vynei už duoną ir druską. Be 
abejo, LF atstovas, kurių pil
na visa Amerika, galėtų pats 
įteikti tokią literatūros, premi
ją. O tai būtų ir pačiam fon
dui ir rašytojams, ir visuome
nei labai prasminga. Dar yra 
ligi kitų metų gražaus laiko, 
tačiau LRD valdyba, įteikusi 
šįmetinę premiją, jau turėtų 
rūpintis ir ateinančių metų 
premija, kad nebebūtų to lig
šiolinio vilkinimo ir netikrumo. 
Gi LF, reikia tikėtis, šios pre
mijos kasmetinio skyrimo ne
išsižadės, nes šiaip ar taip kū
rybinis darbas yra mūsų trem
ties metų gyvybinis liudijimas.

Malonu, kad Lietuvių fon
das palyginti taip greit stoja
si ant kojų. Reikia tikėtis, kad, 
matydami jo tokių konkrečių 
ir gyvybinių reikalų rėmimą, 
tautiečiai dar labiau suaukty- 
vins savo įnašus, kad amžina
sis fondas tikrai būtų didelis, 
kad iš jo tekėtų plati, mūsų 
kultūros dirvonus gaivinanti, 
srovė. Tegu tas neišsenkantis 
aruodas vis pilnėja ir tegu jo 
reikšmę akivaizdžiai mato net 
ir didžiausi skeptikai.

P. Svilins
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Ne pasroviui, 
o savuoju keliu

Besirengiant VII ateitininkų kongresui*)

Juozas Girnius

Šių metų liepos 3—4 d. To
ronte ateitininkai renkasi savo 
septintajam kongresui. Tai mū
sų trečiasis kongresas už Lie
tuvos ribų. 1954 ir 1960 m. savo 
kongresus turėjome JAV, Chi
cagoje. Šiemet pirmą kartą mū
sų kongresas įvyksta Kanadoje, 
kur ypač džiaugiamės savo gy
vu jaunimu Toronto ir Hamil
tono kolonijose.

Istoriškai šis kongresas nebus 
ypatingas kokiu nors jubilieji
niu minėjimu (tik prieš penke
rius metus atšventėme savo 
organizacijos 50 metų sukaktį). 
Bet tai nieku būdu nemažina 
busimojo kongreso reikšmės. 
Mūsų kongresų prasmę sudaro 
ne jubiliejinės datos ar išorinės 
demonstracijos, o tai, ko juose 
esmingai pasiekiama. Esmiškai 
visų kongresų prasmė yra ta 
pati — po tam tikro laiko (nuo 
1920 m. susidarė penkmečio tra
dicija) pažvelgimas į eitą kelią 
ir nustatymas uždavinių atei
čiai. Šituo būdu mūsų kongre
sai liudija ateitininkijos gyvy
bingumą.

Kokius naujus rūpesčius ke
lia mums laikas šiuo metu. Kaip 
šiuos rūpesčius spręsti savo ide
alų šviesoje? Šiuos du klausi
mus atspindi busimojo kongre
so šūkis: atvirybė laikui, išti
kimybė idealui!

Konkrečioj tikrovėj nėra 
sprendimų visam laikui, nes gy
venimas nestovi vietoje sustin
gęs. Su gyvenimo tėkme kyla 
ir nauji uždaviniai, kurie atitin
kamai reikalauja ir naujų 
sprendimų. Bergždžia sielotis 
dėl tų rūpesčių, kurie jau yra 
gyvenimo pralenkti, bet nema
tyti tų rūpesčių, prieš kuriuos 
šiuo metu stovime. Todėl ir rei
kia būti atviriems laikui — 
tiems klausimams, kurie liudys, 
kiek iš tiesų buvome teisūs. Nė-

*) Norime skaitytojo dėmesį at
kreipti į tai. kad šitas prieškong- 
resinls Ateitininkų federacijos va
do straipsnis savo mintimis yra 
aktualus ne vien tik ateitininkams, 
bet ,ir visiems, nuoširdžiai besi
rūpinantiems dvasine, kultūrine ir 
visuomenine mūsų išeivijos pastan
ga, nes ne vienu atveju, kas taiko
ma ateitininkams, tinka ir kitiems 
įvairiaspalvės lietuviškos bendruo
menės nariams. R e d.

Šiame numery:

• Ar tikime į kūno prisikėli
mą?

• Ne pasroviui, o savuoju ke
liu.

• Antano Jasmanto eilėraš
čiai.

• "Dievas sutemose” per
skaičius.

• Gaidžio mirtis (novelė).
• Kryžiaus keliai Valencijoj.
• Tėviškės parapijos giesmių 

vakaras.
• A. Mončio skulptūras pa

mačius.
• Didysis Dantė Alighieri.
• Nauji leidiniai.
• Akademinės prošvaistės.

ra abstraktaus teisumo, tėra 
teisumas savo laiku.

Renkamės savo septintajam 
kongresui dideliu Bažnyčios is- 
storijos momentu, vykstant 
pop. Jono XXIII sušauktam ir 
pop. Pauliaus VI tęsiamam Va
tikano antrajam susirinkimui. 
Tai istorinis posūkis savo visa 
dvasia — tiek išsilaisvinimu iš 
formalizmo bei legalizmo užda
rumos, tiek atviros krikščioniš
kosios meilės skaidriu nušviti
mu. Be abejo, atvirosios katali
kybės dvasia, gaivalingai dabar 
prasiveržusi, jau seniai brendo 
daugelio kraštų katalikuose in
telektualuose. Šis gelmingas 
krikščioniškosios minties nušvi
timas ir mūsų neužtiko visiškai 
netikėtai, be jokio pasiruošimo. 
Daugelis idėjų, iškilusių šiame 
Bažnyčios susirinkime, buvo 
pradėjusios brėkšti ir mūsų tar
pe. Nevisi jas deramai iš karto

Dr. Juozas Girnius skaito paskai
tą poeto V. Mačernio minėjime 
New Yorke. Nuotr. V. Maželio 

suprato, daugelis jas sutiko su 
įtarimu. Todėl nevienam ir iš 
Vatikano antrojo susirinkimo 
daug kas pasirodė kone netikė
ta staigmena. Tai liudija, kiek 
mažai vidinė katalikybės gelmė 
buvo jaučiama net ir tų, kurie 
save laikė sąmoningaisiais ka
talikais. Stovime prieš uždavinį 
plačiau atsiverti atvirosios ka
talikybės dvasiai ir tuo pačiu 
plačiau jai atverti ir kitus.

Daug buvo aimanų dėl kata
likų "suskilimo” ten, kur iš tie
sų jo nebuvo, bet mažai regė
jome savo atskilimą nuo kitų ir 
užsidarymą savo tarpe. Vienur 
jaudinomės dėl skirtybių ir ten, 
kur esame laisvi skirtis, o kitur 
abejingai žiūrėjome į vienybę 
ir ten, kur ji būtina. Tam tikro 
pagrindo turi — ar bent turėjo 
— ir vadinamojo “skilimo” rū
pestis. Bet nepalyginamai dides
nis rūpestis yra bendras mūsų 
užsidarymas nuo tų, kurie lie
ka šalia organizacijų ar daly
vauja skirtingose organizacijo
se. Turime savęs atvirai pa
klausti, ar bent iš dalies nesa
me kalti dėl to nelemto nesusi
pratimo, kad ir pačiuose tikin
čiuosiuose katalikuose girdima 
kalbant apie “katalikus” kaip

apie skirtingą grupę (taip “ka
taliko” žodis susiaurintas, kad 
priklausomybė katalikų akcijos 
organizacijoms ima nustelbti pri 
klausomybę Bažnyčiai!). Tarp 
visų tikinčiųjų lietuvių katalikų 
sudarome tik mažumą, bet tai 
pagrindas ne savo tarpe užsi
daryti, o kiek galint likti atvi
resniems. Katalikų organizaci
jose nėra ko sielotis vienybe,

nes čia ji savaime pasiekiama. 
Bet reikia sielotis, kad visi ti
kintieji katalikai jaustų savo 
bendrą krikščioniškąją atsako
mybę. Gyvybiškai svarbu pla
čiau suprasti katalikų vienybę, 
negu ligšiol mūsuose buvo su
prantama. Savo ruožtu ekume
ninė dvasia žadina gilinti krikš
čioniškąjį solidarumą ir su tais 
mūsų broliais, kurie priklau-

Antanas Jasmantas

VELYKŲ PROCESIJA

Ak rytmečiai,
Ak rytmečiai tie tolimieji,
Kada plačiai
Lyg vandenys giesmė laukus užlieja
Ir bokšte prikelia ošimą ilgą ilgą;
Kai pirmutinė similga
Nedrąsiai stiebias pažiūrėti*
Kaip mūs laukų grumsteliai žiburėti —
Ne, ne — kaip paauksuotos Tavo rankos žvilga.

Ir Tu eini,
Tu, užmirštasis, tris kartus, eini.
O gluosnių pumpurai raini,
Plaukuoti tarsi kirmėlaitės
Ant Tavo tako susiraitę
Ir nusižeminę Tau glaudžiasi prie kojų,
Lyg prieš savaitę
Mes palmių Tau su mirtomis nebūtum kloję.

Bet šiandien vėl Tu mus kvieti: 
Pagniodžiu dunda žingsniai mūs kieti.
Jau tuoj, jau tuoj prinokusiom su dirsėm 
Ir mes nusvirsimi —
Visi įmes paskutinio vėjo pakąsti 
Nusvirsimi prieš Tave, auksinis Tu kviety!

Ak rytmečiai,
Ak rytmečiai tie tolimieji,
Kada plačiai
Lyg vandenys giesmė laukus užlieja
Ir bokšte prikelia ošimą ilgą ilgą, 
Tada ir mes lyg pirmutinė similga 
Nedrąsiai stiebiamės pasižiūrėti,
Kaip mūs laukų grumsteliai žiburėti — 
Ne, ne — kaip paauksuotos Tavo rankos žvilga.

VORO SONETAS

Išbalęs beržas ir speige pavytęs 
Gelsvučiais pumpurais staiga sužiuro 
Lyg auksaplaukės kūdikių galvytės 
Prie pirmą kart pravertų saulės durų.

Gelsva piene pakvietę pirmą bitę. 
Suvirpo šilumoj melsvi papieviai. 
Jauni ir saulės šypsenoj nušvitę 
Pakilo upės karklai raudonžieviai.

Ir aš, kaip voras į stiklinį indą, 
Kai nerimu visi garsai pasklinda, 
Ir ilgesiu ir troškuliu atgiję,

Svaigiu džiaugsmu mūs žemę juosia — 
{ naują būtį, lyg į slidžią giją, 
Iš naujo, vis iš naujo kabinuosi.

ja®

AR TIKIME Į KŪNO PRISIKĖLIMĄ?

so protestantiškosioms bažny
čioms. Pagaliau mūsų pareiga 
puoselėti visos lietuviškosios 
bendruomenės broliškumą pačiu 
krikščioniškos meilės liudijimu 
santykiuose su visais artimai
siais, ar jie ieškotų Dievo už 
krikščionybės ar aplamai nesi
rūpintų Dievo klausimu, vienaip

Neseniai man teko girdėti 
vieno žydo mokslininko paskai
tą. Tai būva Šv. Ksavero ko
legijos suorganizuotų biblinių 
studijų proga. Tarpe kitų žy
mių kalbėtojų iš Amerikos ir 
Europos buvo ir garsusis 
Qumran rankraščių tyrinėtojas 
Tėvas de Vaux, O. P. Bet ne 
jį aš dabar noriu prisiminti. 
Aš noriu prisiminti dr. Samu
elį Sandmel, Cincinnati žydų 
kolegijos provostą. Jis čia kal
bėjo apie Naujojo Testamento 
raštijos santykį su tolaikine 
rabinine ir helenistine žydų 
raštija. Koks tai yra įdomus 
kalbėtojas, matyti iš jo para
šytų knygų antraščių. 1957 m. 
jis išleido “Pauliaus genijus” 
ir “Naujasis testamentas žydų 
supratimu”. Šį mėnesį išeina 
nemažiau įdomi jo knyga — 
“Mes žydai ir Jėzus”.

(Nukelta į 2 psl.)

Savo paskaitoje jis prasita
rė, kad žydai tiki į mirusiųjų 
prisikėlimą. Šen. Testamento 
tyrinėtojams yra žinomas tam 
tikras šios kultūros santūru
mas mirusiųjų kulto atžvilgiu, 
geriau sakant, jo nebuvimas. 
Šen. Testamento kultūra yra 
garsi savo egzistenciniu pobū-

tikrųjų, gali 
kaip yra su 
tiesos tikėji- 
eilinio tikin-

| M

EI Greco (ispanų dailininkas, miręs 1614 m. (Kristaus prisikėlimas 
Paveikslas Prado muziejuje, Madride, Ispanijoj

džiu. Nors, žinoma, negalima 
manyti, kad čia nebuvo tikėji
mo į pomirtinį gyvenimą. Tai 
yra pakankamai paliudyta, 
ypač vėlesnėse Šen. Testamen
to knygose. Ko čia trūksta, 
tai mirusiųjų kulto, pvz. pana
šaus į Egipto. Turint tai prieš 
akis, suprantama, kad šis pre
legento pareiškimas nebuvo 
praleistas negirdomis ir po pa
skaitos vykusiose ištisos va
landos diskusijose prelegentas 
buvo paprašytas paaiškinti 
plačiau, kaip jis tai supranta.

Kalbėtojas atsakydamas tik 
patvirtino tai, ką jis buvo sa
kęs. Tada klausėjas jam pri
minė, kad šiandien daugumas 
žydų netiki į prisikėlimą. Į tai 
prelegentas atsakė, kad yra ir 
krikščionių, kurie netiki į pri
sikėlimą, bet jis nesidavė nu
kalbamas, kad Žydų tikėjime 
ši tiesa nebūtų išpažįstama.

Šia proga, iš 
kilti klausimas, 
kūno prisikėlimo 
mu šiandieninio
čiojo galvosenoje. Viena, kas 
yra tikra, kad šiandieninio 
krikščionio tikėjimas kūno pri
sikėlimu nėra toks entuziastin
gas. koks jis buvo pvz. apaš
talui Povilui. Jam tai buvo 
viskas. “Jeigu nėra mirusiųjų 
prisikėlimo, tai nė Kristus ne
prisikėlė. O jei Kristus nepri
sikėlė, tai mūsų skelbimas yra 
tuščias, tuščias ir jūsų tikėji
mas”. (1 Kor. 15,13—14.)

Negalima būtų prikišti šian
dieniniam krikščioniui, kad jis 
netiki pomirtiniu gyvenimu. 
Tai yra gana plačiai priimta 
tiesa. Net toks žmogus, kuris 
ne visais atžvilgiais derinasi 
su krikščioniškuoju tikėjimu, 
paprastai šią tiesą neatmeta. 
Ši tiesa yra bendras Europos 
ir daugelio kitų tautų tikėji
mas, ateinąs iš labai senų lai
kų. Graikiška, romėniška ar 
bet kuri kita religija yra pil
na mirusiųjų kulto.

Kūno prisikėlimas vis dėlto 
yra ne tas pat, kas pomirtinis 
gyvenimas. Pomirtinis gyveni
mas tačiau yra natūrali sąly
ga tikėjimui į kūno prisikėli
mą. Zydijoje, bent Kristaus 
laikais, žymi visuomenės dalis 
tikėjo mirusių prisikėlimu. Tai 
liudija ap. Povilo kovos, užra
šytos Apaštalų Darbuose. Šia 
tiesa tikėjo fariziejai. Jai ak
tyviai priešinosi sadukėjų 
kryptis. Grėsmių suspaustas, 
apaštalas Povilas savo perse
kiotojams iškėlė jų ginčijamą 
klausimą. Jis pasakė: “Aš fa
riziejus, fariziejų sūnus. Aš 
teisiamas dėl vilties ir numi
rusiųjų prisikėlimo”. Tada jo 
kaltintojai suskilo ir pradėjo 
ginčytis tarp savęs. (22,6— 
10.)

Nėra abejonės, kad mirusių
jų prisikėlimo tiesa yra per
daug nuostabi tiesa, kad nesu
keltų diskusijų. Tai yra tiesa 
per daug laužanti evoliucinę 
žmogaus galvojimo logiką. Ir 
dėl to net labai dvasingiems 
žmonėms ji neretai pasilieka 
neprieinama. Geras pavyzdys 
šiam reikalui yra atėniečiai fi
losofai, kuriems apaštalas Po
vilas paskelbė Kristaus prisi
kėlimo tiesą. “Išgirdę apie mi-

(Nukelta į 2 pal.)
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ŽODIS IŠ ROMOS PARYŽIUI PER CHICAfiA
Atsakymas "Dievas sutemose" oponentui A. J. Greimui

Asmeniškai nepažįstu A. J. 
Greimo, bet šiek tiek pažįstu 
jo stilių. Noriai skaitau jo 
straipsnius, kurie, gaila, nedaž- 

*ni mūsų spaudoje. Jis rašo įdo
miai ir originaliai. Jį skaityda
mas, randi žmogų ir laiką, pa
ženklintą nerimu, netikrumu, 
kartais nusivylimu, bet ir ieš
kojimu. A. J. Greimas rašo dau
giau širdim, ir tai rodo origina
lų jo jautrumą.

širdis, išlieta iki “kartaus 
dugno”

Nesistebiu, kad jis jautriai 
atsiliepė apie mano naująją 
knygą “Dievas sutemose” (Dir
va, Nr. 25). Pati mano knygos 

“* tematika yra jautri. Ji liečia 
jautrų lietuvio santykį su Die
vu ir vartoja medžiagą, kun 
imta iš įyvo, dar neataušusio 
gyvenimo. Stebėtis galėčiau, 
kad A. J. Greimas, rašydamas 
iš širdies ir gindamas kitų šir
dis bei sąžinę , neišvengė skau
desnių dūrių autoriaus širdin. 
Neišvengė tokių frazių, kurios 
virsta gana neįprastu kaltini
mu: “apčiupinėti žmonių sąži
nes”, būti “agentu” ar “agen
tūros direktoriumi”, kuris “vis- 

* ką seka, viską girdi”; “aptieko- 
’ riaus svarstyklėmis nustatinėja 

kiekvienos asmenybės katalikiš
kumą”, imasi “prekybos ‘miru
siomis sielomis’ ” A. J. Greimas 
dėl to šaukiasi sąžinės laisvės, 
apeliuoja į Vatikano susirinki
mą, primena kultūrines aukštu
mas, kuriomis, deja, nepasižy
mį lietuviai kunigai. Tokį pa
mokslą jo straipsniuose randu 
pirmą kartą — ir iš viso pirmą 
kartą jis bus taip išliejęs savo 
širdį ligi “kartaus dugno”.
Argi taip nieko ir negirdėta apie 

religijos psichologiją?
Savo atsiliepimu nenorėčiau 

jo dar labiau apkartinti ir iš 
anksto prašyčiau atleisti, jei 
koks nereikalingas žodis man 
įsibrautų. Bet atsiliepti jaučiu 
pareigą. Ne mano kaltė, kad A. 
J. Greimas iš esmės yra prie
šingas tokiai tematikai, kuri lie
čia religinius žmonių pergyveni
mus bei lūžius. Lygiai ne mano 
išradimas eiti į tokią sritį, kuri 
svarsto lūžius. Nežinau kieno 
kaltė, kad religijos psichologija, 
kuri Europoje yra kultivuojama 
jau keletą dešimtmečių, vis dar 

^tebėra nežinoma lietuviams, net
gi save laikantiems platesnės 
kultūros atstovais. Mane dėl to 
stebina labiausiai A. J. Greimo 
reakcija. Jis gyvena Europos

Šiame numery:
• Jonas Aistis apie slapyvar- 

* džius ir pseudonimus.
• Stasys Yla atsako A. J. 

Greimui.
Kęstučio Zapkaus naujų 
darbų parodos belaukiant.

• Kad druskos stulpu nepa
virstume.

•• Pokalbis su Lietuvių ope
ros pirmininku.

• J. Minelgos “Labas rytas, 
vovere” recenzija.

• Septintas pasaulio stebuk
las — piramidės.

• O gal tai vėžio nugalėjimo 
pradžia?

• Moterų gyvenimas.

STASYS YLA, Roma

širdy — Paryžiuje, kur ilgai už
sibuvęs, rodos, galėjo apčiuopti 
straipsnių, studijų ir populiares
nių veikalų iš šios srities. Kai 
europietis, gero kultūros sko
nio vyras, pasirašęs mokslo ti
tulais, užsipuola pirmąjį lietuvio 
bandymą prasilaužti į vakarie
čių seniai kultivuojamą sritį, 
darosi truputį nejauku ir ne
aišku, kokios laisvės ir kokių 
kultūrinių aukštumų vardu jis 
apeliuoja. Nesistebiu Naujoku, 
Pronskumi, Michelsonu, kuriems 
religijos psichologija, kaip 
mokslo - studijų sritis, gali bū
ti tema incognita. Bet A. J. 
Greimui vis dėlto — tegu jis 

Antanas Mončys Malda

man atleidžia — laikau sunkiai 
atleistina nuodėme.

Kai religijos psichologas — 
mokslininkas ar sąžiningas mė
gėjas — leidžiasi į šią sritį, jis 
turi būti apdairus, kaip aptie- 
korius. Jis turi atsiremti į fak
tus, kiek iš viso galimi vadinti 
faktais žmogaus pergyvenimai. 
Bet šios srities faktūra vis dėl 
to yra: tai asmeniški laiškai, 
dienoraščiai, atsiminimai, arti

Kęstutis Zapkus draugų lietuvių, prancūzų ir Amerikos ambasados tarnautojų tarpe praėjusių metų 
JAV ambasados suruoštos meno parodos metu Paryžiuje. Iš kairės į dešinę: adv. Antanas Liutkus — 
buv. Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje narys, ponia Spilez — Amerikos ambasados atstovė, Kęstutis 
Zapkus, du jauni prancūzai menininkai, adv. Perkūnas Liutkus ir architektas Baltrušaitis. Fone ma
tyti K. Zapkaus 14x7 pėdų dydžio kūrinys, kuri t^igijo JAV ambasados tarnautoju Dorothea Speyer.

mųjų stebėjimas ir prisimini
mai, pačių asmenų straipsniai - 
pasisakymai. Tokia medžiaga 
naudojausi asai, kiek tai buvo 
galima. Tokia naudojasi ir šios 
srities žymieji specialistai. Bet 
kad A. J. Greimas ar kiti ne
paskubėtų spręsti, jog šios sri
ties specialistais pretenduoja 
būti tik kunigai, turiu pastebė
ti: šalia kunigų dirba daug pa
sauliečių — religingų, skeptikų, 
net netikinčiųjų.

Kiekviena tyrinėjimų sritis 
nėra suvaržyta visuomenės pa
žiūromis ar nusiteikimais, taip 
pat atskirų šeimų interesais. 
Dėl to kas visuomenei ar šeimai 
atrodo viena, studijuojančiam, 
renkančiam medžiagą gali išeiti 
kita. Aš to nesakau apie savo 
darbą, nes jis yra ne vientisas, 
aprėpęs per daug asmenų, ne
galėjęs panaudoti visų šaltinių. 
Mano darbas yra pirmas ban
dymas — medžiaga tolimesniam 
tyrinėjimui net tų pačių as
menų. Mes galim išsiskirti su 
A. J. Greimu, sakysim, dėl jo 
uošvio prof. J. Bagdono grįžimo 
religijon interpretacijos, bet ne
galima paneigti kai kurių ryš
kių jo grįžimo faktų. Dėl to ar 
buvo reikalo jaudintis, kam aš 
jį padaręs tikinčiuoju ir dar to
kį senuką! Senukas domėjęsis 
inkvizicija, norėjęs būti sude-

INukelta j 2 psl.)

