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BILIŪNO LIŪDNA PASAKA 
KARTOJASI

Nelegalus herojus prieš didybę ir mizeriją

STASYS GOŠTAUTAS

Nelegalus herojus yra tas, ku
ris nelegaliu būdu ieško legalios 
situacijos ir legalios teisės apsi
spręsti, griaudamas esamąją si
tuaciją. Jis atsisako paklusti 
esamajai teisei ir esamajai val
džiai ir tuo pačiu atsistoja prieš 
valdžią ir prieš jos įvestą teisę, 
nepaisant iš kur ji būtų ir kokie 
legalūs pagrindai ją stiprintų. 

„Jis neieško nelegalumo ‘per se’, 
o atvirkščiai — jis kovoja už 
legalumą, už tą, į kurį jis tiki, 
nors jo priemonės dažniausiai 
būna nelegalios, kaip vieninte
lė antitezė tariamajam legalu
mui sužlugdyti. Už tai jo hero
izmas būna didelis, einąs nuo ne
pajėgumo į galybę, per kraują, 
per savo desperatišką viltį ir 
per savo, priešo paneigtą, teisę.

Nelegalus herojus nė neban
do savęs pateisinti. Čia jis ir 
skiriasi nuo paprasto krimina- 

*listo, išdaviko ar karjeristo. Jis 
, ieško galybės per atvirumą, jis 

siekia būti stiprus per apsuk
rumą, jam yra leistina slėptis 
ir bėgti, būti nematomam ir at
sirasti pačiu kritiškiausiu mo
mentu, išnaudojant priešo stip
rumą, kuris negali parodyti sa
vo silpnumo ir yra visados ma
tomas. Nelegalus herojus ne
bando užkrauti kaltės ant kito 
pečių, ir už tai jis neatsiprašo, 
nes atsiprašymas būtų veidmai
nystė ir melas. Jo nelegalumas 
negali būti teisinamas legalumu, 
nes tada jis pamestų visą savo 
savarankiškumą ir tą garbę bū
ti nelegaliu herojum. Jo dalia 
yra žūti garbingai, momentui 
atėjus. Jis žino, kad už to miš
ko, už to bunkerio, už to pat
vorio jo laukia įvesta valdžia, 
kuri nediskutuos savo legalumo, 
nes smurtas nediskutuoja.

Kiekvienas žmogus, jaučiąsis 
nelegaliu įvestos ideologijos ir 
santvarkos gyventoju ir prieš 
ją kovojąs, pasidaro nelegalus 
herojus, virsdamas integraline 
dalimi tos tvarkos ir legalumo, 
kurią įkūnija partizanas.

*
» Mes minim herojus prie lie
tuviško kapo. Mes supratom, 
kad ta saujelė nelegalių herojų, 
žuvusių beviltiškoje rezistenci
joje, yra vienintelis paminklas 
mūsų tautos rezistencijos prieš 
smurtą ir legalizuotą nelegalu
mą. Šitie herojai yra dvigubi 
savo prasme. Jie žinojo, kad

v

‘Siame numery:
• Pigiausios atostogų kelio

nės.
• Biliūno liūdna pasaka kar

tojasi.
• Už ką premijuotas Anato

lijus Kairys?
• Pasaulėžiūriniai biologinės 

chemijos aspektai.
• Pablo Casals festivalis Pu- 

erto Rico.
• Vysk. Pr. Būeys apie Ka

zimierą Jaunių.
• Petro Vaičiūno eilėraščiai.
• Žmogus kuria žmogui.
• Kultūrinė kronika.
• Spygliai ir dygliai. 

jų likimas yra žūti miške ar ka
lėjime. Jie pasirinko laisvą, ko
vingą mirtį. Ir vienas po kito 
krito, minėdami Lietuvos žemę 
ir lietuvius brolius. Antra — jie 
turėjo iliuziją mirti naudingai, 
kas yra svarbiau, negu tik šiaip 
sau mirti: jie turėjo pasauliui 
“message”, parašytą jų pačių 
krauju.
Partizano metodai ir atsiekimai

Pašalinti legalizuoto teroro 
galvą ar tironą yra senas ir dar 
ne taip senas (jeigu prisiminsim 
visus arabų kivirčus) pasau
liui puikiai žinomas būdas su
grąžinti legalumą nelegaliai. Mū
sų partizanai neturėjo nei pro
gos, nei sąlygų sugrąžinti smur
tu, kas buvo smurtu atimta. Jie 
galėjo išlaisvinti mažą kaimelį 
ir tuoj pat jį vėl sugrąžinti te
roro rankai. Jie galėjo išgelbėti 
vieną kitą belaisvį ir duoti jam 
progos mirti nauja mirtimi kitą 
kartą.

Mūsų partizanui buvo visiš
kai neįmanoma atsiekti galuti
nio užsibrėžtojo tikslo. Jis tik

Už ką premijuotas Anatolijus Kairys
Iš devynių skautininkų kon

kursui atsiųstų dramos veikalų 
greitai atrinkti du geriausieji, 
nors pradžioje buvo nuomonių 
Eldorado laikyti pirmosios pre
mijos kandidatu. Atplėšus vo
kus, kiek nustebino faktas, kad 
abu gana skirtingi veikalai yra 
to paties autoriaus plunksnos.

Šviesa, kuri užsidegė
yra 70 psl. 3 veiksmų tragedijė- 
tė, kaip ją autorius pavadino 
plg. operą ir operetę). Tai yra 
laisvės kovotojų apoteozė, ku
rios šešėlyje šmėkšo įvairia
spalvės Lietuvos pavergėjų

BEN. BABRAUSKAS

šmėklos. Veiksmo fonas — 
(laisvės) rūmų griuvėsiai vaka
ro prieblandoje ar naktį ir švy
turys (laisvės simbolis), kurį 
laisvės kovotojai siekia uždegti, 
o Sargybinis saugo, kad tai nė- 
įvyktų.

Veikėjų — devynetas; visi jie 
ryškūs, jų kalba skalsi, bet at
seikėta. Gal tik III veiksmo po
kalbiuose vienur kitur norėtųsi, 
kad patriotinis patosas būtų la
biau pridengtas.

Kašytoja Žemaitė A. Steponavičiaus medžio raižinys
Kaip jau buvo anksčiau rašyta, š. m. gegužės mėn. 31 d. suėjo 120 
metų nuo mūsų literatūros klasikės Žemaitės gimimo. Sukaktis minima 
ir pavergtųjų tėvynėje ir laisvųjų pasaulio lietuvių.

Pokalbis lietuvių meno mėgėjų parodoj Brooklyne, N.Y. Kairėje — meno kritikas Stasys Goštautas, 
dešinėje — dail. V. K. Jonynas. Nuotr. Vyt. Maželio

galėjo pasirodyti kaip budinti 
jėga, sunaikinti tik traukinį pa
keliui į Kazakstaną, sudeginti 
legalizuoto budelio namus, ar 
šiaip sau kokį nepakenčiamą 
okupacijos talkininką eliminuo
ti, vis primenant egzistuojan
čiai valdžiai, kad Lietuvos re
zistencija nemiega.

Teroras, sabotažas, “gueril- 
la” karas yra gal patys daž
niausi metodai, vartojami šių 
dienų kovoje. Jų tikslas dažnai 
nėra kristaliniai aiškus. Daž
nai būna aiškus tik pats pra
laimėjimas. Bet i— pralaimėji
mas, viską susumuojant, turi 
nepaprastos psichologinės reikš

Ekspozicijoje parodomi lais
vės kovotojai: bevardžiai Jis ir 
Ji neša sužeistą partizaną Vie- 
nąužvisus. Priėję vakare rūmų 
griuvėsius, ilsisi. Išgirsta pože
myje triukšmą, bet neranda, 
kas jį kelia. II veiksme išvysta
me šmėklas. Atrodo, jų tiek 
daug, tokie jie skirtingi, o ištik- 
rųjų tik keletas: Korikas (“eks
celencija”), Lunatikas (“minis- 
teris”), Sargybinis, Idiotas, De
putatė, Sekretorė. Deputatė 
(aliuzija į žinomą mūsų tautos 
atskalūnę) ieško savo motinos. 
Sargybinis atsiliepia, jog jos po
nas jos motiną išvežęs. Sekreto
rė kalba apie savo mergytę. Sar
gybinis: Tu jos neturėjai. Ji no
ri pasmaugti Idiotą (buv. poli
cijos viršininką) — šmėklą.

III veiksme sužinome, jog 
Idiotas buvo ją pamilęs. Ji nu
žudžiusi savo kūdikį ir gavusi 
5 metus kalėjimo. Tuo tarpu 
Vienasužvisus atvedamas pas 
Koriką. Tariamasi jį pakarti. 
Bet Lunatikas teigia, jog pakar
tas jis būsiąs dar pavojingesnis. 
Verčiau jį reikią priversti jiems 
dirbti. Kai jie išeina pasitarti, 
Sekretorė ir Deputatė prašo 
Vienąužvisus užtarti jas pas 
Dievą; viena nužudžiusi savo 
vaiką, kita išdavusi savo moti
ną.

Žinoma, ne čia veikalo turi
nys: čia tėra viena jo detalė, 
nelyginant koks angeliukas gar
siosios Šv. Petro ir Povilo baž
nyčios lubose Vilniuje. Iš deta
lės numanu veikalo gyvumas ir 
turiningumas. Tragedijėtės pa
baiga šviesi, nors ir po tiekos 
tragiškų paveikslų. Korikas pa
skelbia Vienąužvisus paleidžiąs, 
bet šis nenori nieko kito, tik 
laisvės. Tada Idiotas jį nuduria. 
Visi pranyksta. Jis ir Ji pabun
da ir randa Vienąužvisus nese-

mės, primenąs pačiai tautai, kad 
ji dar turi bėgančio kraujo ir 
neužslopintos valios. Savo žy
giais mūsų partizanai priminė 
suklastotai valdžiai, kad ji ne
gali miegoti ant svetimos že
mės b.? 11, mės be atlyginimo. 
Mūsų partizanų sabotažo rezis- 

(Nukelta į 6 psl.)

Anatolijus Kairys

niai mirusį. Saulė teka, švytu
rys padegtas. Šviesa, kuri užsi
degė, yra laisvės simbolis.

Veikalo kompozicija, Binkio 
žodžiais tariant, bent kiek nau
joviškai nusiteikusio žiūrovo, 
atrodo, neapvils; už tat autorius 
nustebino pirmuosius savo skai
tytojus sumaningumu. Suma
naus režisieriaus, dailininko ir 
įgudusių aktorių rankose veika
las turėtų atrodyti įspūdingai. 
Chicaga, N. Yorkas, o gal ir ki
ti miestai pajėgs jį ištempti.

Eldorado

60 psl. 3 v. drama yra sumegz
ta to paties Anatolijaus Kairio. 
Čia veikėjų tik šešetas, ir veika
las nesunkiai gali būti pastato
mas ir suvaidinamas net ir mė
gėjų. Patriotinis turinys čia pa
remtas ne tiek frazėmis, kiek 
veikėjų charakteriais. Jeigu ak
torius neįsigilintų pvz. į pagrin
dinio veikėjo, senuko vaistinin- 

(Nukelta į 6 psl.)

PIGIAUSIOS, BET
PRASMINGOS ATOSTOGŲ

KELIONĖS
Atostogų savaitės prieš akis. 

Čia pat atsipalaidavimas nuo 
pabodusios ir varginančios, fi
zines ir dvasines jėgas išse- 
miančios kasdieninės rutinos. 
Vieni planuojam, ar jau ir pra
dedam vykdyti, kontinentinio 
bei šiaip pajūrinio ar paežeri- 
nio maršruto keliones, kiti, ne
paslankesni ar pinigo mažiau 
turį, pasitenkinam ir statiška 
gamtos nuošaluma. O tokių, 
gal būt, yra daugiausia, ieš
kančių ne žaibinės dvidešimto 
amžiaus kelionės įtampos, bet 
ramaus poilsio, kur nors bręs
tančios vasaros gamtoje, prie 
tyvuliuojančių vandenų, toli 
nuo didmiesčio ūžimo, tyliai al
suojančioje laiko ramybėje. 
Pagaliau ir kelionių mėgėjai 
atostogines savaites visą laiką 
juk nepraleidžia vien tik greit
keliuose ir automobilyje. Vie
nai antrai dienai taipgi susto
ja išskirtinai gražioje vietoje. 
Gi net ir paprastai nakvynei 
stabtelėjus, atsiranda viena ki
ta valanda, kurią reikia kuo 
nors užpildyti.

Šia proga tad ir norėtume 
čia pabrėžti, kad atostoginis 
žmogaus atsišviežinimas, tai 
nėra tik koks nors tingus ir 
nirvaninis snūduriavimas smė
lyje ar pavėsyje. Atostogos 
kaip tik yra labai patogus lai
kas paimti į rankas ir knygą, 
įsidėti ją į automobilį kelionė
je, rasti jai vietos ant stalo 
vasarnamyje, neužmiršti jos 
net kaitinantis smėlyje bei pa- 
vėsiaujant po medžiu.

Knyga atostogose nė vieno 
nenuvargins, ir atostoginis po
ilsis nebus apsunkintas klau
simu: ką čia dabar daryti? Su 
knyga atostogos nepavirs tik 
šimtaprocentiniu tinginiavimu, 
o taps prasmingu laiko pra
leidimu, kuriame randama to
kia auksinė proga ne vien fizi
niai, bet ir dvasiniai atsigai
vinti.