Rafuofas grįžta namolei
Kęstučio Zapkaus naujų darbų parodos belaukiant

Š. m. gegužės mėn. 14 d. Chi
cagos miesto centre (artimojoje 
šiaurinėje miesto dalyje) 156 
East Ontario “Kazimir Art Gal- 
lery” patalpose yra atidaroma 
dail. Kęstučio Zapkaus iš Pary
žiaus atvežtų ir pastarųjų trejų 
metų laikotarpyje jo sukurtų 
darbų paroda. Kūrinių pargabe
nimu iš Paryžiaus ir parodos 
suruošimu rūpinasi neseniai pas 
dail. Kęstutį Zapkų Paryžiuje 
lankęsis ir šiuo metu iš ten grį
žęs jo agentas ir “Kazimir Art

Juozas Bakis Rūpintojėlis (keramikinė skulptūra)

K. PRIEŠPYLIS

Gallery” savininkas Kazimir 
Karpuško.

Paroda susidomėjimas ameri
kiečių meno kolektorių bei kri
tikų, žinoma, ir lietuvių me
no mėgėjų tarpe yra labai 
didelis. Paroda galerijoje tęsis 
visą mėnesį, nuo gegužės 14 d. 
iki birželio 18 d. Tad Kęstučio 
Zapkaus darbais besidominti vi
suomenė turės progos pamatyti 

šio jauno, prieš kelerius metus 
su nepaprastu pasisekimu savo 
karjerą pradėjusio, dailininko 
kūrinius.

Žvilgsnis į karjeros pradžią
Kęstutis Zapkus, prieš treje

tą metų baigęs mokslus Chica
gos Meno institute bei Chicagos 
universitete bakalauro laipsniu 
ir Syracuse universitete, N. Y., 
įsigijęs magistro laipsnį, parodė 
ypatingą talentą ir discipliną 
savo darbuose, buvo aukštai 
įvertintas, gaudamas Ryerson 
stipendiją studijų gilinimui bei 
studijinėms kelionėms Europo
je.

1962 m. pavasarį, Kęstučiui 
Zapkui baigus studijas Syracu
se universitete, prieš jam iš
vykstant į Europą, dailininko 
kolegos lietuviai skautai akade
mikai suruošia Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, 
jo studijų metu išbaigtų darbų 
parodą.
Sensacinga paroda ir pirmieji 

įvertinimai
Iš karto, kaip ir paprastai, į 

jauno studento ruošiamą paro
dą, ypatingai autoriui priklau
sant naujajai mokyklai, buvo 
žiūrima gana skeptiškai. Bet 
per labai trumpą vykusios pa
rodos laiką Kęstučio Zapkaus 
darbai Chicagoje pasidarė tik
ra sensacija. Pirmą kartą Čiur
lionio galerijoj apsilankę žymūs 
amerikiečių meno kritikai dr. 
Franz Schultze, James Breaken- 
ridge ir kt. vertina Kęstučio 
Zapkaus darbus Chicagos di
džiuosiuos amerikiečių laikraš- 

(Nukelta į 4 psl.)

YRA ŽMONIŲ, KURIEMS MALONU...

Iš knygos “Milfordo elegijos” rankraščio

Profesinis padorumas, arba 
profesinė etika, yra didelis ir 
gražus dalykas. Visai bendruo
menei turėtų rūpėti, kad ele
mentariausi spaudos etikos 
dėsniai nebūtų pažeidžiami. 
Mūsų spaudoje dažnai skaito
me polemikų, kurios nepai
so elementariausio padorumo. 
Ginčai gali būti karšti ir gali 
būti net pikti, bet vis dėlto 
viešo padorumo rėmuose: rei
kėtų vengti pagiežos ir asme
niško keršto, reikėtų vengti 
priekabių ir užgauliojimų. Bet 
ar ne pati šlykščiausią polemi
ka yra, kai žmogų, teisingai 
ar ne, užpuola beveidis pseudo
nimas.

Yra žmonių, kuriems malo
nu ką nors įskųsti, kam nors 
iš pašalies įkąsti, kam nors už
spęsti žabangas, bet patys sten 
giasi likti nuošaliai. Tokie ra
šo anoniminius laiškus, nes 
jiems malonu susitikti su savo 
aukomis, vaidinti šventuolėlius 
ir reikšti nukentėjusiam užuo
jautą. Tokie žmonės panašūs 
į vorus, kurie susirietę į kup
rą leidžia iš savęs nuodingus 
žabangų siūlus, spendžia klas
tingus tinklus, o patys kur 
nors kertės šešėly tūno, laukia 
aukos ir džiaugiasi jos kančio
mis. Tiesa, anoniminius laiškus 
rašo žemos moralės ir menkos 
vertės žmonės: silpni ir bailūs. 
Jie yra gudrūs ir atsaigūs: ra
šo pirštinėti svetima rašysena 
arba karpo žodžius iš laikraš
čių ir komponuoja tekstus, nes 
tiems niekšams rūpi padorus 
gyvenimo būdas. Ir jie pasie
kia savo tikslą, nes šmeižtais 
ir skundais daugis tiki, ir net, 
kai netiki, skonėjasi.

Panašus anonimas mūsų 
spaudoje yra labai dažnas sve
čias. Pats pseudonimas nėra 
smerktinas. Mes turim labai 
daug didelių ir garbingu pseu
donimų: Maironis, Aišbė, Že
maitė, Margalis, Vaižgantas, 
Vienuolis, Putinas ir kiti. Eili
nis pilietis, gerai žinąs šiuos 
pseudonimus, staiga paklaus
tas, gal negalėtų net visų jų 
tikrų pavardžių pasakyti. To
kie slapyvardžiai yra tas pats, 
ką ir tikroji pavardė. Mes čia 
turime reikalą su asmenybe, 
su žmogumi, turinčiu savo vei
dą ir jaučiančiu atsakomybę 
už savo žodžius ir veiksmus...

Visai kitoks yra beveidis 
pseudonimas, naudojamas tik
tai piktybiniu tikslu: ką nors 
užgauti, ką nors įžeisti, ką 
nors suniekinti, ką nors ap
šmeižti, o save nuslėpti. Toks 
žmogus negali vienu pseudoni
mu naudotis, nes jam reikia 
mėtyti pėdas, klaidinti skaity
toją ir auką.

Raštas visada išduoda žmo
gų, ir pseudonimas su laiku 
paaiškėja. Dėl to beveidis pseu
donimas yra naivus, kaip stru
tis, kuris slėpdamasis beda 
snapą į smėlį, o visas lieka ne
paslėptas : pseudonimas užsi
dengia veidą bet visas ir dar 
nuogas lieka viešumoje. Aky- 
lesniam pseudonimas beveik 
nėra paslaptis, bet čia ir glū

di beveidžio pseudonimo men
kysta — jis nėra atsakingas 
už savo žodžius. Ir jis tai ge
rai žino, dėl to nesidrovi pa
laikyti santykius su savo au
ka, nesidrovi vaidinti šventuo
lėlį ir net bičiulį. Dėl to toks 
pseudonimo naudojimas yra 
nepadorus, šlykštus ir žemas. 
Pseudonimas gali dėtis ir net 
būti teisingas dėl ginčijamo 
objekto, bet jis yra neteisus 
ir neteisingas oponento atžvil
giu. Tokias slapyvardines po
lemikas sukelia menkystės 
komplekso kankinami žmonės: 
pikti, kerštingi, nesugyvena
mi...

Kadaise Kanados “Nepri
klausomoje Lietuvoje” tilpo 
net trijuose numeriuose ilgas 
Henriko Nagio rašinys “Lite
ratūrinėmis temomis”, kuria
me jis kovojo prieš visą būrį 
slapukų. Nesigilinsiu į to raši
nio mintis, nes apie tą patį da
lyką gali būti daug skirtingų 
nuomonių, ir taip yra normalu, 
taip turi būti: nuomonės daž
nai skiriasi. Bet ta polemika 
spaudos etikos atžvilgiu buvo 
visais atžvilgiais smerktina: iš 
vienos pusės turėjome realų 
žmogų su savo vardu ir pažiū
romis, o iš antros pusės matė
me būrį beveidžių pseudonimų.

Blaiviai galvojant, jei žmo
gus normaliais laikais griebia
si pseudonimų ir dar net juos 
kaitalioja, tai jis turi prieš 
akis ne bendrą reikalą ar ide
alą, bet žemą asmenišką tiks
lą. Jo asmuo visai nenukenčia, 
jei jis vartoja per aštrius už
gaunančius žodžius, o jis juos 
tyčia per aštrius vartoja, nes 
jis tuo būdu nori priversti 
oponentą prarasti pusiausvyrą, 
o tai yra ne kas kita, kaip vie
na iš šantažo rūšių...

Doras, padorus žmogus vi
sada tuos dalykus smerks, nes 
tai ne vien rašytoją, bet ir 
skaitytoją žemina. Jei taip 
svarbu ir kilnu, ką jie taip pik
tai ir atkakliai gina, tai argi 
jau taip sunku ir nepatogu ra
šinį savo vardu leisti į žmo
nes. Nekultūringomis, neetiš
komis priemonėmis kultūros 
lygio niekas nepakels. Priešin
gai, tokie pseudonimai niekina 
patį raštą ir profanuoja visą 
profesinę bendruomenę. Kultū
ra nėra kieno nors vieno as
meniškas reikalas, o bendras 
visų siekis ir tikslas.

Gražūs papročiai yra ne tik 
didelis dalykas, bet ir kultū
ros lygio rodiklis, todėl visiems 
turėtų rūpėti, kad polemikos 
neperžengtų etikos ribų.

Tiesa, dabar labai dažnai ir 
tikrais vardais pasirašytų po
lemikose prasiveržia toks že
mas ir nekultūringas tonas, 
jog kartais kyla klausimas, 
kad būtų daug sveikiau ir ge
riau, jei tokios spaudos visai 
nebūtų... Bet ir šis rašinys nė
ra nukreiptas prieš pseudoni
mą, o tiktai prieš jojo piktybi
nį naudojimą.

Jonas Aistis
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SIDABRINIO JUBILIEJAUS GENERALINE
REPETICIJA Čiurlionio ansamblio koncertas Chicagoje

Mūsų periodinėj spaudoj šiais 
metais gausiais straipsniais pa
minėtas ir pasveikintas jubilie
jaus proga, Čiurlionio ansamb
lis paslaugiai atsiliepė į Balfo 
kvietimą Chicagon, kur pereitą 
sekmadienį davė pripildytoje 
publikos Marijos Aukštesnės 
mokyklos erdvioje salėje tarsi 
“generalinę repeticiją” savo su
kaktuvinio koncerto, netrukus 
įvyksiančio ansamblio būstinėje 
— Clevelande.

Nuosavas ansamblio profilis
Per savo sidabrinį amžių čiur- 

lioniečiai, labiau kaip kiti dai
nos ansambliai, užkariavo lietu
viškos visuomenės dėmesį ir 
meilę jausmingai pildomomis 
mūsų liaudies dainomis, liau
dies instrumentais, vyrų ir mo
terų tautiniais rūbais. Gi jų me
no vadovas Al f. Mikulskis, ne
pakeičiamai įsigilinęs į liaudies 
dainų stilių bei jų išpildymo sub
tilumą, magiškai išreikalaudavo 
iš savo ansamblio kiekvienos dai
nelės savitą skambesio grožį, ku
rį perduodavo publikai, kaip rū
pestingai išbaigtą meno kūrinį. 
Visa tai per eilę metų davė an
sambliui nuosavą profilį. Jų pil
doma liaudies daina sutrauk
davo, kaip ir pereitą sekmadienį, 
minias publikos grožėtis vien jų 
pajėgumui įmanomo išreikšti 
liaudies dainos žavesio. Nes liau
dies daina — tai tarsi iš amžių 
į amžius srovenanti lietuviškumo 
arterijos tėkmė, primenanti 
mums, kad esame tos, o ne ki
tos tautos žmonės, nepaisant, 
kuriame žemės kampe begyven
tume. Todėl ir šio ansamblio 
koncertai buvo ir yra lygiai 
svarbūs lietuviškumo išlaikymui, 
kaip ir lietuviškoji mokykla. Di
lelės pagarbos vertas ansamblis 
iar ir dėl to, kad šiuo atveju 
savo jubiliejinio koncerto pro
gramą paaukojo labdarybei.

žingsnis į kitų ansamblių lauką
Koncerto programa didelė, 

Įvairi, su savais ir svečiais so
listais, naujais numeriais bei 
bngsniu į įprastinį kitų an
samblių lauką. (Ją padalintai 
pranešinėjo anglų ir lietuvių 
raibomis net keturios pranešė
jos!) Nečiurlionišku naujumu 
pradėta pirmoji programos da- 
is — su religine lotyniška M. K. 
Surlionio giesme — Sanctus 
r kitų mūsų penkių kompozito- 
•ių sudėtingomis meno daino
ms su solistais, a capella. Pa
jai dainų charakterį čia ir an-

Šiame numery:
Pažadai dividendų neneša. 

«• Čiurlionio ansamblio kon
certas Chicagoje.
Penki Australijos lietuviai 
grafikai.

• Teologinės temos laiškais 
pasikeičiant.

• Pagerbimas (feljetonas/
• Vincas Krėvė atskleidžia 

pasauliui Kremliaus užku
lisius.

• Julijos Švabaitės eilėraš
čiai.
Akies iliuzijų invazija.

• Nauji leidiniai.
Penkioliktasis Draugo ro
mano konkursas.
Spygliai ir dygliai.

IZA MOTEKAITTENE

samblio vyrai pasirodė jau ne 
su tautiniais rūbais. Išklausius 
šių 7 dainų grupę, atrodė, kad 
Čiurlionio ansamblio žengta 
stambus šuolis iš savo meno į 
susibendrinimą su daugybe ne 
vien Chicagoje, bet ir visoje 
Amerikoje stipresnių ar silpnes
nių lietuvių dainų ansamblių, 
dainuojančių viską, nepaisant 
choristų pajėgumo, dainos ska
lės apimties, operinio pobūdžio 
šokinėjimo tonų ir pan., ką tu
rėtų pildyti tik balsai, išėję dai
navimo mokyklas. Tonacijos 
grynumui išlaikyti retai kuris 
ansamblis dainuoja sudėtingas 
meno dainas — be muzikos 
akompanimento. Tokio muziki
nio akompanimento pasigesta 
visoj Čiurlionio pirmojoj septy
nių dainų grupėj, nes, jas išpil- 
dant a capella, buvo girdima 
detonuotų frazių ir nekompak
tiško skambesio.

Vyrų choro duoklė
Antrąją pirmos programos 

dalies keturių harmonizuotų 
liaudies dainų grupę jau daug 
sėkmingiau pildė vyrų choras 
ir ansamblio solistai. Nuotaikin
gai praskambėjo A. Mikulskio 
harmonizuota “Miegelio noriu” 
— bosų prislopintų balsų fone 
tenoro falsetu vedama liaudies 
daina, kurią publika išprašė pa
kartoti. “Dzieduko” pildytojams 
buvo nepatogiai per aukšta to
nacija. Mažiausia tercija žemiau 
ji būtų praskambėjus laisvu 
žaismingumu. Aplamai, iš šios 
dainų grupės įspūdingiausiai 
praskambėjo “Augo kieme kle
velis”, kur vyrų balsai, tarsi 
pasijutę Lietuvos laukuos, su
skambo galinga sutartine.

Moterys laimi kulminacinį 
momentą

Po pertraukos keturias dai
nas išpildė moterų choras su 
solistėmis ir kanklių orkestru. 
Moterys užsirekomendavo pui
kiai švaria intonacija, išpildy
mo įsijautimu, ritmo tikslumu

Henrikas Šalkauskas Gamtovaizdis (akvarelė)
Paveikslas 1963 metais laimėjęs Mosman premiją už akvarelę

Jų išpildyta 
(muzika J. 
Stankienės,

ir aiškia tarsena. 
“Partizanų daina” 
Šimučio, žodž. V. 
kanklių ar. A. Mikulskio) su so
liste J. Krištolaityte - Daugė
liene davė visam koncertui kul
minacinį momentą. Sužavėta 
publika išreikalavo ją kartoti. 
Dainos išpildymo grožiui dide
lis nuopelnas — švelnus, jaut
rus ir darnus solistės jungima
sis su choro moterų balsais bei 
kanklių skambesiu. Aplamai, so
listė Krištolaityte jautriai jun
gėsi kiekvienoj savo dainoj su 
ansamblio daina. Kita ansamb
lio talkininkė — solistė A. Stem- 
pužienė parodė daugiau kontras
tiško individualumo. Pvz. pieme
naitės dainoj jautei ne papras
tą laukų mergaitę, bet viską 
užkariaujančią Carmen, nesu
tampančią su ansamblio stilium, 
vartojančią pernelyg didelę fi
zinę įtampą, vaizduojančią ne 
pildomos dainos žanrą. Pakar
tojus piemenaitės dainą su ne
mažesne įtampa, sekančiose so
listės dainose jau buvo jaučia
ma balso stygų nuovargis. Kiti 
ansamblio solistai — I. Grigaliū- 
naitė, Z. Gobis, H. Johansonas 
ir A. Gilys bei lumzdelininkai 
R. Babickas ir A. Korsakas 
darniai paspalvino pildomas an
samblio dainas.

(Nukelta į 5 ps1 )

PENKI AUSTRALIJOS LIETUVIAI GRAFIKAI
Tokiu vardu pavadinta šį va

karą Čiurlionio galerijoje atida
roma meno paroda. Joje daly
vauja Eva Kubbos, Vaclovas 
Ratas, Henrikas Šalkauskas, Al
girdas Šimkūnas ir Adolfas Vai
čaitis. Meninė kūryba yra uni
versali kalba, todėl nenuostabu, 
kad lietuviai dailininkai Pary
žiuje, Jungtinėse Amerikos Vals 
tybėse, Kanadoje yra tampriai 
įsijungę į vietos meninį gyveni
mą ir savo darbais turtina pa
saulio meninį lobyną. Tačiau

Viktoras Petravičius Spalvotas medžio raižinys
Iš gegužės mėn. 9 d. Detroite atidaromos parodos

F

niekur, tur būt, tokios meninės 
žiežirbos Ifetuviai menininkai nė
ra išskėlę, kaip lietuviai grafi
kai Auustralijoj. Jų atvykimas į 
Australiją yra susietas su Aust
ralijos grafikos “dabarties re
nesansu”, kaip tai yra užakcen
tavęs meno žurnalas “Art and 
Australia” (1964, gegužės 
mėn.). Lietuviai grafikai daly
vauja visose Australijos grafi
kos reprezentacinėse parodose 
Australijoje ir toli už jos ribų, 
jie laimi eiles premijų, įkuria

ten menininkų sąjūdžius — 
“Sydney Printmakers Society”, 
“Contemporary Art Society” — 
yra iniciatoriai pirmosios Aust
ralijos grafikos parodos Sydnė- 
juje 1960 metais. Nesuklysime 
pasakydami, kad lietuviai savo 
kūryba suteikia moderniajai 
Australijos grafikai jos veidą 
ir kryptį. Trumpai susipažinki
me su kiekvienu šios parodos 
dalyviu.

¥
EVA KUBBOS gimė Klaipė

dos krašte 1928 m. (Didšilingių 
k., Šilutės aps.). Studijavo gra
fiką “Hochschule fuer Ange- 
vvandte Kunst” Berlyne ir “Ro- 
yal Technical College” Melbour- 
ne. Suruošė individualią parodą 
von Bertouch galerijoje (1964) 
Nevvcastle bei dalyvavo grupinė
se parodose: Australijos repre
zentacinėje Pietų - Rytų Azijoj- 
je (1962), “Print Biennale” To
kio <1962), Keliaujančioje Aust
ralijos grafikos parodoje Ade
laidėje, Perthe, Sydnėjuje, Nėw- 
castle, Brisbane, Hobart (1963 
—64). Dalyvauja Australijos 
lietuvių rengiamose parodose. 
Laimėjo visą eilę reikšmingų 
premijų bei šiaip atžymėjimų. 
Grafikės darbų galima rasti 
New South Wales, Westem 
Australia, South Australia, 
Queensland vastybinėse meno 
galerijose, Newcastle miesto ga
lerijoje, Commonvvealth kolekci
joje Canberroje, Kuala Lumpur 
(Malaizija) valstybinėje gale
rijoje.

VACLOVAS RATAS gimė 
Dzūkijoje 1910 m. (Paliepio k., 
Seinų aps.). Baigė Kauno Meno 
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PAŽADAI DIVIDENDŲ 
NENEŠA

Niekas, be abejo, nė neban
dys užginčyti, kad Lietuvių 
fondas nepateisino vilčių ir ne
įpylė į mūsų kultūrinį gyveni
mą taip reikalingų lėšų. Vieni 
gavo daugiau, kiti mažiau, ki
ti gal gaus ateityje, tačiau mo
kyklų vadovėliai, viena kita 
jaunimo knyga vargu ar būtų 
galėję pasirodyti be LF para
mos, o premija rašytojams ir 
jaunimui iš viso be fondo tal
kos ar būtų pajėgta suorgani
zuoti. Tie, kurie įnešė savo 
įnašus į Lietuvių fondą, gali 
jausti moralinį džiaugsmą, nes 
jų pinigų procentais, nors ir la
bai maža dalele, remiami mū
sų kultūriniai reikalai, gi trem
tyje išliksime ne vilomis ir ne 
įvairiausiais pagerbimais, bet 
kūrybiniais darbais. Tai, at
rodo, aišku, bet manome, kad 
reikia ir šią tiesą retkarčiais 
pakartoti, nes mūsuose dažnai 
galvojama, kad kulminacinis 
visko atsiekimo taškas yra 
graži rezidencija, kurioj buvo 
suruoštos kokios nors šaunios 
vaišės. Taigi, besidžiaugiant 
Lietuvių fondo dovanomis, ten
ka sustoti ir prie kitų reikalų, 
prie paties to kultūrinio aruo
do augimo.

Turtingi ir neturtingi
Dažnai pasitaiko girdėti, 

kad tas ar kitas yra labai eko
nomiškai prasimušęs. Mūsų 
lietuvių pareiga būti turtin
giems, tačiau mūsų taip pat 
pareiga neužkelti turto ant al
toriaus. Mūsų pareiga ne tik 
turtėti, bet ir tuo turtu padėti 
kurti vertybes, kurios ilgiau 
atlaiko už tavo namų stogą ar 
gražios rezidencijos fasadą. 
Mes turime ne tam, kad paga
liau liktume turto vergu, bet 
tam, kad jis mums tarnautų. 
Norėtume tikėti, kad yra tūks
tantis laisvajame pasaulyj lie
tuvių, kurie gali paaukoti Lie
tuvių fondui po tūkstantį. Ta
čiau faktai rodo kitaip, šian
dien Lietuvių fonde yra 90% 
šimtininkų. Tai labai puiku, 
bet tikrai yra ir tokių tūkstan
tininkų, kuriems tapti tūkstan
tininkais yra smulkmena, juo 
labiau, kad fondui aukojęs ga
li nurašyti nuo mokesčių. Ta
čiau šalia profesionalų fonde 
labai nedaug, palyginti, mato
me verslininkų, bendrovių, 

Vaclovas Ratas Veidai .

krautuvių ir panašių instituci
jų vardų, dažniausiai priklau
sančių vienam ar porai asme
nų.

Tenka iškelti faktas, kad di
džioji dalis šimtininkų yra ei
liniai darbininkai, pensininkai 
ir šiaip jau labai nedaug eko
nomiškai prasisiekę asmenys. 
Mūsų lietuvių pareiga būti tur
tingais. Bet, jei turtas nutrau
kia nuo lietuviškų reikalų, ge
riau būkim neturtingi ir auko- 
kim fondui.

Tuojau ir vėliau
Labai graudu kalbėti, bet 

už penkiasdešimt metų gra
žiausia rezidencija bus kve
pianti pelėsiais, o ne naujais 
dažais svaiginanti, seniena. 
Laiko nepralenksi. Tačiau ten
ka pasakyti, kad ir po penkias
dešimt metų fondas tebebus 
jaunas, nes jis tebetekės savo 
ištekliais, gaivindamas, tegu 
gal ir gerokai sumenkusius 
lietuviškus reikalus, gi fondo 
paremti darbai išliks ilgiau ir 
kiekvienam jo nariui bus mo
ralinis laimėjimas, nes jis ži
nos, kad prie visos kultūrinės 
gyvybės prisideda ir jo kadals 
paaukotos sumos.

Tenka pasakyti, kad tie, ku
rie nežadėjo ir neplanavo, bet 
davė tuojau, tais remiasi visas 
Lietuvių fondas. Lietuviai yra 
planuotojai, ir nieko nėra ma
loniau, kaip svajoti apie būsi
mus laimėjimus, bet kol juos 
pasieki, tai reikia paragauti ir 
realybės, kartais rūgštesnės, 
kartais ir ne taip jau karčios. 
Be konkretaus darbo gražiau
si planai tėra oro pilys, daran
čios mus vaikiškais paukščiais, 
plasnojančiais į niekur. Todėl 
ne žodis vėliau, bet žodis da
bar yra tikrasis žodis. Žodis 
dabar yra kūrybinis ir pras
mingas, nugalįs ir tą laiką, 
kuris ateis vėliau.

Pažadų malonumas
Be abejo, pažadėti yra ma

lonu. Viena, kad Lietuvių fon
das gali tikėtis ko nors atei- 

! tyje. Antra, kad pažadas nu
ramina savo lietuviškosios są
žinės priekaištus. Jei pažadė
jai, tai paguodei, o jei neište
sėjai, tai nenusidėjai. Iš kitos 
pusės, pažadėjęs tam tikra 

• Nukelta į 2 psl. I
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"Vilniaus varpus" beliejant
Pokalbis su Chicagos Lietuvių operos dirigentu Aleksandru Kučiunu apie komp. 

Br. Markaičio, SJ, “Vilniaus varpų" kantatą. GERIAU VĖLIAU NEGU NIEKAD

Artėjant birželio 13 dienos di
džiajam už laisvę kritusių par
tizanų pagerbimo koncertui Chi- 

^cagoje, tampa smalsu sužinoti, 
kaip į vieną ar kitą šio neeili
nio įvykio aspektą žiūri jo mu
zikinio apipavidalinimo vadovas 
ir koncerto dirigentas muzikas 
Aleksandras Kučiūnas. Šį kar
tą užkalbiname jį, temą daugiau 
kreipdami į grynai lietuviškąją 
programos dalį “Vilniaus var
pų” kantatą. Bet prieš prade
dant kalbėti apie kantatą, te
būna leista iškelti vienas bend
ro pobūdžio klausimas.

— Ar Chicagos Lietuvių ope
ra prasmingai naudoja savo 

• energiją, statydama pasaulinio 
repertuaro operas, tuo paliudy
dama jos vadovybės ir mūsų vi
suomenės muzikinę kultūrą, ta
čiau kartais susilaukdama ir 
priekaištų dėl nelietuviškų ope
rų statymo?

— Pirmiausia norėčiau pa
stebėti, kad tie mūsų muzikos 
kritikai ne visuomet būna nuo
seklūs. Pavyzdžiui, spaudoje te
ko matyti, kaip vieni meninin
kai barami už tai, kad per ma
žai atlieka lietuviškų muzikos 

w kūrinių; kitų toks pat “nusikal- 
t timas” nutylimas; o treti net 

pagiriami, kad supažindina mū
sų visuomenę su svetimųjų kom
pozitorių kūriniais. Susidarė 
įspūdis, kad daugiau lietuvišku
mo reikalaujama iš “čiabuvių”. 
Pripažįstu, ir tai jau anksčiau 
esu sakęs, kad lietuvis muzikas 
ar solistas, pasirodydamas sa
vo visuomenei, privalo pirmoj 
eilėj kreipti dėmesį į lietuvišką 
kūrybą. Tačiau tos kūrybos, pri
pažinkime, yra labai maža: ge
resnioji jos dalis gerokai išdai
nuota, o silpnesnioji yra nepo
puliari ir nedėkinga. Antra ver
tus, kaip pianisto subrendimui 
reikalinga Bacho, Beethoveno, 
Chopino bei kitų klasikų kūri
niai, taip dainininkui reikalinga 
klasikinės arijos ir dainos. O 
kur su tais kūriniais daininin
kas gali pasireikšti, jei ne sa
vuose rečitaliuose - koncertuo
se? Ir Lietuvos valstybinė ope
ra nepriklausomybės laikais tu
rėjo gerokai įsibėgėti tarptauti
niame operų repertuare, kol 
ėmėsi lietuviškų operų statymo 
(beje, išskyrus “Gražiną”, be 
didelio pasisekimo).

4 Tačiau grįžkime prie mūsų 
operos Chicagoje. Man atrodo, 
nebus pasigyrimo, kad per kele
rius metus mūsų operos kolek-

Šiame numery:

Geriau vėliau negu niekad. 
Pokalbis su Aleksandru Ku 
čiūnu.
Igno Končiaus “Žemaičių 
kryžiai ir koplytėlės”.
Antano Jasmanto eilėraš
čiai.
Australijos lietuviai grafi
kai.
Yra tik viena Šveicarija 
(kelionių apybraiža,).
100 metų nuo kun. A. Sta- 
niukyno gimimo.
Nauji leidiniai.
Kultūrinė kronika.
Motera gyvenimas,

Kantata yra labiau lyrinio po
būdžio kūrinys. Komp. Markai
tis, žinodamas, kad kantata bus 
atliekama su orkestru, pavadino 
ją simfonine kantata.

— Atspausdintose “Vilniaus 
varpų” gaidose matyti pianino 
ir vargonų pritarimai. Ar kon
certe bus naudojami vargonai? 
Ar simfoninis orkestras lydės 
kantatą ištisai?

— Pianinas ir vargonai nebus 
pavartoti. Simfoninis orkestras 
palydės kantatą nuo pradžios 
iki pabaigos.

Piano ir vargonų akompani
mentai gaidose pasitarnaus 
toms lietuvių kolonijoms, kurio
se bus įmanoma kantatą atlik
ti su minėtų instrumentų paly
da, o simfoninis orkestras ne
bus prieinamas.

— Kokiu muzikiniu stiliumi 
kantata yra parašyta?

— Kantata yra sukurta poli
foniniu stiliumi, t. y., kai du ar 
daugiau balsų savo temas vys
to savarankiškai.

tyvas (choras, solistai) tiek iš
augo, jog garsas apie mūsų pa
stangas pasklido net ir už lie
tuviškos bendruomenės ribų. 
Tur būt, reikėjo ir “Aidos”, ir 
“Carmen”, ir “Toscos” pastaty
mų, kad visi būtume perėję šią 
operinę mokyklą. Šiandien jau 
galime svarstyti ir apie kokioj 
nors formoj komp. K. V. Ba
naičio “Jūratės ir Kastyčio” pa
statymą. Rimtai galime planuo
ti komp. J. Gaidelio - poeto St. 
Santvaro operos premjerą. Ga
lime galvoti apie kantatą ar ora
toriją, užsisakant ją pas komp. 
VI. Jakubėną... Taigi, turime ir 
lietuviškų muzikos planų. Pa
galiau tikiu, kad komp. Br. Mar
kaičio kantatos pastatymas ir 
su visuomenės parama jos gai
dų išleidimas kuklion mūsų mu
zikos istorijon bus įrašytas vis 
dėlto kaip neeilinis įvykis.

— Komp. Markaičio “Vilniaus 
varpai” yra simfoninė kantata. 
Gal Jūs keliais žodžiais apibrėž
tumėte simfoninės kantatos, 
kaip muzikinio žanro, sąvoką.

— Kantata yra didesnės 
apimties vokalinės muzikos vei
kalas, susidedąs iš solistinių, 
ansamblinių ir chorinių dalių.

Aleksandras Kučiūnas

— Ar kantatą galima įtalpin
ti į kurios nors muzikinės sro
vės rėmus?

— Sunku kantatą sugretinti 
su kokia nors ryškia muzikine 
srove. Kompozitorius yra šių 
laikų žmogus: Muzika atspindi 
jo būdą ir stilių. Bet jo kūrybi
nė išraiška remiasi daugiau tra
dicinėmis muzikos priemonėmis 
ir konvenciniais ritmais bei har
monija.

— Patriotinis poeto Kazio 
Bradūno tekstas iškelia prisiri
šimą prie gimtosios žemės. Vaiz
dingi posakiai, kaip “Atėjome 
iš amžių glūdumos”, “Tūkstant
metį gyvą medį”, “Mano kraš
tas didelis milžinkapis” aiškiai 
parodo poeto atramą į garbin
gą Lietuvos senovę. Kompozi
torius Br. Markaitis yra pareiš
kęs, kad kūrinio atmosfera yra 
gana lietuviška, nors turklyje 
nėra tipingos liaudinės temati
kos. Ar tokiu atveju “Vilniaus 
varpai” priklausytų tautinės 
muzikos sričiai?

— Nėra lengva griežtai nu
statyti, kas yra tautinė muzika. 
Liaudinė tematika nebūtinai pa
sako, kad muzika yra tautinės 
krypties. Antra vertus, yra 
kompozitorių (Sibelius, Hinde- 
mith), kurie ir nevartodami 
liaudies motyvų, kitomis kūry
binėmis priemonėmis atvaizdavo

ŽEMAIČIU KRYŽIŲ ŠEŠĖLIUOSE
Ignas Končius, ŽEMAIČIŲ KRY

ŽIAI IR KOPLYTĖLES, (Čikaga) 
— Tėviškėlė 1965, 178 in 8°. Įriš
ta kietais viršeliais, kaina nepažy
mėta.

*

Vienas didžiųjų Žemaičių žemės 
keliautojų ir labai įžvalgus stebė
tojas prof. Ignas Končius (gim. 
1886) atėjo su nauja knyga, iš 
dalies pratęsdamas savo anksty
vesnes po gimtąją žemę keliones 
ir papasakodamas bei savaip pats 
paniūkdamas apie Žemaičių žemės 
kryžius ir pastogėles (koplytėles), 
tartum poilsiui prisėdęs jų šešė
liuose. Ig. Končius savo krašto 
kryžiais susidomėjo dar prieš I 
pas. karą. Jis tuomet išvažinėjo 
Plungės apl. ir surinkęs gausios 
medžiagos pakelių kryžiams ir pa
stogėlėms, kurios I pas. karo me
tu tik dalis teišliko; ją išspausdi
no 1931 Vytauto D. universiteto 
Teologijos - filosofijos fak. SO- 
TER žurnale. 1932 jis vėl perke
liavo tuos pačius kelius ir terado 
vos apie 57% buvusių kryžių ir 
pastogėlių, o naujų vos 8. Vėliau 
jis kasmet vasarą praleisdavo ke
lionėse ir apvažiavo 2424 km anais 
Žemaičiu žemės keliais, kur sužy
mėjo 3234 kryžius bei pastogėles; 
tą medžiagą išspausdino tame pat 
Sotere (1933 2. 1934 2. 1936 1 ir 
2, 1938 1) ir 1943 “Gimtajame 
Krašte” (Autorius 167 psl. rašo, 
kad GK yra du jo straipsniai, de
ja, patikrinęs GK terandu vieną, 
nors jis atrodo turįs du skirsnius, 
žr. GK 153 psl., kur atskirai žy
mėta VIII dalis). Visa paskelbtoji 
"Sotere” ir “Gimtajame Krašte” 
medžiaga (Žemaičių padangės kry
žių ir koplytėlių statistika) vis 
dėlto labai nebyli, nes dvasios pa
saulis į statistikas vargu suveda
mas: statistikon nesuvedami ir 
kryžiai ir pastogėlės.

Kiekvienas kaimo kryžius ar pa
stogėlė turi ir savo dvasinį pa
saulį, ir daug platesnį, negu kiti 
žmonių kūriniai, pvz. pastatai, 
varpstės, skrynios ir t. t. Mūsų 
kryžių ir pastogėlių tas dvasinis 
pasaulis žymiai turtingesnis nei 
kiekvieno kito tautodailės kūrinio,

J. Paukštienė Vilniaus bokštai (aliejus)

tautos charakterį savo kūriniuo
se.

Komp. Markaičio kantatoje 
taipgi pastebima lietuviško cha
rakterio bruožai ir tautinės dva
sios spinduliavimas.

— Kai kurie lietuviai muzi
kai, peržiūrėję kantatą, randa 
joje stipresnių ir silpnesnių vie
tų. Iš stipresnių dalių pagiria

ANTANAS MAŽIULIS

ir pastogėlė statytas 
tikslui, kurį ne visada 
papasakoja svetimie-

nes kryžius 
tam tikram 
statantieji 
siems, ne visada pasakoja ir sa
viškiams. Todėl kiekvienam tau
tos gyvenos tyrėjui tas antrasis 
kryžiaus pasaulis, tos statytojo 
pasakojomosios visai apylinkei ir 
tik savo šeimai intencijos nema
žiau brangios kiekvienam tauto- 
tyrininkui už aprašomąją ir sta
tistinę medžiagą, o kartais jos at
skleidžia ir geroką dalį didžios se
novės. Labai gerai prisimenu, vie
nu laiku šį tą ir “Jaunimo Vade” 
rašiau, kaip įdomios atskirų kry
žių ar pastogėlių statytojų inten
cijos, nors ne visada jos buvo ir 
krikščioniškos; vieni kryžiai buvo 
statyti’ kad šeimas susilauktų vai
kų, kad .jie vaikystėje nemirtų, 
kiti — žuvusiems 1863 sukilėliams 
prisiminti (1864 Muravjevas vien 
dėl šių intencijų ir uždraudė Lie
tuvoje statyti kryžius, tai vad. 
Anykščių incidentas), vėl jie sta
tyti sūnų į Ameriką išleidžiant, 
sūnų į kunigus skiriant, pagaliau 
ir kerštui, nors tokių buvo reta. 
Keršto kryžių intencijas nesaky
davę kunigui, nes tokių kryžių jis 
nebešventindavęs. bet tokias in
tencijas šeima tik vyresniesiems 
šeimos nariams perduodavo, kaip 
ir kitas slepiamąsias kryžių inten
cijas (1863 sukilėlių, knygnešių 
ir t. t.).

Taigi, šis kryžiaus pasaulis anuo 
metu prof. Ig. Končiaus spausdin
tuose darbuose nebuvo paliestas, 
bet prie jo sugrįžta autorius da
bar. pasakodamas atskirų kryžių 
statymo sakas, kurias paįvairina 
ir vieno kito kryžiaus ir pastogė
lės nuotrauka, paprastai perimta 
iš senesniųjų jo straipsnių “Sote- 
re” ar “Gimtame Krašte”, o 
naujų, anksčiau neskelbtų nuo
traukų. atrodo, tėra vos viena ki
ta (rašantysis šiuo metu visų tų 
straipsnių neturi). Prie šios pasa
kojomosios prof. Ig. Končiaus kny- 

ma mišraus choro “Vėsioj, bega
linėje šiaurėj” ir dviejų chorų 
dainuojama pabaiga, vaizduo
janti varpų gaudimą ir vilties 
tekėjimą. Kokia yra Jūsų nuo
monė apie stipresnes ir silpnes
nes vietas?

— Retai kada pavyksta kū
rėjams tobulai išbaigti savo kū- 

(Nukelta į 4 psl.)

gos dalies ir noriu platėliau su
stoti, o antrąją — kažką pana
šaus lyg išvadinei, bet autoriaus 
savaip niūkiamai — paliksiu ne
aptaręs, nes ji priklauso greičiau 
literatūrai ar kitai kokiai šakai,

(Nukelta į 2 psl.)

šimtametė stulpinė pastogėlė su gausiomis skulptūromis
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Reikalas žiauriai pavėluotas. 
Tiesa, apie jį šioje pačioje 
Kertinėje paraštėje buvo ra
šyta prieš trejetą metų. Ta
čiau anas priminimas lig šiol 
taip ir paliko beveik kaip ir 
balsas tyruose. Niekieno ne
buvo juo rimtai susidomėta, 
paliekant problemą spręsti ne 
mūsų pačių iniciatyvai, o pik
to likimo lėmimui, kuris ją vi
sada užbaigia su dideliu nuos
toliu išeiviškai mūsų bendruo
menei. Ir dar daugiau — su 
nuostoliu visam lietuvių tau
tos kultūrinio gyvenimo rai
dos pilnumui.

Šitaip kalbant, turima galvo
je lietuviškų literatūrinių 
plokštelių reikalą. Gal sakysi
te, kad jis dramatizuojamas 
pertemptai? Gali atrodytu kad 
literatūrinės kūrybos vieta 
(kaip jau nuo amžių buvo) 
yra tik knygos puslapiai. O jų 
dar vis vieną kitą atspausdina
me. Tad šito gal ir pakanka? 
Deja, įpums mūsų uždarumo
je gali atrodyti, kad pakanka. 
O tačiau viso pasaulio kultū
rinei raidai toli gražu kūrybi
nio žodžio, užrašyto vien tik 
juodu ant balto, jau negana. 
Žmogus nori dabar tą žodį ir 
girdėti. Šitai labai akivaizdžiai 
galime įsitikinti, užsukę į di
džiąsias šio krašto knygų par
duotuves, į didžiąsias miestų 
bei švietimų institucijų biblio
tekas. Ne tik muzikinė, bet ir 
literatūrinė žodžio plokštelė 
šiose dienose šviesesniam žmo
gui jau tapo būtinybe. Jei ka
daise Lietuvoje buvo aktualus 
šūkis: laukinis žmogus laikraš
čių neskaito, tai kultūrinei rai
dai nestovint vietoje, dabar 
jau galėtume pakeisti jį šiai 
dienai artimesniu: laukinis 

žmogus plokštelių neklauso. Ir 
plokštelės sąvoka šiandien jau 
nesiejama vien tik su muzika. 
Plokštelė nūnai jau pilna ne 
tik gražiausių simfonijų, bet 
ir gyvo poeto žodžių, šekspy- 
rinio aktoriaus monologo, 
mokslo bei meno paskaitų ir 
ko tik nori.

Tik mūsuose šioje kultūrinio 
gyvenimo apraiškoje jaučia
mas užkietėjęs pasilikimas 
vien tik prie muzikinės plokš
telės.

Tiesa, literatūrinei lietuviš
kai plokštelei ledai pralaužti 
jau prieš eilę metų. Tai buvo 
padaryta Birutės Pūkelevičiū- 
tės ir kitų montrealiečių teat
ralų, pionierišku užsidegimu 
išleidžiant plokštelėse ir K. Bo
rutos “Baltaragio malūną”, ir 
Balio Sruogos “Milžino pa- 
unksmę”, ir vaikams “Žirginė
lius”. Pradžia buvo padaryta 
tikrai puiki. Tai buvo pirmo
sios lietuvių literatūrinės plokš 
teles iš viso. Tik ar jas dėmesin 
gai sutiko mūsų visuomenė, 
Ar išpirko bent tiek, kad lei
dėjai apsimokėtų įdėtas išlai
das? Pagaliau neseniai J. Kar
velis išleido ir pirmąją gyvųjų 
lietuvių poetų — Antano Gus
taičio ir Stasio Santvara — 
įskaityto žodžio plokštelę. Ir 
vėl nejaukus klausimas: ar 
parodė lietuviškoji visuomenė 
jai reikiamo dėmesio? Kiek ži
nome, kadaise ta pati Birutė 
Pūkelevičiūtė jau buvo bepla- 
nuojanti šio pokario mūsų 
laisvosios poezijos pačių poe
tų įskaitytą antologiją plokš
telėse. Tačiau su Baltaragiais 
ir Paunksmėmis patyrus mūsų 
visuomenės šiam reikalui pri
brendimo laipsnį, reikėjo nuo 
daug ko susilaikyti.

Kaip matome, literatūrinei 
plokštelei leisti ledus pralaužė 
privati iniciatyva. Tačiau vien 
ja toliau pasikliauti jau nebe- 
vertėtų. Įvairios mūsų visuo
meninės institucijos turėtų 
apie tai visai rimtai pagalvoti. 
Gerai, kai įvairių fondų talka 
išleidžiami mokykloms vadovė
liai. Bet jų talka būtų taipgi 
nemažiau prasminga literatū
rinei plokštelei leisti. Juk šių 
dienų pasaulio mokyklose 
plokštelė yra tapusi taipgi pla
čiai naudojama mokymo prie
mone. Ypač šiandieninėse lie
tuviškose mokyklose tokia 
plokštelė galėtų būti ir grynos 
lietuviškos kalbos pavyzdys, 
gal net einamojo dalyko pa
trauklus iliustracinis pristaty
mas, net pačių rašytojų gy
vasis žodis. Reikia tik sveikin
ti Kultūros fondo užsimojimą 
išleisti Donelaičio “Metų” ir 
Baranausko “Anykščio šilelio” 
ištraukas, įskaitytas aktoriaus 
Henriko Kačinsko. Fatališkas 
aktoriaus balso praradimas ne
leido to įkūnyti Donelaičio 
metais. Tačiau tikimasi, kad 
užmanymas bus netrukus įgy
vendintas. Ir tebūna jis nepas
kutinis. Visa savo giliąja pras
me reikalas yra toks, kad jį 
realizuoti niekada negali būti 
per vėlu.

O tačiau viena šios proble
mos dalis jau yra pavėlinta 
“ant amžių amžinųjų”. Ir čia 
jau nieko nepataisysime. Kada 

(Nukelta į 2 psl.)
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PRIEŠ PAT UŽDANGAI PAKYLANT
Jury komisijos pirmininką ir režisierių užkalbinus

Kaip jau žinome, Chicagos 
Scenos darbuotojų sąjungos 
skelbtąjį scenos veikalų kon
kursą prieš metus laimėjo Ana
tolijaus Kairio komedija “Viš
čiukų ūkis” Ir štai — šios ko
medijos premjeriniai spektakliai 
įvyksta šį savaitgalį Jaunimo 
centre, Chicagoje. Veikalą sta
to tie patys, savo darbuos ne
pavargstantys scenos darbuoto
jai.

Prieš pat spektaklį buvo 
smalsu šį tą išgirsti apie pačią 
premijuotąją komediją ir apie 
busimąjį jos pastatymą. Tad ir 
užkalbinome šia tema ano kon
kurso vertinimo komisijos pirm, 
kun. V. Bagdanavičių, MIC, ir 
komedijos pastatymo režisierių 
Alg. Bikinį. “Draugo” redakci
jos kaimynystėje nebuvo sunku 
sutikti kun. V. Bagdanavičių ir 
pokalbį pasukti rūpimos temos 
kryptimi.

— Kas Jums labiausiai krito 
akin, beskaitant premijuotą A. 
Kairio komediją “Viščiukų 
ūkis”?