Pagaliau su knyga rankoje, 
net ir nekeliaujant, atostogos 
gali virsti nuostabiausia kelio
ne į egzotiškiausius žemės pa
kraščius, į lūžtvines praėjusio 
laiko epochas, į tyrus poezijos 
šaltinius, į filosofines gyvena
mojo laiko platumas. Ir šitos 
prasmingos kelionės bilietas 
kainuos tik vieną kitą dolerį, 
tik tiek, kiek užrašyta įsigy
jamos knygos viršelyje ar ap
lanke. O ir tas išmetamas kny
gai įsigyti doleris bus išleidžia
mas ne vien tik kokiam gry
nai asmeniškam atostoginiam 
malonumui. Pinigu bus pare
miama ir mūsų lietuviškosios 
knygos egzistencija ir sunkiai 
besiverčiančių leidyklų pastan
gos.

O tokių, palyginti pigių, 
kiekvienam lengvai įsigyjamų 
atostoginių kelionių bilietų 
— knygų, išėjusių pastaruoju 

laiku, yra gana gausus ir įvai
rus pasirinkimas.

Sakysim, jeigu jūs norite 
per porą dienų be jokio nuo
vargio nukeliauti nuo Šateikių 
Žemaitijoje iki Pacifiko pa
krančių, ir dar tokių įdomių 
žmonių draugystėje, ir dar to
kio romantiško 19 amžiaus 
pradžioj, kodėl nepaimti į ran
kas Kazio Almeno dvitomio ro
mano “Upė į rytus, upė į šiau
rę”. Jeigu vėl norite iš praei
ties grįžti į šios dienos Ame
rikos prerijas ir į šių dienų 
jaunystės nuotykį, kodėl ne
perskaityti to paties K. Alme
no novelių rinkinio “Bėgiai”. 
O kaip įdomu pasižiūrėti iš li
teratūrinės perspektyvos į mū
sų pačių čionykštį šios dienos 
ir artimos praeities gyvenimą. 
Reikia tik paskaityti Aloyzo 
Barono išleistąjį novelių pluoš
tą “Saulės grįžimas” ar Alės 
Rūtos romaną “Kelias į kai
rę”. O ar gali būti geresnis 
laikas, kaip atostoginis, ramiai 
ir neskubant įsigilinti į filoso
finės minties turinį. Tuo atve
ju vėlgi labai pravartu at
skleisti kapitalinį, degančių 
šio laiko problemų kupiną Juo
zo Girniaus veikalą “Žmogus 
be Dievo” ar prof. Antano Ma
ceinos “Niekšybės paslaptį”. O 
čia pat vėl pasaulėžiūrinius lū
žius žmogaus dvasioje smalsiai 
benagrinėjanti Stasio Ylos 
knyga ‘'Dievas sutemose”. 
Atostoginės aplinkos rėmai ir 
nuotaikos taipgi ypač gali tik
ti prie poezijos puslapių. Tik
ra dvasinė atgaiva tokiomis 
valandomis atsiversti tik ką 
išėjusį Antano Jasmanto rin
kinį “Gruodas” ir visą eilę pas
tarojo meto kitų mūsų poezijos 
knygų. O kas norėtų to viso 
literatūrinio gero pasirankioti 
vienoje knygoje, tam labai pa
rankus yra neseniai “Nidos” 
išleistasis literatūros metraš
tis “Pirmoji Pradalgė”.

Pagaliau ir be čia greitosio
mis suminėtų, kiek daug, gal 
būt, dar neskaitytų knygų iš 
ankstesniųjų metų. Visos 
jos kantriai laukia išvykos 
drauge su mielu skaitytoju į 
šios vasaros saulėtąsias atos
togų dienas. Tad lietuviškoji 
knyga tebūna pats tikrasis bi
lietas įdomios mūsų atostogi
nės kelionės į kūrybinį ir ne
kasdieninį pasaulį, nešantį 
mums ne vien tik poilsio, bet 
ir dvasinio bei estetinio pil
numo bei minties gelmių. Kny
ga mūsų nuoširdžiai laukia pas 
šios dienos knygnešius — 
spaudos platintojus atskirose 
kolonijose ir gausiausiame lie
tuviškųjų leidinių platinimo 
centre — “Draugo” administ
racijoje. Tad nepamirškime pa
siimti šio pinigine prasme pi
giausios, bet dvasinio maršru
to prasme pačios ilgiausios ir 
pačios prasmingiausios mūsų 
atostoginės kelionės bilieto — 
lietuviškosios knygos.

k. b.
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NE TIKROVĖS DRUMZLĖSE, 0 IDEALO ŠVIESOJ
Ištraukos iš Ateitininkų Federacijos vado dr. J. Girniaus 
tininkų idėjiniai pagrindai ir laiko uždaviniai", skaitytos

kongresines paskaitos "Atei- 
liepos 4 d. Toronte, Kanadoj.

< Atvirybė plati, kaip tikrovė, 
bet drumstai konstrastinga. Iš
tikimybė šviesi, kaip idealas, bet 
iš mūsų reikalaujanti visko — 
savęs pačių.

— Atvirumo sąvoka neatvira, 
nes ji savyje gali slėpti ne tik 
skirtingus, bet ir priešingus da
lykus. Intelektualinė atvirybė
— tiesos alkis, kuris nesibaimi
na nieko pažinti. Mokslinė atvi
rybė __žmogaus meilė, kuri ne
sibaimina su niekuo kalbėti. Tai 
skirtingi, bet neprieštaraują 
atvirybės aspektai. Tačiau atvi
rybė gali būti ir tiesiog prieš
taringa. Vienu atveju ji yra su
klupimas prieš tikrovę, plauki
mas su srove ir noras nebūti ko 
nors reikalaujamam, būti palik
tam ramybėje. Tai atvirybė, ku
rioj alsuoja jau mirtis. Gyveni
mo atvirybė, priešingai, tikrovę 
kritiškai vertina ir nesibaimina 
reikalavimų. Tai atvirybė, kuri 
tikrovę nušviečia idealu. Iš es
mės ji yra atvirumas sau pa
čiam — išpažintinis atvirumas. 
Atviriausi esame išpažinty, kai 
ne savimi grožimės (lyg veidro
dyje) ir ne aplinkybėmis teisi- 
namės, o nuogai į save pažvel
giame — tokie menki, ir tačiau 
ne kitų, o savo pačių kalte. To
kie esame, bet ne tokie norime 
būti, ir tada ryžtamės atnaujin
ti save. Kaltė prislegia, bet ryž
tis iš jos pakilti mus išlaisvina 
naujai ateičiai.

Tokia ir šio kongreso prasmė
— prirašėme jam pageidavimų 
ne mažiau, kaip draugėn sudė
jus Vatikano susirinkimą, Jung
tines Tautas ir pridėjus, bet pa
kaks atvirai pažvelgti j save — 
ne tikrovės drumzlėse, o idealo 
šviesoje.

Bažnyčios atsiskleidimas mo
derniajam pasauliui — tai ieš
kojimas vienybės tarp religijos 
ir kultūros. Naujaisiais amžiais 
religija ir kultūra iš tiesų taip 
išsiskyrė, kad nūnai, Ch. Daw- 
sono žodžiais, kultūra tapo kū
nu be sielos, o religija tęsia sa
vo izoliuotą egzistenciją kaip 
dvasia be kūno. Tai lygiai ne
lemta abiems šalims.

Gyvybiškai svarbu civilizaci
nę pažangą atremti į dvasines - 
moralines versmes, kad techni
nis žemei viešpatavimas neuž
gožėtų žmogaus rūpesčio savi
mi pačiu. Takiau siekti religijos 
ir kultūros ryšio viduramžine 
forma tereikėtų gilinti prarają, 
o ne užgrįsti, Naujaisiais am-
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mirties.
• Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai.
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• Ir nepremijuotieji gali būti vai

dinami.
• Muzikinių reikmenų paroda.
• Nauji leidiniai.
• Filmų įvairumai.
• Moterų gyvenimas. 

žiais kultūra laimėjo pasaulieti
nį savarankiškumą ir jo nebe- 
atsižadės. Šiandien praregime, 
kad ir pačiu krikščioniškuoju 
žvilgsniu nėra ko baimintis kul
tūros laimėto savarankiškumo. 
Ne pats kultūros savarankiškas 
plėtojimasis, o tik žmonių toli
mas nuo Dievo buvo sutapatinęs 
sekuliarizaciją su dechristianiza- 
cija.

Kaip pasaulietiškai savaran
kią kultūrą iš naujo susieti su 
religija, ją iš vidaus pašventi
nant paties žmogaus atsiskleidi
mu antgamtinei tikrovei? Pats 
žmogus yra pirminė krikščioniš
kosios dvasios vieta, o ne moks
linės teorijos, visuomeninės ideo
logijos, politinės santvarkos etc. 
Ne šios visos abstraktybės, o 
žmogus tiki ar netiki Dievą. Vie
nokią ar kitokią kultūrą pada
ro ta dvasia, kuria žmogus ją 
pripildo.

Bažnyčios ėjimas į dabarties 
pasaulį — tai visų mūsų pašau
kimas suteikti moderniajai kul
tūrai krikščionišką dvasią.

Bet negalima kitaip modernio
sios kultūros pašventinti, kaip 
patiems aktyviai jon įsijungiant 
— į mokslus, į menus, į visus 
visuomeninius rūpesčius. Kul
tūrinis aktyvumas tampa pačiu 
krikščioniškojo apaštalavimo 
imperatyvu. Regis, tai savaime 
aišku, ir vis dėlto taip dažnai 
neregima. Kai prieš keletą metų 
JAV vyko diskusijos dėl per 
menko katalikų kultūrinio įna
šo tame krašte, diskusijas baigė 
vienas prelatas žodžiu, kad Ame 
rikai reikia šventųjų, ne inte
lektualų. Lyg intelektualai ne
galėtų būti šventais ir lyg tik 
tamsuoliai tiktų į šventuosius! 
Svarbu pvz. moksle ne tik turė
ti savų mokslinių institucijų (jų 
niekada nestokota), o iš tiesų 
jomis įsijungti į mokslo kūrybą. 
Panašiai svarbu pvz. mene ne 
tik turėti bažnytinio meno atsto
vų (kur paklausa, ten visada 
atsiras ir pasiūla), o aplamai 
turėti didelio meno, kuris visus 
pasiektų savo krikščioniškuoju 
įkvėpimu. Dar labiau svarbu ne 
tiek turėti krikščioniškų visuo
meninių sąjūdžių, profesinių są
jungų, politinių partijų etc., kiek

žiburiuotoji pakrantė Nuotrauka R. Kisieliaus

idealistiniu nusiteikimu vado
vautis bendrojo gėrio reikalavi
mais.

Dabarties pasaulyje, kur 
krikščionys sudarome tik ma
žumą, kultūrinis aktyvumas ne
įmanomas be atitinkamo atvi
rumo. Ligi šiol krikščionis vis 
nemaža paralyžavo jautimasis 
tiesos savininkais visose srity
se. Turime Kristaus apreikštąją 
religinę tiesą, bet tai nelaiduoja 
mums tiesos pasaulietinėse sri
tyse. Pasaulietinėse srityse ne
turime jokios specialios pirme
nybės prieš kitus — nei privile
gijų, nei garantijų. Kad moksli
ninkas, menininkas ar visuome
nininkas yra tikintysis, tai dar 
niekuo nedaro savo srityje iški
lesniu už netikinčiuosius. Ir ne
tikinčiojo mokslininko, meninin
ko ar visuomenininko laimėji
mai nėra mažesni dėl to, kad 
jis netiki. Kultūros kūrime ly
giai visi dalyvaujame, todėl ir 
turime bendradarbiauti. Užsida
rydami nieko nelaimėtume, tik 
save pačius užsklęstume.

Jautėmės visur tiesos savinin
kais, bet tiesą laikėme lyg lais
vės varžtu. Kiek krikščionis ne
turi jokios pirmenybės pasaulie
tinėse srityje, tiek jis yra visiš
kai jose laisvas. Tik Dievo žodis 
yra nelygstama tiesa. Bet filo
sofinė sistema, jokia mokslinė 
teorija, jokia visuomeninė ideo
logija nėra krikščioniui stabas. 
Nieko žmogiška nereikia dogma- 
tizuoti galutine tiesa. Niekada 
tiesa galutinai neišsemiama, ir 
galutinė tobulybė niekada nepa
siekiama. Būtų nelemtas nesu
sipratimas vaizduotis supančio
tais (kaip neteisiai iš šalies esa
me vaizduojami) ir turinčiais. ir katalikiškumas. Išeivinėj si- 
vis tik kitus sekti. Esame laisvi j tuacijoj šis klausimas įgyja li- 
ieškoti sprendimų, nelaukdami, 
kol kiti kelius išbandys. Nesa
me pasmerkti tik vis vėlintis. 
Jei taip buvo, tai buvo mūsų pa
čių istorinė kaltė.

Niekas neužtveria mūsų nuo 
kitų. Kiek intymi vienybė sieja 
tiesą ir laisvę, tiek intymi vie
nybė krikščioniui laisvę sieja 
su meile. Nėra didesnio atviru
mo už meilę. Meilė peržengia vi
sas skirtybes. Kiek nuo ko be- 
nestokoti krikščioniškos drąsos

siskirtume, niekas krikščioniui 
nėra mirtinas priešas. Jokio 
žmogaus nereikia baimintis, su 
visais privalu kalbėtis. Šis krikš
čioniškasis nusistatymas kultū
rinį atvirumą pakelia į ekumeni
nį atvirumą.