— Neprisimenu dabar atski
rų įspūdžių, kuriuos sukėlė šio 
veikalo skaitymas, nes tai buvo 
daugiau nei prieš metus laiko. 
Tačiau bendras įspūdis yra išli
kęs. Jis buvo tokio pobūdžio, 
kad čia iš tikrųjų yra scenos 
veikalas, stovįs ant savo paties 
kojų. Čia yra savitas pasaulis, 
kuriame kas nors įvyksta.

Sakyčiau formos vienumo mo
mentas buvo lemiantis įspūdžio 
susidarymui. Išsyk buvo maty
ti, kad autorius nori žaisti ir 
moka žaisti, ir kad po šiuo žai
dimu slypi labai rimtų dalykų.

Šios komedijos uždavinys yra 
parodyti, kad mes kartais ne 
laisvėjame, Vydūno žodžiu be
tariant, bet priešingai, einame 
nelaisvės kryptimi. Ir šis mūsų 
pasidavimo vergijai procesas 
įgyja groteskiškų formų.

— Kurie veikalo privalumai, 
Jūsų manymu, lėmė, kad buvo 
premijuotas šitas, o ne kuris 
kitas rankraštis?

— Nedaug buvo diskutuota 
apie kitus veikalus. Privalumai, 
kurie nulėmė jo išrinkimą, buvo 
draminio pobūdžio. Visi veikė
jai ryškūs, žino, ko jie nori, ir 
jų veikimo pobūdis išeina iš jų 
prigimties. Autorius sugebėjo 
visą eilę idėjinių konfliktų išda
lyti savo personažams ir paleis
ti juos veikti.

Ko tikrai, tur būt, nebus ga
lima autoriui prikišti, tai origi
nalumo trūkumo. Visa veikalo
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• Pirma paklausiu žmonos.
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• Ar ne šito mums trūko?
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• D. šukelytės eilėraščiai.
• Seno ir naujo sintezė Vik

toro Petravičiaus darbuos.
• Atsakymas kritikos kriti

kui.
Antano Krauso 60 metų 
sukaktis.

• Nauji leidiniai.
• Filmų įvairumai.
• Akademinės prošvaistės.

mai stilizuotame, net simboliką 
užgriebiančiame rūbe?

— Koks pastatymas šiam vei
kalui geriau tiktų, taip pat daug 
priklauso nuo žiūrovų nusiteiki
mo. Kokio nors vieno ryškaus 
stiliaus suteikimas šiam veika
lui, atrodo, galėtų būti naudin
gas. Jis padėtų jo vienumui iš
laikyti.

Aišku, kad šis veikalas yra 
simbolinis, tokia prasme, kokia 
komedija gali būti simbolinė. Iš 
kitos tačiau pusės, jis yra rea
lių situacijų veikalas. Jo simbo
linės priemonės gerai veiks žiū
rovą, kai jos bus lengvai atpa
žįstamos.

Gal nebūtų gera užbėgti su 
šio klausimo per dideliu gvilde
nimu režisieriui Bikiniui už akių, 
kuris vieną formą jam prista
tyti yra pasirinkęs. Juk spek- 

tematika yra giliai lietuviška, 
paimta iš dabartinio mūsų gy
venimo problemų. Visą veiklą 
jis perkėlė į komiškas situaci
jas, tokiu būdu palengvindamas 
prie savo idėjų prieiti kiekvie
nam žiūrovui.

Vienas didžiausių šio veikalo, 
ar greičiau jo autoriaus privalu
mų yra sugebėjimas rasti bend
rą idėjinį vardiklį labai toli vie
na nuo kitos stovinčioms išraiš
kos priemonėms. Arba, tiksliau 
išsireiškiant, savo turimą idėją 
sugebėti pavaizduoti skirtingo
mis simbolinėmis priemonėmis.

Tai nėra pasakojimo drama, 
kokių šiandien nemažai galima 
sutikti. Tai yra veiksmo drama. 
Taip pat tai nėra psichologinė 
drama, vaizduojanti žmonių iš
gyvenimus, bet paties gyvenimo 
drama, vaizduojanti jo vyksmą.

— Prieš atsiskleidžiant spėk- | taklio žiūrovas nėra jo kritikas, 
taklio uždangai, smalsus būtų Jis turi leisti sau tokią praban- 
ir Jūsų spėjimas: kaip turėtų 
būti ši komedija priimta mūsų 
žiūrovo?

— Sunku būtų pasakyti, kaip 
šis veikalas bus sutiktas. Tai 
priklauso ne tik nuo veikalo, 
bet ir nuo pastatymo ir net nuo 
žiūrovo nuotaikų.

Viena, ką, manau, aš galėčiau 
bandyti sakyti, tai kad šis vei
kalas galėtų būti gerai žiūrimas 
po kokios 50 metų ir vėliau, ka
da žiūrovams neskaudės, kas 
dabar jiems skauda, ir kada jie, 
norėdami išbėgti iš savo aplin
kos, norės pagyventi tokiu gy
venimu, kuris yra visai kitoks, 
negu jų. Dėl tos pat priežasties, 
jis galėtų būti gerai žiūrimas 
ir dabar ne lietuviškų žiūrovų.

Nesakyčiau, kad jo pastaty
mas yra lengvas uždavinys re
žisieriui. Tų išraiškos priemonių 
skirtingumas jam sudarys ne
mažą sunkumą) kai jis norės 
laimėti spektaklio vienumą.

Norint grožėtis spektakliu, 
reikia sugebėti kartu su juo 
žaisti. Kad galima būtų žaisti 
bet kurį žaidimą, neišvengiama 
yra laikytis jo taisyklių. Taip 
pvz. futbolo žaidėjai privalo lai
kytis jo taisyklių. Taip pat ir 
kiekvienas spektaklis, kaip žai
dimas, turi savo sąlygas.

— Taigi, kaip galvotumėte: 
ar pats pastatymas geriau pra
eitų realistiniame spektaklio su
kirpime, ar kaip nors moder-

gą — pabūti pasaulyje, kuriame 
tam tikri įprastiniai priežastin
gumo dėsniai neveikia, tokiu bū
du sukurdami savitą pasaulį.

¥

Premjeros paruošos įkarštyje 
buvo sunkiau sugriebti patį re
žisierių Alg. Dikinį. Pastaro
siomis dienomis jis užgultas 
šimtų rūpesčių, laisvo laiko ne- 
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Ar ne šito mums trūko?
Mintys po Chicagos lietuvių styginio kvarteto koncerto

Praėjusį sekmadienį gegužės 
9 d. Chicagos lietuviai, muzikos 
mylėtojai, turėjo progos pasi
klausyti lietuvių stygų kvarteto 
koncerto, kurį buvo suruošusi 
Santaros - Šviesos Federacija 
Australijos lietuvių grafikų me
no parodos Čiurlionio galerijoje 
uždarymo proga.

Gal ne per daug bus nukrypta 
į šalį, jei pirmojo šios rūšies 
muzikos koncerto proga su bu
vusiais koncerto klausytojais 
pasivaikščiosime šiek tiek į šios 
muzikos praeitį ir palyginsime 
ją su netolima mūsų praeitimi 
ir dabartinio meto reiškiniais.

JUOZAS STROLIA

Europos amžių sąvartoje
Viduramžiais ir naujųjų am

žių pradžioje išmokslintų kom
pozitorių sukurtąją muziką bū
davo galima išgirsti tik aristok
ratų rūmuose, į kuriuos kelias 
prasčiokui būdavo užkirstas, o 
viešų koncertų tuomet dar ne
buvo. šešioliktojo amžiaus pa
baigoje Florencijoje gimusi ita
lų opera skambėjo taipgi tik di
džiūnų rūmuose. Opera daugu
mai žmonių nebūdavo prieina
ma, vartojant joje tik italų kal
bą. Apie kitas kalbas buvo su

Lietuvių styginio kvarteto koncertas Čiurlionio galerijoje, Chicagoje Nuotrauka P. Petručio

Vytautas Ignas Madona (medžio raižinys, 15/2 x 26*^)
Iš parodos “Galery International” patalpose, Clevelande

sidariusi nuomonė, kad jos dai
navimui visai netinkančios. Be
sikeičiant Europos šalių politi
niam ir socialiniam gyvenimui, 
muzikos reikalai krypo taip pat 
naujais keliais. Anglijoj ir Pran
cūzijoj italų operą pamažu iš
stūmė tų šalių tautinės operos. 
Tautinė vokiečių opera ilgai vis 
negalėjo lenktyniauti su italų 
operos menu, bet čia į pa
galbą atėjo Haydn’o, Mozart’o, 
Beethoven’o ir kitų klasikų ir 
romantikų grynoji simfoninė ir 
kamerinė muzika, į save pa
traukusi visos muzikaliosios vi
suomenės dėmesį. Ji italų ope
rą iš Vokietijos išstūmė.

Viešųjų instrumentinės muzi
kos koncertų gyvenimas laisves
nėje Anglijoje buvo prasidėjęs 
apie septynioliktojo šimtmečio 
pabaigą, o kitose Vakarų Euro
pos šalyse — aštuonioliktojo 
šimtmečio antroje pusėje. Čia 
pravartu prisiminti, kad Jung
tinėse Amerikos Valstybėse ir 
dabartiniais laikais labai daug 
yra kultivuojama simfoninė ir 
kamerinė muzika ir, palyginti, 
labai nedaug dėmesio skiriama 
operos menui, nors ši šalis taip
gi turi labai gerai paruoštų sa
vo dainininkų - solistų.

Savoje žemėje
Istorinės Lietuvos didžiūnai 

savo dvaruose irgi daugiausia 
kultivavo simfoninę ir kamerinę 
muziką, paįvairinimui retkar
čiais parsikviesdami kurią nors 
skrajojančią italų operos trupę. 
Palyginti dar neseniai, prieš pat 
mūsų “Aušros” pasirodymą, 
Plungės kunigaikštis Mykolas 
Oginskis ir jo brolis Rietavo ku-

(Nukelta į 2 pusi.)

PIRMA PAKLAUSIU ŽMONOS

Šiaip ar taip, ne tik europie
čių, bet ir daugelyje amerikie
čių šeimų nemaža sprendimų 
daro žmonos. Gal ir gerai, ka
dangi žmonos ir motinos iš
skirtinai rūpinasi savo šeima, 
savo vaikų auklėjimu, jos la
biau jaučia, ko šeimai labiau 
reikia, ir, gal būt, turi čia di
desnę intuiciją. Tai iš esmės 
neblogai, tačiau, minint gegu
žės mėnesį, kaip motinos mė
nesį, šalia motinos ir žmonos 
iškėlimo, tenka pasisakyti ir 
prieš per didelį dominavimą 
arba nuolatinį spartinimą eko
nominio užsitikrinimo lenkty
nėse. Į ateitį reikia žvelgti rū
pestingai, tačiau negalima da
barties aukoti ateičiai. Reikia, 
kad pinigas ir dabar tarnau
tų, o ne tik ateityje, kuri gali 
būti trumpesnė, negu manytu
me. Vis bijant ateities, vis 
kraunant ateičiai, mes tampa
me skurdžiais dabar. Nuolati
nės lenktynės dėl užsitikrini
mo ateityje, mus padaro nebe- 
užsitikrinusiais dabar.

Vardan taikos
Gyvendami ne savo tėvynė

je, visų ten buvusių kultūros, 
vidaus reikalų ar politinių mi
nisterijų fondus turime papil
dyti ne krašte privalomais mo
kesčiais, bet nuolatine auka. 
Ir nemanome, kad to greitu 
laiku būtų galima išvengti. Gi 
renkant aukas, susiduriama 
ne su vienu aukotoju, bet su 
dviem: su vyru, su žmona, 
kartais net su jų giminėmis. 
Ir gal devyniasdešimt procen
tų vyrų, paprašyti aukos, daž
nai atsako: “Paklausiu savo 
žmonos”. Tai nėra tik manda
gus atsisakymas, bet nuošir
dus teigimas. Ir čia nieko blo
go nebūtų, jei aukų prašyto
jas neatsidurtų į žmoną kaip 
į sieną. Ne kartą vyras aukotų 
vienam ar kitam fondui, bet 
moterys pasipriešina, ir var
dan šeimos santaikos pažadėti 
pinigai vienam ar kitam fon
dui nebeįnešami. Vyrams 
esant užimtiems, įvairią aukų 
prašančią korespondenciją, žur 
nalų pasiūlymus ar kitokius ne
pelningus raštus dažnai žmo
nos išmeta nė neparodžiusios 
vyrams. Neretai ta vyro paža
dėta suma, paklausus žmonos, 
labai sumažėja, nes žmonos 
nutaria, kad skiriama suma 
turi būti mažesnė. Šiandien ne 
vienas aukų rinkėjas gali pa
sakyti, kad, jei auką pažadė
jo žmona, tai vyras vis tiek 
duos. Todėl, kada pažada vy
ras, tegu ir žmona neužblokuo
ja, tegu ji pasitiki ateitim ir 

Styginio kvarteto koncerto publika Nuotrauka P. Petručio

savo vyru, kad kaip gali au
koti šiandien, taip galės ir atei
tyje. Negyvenkime nuolatinia
me skurde ir nuolatinėj bai
mėj šiandiena, kad apsisaugo
tume nuo būsimo ar nebūsimo 
skurdo ateityje. Tiesa, ištinka 
šeimas nelaimės, bet nė viena 
dar nebankrotavo, kad ji per 
daug aukojo.

Dabarties ir ateities fondai
Jeigu jau bazuojamasi atei

tim, tai aukotojam galima pri
minti Lietuvių fondą, kuris 
yra dabarties ir ateities fon
das, nes jei aukojama Altui, 
ar Balfui, ar kitiems bėga
miems reikalams dabarčiai, tai 
Lietuvių fondui aukojama atei
čiai, kad būtų pinigų dabar 
ir vėliau. Kai kas teigia, kad 
renkant pinigus fondui, ati
traukiama pinigai nuo dabar
tinių reikalu, bet tai klaidinga 
prielaida, nes iš to aruodo bus 
šiandien ir bus rytoj. Nema
nykime, kad pinigai, atiduoti 
į fondą, būtų patekę degan
tiems mūsų kultūriniams rei
kalams tokiu pačiu mastu. Ne, 
tų poros šimtų tūkstančių ne
būtų buvę, ir nebūtų buvę 
šiandien gaunamų dešimt tūks
tančių dolerių procentų. Juo 
labiau, kad tas Lietuvių fon
das nėra nei Razmos, nei 
Blinstrubo, nei tautininkų, nei 
frontininkų, nei liaudininkų, 
nei žiežirbininkų, o yra visų 
lietuvių, šimtų narių, kurie su
dėjo ir deda aukas, kad nuo
lat ir nuolat tekėtų į mūsų 
kultūrines dirvas ne atsitikti
nis, bet pastovus ir vis platė
jantis pajamų šaltinis.

Tiek Lietuvių fondas, tiek 
kiti fondai ir ne vienas leidi
nys remiasi gera valia. Jeigu 
jau vyras ryžtasi prenumeruo
ti kokį leidinį, ar nori kam 
nors aukoti, tegu žmona, jei 
ne skatina, tai bent nestabdo. 
Nenorime čia sakyti, kad vi
sos žmonos tokios. Tačiau ga
lime drąsiai tvirtinti, kad nuo 
žmonos daug kas priklauso. 
Todėl visada, kai vyras pasa
kys “Pirma pasiklausiu žmo
nos”, tegu tai aukų rinkėjo ar 
fondų vadovo negąsdina, tegu 
jį ramina, kad jis tikėtų, jog 
žmona vyro pažadą parems. 
Tegu kreipinys “Pirma pasi
klausiu žmonos” nenugąsdina 
prašytojo, bet tegu jis žino, 
kad po tokio pokalbio pažadė
ta suma bus, kartu atnešdama 
ne nesantaiką šeimoje, bet 
džiaugsmą, kokį visi pergyve
na po vertingo ir prasmingo 
darbo.

P. Svilins
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MŪSŲ RAŠTO PROBLEMOS
Spaudos mėnesio mintis pažarstant

VYTAUTAS VODURTAS

Aplinka ir jos vaisiai
Net šiandien, kai televizija 

visiškai pakeitė laisvalaikio bei 
poilsio tvarką, rimtus ir nerim
tus vienodai sodindama minkš
tose kėdėse ir valandomis pasi- 
imdama jų akis, raštas vis dėl
to liko svarbia pramogos, susi
žinojimo, pažangos ir minties 
skleidimo priemone. Ne visos 
akys, net specialiais stiklais ap
saugotos, pakelia fosforo švy
tėjimą, ir jos mieliau seka rai
dę popiery, kaip vaizdą ekra
ne. Ir ne visi mėgstam pigų juo
ką, šaudymą, beskonį šokį, pus
laukinę dainą, tad einame prie 
knygos, kurią pačiam galima 
pasirinkti. Neišsiverčiame ir be 
laikraščio, nes prie jo sakinio 
galima antrą ir trečią kartą su
grįžti, gi ekrane pasakytą ir ne 
pilnai suprastą mintį sugaudy
ti yra sunkiau.

Televizija kūrėjo neišstūmė, 
nes pati be jo neišsiverčia. Kas 
vaidinama, pirma turi būti po
piery parašoma. Kas sakoma, 
pirma prieš tai rūpestingos 
plunksnos apipavidalinama. Tie
sa, laikai raštui pasunkėjo, bet 
nepasibaigė, rinka .knygai pa- 
siaurėjo, bet neužsidarė. Dėl to 
ir viena antra mintis, šion pu
sėn pakreipta, nebus didelio at
silikimo ženklu, ypač mūsų raš
tą svarstant.

Kam rankosna pakliūva šia
me krašte leidžiama technikinė 
literatūra, tas lietuviškų pavar
džių neretai užtinka. Ir įvairių 
sričių konferencijų programose 
jų ras, ir konferencijų leidiniuo
se. Tačiau JAV laikraščiuose, 
knygų parduotuvėse mūsų 
torių tiek, kiek trijų metų 
dikis pajėgia suskaičiuoti.

Gyvenimas už geležinės
dangos skirtingais žingsniais bė
ga. Per aštuonerius' metus per
žiūrinėjame sovietų technikinių 
žurnalų laidas anglų kalba, lie
tuviška pavardė akies neužka
bino. Bet girdime, kad grožinė 
literatūra lengviau verčiasi: ne 
viena lietuvio knyga prabilo ru
sų ir kitomis sovietinio tautų 
kolchozo kalbomis.

Dvi šalys — du gyvenimai ir 
dvejos sąlygos. Inžinieriui, fi
zikui ir matematikui nebuvo 
sunku čia aukščiau palypėti, tad 
mūsų jaunimas, atidžiai nusi
žiūrėjęs, dažnai net ypatingos 
traukos nejausdamas, metėsi 
šion pusėn. Gi įmonės, varžybų 
skatinamos, savus inžinierius

ragina gilintis, moksliniam dar
bui paruošia sąlygas, profesi
niam straipsniui skiria laiko, 
stumia į konferencijas, paden
gia išlaidas. Ši darbdavio para
ma technikiniuose leidiniuose 
prirašė lietuviškų pavardžių, 
kai laikraščio redakcijon ar 
knygų leidyklon tenka brautis 
savomis jėgomis bei savu pini
gu, taką žeriantis pro tūkstan
čius varžovų, kariantis per gau
sius profesinių sambūrių suvar
žymus.

Sovietai galvoja skirtingai. 
Technika jie remia savą pažan
gą, ir nepatikimam pabaltiečiui 
jos gilesnę paslaptį atskleisti 
vengia. Tačiau komunizmą gi
riančiam užtenka laisvės ir pa
ramos. Apie mašiną tečiulba lie
tuvis poetas, terašo latvis be
letristas, o jos ratus rusas pro
jektuos. Štai kodėl mūsų pa
vardės dviejose uždangos pusė
se sutinkamos skirtingose dir
vose, nes parama kitokiais ke
liais teka.

Abejonės ir tikrovė

au- 
kū-

už-

Retkarčiais pakursto abejo
nės, pagundo nusiminimas, ir 
metamės svarstyti, ar mūsų raš
tas iš viso bent kokią reikšmę 
turi. Ne tik knygai dolerio pa- 
gailįs teisinasi, kad mūsų lite
ratūroje nieko gero nesą, ne tik 
amerikoniškon aplinkon besimė
tąs jaunuolis, tėvų sudraustas, 
atkerta, kad pasaulis nei vieno 
lietuvio rašytojo nepažįstąs, 
tad kuo smarkus vaikinas pa
sididžiuosiąs, — mums visiems 
netyčiomis įsiperša mintis ir 
kužda: tur būt, negabūs, nekū
rybingi esam, nes, žiūrėkite, 
tarp svetimų jokia knyga toliau 
neprasimušė, geresnian laikraš- 
tin joks lietuvis neįsiskverbė.

Iš tikrųjų, už šias mintis nie
ko negalime bausti. Nobelio pre
mija mūsų rašytojų nepagerbė.
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Valtis (pastelė)Vytautas Kasiulis
Iš parodos Čiurlionio galerijoje. Chicagoj.

KUO VISA TAI PAVADINTI?

seller” 
Dides-

Lietuviška knyga “best 
kluban dar nepakliuvo, 
nis laikraštis mūsų žurnalisto 
svarbesniu bendradarbiu nepa- 
sikvietė.

Mūsų didžiulė dauguma ne tik 
savą kalbą žino. Anglas jau ne
išsisuks ir neapgaus. Vokiškas 
žodis gerokam būriui pažįsta
mas. Kai kurie net prancūzą,

lenką, rusą supranta. Rankose 
ne naujiena amerikietiškas laik
raštis ar knyga. Tad ir savo 
rašto palyginimas su kitais nė- 

(Nukelta į 2 psl.)

Štai akivaizdus įrodymas
Pabaltiečių literatūroms skirtas “The Literary Review"numeris

Tiesiog labai reikšmingas su
tapimas. Vos tik spėjo šiame 
numeryje rašąs Vytautas Voler- 
tas pateikti abejojančių nuomo
nes, kad, girdi, mūsų literatū
roje nieko gero nesą, kad, tur 
būt, negabūs, nekūrybingi esam, 
todėl vargu ar būtų kas paro- 
dytino svetimiesiems, o štai ir 
visai konkretus atsakymas: lie
tuvių, estų ir latvių literatū
roms skirtas specialus “The Li
terary Review” numeris.

Tiesa, panašių įrodymų pas
taraisiais metais buvo gana 
apstu. Čia tektų prisiminti į

The
Literary
Review

CONTEMPORARY BALTIC VVRITING 
ALGIRDAS LANDSBERGIS »nd CLARK MILLS

HENRIKAS RADAUSKAS 
ALEKSIS RANNIT 
GUNARS SALI N Š 

ANTANAS ŠKĖMA 
VELTA SNIKERE 
GUSTAV SUITS 

LINARDS TAUNS 
MARIE UNDER 

JUDITA VAIČIŪNAITĖ 
ARNO VIHALEMM

Poetry JONAS AISTIS
KAZYS BRADŪNAS 
BERNADAS BRAZDŽIONIS 
ALEXANDRS ČAKS 
IVAR GRŪNTHAL 
IVAR IVASK 
BERNARD KANGRO 
VINCAS MYKOLAITISJ’UTINAS 
HENRIKAS NAGYS 
ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS

storira PULGIS ANDRIUŠIS 
GERO HELBEMAE 
ANDREJS IRBE

JULIUS KAUPAS
• A. MARKEVIČIUS 

MARGARITA KOVAlEVSKA 
KARL RISTIKIV1

QUARTERLY / $1.50 / SPKING, 111$

Pabaltiečių literatūroms skirtojo “The Literary Review” numerio 
viršelis

anglų kalbą verstas, išleistas 
ir amerikiečių palankiai sutik
tas mūsų liaudies dainų ir poe
zijos antologijas, lietuviškųjų 
pasakų rinktinę, prozos antolo
giją, A. Barono, M. Katiliškio, 
Ig. Šeiniaus ir A. Landsbergio 
“Kvartetą”. Kai kuriuos iš čia 
suminėtų leidinių reikėjo spaus
dinti net pakartotinomis laido
mis. O kur dar atskirai išleis
tos anglų kalba J. Gliaudos, V. 
Krėvės, Stp. Zobarsko, V. Ta- 
mulaičio, V. Ramono ir kit. mū
sų rašytojų knygos, kurių re
cenzijos ir įvadiniai komenta
rai, rašyti pačių amerikiečių, ro
dė palankų ir gražų dėmesį mū
sų žodinei kūrybai.