Tautiškumas esmingai pri
klauso mūsų principams, kaip 

guisto aštrumo. Yra pagunda 
tautiškumą pervertinti, stovint 
prieš nutautimo grėsmę. Yra 
pagunda jį nuvertinti, norint pa
teisinti savo nutautimą. Iš vie
nos pusės gresia pavojus per 
siaurai suprasti tautinę ištikimy 
bę ir jos vardan užsiskleisti nuo 
bendrųjų rūpesčių. Bet gal būt 
daug aktualesnė grėsmė “platu
mos” vardan baimintis tautinio 
“siaurumo”. Taip dalykams 
esant, svarbu išlaikyti prin

cipinį žvilgį tautos klausi
mu — ne pliku lietuviškumu pa
sitenkinti, o jį įprasminti 
savo žmogiška gelme. Kaip jo
kia bendruomenė, taip ir tauta 
nėra stabas. Svetimas krikščio
niui nacionalizmas, kuris norė
tų tautą stabinti. Bet lygiai sve
timas ir internacionalizmas, ku
ris imasi tautas nuvertinti. 
Anksčiau tik nacionalistai mums 
prikaišiojo, kad statome Dievą 
aukščiau tautos, lyg Dievo išpa
žinimas reikštų tautos paneigi
mą. Tai buvo nesusipratimas. 
Bet yra nelemta šį nesusiprati
mą patiems sau prisiimti. Die
vas yra viskas, bet tai nereiškia, 
kad visa kita yra niekas. Tau
tinio abejingumo ramstymas 
krikščioniškais motyvais yra ne
lemtas nesusipratimas. Nerei
kia krikščionybės vertinti tik 
^priemone tautiniam išlikimui, 
bet lygiai nereikia jos versti ir 
argumentu tautiniam abejingu
mui.

Negali būti at-ko, išsižadan
čio Kristaus. Lygiai negali būti 
at-ko, abejingo lietuvių tautai. 
Ištikimybė Kristui mumyse ne 
slopina, o gaivina ištikimybę 
Lietuvai.

Jaunesniųjų santykis su gy
venamuoju kraštu yra skirtin
gas nuo vyresniųjų emigrantiš
kai atvykusiųjų. Nors ir kaip 
įsikūrus, emigrantui tas kraštas 
vis tiek liks nesavas. O tame 
krašte išaugusiam vaikui jis jau 
savas. Jie savaime tą kraštą my
li, ne tik yra jo piliečiai. Pripa
žinkime tai, nes taip yra. Bet 
lygiai tikra, kad esmingiau ne 
kur gimta, o iš kur gimta. Tau
tą sudaro ne kraštas, o žmo
nės. Ir Amerikoje ar Kanadoje 
gimstama lietuviu. Nėra ko sa
ve pačius neigti, dėl to, kad li
kimas gimtuoju kraštu lėmė ne
be tėvų kraštą. Reikia lygiai 
blaiviai priimti abeja: ir likimo 
lemtį ir savo kilmę. Kaip sude
rinti šiuodu dalyku? Nereikia 
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PALAIMA AR GRĖSME
Technikos šimtmetis išugdė 

specialistų dominavimą. Spe
cialistas, arba ekspertas yra 
tam tikros siauros srities ži
novas. Žmogus, norėdamas bū
ti specialistu, arba ekspertu, 
savo pažinimo ir valios galią 
sutelkia į siaurą sritį. Siaura 
ir gili specialybė yra specia
listo pasididžiavimas. Bet spe
cialistas ant savo specialybės 
aukuro sudeda labai aukštą 
kainą.

Susikoncentravimas į tam 
tikrą siaurą sritį yra ne kas 
kita, kaip didesnis ar mažes
nis atsiribojimas nuo kitų gy
venimo sričių ir sferų. Šito at
siribojimo išdava yra akiračio 
siaurumas ir net dvasinis ak
lumas. Pievos vabalas mato 
tik du ar tris žolės stiebus. 
Siauras vabalo akiratis yra vi
sas vabalo pasaulis. Bet va
balas gerai pažįsta kiekvieną 
žolės stiebo dalelę. Tik jis ne
mato pievos. Vabalas apie vi
są pievą neturi supratimo: pie
vos pažinimui jame nėra or
gano. Du ar trys žolės stiebe
liai yra vabalo specialybė.

Industrinis mūsų šimtmetis 
įvedė didelį darbo padalinimą. 
Aparatūros panaudojimui ir 
kiekvienam detaliam darbui tu
ri būti aukšto treniravimo spe
cialistas. Kiekvienas ateities 
žmogus turės įsigyti tam tik
rą specialybę. Specialybė yra 
visiškas siauros srities domi
navimas: žmogus apie savo 
sritį turi gilų nusimanymą. Bet 
iš kitos pusės, siauros srities 
dominavimas apvaldo patį žmo
gų : specialybė užpildo visą 
žmogaus galvojimą. Žmogus 
vis daugiau turi praleisti lai
ko prie specialybės darbų. 
Problemos, kurios yra už spe
cialybės ribų, žmogui pradeda 
visai nerūpėti. Žmogus dideliu 
savo užsidarymu specialybės 
darbuose ima net rodyti pasi
tenkinimą. Specialybė žmogų 
išskiria iš visuomenės.

Žinojimo pažanga, vis nauji 
atradimai ir atidengimai skal
domi į specialias sritis. Kiek
viena speciali sritis turi dide
lį palinkimą plėstis. Speciali 
sritis šituo būdu vėl pasidaro 
plati. Atskiras individas tada 
vėl negali jos aprėpti. Specia
li, bet labai išaugusi ir išsiplė
tusi, mokslo ir technikos sri
tis turi būti dalinama vėl į po- 
grupes ar subspecialybes. Spe
cialybės išsiplėtimas ir suskili
mas subspecialybėmis patį 
žmogų stumia vis prie siau
resnės srities: detaliems užda
viniams turi būti specialiai pa
rengtas žmogus.

Siauru specialėjimo keliu, be 
kitų mokslų, dabar eina ir me
dicina: seno stiliaus šeimos 
gydytojas traukiasi nuo tri
būnos. Tarp gydytojų vis dau
giau įsigali įvairių sričių spe
cialistai. Medicinos žurnalai 
skelbia neaprėpiamą masę spe
cialių straipsnių. Gydytojas 
specialistas domisi tik savo me
dicinos sritimi. Kitų medici
nos sričių jis aprėpti jau ne
gali ir net nenori. Kiekviena 
speciali mokslo sritis išugdo 
savo terminų kalbą, šita kalba 
darosi suprantama tik specia- 
'istams. Žmogus specialistas 

tuo būdu įsigyja tam tikro iš
didumo.

Specialybės žargonas specia
listą skiria nuo kitų žmonių. 
Doktorantas šiais laikais turi 
rinktis tik labai siaurą prob
lemą. Disertacijos terminai yra 
suprantami tik siauriems spe
cialistams : doktorantas turi 
vengti “perdaug plačių išsireiš
kimų”. Kiekviena disertacija 
turi iškelti naują problemą. 
Bet problemos naujumas yra 
tik srities siaurume.

Žmonės po tvano mėgino 
statyti Babelio bokštą. Bet 
bandymas nepavyko: kalbų 
įvairumas ir nesugebėjimas su
rasti bendrą kalbą nevedė 
prie tikslo. Norėta kalbėti vie
na kalba. Dabartinė mokslų 
situacija yra Babelio bokšto 
statybos antitezė: specialistai, 
norėdami originalumo, tolsta 
nuo bendros kalbos. Populia
rumas atrodo priešingas moks
lui. Bet tuo būdu ir patys 
mokslininkai pradeda vienas 
kitą mažiau suprasti. Bendres
ni mokslų terminai nuolatos 
keičiami specialiais. Specialy
bių kalba pašaliniam žmogui 
darosi beveik visai svetima. 
Šitaip susidaro Babelio bokšto 
minties antitezė.

Mokslų ir technikos suski
limas siauromis specialybėmis 
kuria naują žmogaus tipą. So
cialinė specialisto pozicija yra 
laisvas apsiribojimas mažu sa
vo specialios dirvos kampeliu. 
Specialistas mažo savo dirvos 
kampelio pažįsta kiekvieną net 
mažiausią griovelį. Kitų prob
lemų atžvilgiu specialistas ne
jaučia atsakingumo. Sritys 
anapus specialybės ribų spe
cialistui nerūpi. Kiekviena

(Nukelta į 2 psl.)
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"Žvilgsnis į ateitininką žmogų iš psichologinės pusės".

* Mūsų dvejom aplinkoms 
esant atskirtoms ir daugeliu 
atžvilgių dargi stipriai priešin
goms, yra taipgi proga rinktis 
iš kiekvienos ne tik tai, kas ge
riausio — kaip mes sau įpratę 
įsakmiai įtaigoti — bet ir tai, 
kas tuo ar kitu metu mums pa
lankiausia ar parankiausia. Iš 
tiesų neretai galime sau taip 
parankiai pasirinkti, kad iš gy
venimo išsideram laimėjimų be 
kovos. Vienalytėje aplinkoje, 
sakysim, užėmęs kokią nors po
ziciją, gali būti pasisakęs nepo
puliariai ir neturįs užnugario. 
Tokios nepopuliarios pozicijos 
atpildas yra tai, kad gali teisė
tai sau priskirti, jog esi drąsus; 
tokios pozicijos kaina yra ta, 
kad negali jaustis saugus. Ant
raip vertus, pasisakęs už po
puliariąją nuomonę, negali sa
vęs laikyti drąsuoliu, bet užtai 
saugu. Dvilypėje aplinkoje, ku
rioje mes esame, neretai sau 
susitvarkome dalykus taip, kad 
turim ir paskatinantį užnugarį 
ir teisę save laikyti kilniais iš
pažintojais nepopuliarių tiesų. Ir 
taip dėl to, kad kas vienoje iš 
mūsųjų aplinkų yra populiaru, 
taa kitoje dažnai labai nepopu
liaru. Telieka daiktą perkelti iš 
vienos į kitą aplinką, ir galime 
save sveikinti už kankinišką 
drąsą, nerizikuodami pasijusti 
vieniši ir nesaugūs. Jei, saky
sim, kuriuo klausimu lietuvių 
visuomenė yra perdėm "kon
servatyvi”, galim pasiskolinti 
atitinkamą “liberalinę’’ idėfją, 
amerikiečiuose gal labai popu
liarią, ir su ja lietuvių visuo
menėje skinti misionieriaus vai
niką. Arba atvirkščiai — tu
rėdami kone vienbalsį užnuga
rį lietuviuose, gali mokyti ame
rikiečius, kad reikia bombar
duoti Kiniją. Nei viena, nei ki
ta pozicija nebūtinai dėl to blo- 
ba, bet 
dvilypėj 
gundanti 
vatorium 
bės būti 
dus kaitalioji, kad nenuoseklus. 
Dviejose priešingose aplinkose 
kur kas lengviau, negu viena
lytėje, rasti užnugarį kone 
kiekvienai pozicijai. Pagaliau 
kraštutinį pavyzdį — ar nu
tartum nemokyti vaikų lietu
viškai iki mokyklinio amžiaus, 
ar nutartum neleisti jiems iki 
to laiko kalbėti angliškai, vie
noje ar kitoje aplinkoje galė
tum rasti daugybę dorų žmo
nių, kurie pritartų, dargi pagir-

galime matyti, kaip 
egzistencijoj susidaro 
proga būti ir konser- 
ir liberalu be galimy- 
apkaltintam, kad vei-

K

Siame numery.
Ne visus tematika baido.
Dr. A. Sužiedėlis apie dviejų 
aplinkų paunksmę.
Lietuvis dailininkas Gotlande. 
Atsiliepimai j J. Aisčio straips
nį “Niekšybė”.
J. Bagdono paroda New Yorke. 
Trečiosios dainų šventės reper
tuaras.
Modernaus meno apybraiža. 
Alb. Baranausko eilėraščiai. 
Sovietų romanų vingiai.
Televizija Vokietijoje.
Didysis žudikas-technika.
Nauji leidiniai, kultūrinė kronika 
Akademinės prošvaistės.

tų už drąsą vienaip ar antraip 
elgiantis.

★
Dvilypė egzistencija, nors pa

teikdama dėkingą dirvą leng
vam savęs įtaurinimui, sudaro 
ir tam tikrų žmogiškos kasdie
nybės sunkumų. Kiekvienas sa

Dr. Antanas Sužiedėlis
Nuotrauka St. Dabkaus

visaugos manevras ką nors kai
nuoja, kainuoja taipgi ir išnau
dojimas dviejų aplinkų savo 
silpnumams. Kaina būtent ta, 
kad nėr jau taip lengva ir pa
togu tarp dviejų aplinkų kopi
nėti, ir iš tiesų gali norėti kopi
nėti kuo mažiau. Dėl to tūlas 
jaunesnysis linksta kalbėti ang
liškai su lietuviu draugu, o tū
las vyresnysis nuo lietuviškos 
veiklos nežymiai “nusiima”. 
Betgi ir šiuo atveju — paleng
va mažinant sau tarp dviejų 
aplinkų kopinėjimų naštą — 
lieka eilė spragų, kurios leidžia 
žmogui išsiteisinti. Mūsų ma- 
žojon aplinkon kaip tik todėl, 
kad ji yra mažoji ir negali pa
tenkinti visų žmogaus reikmių, 
įsispraudžia nenuoseklumų, ku
rie įgalina žmogų mažiau sa
ve tarp dviejų aplinkų dalinti, 
o vis dėlto principinį dviem ap
linkom angažavimą išlaikyti. 
Pavyzdžiui štai koks nenuosek
lumas: stengiamės išlaikyt sa
vuosius, ir ypatingom pastan
gom jaunimą, lietuviškoje ap
linkoj; laukiame ir reikalauja-

Tapyba (aliejus, Brinken galerija)Eugenijus M. Budrys

me, kad kiek galima daugiau, 
kiek beįmanoma, kiekvienas 
reikštumės lietuviškoj aplinkoj 
— menu, skaityba, socialiniu 
bendravimu, laisvalaikio užsi
ėmimais. Betgi gražiausius pa
gyrimo atestatus surašom ir gi
liausiai galvas lenkiam tiems 
iš mūsų, kurie sėkmingai reiš
kiasi nelietuviškoje aplinkoj. Iš
leidęs knygą lietuviškai, gali 
likti nukryžiuotas, bet išleidęs 
angliškai stovėsi ant pedesta- 
lo. Didesnis regis Nuopelnas pri- 
simušti prie kokio nelietuvio 
svarbuolio — ministro ar kinų 
žvaigždės — ir ranką pakraty
ti, negu eilę metų aukoti šešta
dienius lietuviškai mokyklai. 
Jei kam nors išdega geresnis 
darbas gauti, tai paprastai ap- 
skelbiam, kad darban buvo “pa
kviestas”, ir liaupsinam, kad 
tautietis garsus. Šitokios pa
gerbimų hierarchijos akivaizdoj 
argi nežmoniška išsivesti tokią 
sau palankią formulę: reikia 
man kilti svetimtaučiuose, ir 
taipgi dėl Lietuvos labo reikia 
nuo lietuviškų rūpesčių nusiim
ti. Lieki ir taurus ir patogu, 
ypač kad tavo kilimo laipsnis 
ir vertė paprastai lieka tau pa
čiam įvertinti — niekas juk ne
parašys, kad kokioj mokslinin
kų konvencijoj tūlas paskaitė 

LIETUVIS DAILININKAS VIDURAMŽINĖJE SALOJE
Modernusis E. M. Budrys praeities šimtmečių pašonėje

Gotlando salą su Visby mies
tu senų senovėje Baltijos jū
roje priplaukdavo ir lietuvių 
pirklių laivai. Dabar ją pasiekė 
tremtinys lietuvis dailininkas 
Eugenijus Mindaugas Budrys. 
Sala garsi savo senove. Ten 
yra apie 100 bažnyčių, kurių se 
niausiu amžius siekia 1100 me
tus. Viduramžinėse bažnyčiose 
pilna gotikinių skulptūrų, spal 
vingų vitražų. Taigi sala yra tik 
ras dailininkų Eldorado, kuria
me, — kaip pats Budrys sako, 
— randi net penkis šimtmečius.

Dail. Eugenijus Mindaugas 
Budrys gimė 1925 m. Marijam
polėje. Jo tėvas Ignas buvo apy 
gardos agronomas inspektorius, 
žuvęs Stutthofo koncentracijos 
stovykloje 1943 m. Motina — 
juristė.

trumpą referatą vidurkinio ly
gio. O principiniam angažavi
muisi lietuviškai aplinkai rodos 
pakanka, kad neišsižadėtumei 
vardo. Pasaulio nuskriausti ir 
susirūpinę, kad nežūtume, mes 
instinktyviai reaguojame į kiek
vieną užtikrinimą, kad dar 
esam. Taigi tam, kuris garsiai 
pasako — “aš esu lietuvis”, “aš 
esu ateitininkas”, — sukeliam 
ovacijas. Tamgi, kuriam tikrai 
aišku, kas jis yra, paprastai ne
reikia garsiai kartoti, bet toks 
mažiau ir katučių tesulaukia.

Tapyba (aliejus, Brinken galerija)Eugenijus Mindaugas Budrys

Svarbu betgi suprasti, kad 
jei toji dvilypė egzistencija yra 
puri dirva silpnybių puoselėji
mui, tai dar nereiškia, kad ji 
būtinai turi būti tik taip ir iš
naudota, tik savo naudai pa
lenkta. Tvirtam žmogui, tikram 
savo verte, nes iš tiesų vertai 
gyvenančiam, nereikia pigių ke
lių, kad save tauriu praregėtų. 
Tvirtas žmogus puoselėja ne 
savisaugos manevrus, o darbą 
ir auką.

Tvirtasis žmogiškumas pilko
je kasdienybėje ir yra mūsų 
šios dienos pirinasis siekis. 
Mums reikia žmonių, ne kurie 
be atodairos tulžimi šlakštytųsi, 
o kurie būtų pajėgūs kitą pa
gerbti, rūpestyje padėti, varge 
paremti — nes tik. tokie žmo
nės pagerbs ir tėvų žemę, ir 
šaukiami talkon ją darbu ir 
auka parems. Mums reikia žmo
nių, kurie ne savo nauda ir 
saugumu tesirūpintų, o kurie

pateko į

Eug. Mindaugas Budrys Lie
tuvoje baigė Marijampolės gim 
naziją. 1944 truputį mokėsi ke
ramikos pas skulpt. V. Brazdžių 
Alytuje ir Merkinėje. Vokiečių 
išvežtas darbams,
Norvegiją, iš kur 1944 m. rude
nį pabėgo į Švediją. Ten teko 
dirbti miške. Po sunkaus kele- 
rių metų darbo gavo Balfo sti
pendiją ir studijavo tapybą pas 
prof. Isaac Gruenwald bei ki
tus mokytojus. Stockholme sa 
vo tapybos kūrinių parodas su
rengė 1961 ir 1963 metais.

Pasikalbėjime aprašytas 
pažymėta, kad šiais lai- 
dailininkui sunku pragy- 
iš savo meno, nes visuo- 
nėra nusiteikusi rūpintis 
prieaugliu bei jo globa. 

Gotlando saloje 1958 m. dai
lininkas pirko apleistą Fie ūkį, 
kurio akmens statybos trobesiai 
yra apie 140 metų senumo. Pa
dedamas draugų dailininkų ir 
vietos kultūrinių organizacijų, 
Budrys pirktuosius namus atre 
montavo. Ta proga viename 
iliustruotame švedų žurnale til
po pasikalbėjimas su dailinin
ku, 
ūkis, 
kais 
venti 
menė 
meno
Tenka pačiam verstis, kad ga
lėtum mene išreikšti save.

Dail. E. M. Budrys yra vedęs 
švedaitę, turi dvi dukteris, ku
rias auklėja lietuviškoje ir re
liginėje dvasioje, pats yra pat
riotas lietuvis, net karštas, už
sispyręs savo nusistatymuose. 
Dirba vietinėse kultūros organi 
zacijose, dėsto piešimą ir me
no dalykus mokykloje, turi lai
vą, su kuriuo mėgsta išplaukti 
į Baltiją pažuvauti. Mėgsta taip 
pat ir medžioti. Atvykus į sa
lą lietuviams, su jais iškeliaują 
į medžiokles.

būtų pakankamai savyje sau
gūs, kad galėtų bandyti, kas 
neišbandyta, tikėti ir tom tie
som, kuriom nepopuliaru tikėti, 
dirbti ir tada, kai niekas negi- 
ria ir nedėkoja — nes tik tokie 
žmonės tetiks į taikos korpu
są tėvynei atstatyti. Mums rei
kia žmogaus, ne kuriam svar- 

(Nukelta į 2 pusi.)

Dail. Budrys daugiausia ta
po. Jo tapyba yra gana orga
niška. Nerūpi jam dažo padėji
mas ar aiškus teptuko brūkš
nys. Dažą jis naudoja kaip me
džiagą, kuri turi spalvą. Taip 
jo paveikslas dažnai atrodo pu
siau išlipdytas. Esmėje tai duo
da tapybai tvirtumo ir besąly
ginį ryšį su dailininko idėja. Jo 
tapyboje nėra nereikalingo pa
gražinimo. Dirba abstrakčiai.

Labai domisi Amerikos meno 
raida ir su entuziazmu ieško 
naujų priėjimų savo darbuose.

P. JURKUS

Eugenijus M. Budrys prie savo 
namo Gotlande

NE VISUS TEMATIKA BAIDO
Prieš kiek laiko “New York 

Times Book Review” užklausė 
eilę žinomų asmenų, ką jie 
mėgsta skaityti, kas jiems pa
tiko skaityti tik grynam skai
tymo džiaugsmui. Tuos atsa
kymus išspausdino liepos 4 lai
doj. Apklausta buvo eilė rašy
tojų, finansininkų ir šiaip ži
nomų asmenų, pradedant prez. 
Johnson žmona Lady Bird ir 
baigiant New Yorko Yankees 
beisbolo komandos vadovu 
Johny Keane. Atsakymai yra 
gana įdomūs. Jei New Yorko 
miesto meras Wagner ir beis
bolo komandos vadovas sako
si labiau mėgstą istorinius vei
kalus, tai toks rašytojas Saul 
Bellow sakosi labiausia mėgs
tąs Gogolio “Mirusias sielas” 
ar Tolstojaus “Hadži Murat”. 
Už klasikus Dostojevskį ir 
Tolstojų pasisakė ir keletas 
kitų, gi šen. J. W. Fulbright 
pasisakė, kad mėgstąs Nobe
lio premiją laimėjusio jugosla
vų autoriaus Ivo Andrič vei
kalą “The Bridge on the Dri- 
na”. Kiti pasisakiusieji minėjo 
Šekspyrą, Balzaką, o taip pat 
ir eilę amerikiečių autorių.

Lady Bird Johnson gi pasi
sakė skaitanti Hemingway at
siminimų knygą “A Moveable 
Feast”, prancūzų autoriaus 
Jean Anuoilh “Time Remem- 
bered” ir amerikiečių auto
riaus, Nobelio premijos laure
ato John Steinbeck romaną 
“Winter of Our Discontent”, 
tai lietuviškai būtų “Mūsų ne
pasitenkinimo žiema”. Prie 
šios knygos, liečiant ne tik 
amerikiečių, bet ir mūsų lite
ratūrines temas, tektų ir stab
telėti.

Kaip žinoma, Steinbeckas 
parašė eilę romanų, kuriuo
se ne taip jau šviesiom spal
vom vaizduoja nemaža Ame
rikos gyvenimo momentų. Ta
čiau šis Johnsonienės mėgsta
mas romanas yra vienas iš 
tų, kuris vaizduoja kaip tik 
gana tamsų ne materialine 
bet .moraline prasme vieno 
Amerikos nedidelio miestelio 
gyvenimą. Tikrumoj vaizduoja 
vieno pardavėjo, dirbančio ita
lo maisto krautuvėj, gyveni
mą ir jo santykius su mieste

<

lio didesniais ar mažesniais 
valdininkais bei eiliniais gy
ventojais. Autorius jam įpras
ta humoro ir švelnios ironijos 
forma pristato eilę gyventojų, 
kurie yra sukčiai, besiveržią 
pirmyn ir tik beveik vienas 
krautuvės pardavėjas yra tei
singas. Tačiau, ir jis apskun
džia italą, jog šis nelegaliai at
vykęs į Ameriką, kad būtų iš
tremtas ir taip pigiai parda
vėjui perleistų krautuvę. Tas 
pats teisuolis nori apiplėšti 
banką, bet jam nepasiseka, 
gudriai išvilioja iš alkoholiko 
žemę ir iš viso jis nė kiek ne- 
geresnis už kitus, kurie vaiz
duojami sukčiais, bet kadangi 
prie suktybių pripratę, tai jie 
to net nebejaučia. Veiksmas 
vyksta 1960 rinkiminiais me
tais, ir todėl atskleidžiama 
dar daugiau šunybių. Svar
biausia, kad tas tariamas są
žiningas žmogus, yra nors są
žinės graužiamas, gi jo sūnus, 
apgaudamas televiziją, jau 
net nebejaučia sąžinės grau
žimo, nes, girdi, visi taip daro.

Romanas daugiau realisti
nis, tačiau įmaišoma ir nerea
lių istorijų, kaip talismanas, 
kuris išgelbsti tą vadinamąjį 
sąžiningąjį krautuvininką nuo 
savižudybės. Nemanytume, 
kad šis Steinbecko romanas 
priklausytų prie jo gerųjų kū
rinių, nors rašytojas yra pa
tyręs ir rašyti moka, bet 
mums čia įdomiau romano 
tematika. Kūrinys, pasakytu
me, yra tik šešėlinės Ameri
kos pusės vaizdas. Jei kuris 
lietuvių rašytojų panašiai pa
vaizduotų kokį nors Lietuvos 
miestelį arba kokią išeivijos 
koloniją, būtų apšauktas sa
vo tėvynės šmeižiku, tačiau 
Steinbecko knygą net paties 
prezidento žmona laiko viena 
geresne, įdomesne ir verta 
skaityti. Juk iš tikrųjų ne tiek 
svarbu, ar buvo toks miestelis 
ar nebuvo, bet svarbu, kad 
būtų literatūriškai tikra. Bū
tų gera, kad ir lietuviams au
toriams būtų taikomas lietu
vių skaitytojų toks mastas, 
kokį taiko kitų kraštų skaity
tojai. Pas mus būtinai norima,

(nukelta į antrą puslp.)
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NUOMONIŲ KRYŽMOSE
Kongresinio simpoziumo minties ir frazių tėkmė

Septintajame Ateitininkų fe
deracijos kongrese, liepos 3-4 d. 

* Toronte, Kanadoje, pirmosios 
dienos popietyje smalsiausioji 
programos dalis buvo ypač gy
vai dr. Kęstučio Keblio praves
tas simpoziumas, diskutuojant 
ateitininkų laikyseną šiandieni
nių tautinių ir tarptautinių 
problemų atžvilgiu. Įdomiai sim 
poziumo dalyvių nuomonėms 
kryžiuojantis, simpoziumas vie
tomis įgavo jaunosios ir vyres
niosios kartos dialogo pobūdį, 
neišsitekdamas vien tik ateiti
ninkijos rėmuose. Šia prasme 
simpoziume keltosios mintys 
daugeliu atžvilgių yra aktualios 
ir bendrai visai išeiviškajai mū
sų visuomenei. Tai turėdami 
mintyje, nors kondensuotu sa
kiniu, norime čia duoti mūsų 
skaitytojams simpoziumo min
ties tėkmę, jo dalyvių ir publi
kos reagavimą ryškesnėse po
kalbio frazėse.

Simpoziumo dalyviai, be jo 
moderatoriaus dr. Kęstučio Keb 
lio, dar buvo: kun. dr. F. Juce
vičius; kun K. Trimakas, SJ, 
Studentų ateitininkų sąjungos 
dvasios vadas; A. Kasiulaitis ir 
J. Boguta, buvęs Studentų atei
tininkų sąjungos pirmininkas.

Toliau tegu kalba patys sim
poziumo dalyviai.