Šitaip įsisiūbavus, užmojams 
galo, toli gražu, dar nematyti. 
Juk, kaip spaudoje skelbiama, 
greitu laiku Manyland Books 
vėl išleidžiamos M. Vaitkaus, 
A. Vaičiulaičio, A. Barono ir Ig. 
Šeiniaus knygos. Visame šito
kiame situacijos kontekste be
veik paradoksiškai kaltais nu
skamba, Vytauto Volerto žo
džiu tariant, mūsiškių “smarkių 
vaikinų” šnekėjimas, kad lietu
viškoji literatūra neverta pa
saulio dėmesio, kai tuo tarpu 
anglų kalbon verčiama knyga 
po knygos ir jos ten priimamos 
išskėstomis rankomis.

Dabar vėl štai visai šviežias 
mūsų literatūros prasiveržimas 
su pabaltiškuoju “The Literary 
Review” numeriu, šitai yra 
taipgi neeilinis laimėjimas viso
je džiugių reiškinių grandinėje.

Pats “The Literary Review” 
yra stambaus knyginio forma
to, kas trys mėnesiai Fairleigh 
Dickinson universiteto, New 
Jersey, leidžiamas žurnalas, re
daguojamas literatūros kritiko 
Clarence R. Decker ir romanis
to bei literatūros kritiko Char- 
les Angoff. Leidinys plačiai 
skaitomas ir randamas viešosio
se, universitetų bei šiaip moks
lo ir švietimo institucijų biblio-

tekose. Žurnalo metinė prenu
merata $5.00, atskiro numerio 
kaina $1.50. Adresas; B. De- 
Boer, 188 High Street, Nutley, 
New Jersey, U.S.A.

Žurnalo šių 1965 m. pava
sarinis numeris kaip tik ir pa
skirtas lietuvių, estų ir latvių 
literatūroms. Knygą puošia tuoj 
po titulinio puslapio įdėtas Vik
toro Petravičiaus puslapinis li
no raižinys “Mano krašto lais
vės kova”. Įvadinį straipsnį apie 
moderniąją Baltijos tautų lite
ratūrą parašė rašytojai lietuvis 
A. Landsbergis ir amerikietis 
Clark Mills. Lietuvių literatūrą 
su savo kūryba žurnale atsto
vauja: J. Aistis, P. Andriušis, 
K. Bradūnas, B. Brazdžionis, J. 
Kaupas, A. Markevičius, V. My
kolaitis - Putinas, H. Nagys, A. 
Nyka - Niliūnas, H. Radauskas, 
A. Škėma ir J. Vaičiūnaitė. Es
tų literatūros pavyzdžiams skir
ta 30 puslapių, latvių — 37 pus
lapiai, lietuvių — 48 puslapiai. 
Apie kiekvieną autorių įdėti 
glausti biografiniai duomenys.

Savo vedamąjį, kuriame prisi
minta šiemetinis Dantės 700 me
tų gimimo jubiliejus ir aplamai 
didžiųjų rašytojų santykis su 
laiko, vietos ir kitų sąlygų ap
linka, redakcija baigia taip:

“Lietuva, Estija ir Latvija 
yra Sovietų Rusijos pavergtos 
jau ilgiau kaip vienos kartos 
amžius, tačiau šių kraštų rašy
tojai yra radę kelius apdainuoti 
savo tautų praeitį, jų herojus, 
savo kraštų dangaus šiltą skaid
rumą, nepaisydami jau taip il
gai kūjo ir piautuvo darkomų 
jų gatvių ir jų kraštovaizdžio... 
Šios trys mažos tautos yra da
vusios moderniajai Europos is
torijai nuostabiausios poezijos 
ir dailiosios prozos gabalų...”

Pabaltietiškasis “The Litera
ry Review” numeris yra gražus 
jo leidėjų gestas Lietuvos, Esti
jos ir Latvijos laisvės kovos 25 
metų sukakties proga.

ELKP

Daugeliui žmonių yra žino
ma ir suprantama vagies są
voka. Bet tas žodis yra toks 
“stiprus”, kad geriau jį čia 
pakeisime švelnesne “svetimo 
daikto pasisavintojo” fraze. 
Pats pasisavinimas gyvenime 
vyksta įvairiausiais būdais. 
Dažniausiai “operacija” atlie
kama slaptai, daikto savinin
kui to visai nežinant ir nema
tant. Didmiesčiuose tačiau pa
sitaiko ir gana tiesmūkinių 
“strategų”, kai “operuojama” 
nesislepiant, o skriaudžiamam 
ginantis, jis nuraminamas am
žinai. Bet yra visuomenėje ir 
kita pasisavintojų rūšis, kuri 
tik retkarčiais išeina viešumon, 
tik tada, kaip žmonės sako, 
kada pasaitas nutrūksta ir 
vanduo išsipila, šios rūšies pa
sisavintojus galėtume pagerb
ti pirštinėtųjų vardu. Jei dirb
tume statistikos įstaigoje, ma
nau, jog galėtume drąsiai tvir
tinti, kad pirštinėtųjų pasisa
vintojų yra net daugiau, negu 
anų tiesmūkinių - smurtinin
kų.

Pastaruosius lengviau paste
bi patys nukentėjusieji ir vie
šojo saugumo įstaigos, kai tuo 
tarpu pirštinėtieji sugeba pri
sidengti šimtais svetimų vei
dų bei dorybių. Visuomenėje 
jie dažnai figūruoja kaip žino
mi žmonės, kaip veikėjai drau
gijose, versle, kaip profesiona
lai. Rodos, kaip nepatikėti to
kių asmenų taurumu bei jų 
duotu žodžiu. I

O tačiau, kaip skaudžiai 
skaudžiai tenka ne kartą nusi
vilti. Sakysime, įsipareigojama 
už įgyjamą daiktą atsilygin
ti išsimokėtinai. Pradžioje, tik 
šviežiai pasižadėjus, dar mo
kama. Bet vėliau mokėjimas 
nutraukiamas, į jokius pakar
totinus priminimus neatsilie
piama, lyg laukiant, kad teisy
bė ateitų, atsivesdama drauge 
ir egzekutorių. Va, tokius čia 
ir norėtume pavadinti pirštinė
taisiais pasisavintojais. Visuo
menėje jie vaikšto, mūvėdami 
baltas pirštinaites, o esmėje 
yra gal net prastesni už pasi
savintojus - smurtininkus, nes 
pirštinėtieji drauge dar yra ir 
duoto žodžio laužytojai, veid
mainiai ir melagiai. O Ameri
koje nėra nieko prastesnio 
kaip melagystė, už kurią net 
kalėjimu iki dviejų metų bau
džiama. Apsimelavusį darbo
vietėje kiti pirštais užbadys,

pas darbo tvarkdarius tokie 
netenka žmogui vertos pagar
bos ir, progai pasitaikius, pir
mieji išstumiami už vartų.

Gal kas paklaus, kam visa 
tai čia rašoma? O rašoma dėl 
to, kad jau ilgiau nebegalima 
tylėti. Per daug šitokių piršti
nėtų pasisavintojų yra atsira
dę visose mūsų lietuviškojo 
gyvenimo srityse. Nesiliejant 
į platumas, šį kartą pakaks 
apsiriboti tik pasisavintojais 
mūsų kultūrinės veiklos sekto
riuje. Tokie neretu atveju yra 
tikrieji mūsų kultūrinio įsibė
gėjimo stabdžiai bei savo arti
mo, savo kaimyno, savo pažįs
tamo skriaudikai.

Temą konkretinant, pora 
pavyzdžių iš pačios gyvenimo 
realybės. Sakysim, imkime kad 
ir leidžiamą Lietuvių Enciklo
pediją, artėjančią visai prie pa
baigos. Visi supratom ir žino
jom, kad toks didelis lietuvių 
kultūros paminklas negalėjo 
būti vieno žmogaus pastango
mis sukurtas, nesurinkus bent 
minimaliausio prenumeratorių 
skaičiaus. Buvo reikalinga 
šviesuolių laisva valia įsiparei
gojimas tą veikalą išpirkti 
kiekvieną tomą -išsimokėtinai 
iki pat paskutiniojo. Enciklo
pedija leidžiama jau antras de
šimtmetis, ir jos pabaigtuvių 
vainikas jau ne už jūrų marių. 
O kaip su įsipareigojimais? 

' Visi gi pasižadėjo mokėti už 
kiekvieną išleistą tomą. Kiek
vieną tomą tad ir gauna. Ta
čiau daugis įsipareigojimo jau 
nebepaiso. Į priminimus ir pa
raginimus neatsiliepia. Leidė
jui už gautas knygas nesumo
ka. Savo skolą mėnesiai po mė
nesių vis didina. Ir, kaip teko 
patirti, Lietuvių Enciklopedijos 
leidyklai tokie neužsimokėju
sieji jau skolingi apie 40,000 
dolerių. Tūkstantines neatsi
liepiančių skolas čia galėtų pa
teikti ir kitos mūsų knygų lei
dyklos (sakysim, londoniškė 
Nida) bei kiekvieno laikraščio 
prenumeratorių kartoteka.

Visko gali pasitaikyti. Žmo
gų gali kokia nelaimė ištikti. 
Gali ir šiaip bepinigė užpulti. 
Tai suprantama. Tokiais atve
jais niekas ir skolininko už pa
karpos netveria. Bet negali 
suprasti, kai' pirštinėtų pasisa
vintojų tarpe atžymimi ne ko
kie nors galus su galais nesu- 
duriantys, bet plačiai įsigyve-

(Nukelta j 2 psl.)

Vytautas Kasiulis Natiurmortas (aliejus),
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KAIP TIK LAIKU IŠĖJĖS MOKSLINIS VEIKALAS
Pašnekesys su dr. Vytautu Vardžiu jo redaguotos knygos pasirodymo proga

Ne vienu atveju kultūri
niuos “Draugo” puslapiuos bu
vo pasidžiaugta mūsų grožinės 
literatūros prasiveržimais į ang

liškai kalbančių skaitytojų teri
toriją. Šį kartą tokio, sakytu
me, knyginio džiaugsmo akcen
tas krinta ant politinio, istori
nio, o tuo pačiu ir kultūrinio 
leidinio puslapių. Čia turime 
minty dr. Vytauto Vardžio re
daguotą ir garsios Praeger lei
dyklos išleistą, kolektyvinės tal
kos pastangomis sukurtą kny
gą: LITHUANIA UNDER THE 
SOVIETS. Portrait of a Nation, 
1940—1965. Knyga išeina pačiu 
laiku, kada yra minima skaudi 
25 metų Lietuvos pavergimo su
kaktis. Tikimasi, kad plačiai pa
sauly žinomos leidyklos vardas 
dabarties laikų likiminę Lietu
vos laisvės problemą ir tautai 
padarytą skriaudą čia visu rim
tumu pateiks intelektualiai gal
vojančiam ir objektyvios tiesos 
ieškančiam skaitytojui.

Knygos išėjimo proga jos re
daktorių, Wisconsin universite
to Milvvaukee politinių mokslų 
profesorių, dr. Vytautą Vardį 
korespondenciniu būdu užkalbi
nome visu šiuo knyginiu ir su 
juo susijusiu reikalu. Pasikeiti
mas laiškais kiek užtruko. Bet 
štai, pokalbio teksto puslapiai 
šiandien jau po ranka, o pridė
tame laiške knygos redaktorius 
rašo; “Atsiprašau už pavėlavi
mą. Patikėsi, jog buvau užsi
ėmęs; reikėjo važiuoti į konven
cijas, reikėjo išpildyti anksčiau 
padarytus įsipareigojimus. Ap
gailestauju, vėluojuos net tada, 
kada knyga jau išėjo. Iš New 
Yorko pirmoji kopija man jau 
pasiųsta. Ją gausiu už dienos 
kitos. Žinoma, kol ją leidykla 
atiduos rinkai, tur būt, savaitė 
ar kita dar užsitęs”.

— Kada ir kaip Jums kilo ši
tokios knygos idėja, kokie buvo 
pirminiai paruošiamieji darbai?

— Idėja gimė 1961 m. pava
sarį ar vasarą. Tą vasarą sura
dau ir leidėją. Darbo tačiau bū
čiau nesiėmęs, jei Į Laisvę fon
do vadovybė rugpiūčio mėnesį 
nebūtų prižadėjusi paremti kny
gos išleidimą stambia stipendi
ja. Sakau “nebūčiau ėmęsis”, 
nes sutelktinei knygai visada 
reikia turėti išleidimo garantiją, 
kadangi kitaip būtų per didelė 
rizika tikėti knygos pasirody
mu. Kodėl ėmiausi sutelktinės 
knygos organizavimo? Atrodė, 
kad taip bus darbas atliktas 
greičiau. (Šito tačiau neįvyko.)

Šiame numery:
• Kaip tik laiku išėjęs veikalas.
• Įspūdžiai iš Vytauto Kasiulio 

parodos.
Apie moksleivių šalpos praeitį 
ir Adomo Varno raitelį.
Dantės eilėraščiai iš “La vita 
nuova”.
Giovanni Papini apie Dantės ne- 
neįkūnytus užmojus.
Galilėjus, teleskopas ir saulės 
dėmės.
“Draugo” laureato tėviškės apy
braiža.
Skruzdėlytė Greitutė nubėgo ir 
pas amerikiečius.
Amerikiečių spaudos agentūra 
akcentuoja V. Krėvės apysaką. 
Otto VVarburgui 
šiintį įžengus.
Baleto, poezijos 
karas-
Vokiškos scenos 
veidas,

į devintą, de-

ir muzikos va-

Europoje ir jų

Tebūna šitai ir mokslinio darbo kantrybės bei kruopštumo simbolis. Nuotrauka R. Kisieliaus

Knygą pradėjau organizuoti tų 
pačių metų rudenį savo pastan
gomis ir lėšomis.

. — Koks yra pats svarbiau
sias knygos užmojo tikslas ir ko
kios rūšies skaitytojus ji turėtų 
pasiekti pirmoje eilėje?

— Knyga yra mokslinė Lie
tuvos ir jos okupacijos studija. 
Jinai skirta inteligentijai ir aka
deminiam pasauliui. Parašyta 
jin ii tačiau ne žargoniškai, bet 
aiškia kalba, tad ji turėtų tikti 
ir vidutiniam amerikiečiui. Tai
kyta jinai tačiau mokslinei au
ditorijai, todėl stipriai doku
mentuota, duota joje daug sta
tistikų, kurios, kiek galima, pa
tikrintos ir patikimos, vengta 
pigios propagandos, emociona
lumo ir nepagrįstų tvirtinimų. 
Alsuoja knyga Lietuvos dvasia. 
Kiek toji dvasia knygoje ryški, 
matyti ne tik iš mano iki šiol 
gautų komentarų, bet taip pat 
ir leidyklos redaktorių, kurie, 
niekieno neįtaigoti, labai tiksliai 
atsekė šią knygos dvasią, pri
statydami ją leidėjo kataloge 
kaip “studiją tautos, kurios re
zistencija prieš okupantą, tiesa, 
palaužta, bet kurioje laisvės il
gesys išliko nesumažėjęs”. Kny
ga todėl turėtų tikti ne tik ame
rikiečiui akademikui, bet ir 
mokslus einančiam lietuviška
jam akademiniam jaunimui, ku
riam šiandien reikia ne tik dek
laruoti, bet ir įrodyti.

— Kuriomis temomis ir ku
rie bendradarbiai rašo šioje, Jū
sų redaguotoje, knygoje?

— Knygos straipsniai paeiliui 
yra tokie: prof. S. Sužiedėlis 
duoda Lietuvos istorijos apy
braižą, ypač koncentruodama- 
sis į nepriklausomybės atstaty
mą 1918 m., ašai pats seku su 
dviem straipsniais — “Nepri
klausomos Lietuvos profiliu” ir 
“Sovietų stiliaus agresija 1939 
—40”; toliau eina prof. Z. 
Ivinskis su rezistencijos prieš 
bolševikus, 1940—41, ir vokie
čius, 1941-44, studija; po to 
vėl Vardys su pokario Lietuvos 
partizanų sąjūdžio pristatymu. 
Trečioji knygos dalis skirta so
vietų valdomos Lietuvos anali
zei. Dr. T. Remeikis duoda Lie
tuvos komunistų partijos ir so
vietinio režimo studiją, inž. Pr. 
Zunde seka su krašto ekonomi
nio gyvenimo bruožais, adv. V.

Vaitiekūnas pateikia straipsnį 
apie švietimą, dr. J. Grinius aiš
kina literatūros ir meno padėtį, 
Vittorio Vignieri parengia reli
gijos persekiojimo apžvalgą, o 
gale vėl Vardys duoda straips
nį apie sovietinį “socialinį iriži- 
nieriavimą”, ypatingai kreipda
mas dėmesį į tai, kokią įtaką 
sovietų okupacija padarė Lietu-

ĮSPŪDŽIAI IS VYTAUTO KASIULIO MENO PARODOS ATIDARYMO
Vytauto Kasiulio, pastoviai 

gyvenančio meno sostinėje Pa
ryžiuje, kūriniai į Chicagą at
keliavo jau išgarsėjusio daili
ninko vardu. Jo paveikslų esa
ma Skandinavijos, Vokietijos ir 
Prancūzijos meno galerijose. Jo 
parodos lietuviškoji Chicago se
niai laukė. Tad ir nenuostabu, 
kad atidarymo iškilmėn (gegu
žės 22 d.) į Čiurlionio galeriją 
susirinko ne mažiau kaip 
žiūrovų.

350

Bendra pastaba

mū-
ma-

Atidarant meno parodas, 
suose jau kaip ir įprastas 
žiausiai dviejų kalbėtojų žodis. 
Neapsieita be to šablono ir šį 
kartą. Ilgoką įvado žodį skaitė 
Algirdas Titas Antanaitis, pa
teikdamas ir statistinės me
džiagos apie kitas, tos pačios 

Dail. Vytautas Kasiulis su Ponia ir sūnumi Paryžiuje
Nuotrauka Algimanto Kezio, SJ.

vos tautiškajai asmenybei. Gale 
pridėta parinkta bibliografija ir 
platus indeksas. Knyga apie 
300 psl.

Geroka dalis knygoje duoda
mos medžiagos yra visai nauja, 
iki šiol nematyta n j tik angliš
koje, bet ir lietuviškoje spaudo
je.

Esu labai dėkingas bendra-

I

J. DAINA

Gintaras surengtas pa
klek kaštavo paskiros

Korp! 
rodąs: 
parodos surengimas, kiek jos 
davusios pelno ar nuostolių, už 
kiek parduota paveikslų, kam 
ir kiek reikėjo sumokėti ir t. t. 
Esmėje tokie duomenys su V. 
Kasiulio paroda nieko bendro 
neturėjo. Bet ką gi: toks ren
gėjų žodis. Pageidautina tik, 
kad kitą kartą, kurią nors pa
rodą atidarant, pranešėjas ar 
paskaitininkas kalbėtų garsiau, 
pasistengdamas nuslopinti pub
likos ūžesį.

Savitu keliu

Paskiro dailininko vertė sly
pi ne tiek palyginime su kitais 
dailininkais, kiek jo paties me- 

darbiams, ištesėjusiems tokį il
gą laiką, už jų darbo auką Lie
tuvos reikalui. Bendradarbiai 
lietuviškajai visuomenei yra ge
rai pažįstami mokslo ir visuo
meninio gyvenimo žmonės. Prof. 
Sužiedėlis — žinomas istorikas, 
dabar redaguojąs “Darbininką”. 
Prof. Ivinskis dėsto istoriją 
Bonnos universitete Vokietijoj. 
Prof. T. Remeikis taipgi dėsto 
politinius mokslus St. Joseph 
kolegijoj, East Chicago. Inž. 
Zunde ypač yra parašęs daug 
studijų apie sovietinės Lietuvos 
ekonomiją. Adv. V. Vaitiekūnas 
yra irgi
straipsnių lietuviškais klausi
mais. Dr. J. Grinius yra žino
mas dramaturgas ir literatūros 
kritikas.

apsčiai paskelbęs

— Įdomu, kaip vyko rašan
čiųjų pakvietimas talkon ir jų 
temų formulavimas? Ar Pats 
knygos yedaktorius rinkosi žmo
nes, ar buvo paisyta ir kokių 
nors sugestijų iš šalies?
. .— Knygą planavo ir organi
zavo ne koks komitetas ar insti
tucija, bet redaktorius. Jis pats 
kvietė ir bendradarbius pagal jų 
mokslinę specialybę. Knyga su
kirpta ne politiniu, bet moksli
niu pagrindu. Ko redaktorius 
nežinojo, klausė ir tarėsi su 
tais, kuriuos manė žinant. Bū
relis mokslo žmonių, nedalyvau
jančių knygoje, šia prasme re
daktoriui yra pagelbėję, paskai
tydami ir pakritikuodami rank
raščius. Jiems už tai esu dėkin
gas.

— Ar dabar išeinančiąją kny
gą galima kuria nors prasme ly-

Vytautas Kasiulis
Nuotrauka Alg. Kezio. SJ.

niškumo nuvokime ir mokėjime 
savo pergyvenimus bei vaizdus 
teptuku perduoti patraukliai, 
mokėjime sužavėti žiūrovus sa
vo kūrinio turiniu bei forma, 
spalvomis, savitumu, technika. 
Kasiuliui nereikalingas joks ly
ginimas su kitais dailininkais. 
Jis jau turi visai savitą kelią.

Aštrumai ir švelnumai

Parodoje išstatyta 12 (vienas 
be numerio) aliejinių ir 34 pas
teliniai darbai. Daugumas išsta
tytų darbų (išskyrus aliejinį šv. 
Širdies bažnyčia Paryžiuje ir 
pastelinius: Du klounai, Sode 
Dvaro rūmai, Beržai prie ežero 
ir Besimaudanti Zuzana) pasi
žymi vien Kasiuliui būdinga 
technika: ant tamsaus juodo fo
no duodamas antras fonas, ku
rio rėmuose vaizdai ir figūros 
iškyla fotografinio negatyvo

“Lithuania under the Sovietą” 
Vardys su šeima

Praeger leidyklos išleistosios knygos 
redaktorius dr. Vytautas

ginti su vienu kitu panašaus 
pobūdžio leidiniu praeityje, ar 
tai yra visai nauja pastanga, ir 
kuria prasme šitai ryškiausiai 
matyti?

— Lyginimą reiktų palikti 
skaitytojams ir kritikams. Re
daktoriui netiktų. Kiekvienu at
veju tačiau, redaktorius mano, 
jog knyga nepriklauso “propa
gandinių” leidinių kategorijai. 
Savo koncepcija ir pobūdžiu ji
nai yra artimiausia lietuviškai 
P. Klimo, K. F. Kemėšio, J. Pu
rickio, J. Savickio, M. Yčo su
telktinei knygai Pirmasis nepri
klausomos Lietuvos dešimtme
tis, 1918—1928. Šitoji knyga 
yra klasiška Lietuvos politinė 
studija. Ir tokia vienų vieninte
lė. Panašios į mano redaguotą-

formoje, visa tai apipavidali
nant puikia “polichromija”, su
sidedančia iš turtingos spalvotų 
kaspinų pynės, kurioje kiekvie
nas teptuko bruožas turi savo 
aiškią paskirtį. Jo vaizduojamų 
žmonių kontūrai labai aštrūs, 
bet spalvų deriniai švelnūs, ne
retai prasiveržią turtingais 

. spektro spalvų fejerverkais bei 
j spalvas kaitaliojančiomis arabes 
j komis. Kasiulio paveikslų forma 
I ne tik labai gyva, vaizdi, bet ir 
labai įvairi.

Muzikinio motyvo gausa

Kitas reikalas — paskirų kū
rinių motyvai, kompozicija. Tuo 
atžvilgiu gal geriau, jei parodo
je .būtų išstatyta tik kokie 20— 
25 paveikslai, nes tada mažiau 
kartotųsi tie patys motyvai (da
bar iš tų 46 paveikslų net 15 
turi muzikos instrumentų moty
vus, o jų pakaktų 4—5). Būdin
ga, kad jury komisija Čiurlio
nio galerijai parinko taipgi pa
veikslą “Violončelę”.

Vytautas Kasiulis Medžiotojai (spalvota litografija^

ją kitomis kalbomis nežinau, 
nors keletą monografijų apie 
Lietuvą ir kitas Baltijos vals
tybes yra buvę. “Lithuania Un
der the Soviets” yra vienintelė 
tokia knyga angliškai, o ir ki
tomis kalbomis. Nė bolševikai 
nėra panašios išleidę.

— Kodėl knygai išleisti buvo 
susitarta su amerikiečių leidyk
la, o nesitenkinta kurių nors 
mūsų veiksnių etikete?

— Knyga nėra koks “oficia
lus” leidinys, bet privatus moks
lo žmonių darbas. Jinai yra skir
ta amerikietiškai ir kitai ang
liškai kalbančiai visuomenei, 
todėl buvo rastas leidėjas, ku
ris tokią visuomenę efektyviai 
aptarnauja. Knyga yra moksli-

(Nukelta j 2 rel.)

Ironija, meilė ir šypsena
Kasiulio paveikslų žmonės vi

sur gyvų spalvų, lengvų formų, • 
poetiški. Kasiulis mėgsta ne tik 
formoje, bet ir turinyje lengvą 
ironiją. Sakysim “Meno parodo
je” dailininkas švelniai pašiepia 
meno “žinovų” mėginimą supras 
ti abstraktaus paveikslo pras
mę. Vėlgi “Montmartro kavinė
je” ir “Knygų paradavėjai prie 
Senos” rodo, kaip Kasiulis šios 
aplinkos buities scenas nuvokia 
ir mato su meile ir šypsena. 
“Knygų pardavėjai...” paveiks
las dvelkia tokiu tikru Senos 
pakrantės pavasariškumu, kada 
itin miela eiti nuo vieno bukinis- 
to prie kito ir vartyti senas 
knygas, estampus, paveikslus, 
žemėlapius. Iš pastelinių labai 
ekspresingas yra “Šv. Jurgis”, o 
“Turgavietėje” primena beveik 
autentiškas Alytaus turgaus 
scenas. Šios parodos paveikslų 
dauguma dėmesį patraukia tam
siai mėlynos spalvos akcentais, 
kurių ryškiausias gal yra “Dva
ro rūmai”. Viską trumpai su
traukiant, lietuviškai Chicagai 
Kasiulio paroda yra didelė me
no šventė.
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Nerimstantis ieškojimas
Antano Jasmanto "Gruodo" šaltis egzistencinėje kaitroje

AR ŠOKSIME ANT SAVO MOTINOS KAPO?
Antanas Jasmantas, GRUODAS. 

Eilėraščiai. Išleido “Ateitis” 1965 
m. Aplankas ir iliustracijos Pau- 

- liaus Jurkaus. Spaudė Tėvų pran
ciškonų spaustuvė, 910 Willough- 
by Avė., Brooklyn, N. Y. Rinkinys 
96 psl. 8x51/2 inč. formato, kaina 
$3.00, gaunama “Drauge”.

1. Poetinės kūrybos turinys.
Prieš mus stovi naujas eilė

raščių rinkinys — “Gruodas”. 
Atsiskleidžia jo puslapiai, ir pra 
dedame vaikščioti mums nežino
mo autoriaus pėdomis, kvėpuo
ti jo nuotaikomis, žvelgti į 
žvaigždes, kuriomis jis žavėjo
si, į ugnį, kuri jį degino, į že
mės veidą, žmogaus likimą ir 
savo meto laikotarpį, ir liekame 
tarsi naujai savo akimis prare
gėję, vidujiniai praturtėję.

Rinkinio pabaigoje J. B. su
pažindina skaitytoją su A. Jas
manto poezija, šis įvadas mus 
įtikina ir leidžia įžvelgti į tas 
vertybes, kurios būdingos Jas
manto kūrybai. Įvadas yra tar
si rėmai, kurie lig šiol nežinomą 
poeto kūrybą įstato į kūrybinio 
vyksmo, laiko ir erdvės tekėji
mą.

Kas sudaro šios poezijos tu
rinį? Žmogus, jo dvasia, negai
lestingame ir siaubingame laiko 
potvyny. Žmogus, “beplunksniu 
paukšteliu” iškritęs iš “lizdo”, 
atsidūręs prieš “didžiąją nebū
tį”, sunkiai grumiasi dėl savo 
egzistencijos ir gyvybės, ne tik 
dėl savo, bet dėl visos egzisten
cijos pagrindo — Dievo, dėl tų 
vertybių, kurios gyvenimą pa
kelia ir įprasmina, o ne žlugdo 
ir naikina, ši poezija yra ne tiek 
kovos poezija, ji yra daugiau 
skausmo ir įžvelgimo poezija, 
kad kur nors žemėje dar yra 
žmogus, kuris jaučia, kad “Jau 
tūkstančiai žvaigždžių pas mus 
sužibo, ugnim jau blyksi miško 
vabalai”. Ir tokių ugnim blyk
sinčių miško vabalų, žmonių, 
trokštančių įžiebti tikėjimo ug
nį, rinkinyje labai daug, jie tik
rumoje sudaro A. Jasmanto po
ezijos turinį.

2. Logika ir forma.

Kūrėjui svarbu ne vien kūri
nio forma, jam svarbu taipgi ir 
kūrinio turinys. Kiekvienas kū
rėjas nori ką nors pasakyti, bet 
jam svarbu ir kaip tai pasaky
ti. Jei tas “kas nors” nesiduoda 
žodžiais išreiškiamas, jei jis “ne
išsako” kūrybinio pergyvenimo, 
tada prasideda “kūrybos kan-

Šiame numery:
• Ar šoksime ant savo mo- 

nos kapo?
• A. Jasmanto poetiniai ieš

kojimai.
• Verdi “Reguiem” Kaune ir 

Chicagoje.
25 metai dr. P. Rėklaičio 
Lituanistikos archyvui.

• Kazio Almeno novelių ap
tarimas.

• Tirolio vaizdai f apybraiža).
• Pr. Dom. Girdžiaus eilėraš

čiai.
• Brangakmeniai vietoj lapi

jos.
• Mikalojus Radvila Juoda

sis.
• 120 metų nuo Žemaitės gi

mimo.

ANDRIUS BALTINIS

čios”, kūrėjas ieško labiau ati
tinkančio vaizdo jo pergyveni
mui išreikšti ir jei jam tai pa
vyksta, tai jis savo kūriniui yra 
davęs formą. Forma yra ne kas 
kita, kaip tik turinio išraiška. 
Poetinė kūryba yra poeto dva
sios išraiška, dvasia gali reikš
tis įvairiomis formomis ir nėra 
nieko, kas negalėtų tapti poeti
nio pergyvenimo išraiška.

Tai aiškiai rodo A. Jasmanto 
kūryba. Jis, teisingu J. B. tvir
tinimu, gerai rašo sonetus ir 
laisvos architektonikos eilėraš
čius. J. B. teigimu, soneto ar
chitektonika žavi mus matema
tinės, loginės tvarkos pamėgi
mu. Net ir laisvos architektoni
kos eilėraščiuose imponuoja 
griežtas logikos pajautimas.

Poezija, kaip žinome, kyla iš 
kūrėjo pasąmonės ir sąmonės 
keliais ateinančio pergyvenimo. 
Tačiau ne kiekvienas pergyveni
mas gali virsti poezija. Poezija 
gema tik tada, kai dvasia išsi
laisvina iš racionalaus — logiš
ko tikslingumo, kai ji tampa 

Antanas JaKman|as — 
dr. A. Maceina

laisva ir gali pati kurti vaizdus. 
Tokį dvasios išsilaisvinimą kiek
vienas gali patirti sapne. Sap
nai niekad nėra racionalūs, lo
giški. Poezijos kūryba yra sap
navimas atvirom akim. Kūrė
jas neturi kito tikslo, kaip tik 
pagauti vaizdų virtines, kurios 
kyla iš jo pasąmonės ir eina per 
jo sąmonę. Visa A. Jasmanto 
poezija tai patvirtina. Tai pa
tvirtina ir kone kiekviena jo ei
lėraščių iškarpa:

Jos akys — tarsi akmenys 
žėrėtų 

Lengvučio žiedo sidabre. 
Plaukai — tamsi, viršūnių 

žiburėtų 
Saulėlydžių giria. (53 psl.) 
Tai labai gražūs vaizdai, pe

rėję per poeto sąmonės prizmę. 
Taip vyksta ne tik poetinė, bet 
ir dvasinė kūryba. Ir pirma 
kiekvieno mokslinio išradimo 
vyksta sapnas atvirom akim, 
kuris atskleidžia iki šiol ne
įžvelgtą tikrovę bei jos santy
kius. Jei kūryba vyktų raciona
liai, logiškai, tai išeitų, kad kū
rėjas jau žino savo eilėraštį 
pirm jo sukūrimo ir mokslinin
kas savo išradimą pirm jo at
radimo.

3. Filosofiškoji mintis A. Jas
manto poezijoje.

Iš to, kas pasakyta, matyti, 
kad poezijos vaizdai nėra racio

nalūs, kad jie nėra alegorijos, 
vienprasmiškai suvokiamos, ar 
patirties reiškinių aprašymai. 
Poezijos tikslas nėra kurti at
vaizdavimus, aprašymus bei 
alegorijas. Kiekvienas eilėraštis 
yra daugiaprasmis. Vaizdiniai 
simboliai, kuriuos kuria žmo
gaus dvasia pasąmonėje, niekad 
nėra vienaprasmiai ir logiški. 
Ir tada, kai jie pereina per kū
rėjo sąmonę, jie nepavirsta į 
logiškas ar matematiškas for
mules. Tobuliausia poezija yra 
toji, kuri prasideda spontaniš
kai ir baigiasi abstrakčios min
ties gilumu. Geriausieji Jasman
to eilėraščiai: Gruodas, Panak
tinis, Ruduo ir kiti kaip tik yra 
tokie. Kokiu būdu?

Kūrėjas spontaniškai iškilu
sius vaizdus gali sugrupuoti 
taip, kad priverstų skaitytoją 
susimąstyti. Šis iškilimas aukš
čiau vaizdų, jų apvaldymas ir 
laisvas jų sugrupavimas yra tai, 
ką galima pavadinti mąstymu 
— abstrakcija. Abstrakcija reiš
kia išsilaisvinimą nuo vaizdų, 
kada tik lieka tų vaizdų pras- 
menys, vaizdų neregimieji nešė
jai. Šiuos vaizdų neregimuosius 
nešėjus — prasmenis sutvar
kant pagal jų prasmę, pagal 
grynąją mintį ir juos iš naujo 
išreiškiant vaizdais, iškyla min
ties gilumas. Tuo būdu vaizdas 
išreiškia mintis:

VERDI “REGUIEM" KAl'NE IR CHICAGOJE
Kur ir kaip ši diena siejasi su praeitimi

Žuvę už Lietuvos laisvę per 
paskutinius 25 okupacijos me
tus kitąjį sekmadienį bus pa
gerbti milžinišku koncertu Mc- 
Cormick Place teatro salėje, ku
rio metu žuvusiųjų atminčiai 
nuskambės G. Verdi “Reguiem” 
ir B. Markaičio, SJ, “Vilniaus 
varpai”.

Ar didysis G. Verdi kūrinys 
“Reguiem” buvo kada nors at
liktas Lietuvoje, kur turėjom ir 
savo operą ir gerus chorus? 
Jaunesniosios kartos muzikai 
prasitaria, kad ne. Lietuvoje esą 
buvo atliktas Mozarto “Re- 
quiem”, taip pat labai spalvin
gas kūrinys, bet žymiai lengves
nis už Verdi.

Atsakymą į šį įdomų klausi
mą suradau Cicero mieste, toje 
senojoje tėvynėje, kur 1950— 
53 m. laikotarpyje į gražų būrį 
buvom susimetę didesni ir ma
žesni plunksnos darbuotojai, 
kur iš mūsų būrelio greit išsi
skyrė ir į avangardinės poezi
jos aukštumas sparčiai ėmė 
kopti pats jauniausias bičiulis 
— Algimantas Mackus, tragiš
kai žuvęs praėjusių metų gruo
džio 28 d. Vienas iš to buvusio 
bičiulių ratelio narių — rašyt. 
Česlovas Grincevičius, Cicero 
aukšt. lit. mokyklos direktorius, 
"Vidurnakčio vargonų” ir kitų 
kūrinių autorius, Lietuvoje dai
navęs Studentų ateitininkų cho
re, užklaustas apie Verdi “Re
guiem”, atvėrė šią istorinę tie
sa:

— Verdi “Requiem” lietuvių 
visuomenė stato ne pirmą kar
tą. Lygiai prieš 30 metų, 1935 
m. gavėnios metu Kauno Stu

Sesuo Mercedes

O ant laukų jai’ drėgnas 
rūkas sėda.

Ir į pėdą,
Juodoj rugienoje giliai 

išmintą,
Jau paskutinis lapas krinta.

(8 psl.)

dentų bažnyčioje Kauno Vytau
to Didžiojo universiteto Studen
tų ateitininkų choras, vad. muz. 
A. Makačino, Verdi Requiem 
pastatė. Tuo laikotarpiu kiek- 
vieneriais metais tas choras 
duodavo kokį nors religinės mu
zikos koncertą. Daug kartų bu
vo atlikta Duboig “Septyni Kris
taus žodžiai”. Bet Verdi “Re
guiem” tik vieną kartą. Chorą 
sudarė 80 studentų. Choras ruo
šėsi nuo ankstyvo rudens, re
petuodamas 2 ir 3 kartus sa
vaitėje. Tas ruošimasis palikęs 
labai malonius prisiminimus, 
ypatingai sekmadienio rytais 
prieš pamaldas. Po repeticijų 
būriai studentų eidavo į pamal
das studentų bažnyčion.

— Koncertas perdaug gerai 
nepavyko — vidutiniškai. Mes 
manome, kad Makačinas nebuvo 
tinkamai teoretiškai tam pasi
ruošęs, bet vertiname jo drąsą 
ir energiją. Koncerte dalyvavo 
solistai: V. Jonuškaitė, M. Ra
kauskaitė, A. Kutkus ir A. Ku
čingis. Solistai buvo patys ge
riausi. Makačinas norėjo gauti 
Vaist. teatro orkestrą, bet šis 
atsisakė, matyt manydamas, 
jog Makačinas yra tik dirigen
tas — mėgėjas. Bet pavyko 
gauti Kauno radiofono orkestrą, 
kuris buvo mažesnis.

— Čia istorija nesibaigia, — 
pastebėjo Č. Grincevičius. — 
Praėjus “Requiem” koncertui, 
iš to pasidarė net “politika”. 
Kada jau galvojom, jog ramiai 
ilsėsimės, Vaist. teatras pasiū
lė mums Verdi “Reguiem” pa
kartoti teatro rūmuose su teat
ro orkestru ir dirigentu. Tas

Litografija

Šie vaizdai yra pagal minties 
prasmę sudėstyti, jie pajėgia 
kalbėti j žmogaus dvasios visu
mą: savo vaizdais priversti su
simąstyti ties mirties neišven
giamumu. Vaizdų derinimas pa- 

(Nukelta į 4 psl.) 

pasiūlymas mums buvo malo
nus ir įvyko viena repeticija, 
kurią pravedė teatro dirigentas 
Mykolas Bukša. Bet nuo čia 
prasidėjo “politika”. Choro va
dovybė ėmė tartis su teatru dėl 
plakatų ir reklamos. Netikėtai 
paaiškėjo, kad teatro vadovy
bei ateitininkų vardas yra ne
geras ir pasiūlė visur rašyti 
“Studentų bažnyčios choras”. 
Suprantama, kad tam choro va
dovybė griežtai pasipriešino, 
mes irgi ją palaikėme, ir tokiu 
būdu Verdi “Reguiem” teatre 
nebebuvo pastatytas. Iš viso ste 
bėtina, kad anais laikais, kada 
vis dėlto buvo gera gyventi Lie
tuvoje, atsirado tokių, kurie ban 

(Nukelta į 2 pusi.)

Studentu ateitininku choras 1933 metais, balandžio mėn. 29 d. po koncerto Rygoje, Latvijoje.
■ Pirmoje eilėje, šeštas iš kabės, choro dirigentas A. Makačinas.

Pagarba mirusių kapams is
toriniais laikais visose tautose 
buvo ir yra šventas, tiesiog 
įgimtas jausmas ir akivaizdus 
reiškinys. Genties bei giminių 
kapai ilgai artimųjų neužmirš
tami, ir kartų kartos juos pa
garbiai lanko, gaubiamos švcn- 
tovinės kapinyno rimties bei 
nuotaikos. Net ir pikčiausių 
savo priešų kapuose nesilinks- 
minama ir nešūkaujama. Pa
garba kapams kultūringų tau
tų dvasioje taip giliai įsišak
nijus, kad viena kuri jų lanky
mo ir puošimo diena metuose 
skelbiama net tautine švente, 
Kaip yra pvz. šiame laisvame 
Amerikos krašte, ir tokią die
ną amerikiečiai kaip tik praė
jusiame savaitgalyje atšventė.

Tačiau komunistinės vergi
jos prarytuos kraštuos regime 
tiesiog dvidešimto amžiaus 
antrojoje pusėje sunkiai įsi
vaizduojamą fenomeną: šalia 
moderniosios atominės techni
kos ten pats žmogaus dvasios 
profilis formuojamas priešis
torinių, barbariškųjų laikų pa
vyzdžiu, kur makabriškas šo
kis ant kapo, ypač ant nuga
lėto, nudobto, jėgai nepasida- 
vusiojo kapo buvo ritualas ir 
dorybė. Koks gi kitoks sugre
tinimas čia ir begalėtų būti, 
kai, minint tautos pavergimo 
dvidešimt penkerių metų su
kaktį, ten šokama ir pramo
gaujama ant jos kapo. Ir dar 
siaubingiau, kai pavergėjas ne
pasitenkina tik savo įprastu, 
laukinišku stepių džiaugsmu, 
bet į kapinyną šokiams suva
ro ir pavergtosios tautos vai
kus linksmintis ant savo mo
tinos kapo. Kaip visa tai pa
vadinti, jei ne paties šėtono 
įkoptąja aukščiausia niekšybės 
viršūne.

Ir šitai akcentuojame ne ko
kioje teorinėje plotmėje, ne po
etinėje kapo metaforoje, bet 
grynut gryniausios tikrovės 
realybėje. Juk visą pokario 
dešimtmetį užsitęsusi pilėniš- 
ka ir tragiška partizanų kova 
už laisvę kritusiųjų krauju pa
šventė kiekvieną, net nuoša
liausią tėvynės kampą. Tad ir 
neperdėtai “Vilniaus varpų” 
kantatos žodžiais sakoma: Mū
sų kraštas didelis milžinkapis 
— panemunės, pajūriai, paše- 
šupiai. Deja, šiandien nei mes, 
nei namie pasilikusi tauta ne

gali laisvai rinktis prie tų nau
jųjų milžinkapių ir lenkti gal
vas prieš juose užkastuosius.

Šitokios šiurpios tikrovės ir 
tautos prievartavimo šokti ant 
kritusių už laisvę kapų aki
vaizdoje ypatingos reikšmės 
savo rimtimi ir mosto platu
mu įgauna artėjąs birželio 13 
dienos didysis žuvusiųjų prisi
minimas ir pagerbimas Chica
goje, kur Verdžio “Requiem” 
posmais amžinosios šviesos bus 
prašoma mirusiems, ir Mar
kaičio “Vilniaus varpų” skam
bėjimu žadinamas gyvųjų ryž
tas dirbti ir ištverti iki naujo 
tautos prisikėlimo. Kantatų 
žodžiai skambės tą dieną kaip 
visos pavergtos tautos šauks
mas, o jų galingas muzikinis 
ritmas plaks nebesustabdomai 
visos tautos širdies pulsu.

Tik gal ne choristui ir ne 
muzikui, o šiaip sau padoriam 
ir nesmalsiam lietuviui, sun
kiai įsivaizduojama, ką reiškia 
tokių dviejų kantatų pastaty
mas su aukščiausio pajėgumo 
simfoniniu orkestru? Juk tai 
yra eilės chorų kone vienerių 
metų laisvalaikio įtemptas dar
bas, juk tai yra milžiniškos iš
laidos pinigine prasme, spren
džiant orkestro ir salės nuo
mos problemas. O kur dar pir
maujančių mūsų solistų kanta- 
tinės partijos abiejuose veika
luose. Kiek darbo ir širdies rei
kėjo toms arijoms ir tiems du
etams. Pagaliau visa ta baig
minė dirbančiųjų įtampa, kada 
jau daromos paskutinės repeti
cijos, kai spausdinamas pa
minklinis koncerto leidinys — 
programa, o bilietų pirkimo 
tikrovė visu tvirtumu dar ne- 
beužčiuopiama.

Turint tad prieš akis šio di
džiojo įvykio tikslą, jo giliąją 
prasmę ir kietos paruošos au
ką, sunku būtų patikėti, kad 
birželio 13 dienos sekmadienį 
ypač kas nors iš čikagiečių 
lietuvių dėl kokių kasdieninių 
priežastėlių nedalyvautų šiose 
gigantiškose už laisvę kritu
sių pagerbimo apeigose. Neda
lyvavimas tą sekmadienį di
džiajame žuvusių pagerbime, 
išvažiuojant užmiestin, lankant 
kaimyną ar sėdint prieš sau
lutę nuosavam kieme, būtų tos 
pačios vertės, kaip ir pramo
gavimas ar šokis ant savo mo
tinos kapo.



, I» ■« A U « TV S

ANTROJI DALIS / 1965 METAI , BIRŽELIO MENESIO 12 D. / JUNE 12 , 196 5 J PART TWO NR. 1 3 7 f2 4)

Algirdo Kurausko piešinys iš zuvusiems pagerbti leidinio — koncerto programos.

MŪSŲ BUS PENKI TŪKSTANČIAI, 0 JŲ 
DEŠIMTYS TŪKSTANČIŲ...