K. Keblys (simpoziumo mo
deratorius) : Mūsų šios dienos 
tema savo esmėje yra atvirumo 
ir savitumo problema. Viena iš 
pagrindinių atvirumo savybių 
yra atsinaujinimas. Šiuo metu 
mus ypač domina: atvirumas 
Bažnyčioje, atvirumas lietuviš
koje visuomenėje ir atvirumas 
ateitininkuose. Tačiau atvirumą 
ne vienas galėtume aiškintis

v

Siame numery:
• Lituanistika pasaulio bibliotekose
• Nuomonių kryžmose.
• Nauji vėjai lietuviškųjų plokš

telių turinyje ir formoj.
• Lietuva 1900 .metų Pasaulinėj 

parodoj, Paryžiuje.
• Laiškas iš po nebepakeliamo jau 

tilto.
• Afrikietiškoji apybraiža.
• Savaitė Vokietijos TV progra

moje.
• Vlado Šlaito eilėraštis.
• Didžiausias pasaulyje meno tur

gus.
• Dėl naujos kai kurių laikraščių 

praktikos.
• Naujas chemijos daktaras.
• Kultūrinė kronika.
• Filmų įvairumai.
• Moterų gyvenimas. 

Fontanu vėsinama# "pasaulis” New Yorko parodoje. Nuotr. Vytauto Maželio

dvejopa prasme: teigiama ir 
neigiama. Kaip mes supranta
me atvirumą?

Kun. K. Trimakas: Kiekvie
nam žodis gali reikšti ką kitą. 
Man ir atvirumo ir savitumo 
savybės suprantamos labai tei
giama ir pozityvia prasme. At
virumas yra pats tikrasis kelias 
į savitumą. Atvirumas viskam, 
kas tik žmogų supa.

J. Boguta: Pirmoje eilėje rei
kalinga tolerancija, žmogaus ir 
minties supratimas. Tačiau at
siskleisti minčiai, tai nebūtinai 
ją pasisavinti.

Kun. F. Jucevičius: žarstome 
dialektines sąvokas. Neretai 
laike apie tą patį laiką galvoja
ma kitaip. Atvirumo klausime 
reikia žmones imti tokius, kokie 
jie yra.

A. Kasiulaitis: Mūsų atvirumo 
ir savitumo sąvokos yra tokios 
plačios, kad mums čia reikėtų 
turėti tam tikrą konkretų objek
tą ir tik jo kontekste sąvokas 
aiškintis ir ieškoti gyvenimiško 
sprendimo.

K. Keblys: Tad pasukime kal
bą į konkrečias apraiškas. Sa
kysim, kodėl Bažnyčioje dabar 
pabrėžiamas atvirumas ?

Kun. K. Trimakas: Bažnyčia 
pradeda suprasti pačią giliau
sią ir tikrąją Evangelijos min
tį. Užmezgamas dialogas net su 
ateistais. Iškeliama pasauliečių 
reikšmė Bažnyčioje.

J. Boguta: Man atrodo, kad 
Bažnyčia ėjo savo keliu, o pa
saulis savo. Dėl to pasidarė bū
tina šiandieninė reformacija ir 
atvirumas gyvenimo eigai.

Kun. F. Jucevičius: Bažnyčios 
atvirumas pasidarė ne kokia 
Suvažiavimo pramoga, bet bū
tinybė. Gal ir per daug kieno 
nors anksčiau pareikštų nuomo
nių buvo beveik sudogminta. Ta 
čiau šiandien krikščioniškos 
žmonijos grupės jau randa daug 
kur bendrą kalbą. Mes visi tam- 
pam krikščionimis. Mums lig 
šiol trūko tik paties svarbiau
sio — artimo meilės.

A. Kasiulaitis: Būti atviram 
tai dar nereiškia, kad reikia vi
sus apglėbti. Pirmiausia atviru
mas savitume. Niekas neprieš
tarauja, kad vietoj raidės turi 
būti pastatyta meilė. Tačiau bū
tiniausias dulkių nuvalymas sa
vo paties viduje. Savęs atnau- Į 
jinimas — pirmoje vietoje.

Solistė Aldona Stempužienė

Simpoziumo įkarštyje... Iš kairės į dešinę: pašnekesio moderatorius dr. Kęstutis Keblys, A. Kasiulaitis, kun 
K. Trimakas ir J. Boguta. Nuotrauka S. Dabkaus

K. Keblys: Įdomu, koks turė
tų būti atvirumas tam, kuris 
netiki ?

J. Boguta: Norėčiau tik pri
durti, kad ne ekonomija ar po
litika duoda svarbiausius atsa
kymus, bet religija.

Kun. K. Trimakas: Netikintis 
nėra nemoralus žmogus, bet tik

tiesos ieškotojas. Reikia jį su
praski ir užmegzti su juo ry
šius. Sienų sunaikinimas — mū 
sų darbas.

A. Kasiulaitis: Atvirumas yra 
iššūkis visiems katalikams at
siverti. Tai sunki pareiga.

Kun. F. Jucevičius: Kristus 

NAli.ll VEJAI LIETUVISKVJU PLOKŠTELI!!
TURINYJE IR FORMOJ

J. 2ILEVIGIUS

Praeitą žiemą žinomoji mū
sų solistė Aldona Stempužienė 
buvo nuvykusi Vak. Vokieti
jon ir Stuttgarte, 30 narių sim
foniniam orkestrui pritariant, 
įdainavo 22 ilgo grojimo kūri
nius į plokštelę, šešiolika kūri
nių paruošė komp. Darius La
pinskas, senoviškas mūsų liau
dies melodijas harmonizuoda
mas dabartinės muzikos būdu 
ir, paruošęs simfoniniam orkest 
rui, pats dirigavo įgrojimus.

Daug pasakanti aplinkybė

Komp. D. Lapinskas dirba vo

kiečių teatruose vienur kaip 
kompozitorius, sukurdamas tam 
tikras dalis dramatiniams ar 
operetinio pobūdžio veikalams, 
statomiems Miuncheno, Vienos 
ir kt. operose, kitur jis dirba 
kaip aktyvus muzikas — kom
pozitorius sceniniuose pastaty
muose. Reiškia, jis yra šių die
nų muzikos kūrėjas ir aukštai 
vokiečių vertinamas, jei iš dide 
lio skaičiaus savų vokiečių kom 
pozitorių prieauglio jis, svetim 
tautis, parenkamas. Ši aplinky 
bė daug ką pasako ir pati už 
save kalba. Kaip sakyta, komp. 
D. Lapinskas yra paruošęs vei 
kalus, kuriuos solistė Aid. Stem 
pužienė, pačiam autoriui vado
vaujant, įdainavo į juostelę, iš 
kurios šį rudenį bus pagamin
tos plokštelės.

Į lietuviškos sielos gelmes

Komp. D. Lapinskas ilgai stu 
dijavo lietuviškas dainas, arti 
su jomis susigyveno ir, parin
kęs pačias būdingiausias, nau
josios muzikos būdu jas harmo 
nizavo. Yra nemaža senų — se
niausių dainų, kurios vos tik 
keliais garsais tesinaudoja, bet 
komp. D. Lapinskas taip įdo
miai jas įvilko į modernios mu 
zikos rūbus, jog atrodo, kad 
šios archaiškos, siaurutės melo
dijos kitaip harmonizuoti ir ne
begalima. Eiliniam klausytojui 
sunku išspręsti, ar melodija sa
vo nuotaika paskatino tik to
kią, o ne kitokią harmoniją pa 
naudoti ar toje harmonijoje ši 
melodija užgimė, pvz.: raudoje 
“Vaikštinėjo tėvelis” ir “Kad 
jau saulutė”, o taip pat sutar
tinėje “Unčių tupi trys pulke
liai” ir kitos. Čia autorius paro
do savo sugebėjimus, įsigilinda
mas į lietuvio sielos gelmes, jas . 
iškeldamas viešumon. Tai pada- 

turi vargo ir su mumis — jis 
kenčia ir manyje ir netikintyje.

K. Keblys: Laikas būtų kal
bėti apie atvirumą ir savitumą 
mūsų lietuviškoje visuomenėje.

J. Boguta: Lietuviuose apstu 
kažkokio užsikirtimo. Sakysim,

(Nukelta į 2 psl.)

ryti tegali tik didelių gabumų 
kūrėjas. Kiekvienas dalykėlis, 
nors ir trumpas, yra tobulai 
apipavidalintas, kurį, anot Vaiž
ganto posakio, galima “deiman
čiuku”” pavadinti. Instrumenta- 
cija tiek įdomi ir polifoninė, jog 
ir nespecialistas su įdamumu 
klausys, nes ji nauja mūsų tar
pe, tokių įgrojimų plokštelių 
iki šiol neturėjome. Harmonija,

(Nukelta į 2 pusi.)

Kompozitorius Darius Lapinskas

LITUANISTIKA PASAULIO 
BIBLIOTEKOSE

Be lietuviškos knygos ir 
knygos apie bet kokį lietuvy
bės pasireiškimą neįmanomas 
joks tos lietuvybės pažinimas. 
Rodos aišku, neabejotina, ta
čiau... Šiandien be lietuvių kai 
bos pažinimo lyginamasis kal
bų mokslas neįmanomas, tad 
nenuostabu, kad susidomėji
mas mūsų kalba pasaulio 
mokslo įstaigose, bibliotekose 
vis didėja. Su tuo neatskiria
mai rišasi augantis susidomė
jimas ir lietuvių etnografija, 
istorija bei literatūra ir apla
mai lituanistika. Šitai savai
me kelia reikalą patiems lie
tuviams rūpintis,‘kad kiek ga
lima daugiau tokios literatū
ros pasiektų pasaulio viešą
sias, o ypač mokslo įstaigų ir 
universitetų bibliotekas. Kaip 
visa ši problema atrodo prak
tikoje ?

Vien JAV yra daugiau kaip 
penkiolika tūkstančių viešųjų 
bibliotekų. Kolegijų ir univer
sitetų JAV esama apie 1,700, 
kurių visi turi gausias ir tur
tingas bibliotekas. O kur dar 
kitų kraštų mokslo įstaigos 
bei bibliotekos. Tiesa, ne vi
sos bibliotekos domisi kalbo
tyra, ne visos turi literatūros 
svetimomis kalbomis plačius 
skyrius. Tačiau ir šita pras
me sumažinus mums rūpimų 
bibliotekų skaičių, vis dėlto 
matysime, kad JAV, Kanado
je ir Europos kraštuose dar 
apstu bibliotekų, kuriose yra 
ar pilnateisiškai galėtų būti 
ir lituanistinė literatūra.

Mums čia rūpi du klausimai. 
Vienas — turėjimas duome
nų apie lituanistinę literatūrą, 
jau esančią kurioje nors vie
šojoje bibliotekoje: pvz.
New Yorko viešojoj bibliote

koj, Pennsylvanijos universi
teto bibliotekoj, Chicagos len
kų dviejose bibliotekose, Pa
ryžiaus Adomo Mickevičiaus 
vardo bibliotekoje ir dar ko
kiose trisdešimt (laisvojo pa
saulio) bibliotekų lentynose 
yra sutelkta gana daug lite
ratūros, liečiančios ypač Lie
tuvos istoriją. Tačiau labai 
mažai kas tėra žinoma apie 
kitas bibliotekas, kuriose yra 
mažesni, dažniausiai dar atsi
tiktiniai lituanistinės literatū
ros lobiai. Tuo tarpu ir mums 
patiems ir svetimtaučiams, 
susidomėjusiems lituanistikos 
klausimais, svarbu žinoti, 
nors ir apgraibomis, kur, ko
kioje bibliotekoje galima ras
ti tą ar kitą, ypač retesnį lei
dinį.

Antras klausimas (gal net 
svarbesnis už pirmąjį) — tai 
mūsų pačių pastangos, kad 
viešosios pasaulio bibliotekos, 
o ypaš bibliotekos tų kraštų 
kuriuose esama lietuvių išei
vių, rinktų, katalogizuotų ir 
naudotų lituanistinę literatū
rą.

Bibliotekos, paprastai, pir
mučiausia rūpinasi gauti to
kią knygą, kuri, tos bibliote
kos vadovybės manymu, gali 
būti reikalinga vietos moks
lininkams, skaitytojams. Ypač 
bibliotekos rūpinasi gauti to
kias knygas, kurių bibliote
kos skaitytojai reikalauja, 
nuolat jų klausdami, štai čia 
lietuviai, gyvenantieji bet ku
riame pasaulio užkampyje, 
gali labai daug padaryti. Ne
abejotina, jog kuo daugiau 
lietuvių viešosiose ir mokslo 
įstaigų bibliotekose klaus bei 
reikalaus knygų lituanistikos 
klausimais, knygų lietuvių kai 
ba, tuo bus didesnis tikrumas, 
kad tų bibliotekų vadovybės 
susirūpins tokią prašomą li
teratūrą gauti, susirūpins plės 
ti ar įsteigti lituanistikos sky
rių, susirūpins jį sistemingai 
plėsti, pasistengs biblioteko
je gautas tokias knygas grei
čiau kataloguoti ir leisti jo
mis naudotis.

Savaime suprantama, jog 
tai pirmiausia įmanu ten, kur 
gyvena didesnis lietuvių skai
čius, kur lietuviai ne tik nesi
drovės viešai pasisakyti lie
tuviais, bet ir rūpinsis, kad 
lituanistinė medžiaga užimtų 
jai moksle deramą vietą. Šis 
klausimas turėtų būti svarsto 
mas ir Pasaulio lietuvių bend
ruomenės ir kiekvienos lietu
vių organizacijos veiklos pla
ne. Leidyklos gi turėtų rūpin
tis, kad jų išleistos knygos 
pasiektų kuo didesnį bibliote
kų skaičių, o visi lietuviai, 
kad bibliotekos rūpintųsi gau
ti lietuviškąsias knygas.

Prisimintina, kad jaunosios 
kartos lietuviai, eidami šiame 
krašte mokslus, net patys jau 
profesoriaudami, daugiausia 
čionykštes bibliotekas ir vars
to. Jiems visada yra auksinė 
proga paspausti jų vadovybę, 
kad įsigytų daugiau lituanis
tinių knygų. J. Dn.
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Vienybės ilgesys
Vyskupas Pranas Brazys apie moderniojo pasaulio ir lietuvių, tautos dvasinę vienybę

a
Laisvosios Europos lietuvių 

vyskupui Pranui Braziui šią va
sarą lankantis JAV ir Kanado
je, redakcija svečiui raštu įtei
kė keletą klausimų vienybės te
ma. Pasauliui atsidūrus keistoje 
situacijoje, kada atominio karo 
grėsmėje nemažiau kalbama ir 
apie žmonijos vienybę, gerbia
mojo Ganytojo nuomonė, temą 
jungiant dar ir su lietuviškuoju 
aspektu, yra ne tik įdomiai 
smalsi, bet ir didžiai prasminga. 
Redakcijos klausimus ir vysk. 
Pr. Brazio raštu grąžintus at
sakymus čia ir pateikiame mūsų 
skaitytojams.

★
— Ekscelencija, pastaraisiais 

metais ilgiau užsibuvote Euro
poje ir po trumpos viešnagės 
Amerikoje vėl ten grįšite. 
Mums, šiame Naujajame Pasau
ly begyvenantiems, visada yra 
be galo smalsu, kaip viskas ten 
klostosi Senajame Žemyne, kurio 
dvasios vaikais jaučiamės ir čia. 
Sakysim, mokslams, o ypač tech
nikai augant ir jų hegemonijoj 
pasauliui tam tikra prasme ma
žėjant, kartais girdime kalbant 
ar skaitome raštuos, kad pasau
lis rieda į kažkokią dar sunkiai 
suvokiamą žmonijos vienybę. 
Vienybės sąvoka dažnai išnyra 
ir Vatikano Antrajame Bažny
čios susirinkime. Įdomu būtų iš
girsti, kaip į tokias įvairiapras- 
mes vienybes žiūri pati Europa, 
kurioje kaip tik yra margaspal
vis tautų ir jų savitų kultūrų 
įvairumas ? Ar šiandieninis euro
pietis jau ima jaustis bendro li
kimo europiečiu, kad ir kultūri
ne bei dvasine prasme, kai net 
katalikiškoje Italijoje tautos dva 
sinis dvilypumas, komunizmui 
randant palankią dirvą, vargu 
reiškia tik įvairumą vienybėje.

— Neįmanoma būtų čia pat 
duoti trumpą ir išsamų atsaky
mą į taip gilų ir komplikuotą 
klausimą. Viena tačiau aišku, 
kad pasaulis siekia vienybės. 
Kur suyra vienybė, įsigali chao
sas ir mirtis. Dvasia ir medžia
ga yra labai skirtingi dalykai, 
bet be jų vienybės nėra žmo
gaus. Žmogus ir Dievas yra be 
galo skirtingi, tačiau žmogaus 
tikslas yra susivienyti su Die
vu amžinai, šv. Paulius sako, 
kad visata yra pašaukta į vie
nybę su Kristumi ir vaitote vai
toja, kolei to nepasieks. Jo šū
kis “Visa suvienyti Kristuje” 
veda į atstatymą pirmykštės

Šiame numery:
• Vysk Pr. Brazys apie modernio

jo pasaulio ir lietuvių tautos 
dvasinę vienybę.

• Ar keičiasi švč. Sakramento 
įmoksiąs?.

• M. Vaitkus apie Juozą Vaičkų.
• Dail. Pr. Lapė ir jo kūryba.
• Afrikietiškoji apybraiža.
• Aloyzo Barono eilėraščiai.
• Iš Liet, katalikų mokslų aka

demijos veiklos.
• Lietuvių kūryba svetimtaučių 

bažnyčiose ir jos situacija sa
vosiose.

• Kodėl paskirtos trys jaunimo 
literatūros premijos?

• Pasaulio poetų festivalis Itali
joje.

• Ligi šiurpulio dramatiškas J. 
Bagdonas.

Dievo tvarkos, kuriai priešta
rauja nuodėmė. Visa žmonija 
esmėje ilgisi ir siekia vienybės, 
bet nuodėmė, bet nepaisymas 
Dievo tvarkos ją griauja. Nėra 
nieko antisocialesnio ir pa- 
vojingesnio žmonijai, kaip ne
apykanta alsuojanti ir tvarką 
sprogdinanti nuodėmė, kuri pri 
pildo kalėjimus ir paverčia šią, 
rojui skirtą žemę degančiu pra
garu. Todėl nenuostabu, kad ir 
Europoje yra gyvas vienybės il
gesys. Bendroji Europos rinka, 
kultūrinis bendravimas ir net 
politinio apsijungimo siekimas 
yra ryškus dabartinės Europos 
gyvenimo bruožas. Tačiau šalia 
šios pozityvios vienybės tenden
cijos tiek atskirų tautų vidaus 
gyvenime, tiek ir tarptautiniuo
se santykiuose aiškiai pastebi
mas ir skaldančių, antisociali
nių jėgų veikimas. Šių dviejų 
tendencijų kova yra nupuolusios 
žmonijos kasdienė tikrovė ir jos 
istorijos tragiką.

★
— Pasauliui technikoje lydan 

tis į tuos pačius bendruosius 
bruožus, tačiau išsilaisvinusių 
bei pavergtųjų tautų proble
moms neapvaldomai sproginė
jant, rasių bei ideologijų įtam
pai didėjant, ar toks pabrėžti
nas vienybės linksniavimas nė
ra tik utopija, iliuzinis ramini- 
masis, nenorint atviromis aki
mis pažvelgti į apokalipsinę žmo 
nijos dvasios realybę ?

— Reikia saugotis per grei
tų, trumparegiškų sprendimų. 
Krikščionybė tiki, kad Dievas su
tvėrė pasaulį vienybei įvairy
bėje ir savo Apvaizda veda į 
ją, nežiūrint laisvo žmogaus 
nuodėmingų prieštaravimų. Kaip 
gyvybė, taip ir vienybė reika
linga maisto ir priežiūros. Ji 
neateina savaime, bet gali būti 
laisvo žmogaus pastangomis iš
kovota. Vienybė nėra dovana, 
ji yra visų pareiga ir sąmonin
gai siekiamas tikslas. Ir todėl 
labai svarbu dažnai ją prisimin
ti, gyvai įsisąmoninti ir nuolat 
savo veikime bei gyvenime prieš 
akis turėti. Naciai ir komunis
tai nuolatine, sąmoninga pro
paganda tik keletą iškreiptų 
idėjų įkalė žmonėms į galvą, o 
kaip sujudino pasaulį! Idėja, (Nukelta į 2 pusi.)

Trakų pilis ir Galvės ežeras vasaros vidudienį Nuotrauką m. Fligelio

pirma negu tampa kūnu ir vei
kia, turi sutapti su mūsų pro
tu ir širdimi.

★
— Ar nūdienėje žmonijos dva 

sios maišatyje Visuotinio Baž
nyčios suvažiavimo keliamos 
meilės, laisvės ir broliško apsi
jungimo idėjos gali būti veiks
mingos ir lemti kuria nors pras 
me žmonijos ateitį, kai kitos re
ligijos (sakysim, islamas, net 
ir suaktyvėjęs statiškasis bu
dizmas) vargu ar linkę eiti ta 
pačia kryptimi ir atsisakyti se
nosios, karingosios nuotaikos?

— Krikščionybė yra visos 
žmonijos dvasinės kultūros rau
gas, kuris pamažu ir nejučiomis 
kelia visą masę. Visuotinis Baž 
nyčios susirinkimas nori išva
lyti ir sustiprinti šitą raugą. Jo 
veikimą neišvengiamai pajus 
visa žmonija, nes žmogaus šir
dis, išėjusi iš Dievo rankų, yra 
natūraliai krikščioniška, t. y. 
savaime ilgisi nuodėmėj praras 
tos vienybės su Kristumi.

★
— Grįžtant prie grynai lietu

viškųjų problemų, būtų įdomu 
patirti, kaip Ekscelencija verti
nate nūdieninę lietuvių tautos 
dvasinę situaciją? Ar galima 
čia būtų kalbėti apie lietuviš
kosios dvasios vienybę, kai ta 
dvasia yra plėšoma ir grubaus 
bedieviškojo komunizmo ir ne
retai pasimeta tarp dvasią mig
dančio ir Vakaruos klestinčio 
hedonizmo? Ar ji savo pagrin
duos dar tebėra likus nepažeis
ta ir kurie turėtų būti jos atei
ties profilio pagrindiniai bruo
žai?

— Nežiūrint smulkesnių ar 
stambesnių susproginėjimų, mū
sų tauta yra vieninga. Tėvynė
je ji pereina kryžminės ugnies 
bandymą, kuriame pelai ir šiau 
dai dega, bet tikri grūdai dei
mantais žėruoja. Ilga ir kru
vina ginklo rezistencija yra per 
ėjusi į tylų, gerai užmaskuotą 
pasipriešinimą, kuris yra kie
tas ir lankstus, kaip plieno spy
ruoklė. Nėra abejonės, kad ir 
įtakingose valdžios bei partijos 
eilėse esama nepalaužiamų pat

Vyskupas Pranas Brazys Nuotrauka V. Maželio

riotų ir krikščionių, kuriais ka
da nors galėsim didžiuotis.

Nežiūrint to, persekiojimo rep 
lės vis labiau spaudžia, taip kad 
ir lietuvybė, ir krikščionybė yra 
mirtiname pavojuje. Paskutiniu 
laiku buvusieji mūsų tėvynėje 
pasakoja apie sparčiai didėjantį 
rusų kalbos įsigalėjimą įstai- 
ose, autobusuose ir kitose vie
šose vietose. Vilniuje krautuvių 
ir įstaigų iškabos pirma rašo
mos rusų, paskui lietuvių kalba. 
Fabrikuose ir įstaigose vadovau
ja ir geresnes vietas užima ru
sai. Tikintieji, ypač kunigai yra 
lygiai taip pat traktuojami, 
kaip žydai prie Hitlerio. Ant jų 
galvų kiekvienas gali pilti pa
mazgas ir pagiežą. Sugalvoti 
nebūtas istorijas ir keisčiausius 
nusikaltimus, ir jie neturi jokios 
galimybės pasiteisinti ar gintis 
nei viešu žodžiu, nei spaudoje, 
nei teismuose. Padėtį apibūdi

na kad ir atsitikimas su vysku
pu Slatkevičium, kuris viešai 
spaudoje buvo apkaltintas pavo 
gęs valdiškų malkų, nors tikro
vė buvo labai paprasta ir bū
dingai skurdi: jis buvo paste
bėtas benešąs sausų žabų iš miš 
ko valgiui pasišildyti. Kunigų 
amžiaus vidurkis labai aukš
tas, o į vienintelę seminariją 
Kaune teleidžiama priimti vos 
po vieną kandidatą iš kiekvienos 
vyskupijos. Kad nebūtų jaučia
mas kunigų trūkumas, kasmet 
metodiškai uždaroma vis dau
giau bažnyčių. Padėtis yra tra
giška, nes lietuvybė ir krikščio
nybė, tiedu svarbiausi tautos 
pasipriešinimo ramsčiai, vis 
žiauresniais smūgiais yra ker
tami. Jų abiejų išlaikymas šian 
dien yra gyvybinis mūsų tautos 
rūpestis.

AR KEIČIASI
ŠVČ. SAKRAMENTO 

MOKSLAS?

Kai vyksta Visuotinis Baž
nyčios susirinkimas ir daro
mos toli siekiančios Bažny
čios reformos, kartais kyla 
klausimas, ar nesikeičia kai 
kurios Bažnyčios pažiūros, ku 
rios iki šiol buvo laikomos la
bai tvirtomis. Taip, liturgijos 
reforma stipriai palietė mūsų 
pamaldas. Dar stipriau tai pa
jusime per kelerius metus. Ta 
proga kai kam kyla klausi
mas: ar švč. Sakramento 
mokslas nesikeičia? Ar nesi
keičia ta mūsų iki šiol tvirtai 
laikyta tiesa, kad Švč. Sakra
mentas yra Kristaus kūnas ir 
kraujas ?

Į tai reikia atsakyti, kad 
tai nesikeičia. Bažnyčios tikė
jimo tiesos, tos, kurias vadi
name dogmomis, vieną kartą, 
kaip tokios, paskelbtos, nie
kada nesikeičia. Jos turi di
džiausią galimą tiesų tvirtu
mą. Tačiau gali keistis mūsų 
laikysena tų tiesų atžvilgiu. 
Gali keistis būdas, kuriuo mes 
tas tiesas panaudojame savo 
gyvenimui. Taigi būdas, ku
riuo mes prieiname prie Švč. 
Sakramento liturgijos refor
mos dėka, atrodo, žymiai pa
sikeis. Tiesa, to pasikeitimo 
mes nepajusime staigiai, bet 
ilgainiui tai bus daugiau jun
tama. Mes čia norime at
kreipti dėmesį į keletą mo
mentų, kuriais, atrodo, keisis 
mūsų santykis švč. Sakramen 
to atžvilgiu.

Pirmasis dalykas, j kurį 
mes turime atkreipti dėmesį, 
yra tai, kad Švč. Sakramen
tas nėra kokia atskirai nuo 
visko stovinti vertybė, bet yra 
priemonė mus sujungti su 
Kristumi.

Švč. Sakramentas yra tam, 
kad mes jame matytume Kris 
tų. Kartais mūsų sakramen
tai suatomina Kristų. Mes 
garbiname Švč. Sakramentą, 
bet negarbiname Kristaus. O 
tuo tarpu, kai Kristus įsteigė 
Švč. Sakramentą, jis įsak
miai įsakė: “Tai darykite ma
no atminimui”.