Paskutinės valandos prieš kantatas
Akimirkų pokalbiai Jaunimo centre saulėtą birželio vidudienį

— Tauta laikėsi per 25 metus 
rezistencijoj, ir tikimės, tauta 
išsilaikys, o dainavimas yra mū
sų dvasios duona, mūsų antra
sis darbas po tiesioginių dienos 
pareigų, ir mes šį savo laisvųjų 
valandų kūrybinį polėkį auko- 
jam žuvusiems už Lietuvos lais
vę pagerbti, — kalba Lietuvių 
operos choro narys Vyt. Kupci- 
kevičius, kai nekantraujanti 
žmona ir dvi mažametės dukre
lės laukia, kad nepavėluotų į 
11 vai. Mišias Jėzuitų koplyčio
je. Greta ir N. Sabaliūnas, taip 
pat Lietuvių operos choro na
rys, jurbarkietis, iš to paties 
panemunių krašto, kuris Lietu
vai davė Sodeiką, Pocių, Balt
rušaitį, Stempužienę ir eilę kitų 
žinomų muzikos žmonių:

— Įsijungėm į šį koncertą, 
vedami meilės savo gimtajai že
mei ir tautos didvyriams. Pra
leisti ilgi vakarai ir saulėtos 
sekmadienių popietės repetici
jose yra mūsų maža auka tiems, 
kurie savo gyvybes atidavė, liu
dydami, kad Lietuva buvo ir 
bus laisva...

Tiek daug šiandiena saulės 
ir žalumos prie Jėzuitų koply
čios ir Jaunimo centro sodely
je, kur stovi žuvusiems už Lie
tuvos laisvę paminklas, kur 
kiekviena pėda mini laisvosios 
Lietuvos simbolinį kampelį.

Jėzuitų koplyčioje jau baigėsi 
10 vai. Mišios, kurias užprašė 
Marijos aukšt. m-los abiturien
tės, baigiančios šiemet mokyklą 
ir priklausančios “Rūtos” rate
liui. Tautiniais rūbais pasipuo
šusios mergaitės, aštuonios se
selės, su pačia mokyklos vedė

Šiame numery;
oMūsų bus penki tūkstančiai, 

jų dešimtys tūkstančių.
Paskutinės valandos prieš kan
tatas.
Pirmąją pradalgę prakirtus.
Dr. J. Tuzinas apie bendruome
ninę veiklą.
Jonas Aistis rašo apie niekšybę. 
Gėlės Julijonui — J. švabaitės 
eilėraščiai.
Kultūros klube apie V. K. Jo
nyną.
Tūkstantinė lietuviškai knygai. 
Verdi religinės pažiūros.
Nauji leidiniai.
V. Krėvės “Pagundos” recenzi
jos amerikiečių spaudoje. 
Kultūrinė kronika,

• Moterų gyvenimas. 

ja priešakyje, atsilankiusios į 
koplyčią, lietuviškos dialoginės 
Mišios, laikomos vysk. V. Briz- 
gio, ir bendra Komunija valan
dos laikotarpyje paliudijo lietu
vaičių polėkius žengti lietuviš
kuoju keliu.'

Po Mišių Jaunimo centro so
delyje pilna žmonių. Gražioje 
eisenoje ateina lietuvaitės, “Rū
tos” lietuviškojo ratelio narės, 
jų tautiniai rūbai marguoja sau
lėje, o maldingai nusiteikusios 
aštuonios asketės seselės, pri
sidengusios juodais abitais, pir
mosios sustoja prie žuvusiems 
už Lietuvos laisvę paminklo. 
Trumpos apeigos ir nepamirš
tama abiturientės Ritos Barai- 
tės kalba: — Baigdamos Mari
jos aukštesniąją mokyklą, mes, 
lietuvaitės, susirinkome prie pa
minklo pagerbti žuvusius už Lie
tuvos laisvę, kada mūsų išleis
tuvės sutampa su Lietuvos lais
vės kovų 25 metų sukaktimi...

“Marija, Marija” ir Lietuvos 
himnas palydi jautrią abiturien
čių atstovės kalbą, uždegamas 
aukuras žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę prisiminimui. Žmonių mi
nia, su abiturientėmis, ir sese
lėmis priekyje, stovi nejudėda
ma. Taip, mes esam liudininkai 
tos akimirkos, kada jaunoji lie
tuvaičių karta prisiekia į gyve
nimą eiti, semiantis sau jėgos ir 
stiprybės iš žuvusiųjų Lietuvos 
laisvės kovotojų.

Šiandienė jaunųjų lietuvaičių 
šventė sutampa su viena iš pa
grindinių Lietuvių operos ir ki
tų chorų, kurie yra įsijungę į 
Verdi “Reųuiem” ir Br. Markai
čio, SJ, “Vilniaus varpų” kan
tatų koncertą, repeticiją. Vie
nas po kito vis renkasi eilės cho
ristų ir solistai į kietas, sunkaus 
darbo valandas.

Spalvingąjį, publikos labai 
mėgiamą tenorą Stasį Barą pa
sigaunu patį pirmą, šiam dai
nos veteranui pagarba dar ir 
dėl to, kad jo vyresnioji dukra 
Rita tik ką pasakė tokią patrio
tišką ir jaudinančią kalbą prie 
paminklo.

— Ar teko jums anksčiau su
sidurti su Verdi “Reųuiem”, kur 
atliksit tokią gražią ir kartu la
bai sunkią tenoro partiją?

— Verdi “Reųuiem” girdėjau 
Augsburge, Vokietijoje, Šv. Jo
no bažnyčioje. Kūrinys paliko 
neužmirštamą įspūdį. Šio kūri

nio pasirinkmas žuvusiems už 
Lietuvos laisvę pagerbti yra tik
rai taiklus ir sveikintinas.

-r- Atvirai kalbant, ar tikė- 
jot, kad Lietuvių operos choras 
bus pajėgus tokį sunkų pasau
linį kūrinį atlikti?

— Ypač po “Aidos” vykusio 
pastatymo aš kitaip ir negalė
jau galvoti. Ir dabar, kada at
liekam paskutines repeticijas, 
mano viltys pilnai pasitvirtina.

Antai Kazys Skaisgirys, Vyrų 
choro, o vėliau Lietuvių operos 
veteranas. Su vakarais dirban
čia pamaina paruošęs vyrus ei
lei operų, o dabar dėstąs daina
vimą lituanistinėje mokykloje:

— žinodamas, kad galėsiu 
lankyti tik sekmadienių repeti
cijas, “Reųuiem” partijas išmo
kau jau praėjusią vasarą, atos-

BALTIJOS

PAJŪRY

VALIUS

(lino raižinys)

TELESFORAS

ŠAUKSMAS

VILNIAUS VARPAI

KAZYS BRADCNAS

Mes tikėjom — mus, Dieve, vedi. 
IV'ts gyvenimas ten ir kapai.
Ir dabar visada man širdy 
Skamba Vilniaus varpai.
Atsišaukia aidais Nemune
Iš toliausių tėvynės kampų
Ir kur eisiu, vis lydi mane 
Balsas Vilniaus varpų.
Paklausyki — ir tau ir visiems, 
Kai tik audra pakils, kai sutems, 
Ima gausti viltingai varpai.
Ir mes tikim — mus, Dieve, vedi. 
Ir giliai milijonų širdy 
Skamba Vilniaus varpai.

žodžiai iš Br. Markaičio, SJ., kantatos

togaudamas Beverly Shores, In
dianoje.

Jonė Bobinienė, Alice Ste- 
phens ansamblio pirmininkė, da
lyvauja visur, kur tik lietuviš
kas gyvenimas ją kviečia:

— Alice Stephens ansamblis 
šiais metais mini savo darbo 
25 metų sukaktį ir ta proga 
jungiasi su Lietuvių opera ir ki
tais chorais atiduoti pagarbos 
nepamirštamiems Lietuvos did- 
vyriartis. Jūs turėtumėt supras
ti mūsų auką dar ir ta prasme, 
kad didžioji dalis šio choro na
rių yra gimusios Amerikoje ir 
Lietuvos niekad nėra mačiusios.

Pro akis prabėga A. Antana
vičiaus, Z. Paškaus, L. Kalvai
čio, V. Stropaus, Olio, L. Traš- 
kos ir visos eilės kitų vyrų vei
dai. Vieni iš jų chore išdainavę

!

jau 15 metų, kiti trumpiau, bet 
jie vis bėga ten, kur juos šau
kia lietuviškos dainos ar gies
mės reprezentacija. Šį kartą ke
liolikos mėnesių sunkų darbą 
jie dedikuoja žuvusiems už Lie
tuvos laisvę prisiminti. Nors 
saulė šiandien šviečia ir visus 
vilioja į užmiestį, į paežeres, 
prie melsvųjų vandenų, nors ne 
vieno jų laukia žmonos, vaikai 
ir kiti kasdieniniai reikalai...
_ Šios dienos repeticija bus 

ilga, — prasitaria pro šalį pra
einąs maestro A. Kučiūnas.

— Maestro, koks jūsų pasku
tinis žodis visuomenei, stojant 
prieš orkestrą ir chorą atlikti 
pagarbos koncerto žuvusiems 
už Lietuvos laisvę?

— Ateikit visi pasiklausyti 
ir pagerbti žuvusiųjų!

Jaunimo centre spūstis: čia 
pilna jaunųjų skautų, čia susi
rinkęs didysis operos choras su 
savo talkininkais. Jaunimo cent
ro direktorių kun. J. Kubilių, 

(Nukelta į 2 psl.)

Ne vienu atveju esame gir
dėję ar skaitę, kad muzikos, 
giesmės, šokio ar tapybos me
nas savo giliausiose šaknyse 
yra religinės bei apeiginės kil
mės. O šitai vėlgi tampriai su
rišta su bendruomenės tau
tinėmis apraiškomis ir siekiais. 
Menas menui, menas tingiam 
poilsiui bei muziejui tėra dar 
gana trumpų naujųjų laikų reiš 
kinys, kai tuo tarpu visų di
džiųjų istorinių kultūrų išsi
skleidime jam buvo skirta o- 
limpinė vieta visos tautos ap
eigose. Šiemetinis žuvusiųjų pa 
gerbimas “Reųuiem” ir “Vil
niaus 'varpų” kantatomis kaip 
tik ir skamba tuo meno, žmo
gaus ir tautos sakraliniu ly
diniu, kuriam užgrūdinti rei
kia gana aukšto kultūrinio kar 
ščio. O gal vis dėlto tą laipsnį 
mes jau esame pasiekę ? k. b.

*
Šio birželio mėn. 13 d. mes 

vieningai švenčiame mums vi
siems graudingą ir sopulingą 
šventę. Tą dieną Chicagos Lie
tuvių opera rengia didingą pa
minėjimą žuvusių Lietuvos 
partizanų, laisvės kovotojų, Si
biro, kankinių ir visų bolševikų 
nukankintųjų Lietuvos patrio
tų. Todėl birželio tryliktosios 

sekmadienį visi mūsų keliai 
veda tik į vėsingą McCormick 
salę Chicagoje, kur visi žuvu
sieji per 25 bolševikinės oku
pacijos siautėjimo metus bus 
iškilmingai pagerbti didinguo
ju Verdi “Reųuiem” ir Br. 
Markaičio, SJ, “Vilniaus Var
pų” kantata.

Išeivijoje nėra nė vienos lie
tuvių šeimos, kuri nebūtų tra
giškai paliesta bolševikinio te
roro per šiuos 25 metus jų 
kruvino siautėjimo Lietuvoje. 
Netekome tėvų, brolių, seserų, 
brangiausių savo artimųjų. Ir 
daugelis mūsų gimtųjų sodybų 
tėvynėje bolševikų yra suly
gintos su žeme.

Todėl gedulingąjį birželio 
mėn. 13 dienos sekmadienį į 
aną didingąjį koncertą nusine- 
šime kiekvienas savo skausmą, 
širdperšą, šviesų artimųjų at
minimą ir kartu viltingą ryž
tingumą, jog kruvinos aukos 
geriausių Lietuvos sūnų ir 
dukterų, taip garbingai sudė
tos ant tėvynės aukuro, neliks 
balsu, šaukiančiu tyruose. Ten, 
kur pralietas jų brangus krau
jas, birželio 13-ją sužydės gra
žiausios mūsų atminimų ro
žės, ir toje žemėje vėl stosis 
laisva ir nepriklausoma Lie
tuva.

Ir birželio 13-tos pagerbime 
nebūsime mes vieni. Mūsų su
sirinks penki tūkstančiai, o jų 
bus daug, daug kartų dau
giau... Kelsis trisdešimt tūks
tančių narsiųjų Lietuvos par
tizanų iš nežinomų kapų, ku
riuos skausmingai slepia Lie
tuvos girių glūdumos, gojeliai, 
raistai, pelkynai ir saulėje iš
degę pilkos žvyrduobės. Jie ty
liai, be pėdsakų ateis, ateis ir 
dalyvaus kartu su mumis jų 
didžiajame paminėjime. Nebe- 
pastos jiems kelio kulkosvai
džiai, spygliuotos vielos nei 
sargybinių šunys. Ateis jie vi
si ir dalyvaus su mumis vie
ningai kartu dvasioje. Nes Jis 
anuo metu pasakė: “Kas tiki 
manimi — gyvens per am
žius.” O jie didžiai tikėjo Juo. 
Jie kovojo ir mirė už Dievą, 
savo Tėvynę ir tėvų bei pro
tėvių nepajudinamą ir nesvy
ruojantį tikėjimą. Jie visi ateis 
ir bendraus kartu su mumis. 
Ir mes neapvilkime jų lūkes
čių.

Nežinomais keliais ateis į 
minėjimo salę tūkstančiai Si
biro kankinių. Ateis jie tyliai, 
nepalikdami taigų sniegynuo
se savo pėdsakų... Ir neseks 
jų šunys. Ateis mūsų tėvai, 
broliai, seserys, mūsų drau
gai — ir bus dvi valandas su 
mumis kartu.

Ateis jų daug, daug tūkstan
čių... Visų mūsų tebūna tad 
pareiga taipgi nueiti ten ir su 
jais tenai bent dvasioje susi
tikti. Alb. V.
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KAS NETELPA LIGŠIOLINIUOSE KULTŪRINES 
VEIKLOS RĖMUOSE

Didysis koncertas žuvusiems pagerbti Chicagoje
ANT SLENKSČIO

šį pavasarį mačiau ir girdė
jau, gal būt, žymiausią XX amž. 
kompozitorių Igorį Stravinskį: 
83 metų kompozitoriaus fizinės 
jėgos, lazdai pagelbstint, vos 
išneša žmogiškąjį kūną į sceną. 
Ir ten pat girdėjau nuostabiai 
žvalią, nesustingusią ir kūry
bingą jaunatvę. Dvi premjeros 
— Variations ir introitus: T. S. 
Eliot in memoriam — tai kom
pozitoriaus — emigranto kova 
už Vakarų pasaulio idealus ir 
meninę laisvę.

¥
Lietuvių operos stiprumas 

glūdi ne operų pastatymuose, 
o naujų polėkių ir darbo jungi
me. Jeigu kadaise vyrų choras 
būtų sustojęs prie dainos “Au
go kieme klevelis” arba “Vėlia
vos iškeltos plakas”, šiandie jis 
būtų tik užgesęs laužas, save 
užsklendęs senuose prisiminimų 
įspūdžiuose. Tačiau vyrų cho
ras čia nesustojo. Jau pačioje 
pradžioje atsiranda ir Vytauto 
Radžiaus aktyvumas ir naujo 
turinio ieškojimas, ir noras pa
sukti choro likimą dideliais ke
liais. Po 24 operos spektaklių 
operos choras dvasiniai ūgtelė
jo, esmingai pasikeitė, įgijo tam 
tikrą brandumą tolimesniems 
užmojams. Ir štai praeitą sek
madienį, birželio 13 d., operos 
ansamblis su talka suruošė žu
vusiems už Lietuvos laisvę pa
gerbti koncertą, atlikdamas Ver
di “Reąuiem” ir Markaičio kan
tatą “Vilniaus varpai”. Pati idė
ja, 5 tūkstančiai klausytojų, 
apie 200 choristų ir solistų, šim
tinė orkestrantų rodo nepapras
tą vitališkumą, kažką naujo, 
kas negali sutilpti ligšioliniuose 
kultūrinės ir politinės veiklos 
rėmuose.

Reąuiem

Verdi užima ypatingą vietą 
mūsų muzikinėje kultūroje. Ver
di pradeda pirmąjį Kauno ir 
išeivijos operos spektaklį. Othel- 
lo — Kauno operos žydėjimas, 
Reąuiem — gilus žuvusiųjų pri
siminimas, žmogaus drama — 
išpuošta religiniais motyvais ir 
kupina prieštaravimų. Iš vienos 
pusės — išdidus maištingumas, 
iš kitos — pasirodo susirūpini
mo šešėliai. Iš vienos pusės — 
tamsa, teroras, iš kitos — nuo
lanki malda ir pasitikėjimas 
Dievu. Trumpai tariant, Re- 
ąuiem yra veikalas, kuris gali 
atlikėjus iškelti, bet gali juos 
ir sužlugdyti.

Šiame numery:
• Ant slenksčio.
• Kas netelpa ligšioliniuose kul

tūrinės veiklos rėmuose.
• Poezijos ir poetikos enciklope

dija apie lietuvių poeziją.
• Tėvai, bendruomenė ir šeštadie

ninė mokykla.
• Kovotojas dėl tiesos ir kultū

ros.
• Vytauto Grybino eilėraščiai.
• Jonas Aistis rašo apie niekšybę.
• Dail. Pr. Lapės paroda.
• Kalbų giminingumas.
• Nauji leidiniai.
• Kultūrinė kronika.
• Akademinės prošvaistės.

BALYS CHOMSKIS

“Reąuiem” išpildyti buvo su
organizuota didelės jėgos; Chi
cagos simfonijos orkestras, su
dėtinis choras (operos, Alice 
Stephens, Vyčių, Tėviškės lietu
vių evangelikų) ir mūsų geriau
si solistai. Dirigentas Aleksand
ras Kučiūnas kaip visuomet il
gai ir kruopščiai ruošėsi, kad 
viską, kas yra partitūroje, kuo 
geriausiai išverstų į garsą. Jis, 
kaip dirigentas, moderniško tipo
— paprastas, aiškus ir “daly
kiškas”. Jo dirigavimo maniera
— be vaidinimo ir patoso — 
kai kam gali sudaryti įspūdį, 
kad dirigentas yra šaltas, racio
nalus. Antra vertus, apsaugok, 
Viešpatie, nuo tokio dirigento, 
kurio širdis plaka ne krūtinėje, 
bet rankovėje. Kučiūnui muzi
ka yra muzika, o autorius yra 
viskas savo kūryboje.

Aleksandras KuClūnas veda 
Reąuiem laisvai, su ryškiais 
dramatiniais ir religiniais kont
rastais, iškeldamas dvasinius vei 
kalo prieštaravimus. Viskas ei
na sklandžiai, išskyrus kai ku
riuos neryškius įstojimus “Dies 
irae”, ir baigiasi valingu ritmu 
fugoje “Libera me”. Nekalbant 
apie orkestrą, ypač dėmesio 
ir pagarbos vertas choras: dis
ciplinuotas, muzikaliai lankstus, 
stiprus tone ir meniškai išraiš
kingas pilna to žodžio prasme.

Solistams nevisiems vienodai 
sekėsi, nors skolingi “Reąuiem” 
neliko. Penketą tūkstančių tal
pinanti salė turėjo taip pat di
delės įtakos į solistų nuotaikas. 
Geriausiai pasirodė Dana Stan- 
kaitytė ir Aldona Stempužienė. 
Jos viena kitą papildė ir puikiai 
pravedė duetinius epizodus “Re- 
cordare” ir “Agnus Dei”. Atro

Jungtinis Chicagos lietuvių choras, Chicagos simfoninis orkestras, solistai ir dirigentas Aleksandras Kučiūnas didžiojo koncerto žuvusiems 
pagerbti metu Chicagos Airio Crown teatre birželio mėn. 13 d. Nuotrauka V. Noreikos

do, kad Stankaitytė po “Aidos” 
dar labiau įsigyvena į Verdi me
lodijos charakterį. “Libera me” 
dalyje suskamba gilus tikėjimo 
ilgesys ir atgaila. Stempužienė 
išnaudoja visas mezzosoprano 
partijos savybes, kiekvieną fra
zę, kiekvieną gaidą. Jos balsas 
skamba tai dramatiškai - gra
sinančiai, tai lyriškai — atlai
džiai (Liber scriptus).

Stasys Baras yra dramatinių 
charakterių dainininkas. Ten, 
kur nėr didžiųjų aistrų, ten nėr 
ra ir Baro. Tikram dramatiniam 
tenorui dainuoti lyrinę frazę, 
nors ir su dramatiniu atspalviu, 
yra sunku. Todėl nenuostabu, 
kad Baras “Reąuiem” nebuvo 
toks, koks būdavo visose ope
rose.

Jonas Vaznelis dainavo pui
kiai, ir jo interpretacija (Tūba 
mirum ir Confutatis) — labai 
efektinga, bet ne visi galėjo iš
girsti to bosiško “monumenta
lumo”.

Vilniaus varpai
Bruno Markaičio simfoninė 

kantata “Vilniaus varpai”, kaip 
rašo informaciniame leidiny 
kompozitorius Vladas Jakubė- 
nas, yra “rimtas, iškilmingas 
kūrinys, aukštos kompozicinės 
technikos, profesinio lygio”. Ka
zio Bradūno kantatai parašyta 
“libreto” poezija yra daugia
sluoksnė, kaip didžiulis fonta
nas, kur kiekvienas motyvas, 
kiekvienas posmas ištrykšta 
naujomis spalvomis, naujais 
niuansais. Ką daro kompozito
rius su poeto žodžiu? Žodį jis 
palieka poetui, o paima tik po
ezijos nuotaiką ir išreiškia ją 
melodija, ritmu ir harmonija. 
Operos libreto kamuoja kompo
zitorių, kantatoje kompozitorius 
gali įgelti poetui į širdį: štai ta
vo poezijos griaučiai.

Bruno Markaitis yra laimin-

gas kompozitorius. Jo kompozi
cijos suranda atlikėjus net ame
rikiečių tarpe. O ši kantata yra 
iš viso bene pirmasis toks lie
tuviškasis kūrinys, atliktas su 
taip galingu orkestru ir choru.

Klausant “Vilniaus varpų”, 
kyla įdomus įspūdis: kantata 
— visai originali, bet joje at
spindi folkloras, Gruodžio di
namiškumas ir Banaičio roman
tika. Kantatos finalas pamažu 
dinamiškai auga. Ir būtų buvę 
gerai, jeigu jis, pasiekęs kulmi
naciją, nutrūktų be jokios pau
zės, be aiškaus taško pastaty
mo.

Aleksandras Kučiūnas labai 
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rimtai rūpinosi “Vilniaus var
pų” premjera ir ją meniškai 
pravedė. Choras ir solistai: Pru- 
dencija Bičkienė, Alvina Gied
raitienė, Algirdas Brazis galėjo 
tikrai sušildyti lietuvių širdis.

Kas toliau?

Nutilus paskutiniems “Re
ąuiem” ir “Vilniaus varpų” 
akordams, pasijutau esąs teat
re. Išėjęs iš teatro, negalėjau 
svarstyti, kas labiausiai patiko 
“Reąuiem” ar “Varpai”, choras 
ar solistai. Vien tik gailuma už
liejo širdį: kodėl tik šiandie pri
simename savo herojus.