Dėl tos priežasties liturgijos 
reforma šiandien eina ta kryp 
timi, kad mes Švč. Sakramen
to proga suartėtume su Kris
tumi, kad mes vertintume šį 
suartėjimą, žinoma, mes tu
rim išmokti vertinti patį 
Kristų. Bet tai yra atskira 
tema. Suartėjimas su Kristu
mi čia yra aukščiausio ir tamp 
riausio laipsnio. Taip kaip vai 
gomos medžiagos stato mūsų 
kūną, atgaivina jo jėgas, pa
pildo išsisėmusias jo dalis, 
taip Kristus nori būti mums 
viskas maisto formoje.

Tačiau kad žmogaus kūnas 
galėtų maitintis, jis turi būti 
gyvas. Tik gyvas organizmas 
maitinasi. Dėl to ir priiman- 
tysis švč. Sakramentą turi 
turėti sugebėjimą virškinti; 
turi būti gyvas tikėjimiškai. 
Tik tada Švč. Sakramentas jį 
veiks.

Kitas priėjimo būdas prie 
Švč. Sakramento, kurį liturgi
jos reforma mums, atrodo, 
atneš, yra aukos supratimas. 
Auka yra realus santykiavimo 
būdas žmogaus su Dievu.

Nėra sunkumo Dievui san
tykiauti su žmogumi. Kai Die
vas kuria žmogų, kai jis pa
laiko jo gyvybę iš dienos į 
dieną, Jis labai realiai santy
kiauja su žmogumi. Bet kaip 
žmogus gali santykiauti su 
Dievu? Ar jis gali duoti Die
vui ką nors realiai vertingo? 
Net jei žmogus savo gyvybę 
Dievui atiduotų, jis nieko iš 
esmės Dievui vertingo nesu
teiktų. Jis tik griautų jo Ap
vaizdos tvarką. Kas kita yra, 
kai žmogus Dievui aukoja per 
Mišias Švč. Sakramentą, ku
riame yra Jo Sūnus. Žmogus 
tada stovi visai kitame, die
viškame, lygyje.

Aš suprantu, jog nelengvai 
galėsime pasisavinti šį moks- 
lą, kad jis pasidarytų reali 
mūsų gyvenimo forma. Aukos 
mokslas yra, berods, pats 
aukščiausias mokslas. Jis yra 
tokiu ne dėl to, kad iš mūsų 
reikalautų didelių pastangų 
ar išsižadėjimų, ar kentėjimų, 
bet dėl to, kad jis reikalauja 
mus atsistoti tokiame aukš
tame lygyje, jog mes galėtu
me ką Dievui duoti ir jis ga
lėtų iš mūsų tai priimti. Au
kos mokslas reikalauja ne nu 
sižeminimo, bet labai didelio 
savęs iškėlimo.

Liturgijos reforma, paėmu
si mus už rankos, stipriai ve
da į šias aukštumas. Būdin
giausias reiškinys šiuo atžvil
giu yra vad. antrojo pakylė
jimo įvedimas. Jis nori išryš
kinti aukojamąją Mišių funk
ciją. Kunigas pakelia konsek
ruotą taurę ir ‘Ostiją ir sako, 
ar net gieda: “Per Jį, Jame 
ir su Juo tebūna Tau, Visa
galis Tėve, visokia garbė per 
amžių amžius”. Seniau ši apei
ga mišiose buvo gerokai ap
temdyta. Dabar ji atstatoma.

Mišios tokiu būdu įgauna 
naują centrą, ir tai patį tik
rąjį savo centrą. Iki šiol vie
ninteliu Mišių centru buvo pa
kylėjimas, kuris reiškė pagar 
bą tam faktui, kad Duona ir 
Vynas tapo Kristaus Kūnu ir 
Krauju. Tačiau ne šiame perkei 
time yra pati didžioji Mišių 
prasmė. Ji yra tame, kad 
Duona ir Vynas, tapę Kristaus 
Kūnu ir Krauju, aukojami 

dieviškajam Tėvui.

Taigi Švč. Sakramentas pa
silieka tvirtas. Tačiau jo pa
naudojimas rodo žymių keis
tis. Švč. Sakramentas, ligi 
šiol buvęs Bažnyčioje labiau 
statinis dalykas, garbinamas 
Bažnyčioje, darosi labiau dina
minis. Jis darosi didžiuoju ry
šininku. Jis jungia mus su Kris 
tumi, kai mes jį priimame. Jis 
jungia mus su Dievu, kai mes 
jį aukojame Tėvui.

V. Bgd.
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Bet kurgi pasukti 
iš kryžkelės?

Sukrečiantys lietuviškos tikrovės vaizdai 
Jono Avyžiaus romane

GEDIMINAS GALVA

Praėjusiais metais Lietuvoje 
paskelbtas jauno rašytojo Jono 
Avyžiaus romanas “Kaimas 
kryžkelėje”, kaip teko patirti, 
skaitytojų ten buvo su dėme
siu sutiktas, įvairiai (viešai ir 
privačiai) komentuojamas. Da
bar, kada jis ten ir premija at
žymėtas, ne pro šalį bus ir 
mums kiek plačiau su juo susi
pažinti.

Antrą kartą grįžtu prie Jono 
Avyžiaus romano “Kaimas kryž
kelėje”, galingos, drumzlinos 
versmės, šiurpių nūdienio gyve
nimo vaizdų, kuriuos autorius 
palydi grasiais žodžiais, “...ir 
nors biblinė išmintis buvo pa
smerkta, tie patys, kurie pasmer 
kė, padėjo išsipildyti pranašo 
žodžiams: Ir kris Dievo baus
mė ant jų galvų, ir kentės tė
vai už vaikus, o vaikai už tė
vų nuodėmes iki kelintos kar
tos” (52 psl.). Ir šie žodžiai at
sidaužė į buožės dukrą, komu
nisto sekiojamą.

Pirmame aptarime (“Tėviš
kės Žiburiuose) aš žavėjaus au
toriaus drąsa ne tik neatskilti 
nuo praeities, vaizduoti su
drumstą tikrovę ir garsiai šne
kėti apie lietuvio meilę prakai
tu ir krauju prisigėrusiai sava
jai žemei.

Ir vėl varčiau romano pusla
pius ne todėl, kad po pirmojo 
aptarimo veikalas plačiai nuai
dėjo krašte ir buvo iškeltas į 
pirmaeilį premijai gauti, net 
buvo sukirptas Kauno valstybi
niame teatre parodyti, nors 
spektaklis aptartas: kažkur per 
vidurį (Tiesa, VI. 23). Varčiau 
knygą, norėdamas sušukti: gra
ži ir turtinga tu, kalba gimto
ji, norėdamas dar giliau įsijaus 
ti į mūsų žemės žmonių alsavi
mą, kai asmeniškos nelemties 
siausmas giliai įterptas kolcho
zinėje dejonėje. Aišku, auto
rius turėjo partijai atiduoti 
duoklę, tačiau bandė savo ta
lentu išsipirkti, kad neliktų tik 
kompartijos išmierų teziniu ra- 
šinėtoju. Autorius neateina juo 
dinti nepriklausomos Lietuvos, 
jos ūkinės pažangos, kai veika
lui pasirodžius, sutartinis kom
partijos organizuotas kauksmas 
ketvirčio šimtmečio tautos en
gimo proga nepriklausomai Lie 
tuvai išniekinti, įjautrina ausų 
būbnelius iki klausos netekimo.

Šiame numery:

• Ar atidavėm savo dalį?
• Bet kurgi pasukti iš kryž

kelės?
• Stasio Lauciaus eilėraštis.
• Vienas iš tų, .kurie dar 

skambino “Varpu”.
• Afrikietiškoji apybraiža.
• Ričardas Sabonis — nau

jas menininkas.
• Nauji leidiniai.
• Filmų įvairumai.
• Kultūrine kronika.
• Spygliai ir dygliai.

Jis pranašo žodžiais smerkia 
buožės dukrą, į kurią atsidau- 
žia kompartijos pradai ir veiks 
mai. Pasirodo buožės sūnus ban 
ditas, suprasti partizanas, ta
čiau ir komunisto Vilimo ne
švarios — kruvinos rankos. 
Pirmasis kritęs, o pastarasis 
jau glaudžiasi prie savosios že
mės jos balsui išgirsti.

Autoriaus išpažintis
Jonas Avyžius, šiame pokary 

je išaugęs į rašytojus, anksčiau 
retai girdėtas, nors buvo išleis
tos šešios apysakų knygos, dra 
ma ir romanas “Į stiklo kal
ną”. Jo paskutinis romanas, 
staiga pasiekęs garso, gimė 
sunkiai, labai sunkiai. Ne pa
čioje knygoje, bet tik viršelių 
atlankoje skaitome įsidėmėtiną 
autoriaus išpažintį: “Kaimas 
kryžkelėje” buvo rašomas su di 
dėlėmis pertraukomis beveik 11 
metų. Dar 1953 m. man kilo 
mintis sukurti plačią epinę dro
bę, kurioje būtų atvaizduotas 
lietuviškas kaimas su visa jo 
gyvenimiška tikrove ir epochos 
iškeltomis problemomis. Pats 
nesupratau, koks čia milžiniš
kas darbas. Apimtas susižavė
jimo savo sumanymu, griebiau
si plunksnos ir per trumpą lai
ką sugadinau nemažą krūvą po 
pieriaus. Iš to, ką tada para
šiau, romane teliko tik pagrin
dinių herojų pavardės ir vie
nas kaimo poeto Gojelio aštuon 
eilis. Dabar džiaugiuosi, nes 
tarp to, ką jaučiau, norėdamas 
pasakyti meninę tiesą, ir tarp 
to, kaip tada sekėsi, buvo kilo
metrinė distancija... Šią nesėk
mę daugiausia nulėmė “bekon- 
fliktiškumo teorija”. Rankraš
tį užmečiau, bet visą laiką apie

Saulėtekis Nuotrauka H. Hermanavičiaus

h?

Saulė, vanduo ir žuvėdros Nuotrauka R. Kisieliaus

jį galvojau, o po ketverių me
tų, jau sutriuškinus asmenybės 
kultą, vėl grįžau prie romano. 
Taip ilgai rašant, užmanytas 
variantas labai pasikeitė, ta
čiau kūrinio kompozicija liko 
ta pati. Mano tikslas apnuogin
ti, pasmerkti mūsų gyvenimo 
blogio reiškinius, priešpastatant 
gėrio ir tiesos pradą, kuris ne
išvengiamai turi nugalėti.”

Šioje pastaboje dalinai auto
rius pasimeta. Jis pradėjo ra
šymą jau Stalinui mirus, ta 
čiau metė iki budelis buvo nu
vainikuotas. Kas pakitėjo? Li
ko stalinizmas be Stalino. Lie
tuvoje vyravo jo įvestieji kol
chozai. Verta dėmesio ir kny
gos išleidimo data, nes ji ati
duota į spaustuvę tik nuvertus 
Chruščiovą, kuris buvo pakal
tintas asmens kulto atnaujini
mu. Autorius turėjo laukti ne 
dėl aštraus žodžio kolchozams, 
bet meilės išpažinimo savo lie
tuviškai žemei.

Veikėjai
J. Avyžius ilgai stebėjo sa

vo kaimą, jo buitį, žmones ir 
JŲ gyvenimą. Buvęs Liepgirių 
kaimas, nūnai jau* kolchozas, 
veik be pertraukos prikausto jo 
veikėjus, kurie retai pasirodo 
net kaimyniniame rajono mies
te Viešvilėje. Romane nėra int
rigos, kuri paliktų žymę 498 
puslapiuose. Kasdieniniai įvy
kiai, kaip drumzlina srovė, plau 
na daugelio veikėjų kojas, nors 
jos apnešamos vis didesniu nuo 
sėdų sluoksniu. Vidinis konflik
tas, svarstymai nustelbia išori
nę įtampą, pravaržomis ateinan 
čią ir dingstančią.

Romane, kuriame apstu net 
neskoningo natūralizmo pravar- 
žų, esama polinkio į tezinį ro
maną. Motiejus Lapinas, buvęs 
buožė, ir skurdžiais kolchozi
niais laikais turtingiausias gy
ventojas, visų nedorybių šalti
nis: gobšus, degtindaris, pasa
lūnas, vagis, gašlus ištvirkėlis, 
padegėjas ir net kurstytojas. Ta 
čiau jis svajoja atsikratyti bol
ševikų, jų atneštos vergovės, 
nors, prie jos dailiai prisitaikęs, 
nevaikščiojo Sibire. Jei Arvy
das Toleikis nebūtų buvęs pa
liktas vidurkelėje, paženklintas 
smūgiu į galvą, paguldytas į li
goninę su jo svajonėmis, komu
nistas, kuris nesutaria su rajo
no kompartija, agronomas ir 
Liepgirių kolchozo pirmininkas, 
grasinąs Sibiru, gal būtų pate
kęs į kitą — idealisto ašigalį. 
Autorius ne tik sutrukdė jo 
idealistinį skridimą, bet romano 
pabaigoje keliais žodžiais po
kalbyje su žmona apkarpo jo 
sparnus. Jis drąsus, organiza
torius, tačiau atvirai spiaunan- 
tis į akis ne tik komunistams 
nusikaltėliams, pvz. rusui Bis- 
trochodovui, kuris, prisidengęs 
kompartijos bilietu, skrajoja po 
respublikas, kol gauna už nusi
kaltimus per ragus, bet ir biuro
kratams, semiantiems išmintį iš 
pageltonavusių Lenino raštų.

Tarp šių kraštutinumų, ku
rių nei vienas nėra visiškai įti
kinantis, daugelis pilnakraujų 
žmonių, kurie atsidūsta, norėda 
mi pakilti, žemyn garmėdami. 
Labiausiai pavykęs Martyno Vi 
limo paveikslas. Jis biednioko 
sūnus, iškilęs į kolchozo pirmi
ninkus, kompartijos paženklin

tas, kylantis ir krintantis, nuo
laidus ir prieš rajono kompar
tiją kovojantis, dėl nusikaltimų, 
žmonių išdavimo išvežimo metu 
nerandantis vidinės ramybės, 
nusikalstantis, nerimaujantis ir 
besiglaudžiantis prie savo tėviš
kės žemės.