Vytaute Radžiau, kas toliau?

Dar dvi savaitės, ir Toronte 
rinksis ateitininkai savo sep
tintajam kongresui. Šiuo są
skrydžiu norima parodyti atei
tininkų gyvybę ir atvirumą gy
venimui. Tai pabrėžiama ir 
kongreso šūkiu: “Atvirybė lai
kui, ištikimybė idealui”, ir 
kongreso paskaitose, kurias 
skaitys dr. J. Girnius ir dr. A. 
Sužiedėlis. Atvirumo tema bus 
nagrinėjama ir simpoziume, 
kurį praves dr. K. Keblys.

Atvirumo klausimas yra 
svarbus ne vien ateitininkams, 
bet ir visai mūsų bendruome
nei, — su kiekvieneriais metais 
jis darysis opesnis. Čia taip, 
kaip kelionėj: jei trumpam iš 
namų išvažiuoji, užtenka pasi-- 
imti maisto iš namų, bet ilgoj 
kelionėj jo nepakanka. Mūsų 
kelionė darosi ilgesnė, negu 
kas nors prieš dvidešimt pen
kerius metus būtų galėjęs ti
kėti. Su kiekvieneriais metais 
darosi vis labiau retoriška kal
bėti apie šį krštą kaip svetimą, 
nes mūsų dauguma jau pusę 
savo gyvenimo čia praleidome. 
Sunku kalbėti ir apie svetimą 
kultūrą, nes joje esi išaugęs, 
jos esi ir toliau maitinamas. 
Ta prasme atvirumas nėra nau
jos galimybės pristatymas, o

Poezijos ir poetikos enciklopedija 
apie lietuviu poezija

ENCYCLOPEDIA OF POETRY 
AND POETUS. Edited by Alex 
Preminger. Frank J. Warnke and 
O. B. Hardison, Jr., Associate Edi- 
tors. Princeton, New Jersey, Prin- 
ceton University Press 1965.

Tik neseniai anglų kalba išė
jusi ši poezijos ir poetikos encik
lopedija yra tikrai sunkaus ir 
kruopštaus mokslinio darbo vai
sius. Viskas telpa viename 906 
psl. didelio formato tome. Tai 
nėra kokia nors pavardinę nuo 
A iki Z pasaulio poetų enciklo
pedija, o poetikos terminų, kryp
čių ir įvairių, su poezija susietų 
sąvokų bei atskirų tautų poezi
jos aprašai, aiškinimai ir kt. Sa
kysim, enciklopedijos A raidės 
skyriuje tuoj pat randame ak- 
meizmo aptarimą, akrostiko aiš
kinimą ir jo istoriją, albanų po
ezijos istorinę raidą, jos būdin- 
gumus ir ryškiųjų jos atstovų 
pavardes, amerikiečių poeziją, 
aliteraciją, anapestą ir t. t. Lei
dinys parengtas, sutelkiant 
daug kompetentingų bendradar
bių, kurių sąrašas užima dau
giau kaip keturis smulkaus rai
dyno puslapius. Vartant enci
klopedijos lapus, akis neužkliū
va už kokių netikslumų, pavar
džių iškraipymų bei korektū
ros klaidų. Visur jaučiamas ne
paprastas objektyvumas ir 
mokslinio darbo rimtis. Paties 
leidinio kaina $25.00.

Mums čia įdomu, kad lietu
vių poezijai enciklopedijoje skir
ta palyginti nemažai vietos: be
veik du puslapiai, kur tekstas 
surinktas dviem skiltim gana 
smulkiu raidynu. Lietuvių poe
zijos aptarime visų pirma daug 
skirta vietos mūsų liaudies dai- 

jau faktas: reikia, kad jis bū
tų sąmoningas. Mes nebegali
me būti suskilę žmonės, nuola
tiniai balansuotojai: tiek lietu
viškiems interesams, nedau
giau kitokiems rūpesčiams.

Mes pradedam tolti vienas 
nuo kito, nes vis rečiau ir re
čiau prasmingą gyvenimą ran
dame sekmadienį, kada mes 
esame lietuviai. Mūsų bendruo
menės gyvenimas darosi vis la
biau ritualizuotas: susirenka
me pasiklausyti to, ką jau 
anksčiau girdėjome. Mūsų vi
suomeniniame, kultūriniame ir 
aplamai kūrybiniame gyveni
me trūksta naujų minčių — 
gal dėl to, kad naujumoje ne
retai matome tik pavojų. Iš 
tikrųjų, pavojus yra sustingi
me — mes nė nepajusime, kaip 
mūsų tarpusavio ryšiai pra
dės aižėti. Bendruomenę su
kuria prasmingi ryšiai — jei 
mes susitiksim tik ceremonialo 
žestams, mūsų visuomenė mirs 
nuo ilgo žiovulio.

Kongreso svarstymai apie 
atvirumą^tikimės, bus dar vie
nas akstinas mūsų krikščioniš
kojo visuomeninio ir kultūri
nio gyvenimo atsinaujinimui.

A. A.

moms, pažymint jų temų bei po
etinių priemonių pobūdį, duo
dant jomis susidomėjimo ir jų 
rinkimo istoriją. Nepamiršta pa
minėti ir užrašytųjų dainų gau
sa: 200,000.

Individualiosios mūsų poezi
jos raidoje nuo Mažvydo reli
ginių giesmių vertimų per Do
nelaitį, Strazdą, Baranauską, 
Maironį ateinama iki 20 am
žiaus. Toliau vienu kitu konden
suotu sakiniu pristatomi V. My
kolaitis - Putinas, B. Sruoga, 
J. Baltrušaitis, Faustas Kirša,

(Nukelta i 2 pusi.)

Algimantas Jokūbaitis Malda
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SURASTI ENERGIJA IR PAKINKYTI DARBAN
Mintys apie ateitininku kongresą Toronte

Už savaitės važiuojame į To
rontą ateitininkų kongresan. Tai 
yra neeilinis įvykis. Todėl nori
si juo ilgiau pagyventi. Kongre
se vilioja susitikimas su senais 
pažįstamais, proga tęsti laiko 
nutrauktus pasikalbėjimus. No
rėjome šiuos pokalbius atnau
jinti dar prieš kongresą— krei
pėmės į nemažai savo pažįsta
mų, prašydami, kad sutiktų 
spaudoje pasidalinti mintimis 
apie ateinantį kongresą: ko lau 
kiama į jį važiuojant? Koks 
matomas jo tikslas? kokiais 
klausimais reiktų kongrese pa- 

"* atkalbėti?
Gautus laiškus (kuriuos de

dame alfabeto tvarka) čia jums 
duodame pasiskaityti. Nebandė
me išgauti kokią nors balansuo 
tą nuomonių atranką, tačiau, 
manome, kad, laiškus beskai
tant, bus juntami tie klausimai, 
kuriais šiandien ateitininkai rū
pinasi. A. ir A.

Daina Barzdukienė yra bai
gusi politinius mokslus, šiuo me 
tu gyvena Falls Church, Virgi- 
nia.

Skaičiau Federacijos Vado 
straipsnius spaudoje, bet netu
riu prasmingų patarimų bei pa
geidavimų. Tik viena idėja per
šasi mintin — girdėjau kaž
kur, kad tėvai jėzuitai siūlo lie
tuvišką Peace Corps padėti lie
tuviams Pietų Amerikoje. Ka
žin, ar nevertėtų bent padisku
tuoti, ypatingai studentams, vi
sas galimybes įgyvendinti to
kiam planui.

Ignas Budrys, elektros inžinie 
rius, yra naujasis Chicagos sen
draugių ateitininkų skyriaus pir 
mininkas.

Lig šiolei ateitininkų kongre
sai ribodavosi keletu paskaitų 
ir mažiau ar daugiau savęs pa
sigrožėjimu — suvažiuojam pa
žiūrėti kaip gražiai mes atro
dom, kiek mūsų daug suvažia
vo, kokį puikų banketą suruo
šim. Nors būdavo viena kita ver
tinga paskaita, jos nepajėgė pa
likti didesnio įspūdžio ar iššauk 
ti reakcijos ateitininkų tarpe.

Niekas mūsų per daug nesu jau 
dina ir niekas mus nepastumia 
imtis kokio nors darbo, reika
laujančio daugiau negu tik kele- 
toa. žodžių. Gal būt, pagrindinė 
problema yra toji, kad mes lin-
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• Literatūros studijų pasi
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• Nuomonės ateitininkų kon

greso išvakarėse.
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• Iš neskelbto S. Lauciaus 

kūrybinio palikimo.
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• Kun. P. Dzegoraičio tapy

ba.
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• Moterų gyvenimas. 

kę per daug užsidaryti savo ge
te. Kaip kažkas pareiškė, nesi
rūpinkime negrais, nes jie nėra 
lietuviai. Gal kai kuriems mūsų 
tėvų kartos žmonėms tai ir pri
imtina, bet man atrdo, kad vie 
nintelis būdas būti sąmoningais 
katalikais lietuviais yra išėji
mas iš savo siauro kiauto, spren 
džiant tarptautines problemas 
lygiai taip, kaip ir tautines. Mū 
sų pagrindinis tikslas yra išlik
ti sąmoningais katalikais lietu
viais. šito pasiekti neįmanoma 
užsidarius tik geto ribose, nes 
toks getas nepatenkina jaunuo
lio, ieškančio savo sielai ir pro
tui maisto, nepatenkina jau dau 
gelio ir iš sendraugių.

Šių minčių išvadoje kongre
sas turi rūpintis bendromis pa
saulio problemomis. Ne tik apie 
jas kalbėti, bet tuo pačiu ir su
rasti būdų ir metodų kai kurių 
tų problemų sprendimui mūsų 
visuomenės tarpe. Temos turėtų 
apimti esančią visoumeninę san 
tvarką, mažumų problemas 
(mes irgi mažuma), mūsų už
duotį gyvenamo krašto politi
nėje, socialinėje bei kultūrinėje 
srityje.

Visos čia paminėtos temos 
glaudžiai rišasi su vykstančiuo- 
ju Bažnyčios Susirinkimu, kurio 
atgarsis ateitininkijoje vis dėl
to labai mažai pastebimas. Mes 
linkę bažnyčios Susirinkimą su
spausti į kažkokius mūsų asme
ninius rėmus, taip, kaip ir visas 
kitas pasaulines problemas, ir 
atsisakome žvelgti giliau į svar
stomus klausimus. Mes bijome 

Nerimstanti, tekanti upė... Nuotrauka V. Maželio

naujovių, bet tuo pačiu metu 
skudžiamės, kad nėra lietuviškų 
mišių parapijose. Liberalinėje 
atmosferoje gal ir klebonai bū
tų sukalbamesni.

Apie metodus veiklai pagyvin 
ti, tur būt, sunkiausia ką nors 
pasakyti. Atrodo, kad jeigu mes 
esame sąmoningi katalikai ir lie 
tuviai, tai veikla savaime yra, 
nes negali būti nei sąmoningas 
katalikas nei lietuvis, nedalyvau 
damas tiesioginiai veikloje, ku
rios reikalauja tiek katalikybė, 
tiek lietuvybė. Deja, po gražių 
kalbų nedaug kas belieka. Gal 
vieną būdą būtų galima bandy
ti — sudaryti ateitininkų akty
vistų branduolius ar celes, ku
rios judintų, erzintų ir angažuo
tų veiklai vietos ateitininkus. 
Tai tegalima įvykdyti privačia 

iniciatyva. Iš kongreso pusės, 
man atrodo, veiklos susilauksi
me tik tada, jeigu kongresas su 
krėstų visą ateitinikiją tiek, 
kad kiekvienas iš užsidegimo 
ar iš pykčio negalėtų nusėdėti. 
Tą gal ir būtų galima įvykdyti, 
tik reiktų labai kruopštaus pa
siruošimo, ir šiame kongrese— 
vargu.

Bandysiu pateikti vieną kon
kretų pasiūlymą. Visi pripažįs
tame, kad vienas iš pagrindinių 
mūsų uždavinių yra ugdymas 
sąmoningų katalikų lietuvių. 
Mūsų veiklą bus galima vertin
ti, pažvelgus į teitininkus po 
penkiasdešimt metų. Jeigu mes 
pajėgsime išugdyti jaunimą, ku 
ris sugebės išlikti sąmoningais 
katalikais, kurių darbai kels 
tiek lietuvių, tiek gyvenamojo 
krašto gerovę, mūsų pareiga 
bus atlikta. Išvada gana aiški 
— kongresas pagrindiniu klau
simu turi skaityti jaunimo ug
dymą. Todėl aš siūlau konkretų 
uždavinį — kodėl didesnėse lie
tuvių kolonijose nebūtų galima 
įsteigti ateitininkų šeštadienines 
mokyklas? Tokios mokyklos pa
dėtų sucementuoti mūsų moks
leivius ir duotų jiems be nusta
tyto lituanistinio kurso taip pat 
ir idėjinį auklėjimą. Šią idėją 
būtų įmanoma įgyvendinti be 
ypatingo vargo. Man šis klausi
mas atrodo ypač svarbus.

•
Teresė ir Algis Gečiai gyvena 

Philadelphijoje. Algis — inži
nierius, buvęs SAS pirmininkas.

ninkams, kurie dirba meninėse 
srityse.

Mes negalime tikėtis tokiame 
masiniame suvažiavime pakan
kamai išsikalbėti nei specifiniais 
organizaciniais klausimais, nei 
specifinėmis pasaulinėmis temo
mis. Kongresas gali tik paska
tinti nelikti nuošaliai nuo tų pro 
blemų, neatsilikti nuo laiko dva 
sios, kaip, berods Vygantas, jau 
yra ateitininkams kalbėjęs, drau
ge su kitais mūsų žmonėmis.

Teresė — ką tik įvykusių Atei
tininkų Federacijos Tarybos rin 
kimų komisijos pirmininkė.

Kongrese negalėsime daly
vauti. Bet, jei važiuotume, no
rėtume iš jo grįžti su pakilusia 
nuotaika, su didesniu entuziaz
mu savo organizacijai ir tautai. 
Kongresai turi būti ruošiami 
ne tik kaip didinga demonstra
cija sau ir visoumenei, kad esą 
me garbinga, su tradicijomis or
ganizacija, apjungianti didelį bū 
rį lietuvių. Jame į mus turi pra
bilti ir mūsų iškiliausi žmonės, 
paskatindami mus darbui, kad 
ir ateitininkai ir bendruomenė 
neišnyktų, bet stiprėtų, kad ne 
tik mūsų vaikai, bet ir jų vai
kai turėtų progą būti ateitinin
kais. Kongrese turi būti sutei
kiama proga pasireikšti ateiti-

Gerai, kad ateitininkai pradeda 
domėtis ir diskutuoti universa
lius klausimus, bet tai jokiu bū
du neturi nustumti į antraeilę 
vietą mūsų lietuviškų, tautinių 
problemų.

Gintarė ir Antanas Ivaškai 
gyvena Stratforde, Connecticut. 
Antanas — inžinierius. Gintarė 
— baigusi zoologiją, dažnai ra
šo mūsų spaudoje.

Kadangi kongresas lūs pir
masis nuo to laiko, kai prasidė
jo Bažnyčios Susirinkimas, ma
nome, kad labai ir labai daug 
ko bus aptarti. Jokiu būdu ne
likti prie organizacinių reikalų! 
Juk bent didesne dalimi tai at
liko nepaprastoji konfer-ncija.

1.

Ir valtys laukia tik energijos... Nuotrauka V. Maželio

Būtinai reikėtų apsvarstyti 
konkrečius būdus, kaip bendrai, 
o ypač pavieniai (sendrau
giams), vykdyti popiežiaus Jo
no XXIII pradėtą darbą: dialo
gas su kitaip tikinčiais lietu
viais ir nelietuviais, pastangos 
sudaryti ir prisidėti prie kitų 
grupių organizuojamos pagalbos 
lietuviams, pakliuvusiems ligai, 
alkoholizmui, neturtui į nagus. 
(Pavyzdžiui — ką ir kaip galė
tumėm padėti Pennsylvanijos 
seniesiems lietuviams angliaka
siams? Gal jų jaunajai kartai 
individualiai, ar grupiniai padė
tumėm išmokti amatų ir t.t.?) 
Neslopinti lietuvių jaunuoliuose 
ryžto stoti į Peace Corps, tei
giant, kad toks jaunuolis žus 
lietuvių tautai. Anaiptol! Tik 
paraginkime juos. Atminkime 
ypač jaunuolių pagalbą Pietų 
Amerikai. Be abejo — pabrėžti 
rūpestį civilinėmis teisėmis, skur 
du, badu, karu. Suprasti, kad 
karas — tai pati paskutinioji iš 
eitis, su gal pačiais galutiniais 
(išnykimo) rezultatais. Iš kitos 
pusės — jei jau reikalaujame, 
kad amerikiečių ir anglų kariai 
laisvintų Lietuvą, tai bent nesi- 
šaipykime iš lietuviukų, savu no
ru stojančių kariuomenėn, kad 
galėtų Vietname kovoti su ko
munizmu. Tam reikia ir idealiz
mo, tam reikia ir drąsos. O 
mes, bendrai paėmus, lietuviai 
— gana egoistiški.

Daugeliu atvejų pavienių atei 
tininkų pastangos eiti ekumeni
ne linkme ligi šiol atsimušdavo 
klebonijos geltonojo akmens šie 
non. Gal dabar, kai pati dvasiš
kąja labiau susirūpinus artimes
niu kontaktu su pasauliečiais, 
galėtume gauti daugiau žodžio 
klebonijose, taip pat galėtume 
padėti kunigams jų administra
ciniuose darbuose, pavaduodami 
juos veikloj, ypač tarp jaunimo, 
senelių, ir aplamai artimesniam 
draugiškam kontakte su para- 
piečių šeimomis.

Gal turėtų būti paliestas ir 
katalikiškų mokyklų klausimas. 
Pavyzdžiui — ar būtina nuo 
pat pradžios iki kolegijos leisti 
katalikiškon? Daug pavyzdžių,
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KAS APIE TAI RAŠYS?
Ne vienu atveju raštu ir žo

džiu skundžiamasi, jog mūsuo
se tiek leidėjų, tiek visuome
nės, tiek rašančiųjų per men
kai domimasi ’ mokslinėmis 
knygomis, pirmoj eilėj moks
line lituanistika. Rūpestis ne
be pagrindo. Tačiau kai kurios 
lituanistikos šakos vis dėlto 
vienu kitu veikalu gali ir pa
sigirti ir pasididžiuoti. Saky
sim, nėra čia jau tokios abso
liučios tuštumos nei istorijos, 
etnografijos, tautosakos, nei 
filosofijos moksluose. Šių sri
čių knygų, net specialių žurna
lų, kasmet vis šis tas išleidžia
ma. Ir už studijinių šių sričių 
straipsnių periodinėje spaudo
je akis vis ir vis protarpiais 
užkliūva.

Bauginanti situacija tačiau 
klostosi lituanistinio literatū
ros mokslo bei literatūros is
torijos plotuose. Per eilę metų 
be Vaclovo Biržiškos “Aleksan- 
dryno” neišėjo nė vienos, 
bent kiek didesnio dėmesio 
vertos šios srities knygos. 
Ypač ta prasme yra apleista 
naujoji mūsų literatūra. Seno
ji ir kiek artimesnės praeities 
mūsų literatūra dar bent pe
riodinėje spaudoje įvairiomis 
progomis tampa dėmesio cent
ru, kaip buvo Maironio ar Do
nelaičio metais. Tačiau atski
riems atvejams, tokiems kaip 
dr. V. Maciūno “Aiduose” pa
skelbtoji studija apie poetą 
Antaną Strazdą, suskaičiuoti 
ir vienos rankos pirštų būtų 
vis dėlto per daug.

Bet kur mūsų veikalai ir 
bent kiek platesnės studijos 
apie tuos rašytojus, kurių am
žių skaitytume nuo Aisčio, 
Brazdžionio, Ramono kartos 
iki žemininkų, lankininkų ir po 
jų? Tiesiog bedugnė tuštuma. 
Tik ne kūrybine prasme. Lais
vojo pasaulio pastarųjų de
šimtmečių lietuvių literatūros 
svoris ir visoje mūsų rašto rai
doje ir ypač laisvąją literatū
rą lyginant su komunizmo luo
šinama kūryba tėvynėje, yra 
toks didelis, kad mums beveik 
trūksta svarsčių jai pasverti. 
Kartais susidaro įspūdis, kad 
mes čionykštės mūsų literatū
ros apimties tiesiog bijome. 
Smulkiomis recenzijėlėmis, be
veik gramais sveriame tai, 
kam jau reikia kilogramų. Bet 
kas tuos kilogramus pakels ir 
padės ant svarstyklių?

Dar ir kitas paradoksas. Kai 

jau įsismaginame apie ką ra
šyti, tai ir galo nėra. O jau 
apie ką tylime, tai kaip neby
lių nebyliai. Sakysim, kiek pri
rašėme įvairioje mūsų spaudo
je apie Salomėją Nėrį. Tur 
būt, niekada apie kurį kitą 
lietuvį rašytoją tiek per visą 
dvidešimtmetį neprirašėme. Ne 
turime atskirų knygų apie Jo
ną Aistį, Bernardą Brazdžionį 
ir jų kūrybą, o apie anų bend
raamžę ir už juos kūrybingiau 
neprasišovusią Salomėją Nėrį 
ir parašėme ir išleidome.

Žinoma, tokios knygos pats 
išleidimo faktas nekeliamas 
čia kokia nors neigiama pras
me. Tačiau faktą įjungiant į 
visos mūsų čionykštės litera
tūros situacinį kontekstą, vis 
dėlto, reikia pasakyti, kad dar
bą pradėjome ne iš to galo.

Šios dienos mūsų laikraščio 
kultūrinėje kronikoje skaito
me žinutę, jog Lietuvoje atski
ra knyga išleidžiama studija 
apie E. Mieželaičio poeziją. Tai 
rašytojas, amžiaus prasme, mū 
sų žemininkų kartos. O kur 
šios kūrybingos ir drauge su 
mumis tuo pačiu likimu besida
linančios mūsų rašytojų kar
tos bent kiek įmanomesnis li
teratūrinis aptarimas ? Be 
Rimvydo Šilbajorio vieno kito 
kiek platesnio užsimojimo 
“Metmenyse”, kitur beveik nie
ko neberandame.

Suprantama, vyresniosios 
kartos lietuvių literatūros is
torikams bei kritikams vertin
ti šios dienos gyvąją mūsų li
teratūrą yra dalykas, kai ku
riomis prasmėmis, gal kiek ir 
svetimesnis. Laiko tėkmėje 
jiems gal kiek truputį stabtelė
jus, atitrūkus nuo buvusios 
normalios mūsų literatūros va
gos ir sunkiai pritampant prie 
naujų kelių, šių dienų naujo
sios mūsų literatūros proble
mose jų jaučiamasi lyg ir ne 
savuos namuos. Tačiau greta 
dr. Rimvydo šilbajorio mes tu
rime visą eilę literatūros moks
lus jau čia baigusio ir laips
nius šioje šakoje įsigijusio jau
nimo, pajėgiančio raštu reikš
ti savo mintis ne tik apie po
kario kartos mūsų literatūrą, 
bet ir apie ankstesniųjų bran- 
dųjį palikimą. Tačiau jų rim
tesnio užsimojimo raštų perio
dinėje mūsų spaudoje beveik 
kaip ir nematome. Tuo tarpu 
ir “Kultūrinio Draugo”, ma- 
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