Kiti veikėjai, o jų apstu, nu
sivylę pažadais, nematydami 
prošvaisčių, lyg tamsoje klai
džioja, eina kas sau: meluoda
mi, vogdami, gerdami ir iš
tvirkaudami, bet ir nepamirš
dami prieškarinių laikų, kai 
sunkiau dirbo, bet buvo sau žmo 
nėmis, o karvė ir hektaras juos 
dvigubai apdovanojo. Jie tūno 
prisiglaudę prie žemės, nors ir 
ne jiems priklausančios, kad 
audra svetur nenuneštų.

Jie kyla ir klumpa, bumoja 
ir meldžiasi, niršta ir atleidžia.

“Ir atleisk mums mūsų kal
tes, kaip mes atleidžiame savo 
kaltininkams...” — suvapėjo pa 
mėlynavusiomis lūpomis. Išblė- 
susiose akyse pirmą kartą pasi
rodė gyva išraiška — beprotiš
kos baimės prieš nežinomybę, iš 
raiška.” — įspraudžiami žodžiai 
į lūpas kenčiančios Lapinienės 
(379 psl.), netrukus lydimos 
kunigo, zakristijono, minios, ku 
ri giedojo: “Kristau, išgirsk 
mus, Kristau išklausyk mus. 
Pasaulio atpirkėjau...”

“Iš tiesų seniai Liepgiriai 
matė tokias iškilmingas laidotu 
ves. Ne tiktai kunigą parvežė, 
pašventino duobę, dar sutikimas 
su kryžiumi, klapčiukai, varpai, 
gedulingos pamaldos su dvide
šimt keturiomis žvakėmis ant 
altoriaus, dar graudus pamoks
las prie duobės” (432 psl.).

Daugelis veikėjų šneka savo 
kalba, paįvairinta daugeliu pra 
tarmių apie buitį ir gyvenimą, 
kuriame tepalieka greit išnyks
tančius pėdsakus.

Skurdžios dienos

Jonas Avyžius, pokalbių 
meistras, jau pačioje romano 
pradžioje smogia: “Tai ką, Ga
lini? Iškeliauji laimės ieškoti?

— Gal norėtum kartu ? — Ge
lianti šypsena iškreipė kaulėtą, 
tankių raukšlių voratinklių ap
traukta burną.

— Tokiems, kaip mudu pa
saulis ne platesnis už elgetos

(Nukelta į 2 psl.)

AR ATIDAVĖME SAVO DALĮ?
Laisvojo pasaulio lietuvių 

visuomenė, minėdama rezisten
cijos prieš okupacijas 25 me
tų sukaktį, pasirodė pakanka
mai gyva, nepraradusi kovos 
dvasios, jautri kiekvienam 
naujam politinės ir kultūrinės 
kovos polėkiui. Įsisiūbuota 
smagiai. Ir įsisiūbavimo pabai
gos dar nematyti. Jeigu pir
majame šių metų pusmetyje 
liūdnos, bet ryžtingos sukak
ties minėjimų svoris gulė ant 
Chicagos, dalinai ir ant Wa- 
shingtono, tai antrame pusme
tyje tikimasi svorį permesti į 
New Yorką. Dar džiugiau, kad 
ten laisvės kovos fakelą, kaip 
estafetę, perima daugumoj jau 
nosios mūsų kartos rankos, 
liudydamos, kad dar ne laikas 
kalbėti apie liepsnos užgesi
mą.

Ir šiose laisvės kovos pa
stangose regime visą lietuviš
kąją visuomenę, visas kartas, 
visas profesijas, įvairių kul
tūros meno šakų darbuotojus 
bei talentus.

Gerai masinės demonstraci
jos gatvėje, gerai žygis į Wa- 
shingtoną ar į Jungtines tau
tas. Visa tai rodo, kad laisvo
jo pasaulio lietuviai sudaro or
ganizuotą visuomenę, kad jų 
ant pirštų nesuskaičiuosi, kad 
jie ir savo gausoje nepasimeta, 
bet vieningai reikalauja pa
vergtai tautai laisvės.

¥
Mums šį kartą tačiau nori

si ypač pabrėžti taipgi nuo vis
ko neatidalomą ir kultūrinį 
laisvės kovos aspektą, kadan
gi iš vienos ar antros pusės 
kartais yra jaučiamas tam tik
ras pasimetimas. Grynakrau- 
jui visuomenininkui kartais yra 
pagunda mažiau kreipti dėme
sio į rašytojo, dailininko ar 
muziko talką laisvės kovai, gi 
pastariesiems vėl gali atrody
ti, kad angažavimasis rezisten
cijos temai yra lyg ir primesti

Bręstančios vasaros detale Nuotrauka V. Maželio

nis iš šalies. Bet to “iš šalies” 
kūrėjui nebus, jeigu jis savo 
dvasios gelmėse skausmingai 
jaus tą kraujuojančią visos 
tautos laisvės netekimo žaiz
dą.

Tokiais sunkiais istorijos 
momentais, kada kraštas yra 
agresoriaus pavergiamas, ne 
tik mažųjų tautų kūrybingieji 
talentai, ypač rašytojai, bet ir 
pačių, didžiųjų bendruomenių 
kultūrinio gyvenimo judintojai, 
grožinės literatūros plunksnos 
tiesiog nepažabojama žodžio 
branduolio sprogstamąja galia 
verčia tautai primestas vergo
vės užtvaras. Ir tai daro ne 
kokie smulkūs talentėliai, ne 
kokie nežymūs minios žmoge
liai, bet įtakingiausi naujų ke
lių laužėjai literatūroje, galin
gi individualistai visa dvasia. 
Ir toks savo plunksna įsijungi
mas į rezistencijos kovą, nė 
vienam jų nenuvytino laurų 
vainiko, atvirkščiai — jis tik 
praturtintas ir giliai žmogiš
kais aukos ir apsisprendimo 
už laisvę žiedais. Tai labai aki
vaizdu, sakysim, ir prancūzų 
literatūroje Antrojo pasaulinio 
karo metais, kai kraštas buvo 
okupuotas vokiečių. Prancūzų 
rašytojui tada dirbti pogrindy
je ir dirbti pogrindžiui nebuvo 
koks nors savo talento siauri- 
nimas ar varžymas, o tiesiog 
garbės ir pareigos reikalas. 
Net tokie individualistai ir di
dieji egzistencializmo šulai 
kaip A. Camus ar J. P. Sart
re ir kit., o taipgi ir Nobelio 
premijos laureatas, katalikas 
F. Mauriac savo plunksnomis 
įsijungė į pogrindžio laisvės 
kovą, redaguodami slaptuosius 
laikraščius ir savo kūrybai te
mų semdamiesi iš tos kovos 
patirties. O kiek dar pirmaei
lių rezistencinių grožinės lite
ratūros knygų (prozos, poezi
jos ir dramos) visose nelaimės

(Nukelta į 2 psl.)
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Joks menas nėra tik muziejinis eksponatas
Pokalbis su skulptoriumi Ramojum Mozoliausku

Ne vienu atveju, kalbėdami 
apie meną, vis pasidžiaugiame 

* mūsų dailininkų-tapytojų gausa. 
Čiurlionio galerijoje ir kitų lie
tuvių kolonijų parodose vis dau
giausia beregime mūsų tapyto
jų kūrybą. Tik skulptorių gau
sumu per daug girtis negalime. 
Ir jų darbus rečiau viešai pa
matome, nebent bendrinėse dai
lės parodose, nes atskirą indivi
dualią skulptūros parodą dauge
liu atžvilgiu, tur būt, ir sureng
ti yra kur kas sunkiau negu ta
pybos.

Tačiau meno mėgėjo akis, jei
gu tik nori, gali sočiai pasigany
ti ir mūsų skulptorių darbuose, 
gal būt, dar net labiau viešuos 
negu kuri kita dailės šaka, sto
vinčiuose šio žemyno pakelėse, 
parkuose, bažnyčiose, kapinėse, 
įstaigose. Vienas iš tokių skulp
torių yra ir Chicagoje gyvenan
tis Ramojus Mozoliauskas, ka
daise baigęs mums taip atminti
ną Ecole dės Arts et Metiers 
Freiburge. Ramojus Mozoliaus
kas nenuėjo gyvenime duonos 
pelnytis kur kitur, o pasiliko 
prie to, kas širdžiai yra brangu. 
Skulptorius verčiasi tik skulp
tūriniais užsakymais, kurių 
daugumą gauna iš amerikiečių. 
Vieno tokio darbo baigimo pro
ga užsimezgė ir šitas mūsų pa
sikalbėjimas.

—Pasklido žinia., kad čia pat 
Chicagos artumoje yra pastaty 
ta Jūsų milžiniška skulptūra, 
berods Gerojo Ganytojo tema. 
Sakykite, kaip visa tai atsitiko 
ir kuriais keliais galima ją pa
siekti ir pamatyti?

— Taip. Ji pastatyta naujai 
įrengtose kapinėse. Jų steigė
jai yra vokiečių kilmės žmonės 
— katalikai, panašiai kaip Šv. 
Kazimiero kapinių — lietuviai. 
Šiuo metu visas kapines per
imant vyskupijoms, ir šis užsa
kymas buvo gautas iš vyskupi
jos. Naujosios kapinės, Gerojo 
Ganytojo vardu, dar tik steigi- 
mosi stadijoje. Jos surandamos 
važiuojant nuo Chicagos į vaka 
rus 6-ju keliu, maždaug mylia į 
rytus nuo Wolf Rd.

— Ar Gerojo Ganytojo tema 
buvo kaip sąlyga, ar temą Jūs 
patys pasirinkote? Jei taip — 
kodėl?

Žinoma, tai buvo sąlyga. Dar
bas specialiai parinktas kapų 
vardui įprasminti. Paprastai, 
kiekvienas užsakymas būna su 
sąlyga. Bet šiuo atveju, nežinau, 
ar būtų buvę galima ką nors tin

Šiame numery:

• Besikeičianti ir nesikeičianti 
Bažnyčia.

• Joks menas nėra tik muziejinis 
eksponatas.

• Vokietijoje diskutuoti lietuvių 
literatūros klausimai.

• Algimanto Mackaus pomirtinė 
knyga “Chapel B.”

• Povilo Vaišvilos eilėraštis.
• Meno paroda Dainavoje.
• Afrikietiškoji apybraiža.
• Wasyl Simonenko, antitarybinis 

Ukrainos poetas.
• Nijolė Dėdinienė Dainavoj.
• Naujos jėgos dailėje.
• Įvairenybės apie rašytojus.
• Tautos istorijos pabiros.
• Filmų Įvairumai.
• Moterų gyvenimas. 

kamesnio sugalvoti, kaip šios 
temos pagrindinė skulptūra, do
minuojanti visas kapines, tik 
lankytojui įžengus pro vartus.

— Ar skulptūros dimensijos 
buvo padiktuotos užsakytojo, ar 
jas patys nustatėte? Kaip tech
niškai buvo įmanoma tokį kolo
są iškalti?

— Skulptūros dydžius ir te
mas, paprastai, užsakytojas pa
siūlo. Kartais galima šiek tiek 
į vieną ar į kitą pusę pakeisti, 
bet dydis, kaip .jau įprasta, nu
matomas dar prieš pradedant 
projektą, kadangi tai yra pa
grindinis faktorius darbo kai
noje, o tai visada labai svarbu. 
Nemanau, kad šį darbą galima 
būtų vadinti kolosu. Tiesa, jis 
yra stambus, bet daug daug di
desnių šiame sviete yra padary
tų. Stambus užtai, kad Kristus 
ne stovintis, bet priklaupęs, o 
apie Jį supiltas mažas kalnelis 
žiūrovui skulptūrinį įspūdį dar 
padidina. Bet jau ir tokio dydžio 
darbą rankomis kalti, kaip mes 
įsivaizduojame, su kūju ir kal
tu, būtų kelerių metų darbas. 
Jei baigtas darbas sveria dau
giau kaip 40 tonų, tai ar galite 
įsivaizduoti, kiek svėrė tas ga
balas, iš kurio pradėtas tašy- 
mas? Reikėjo paruošti atitinka
mą modelį, o techniškas kalimo 
darbas, panašiais atvejais, daž
niausiai atliekamas didelėse 
granito skaldyklose. Ten jie to
kiam reikalui turi specialias ko
pijavimo mašinas ir žmones, ku
rie vien tą ir tedirba. Paskui, 
žinoma, reikia pačiam su ranka 
kur-ne-kur pataisyti, bet tai jau 
ne tas pats, kas pradėti akmenį 
plėšti iš kalno.

—Būtų labai smalsu sužinoti 
ir daugiau šios dienos Jūsų 
skulptūrinių užmojų. Ar kuriate, 
tik gavęs užsakymą, ar lieka 
laiko ir neužsakyminiams su-

— Manau, kad kiekvieno dai
lininko svajonė būtų pragyventi 
vien tik iš to, ką jis pats savo 
laisvu noru sukuria, grynai pa
gal savo užmojus. Kiek tokių 
yra, kurie taip gali? Kiekvieną 
darbą, kurį galiu pats sau pada 
ryti, skaitau kaip didelį malo
numą. Vis tikiuosi, kad ateityje 
tokių daugiau ir daugiau bus.

12-toje Lietuvių studijų savai 
tėję, Vasario 16 gimnazijoje, 
antrąją dieną (rugpiūčio 2) 
apie lietuvių literatūros pasta
rojo 25čio balansą kalbėjo rašy
tojas Romualdas Spalis. Jis pa
lietė grožinės literatūros situa
ciją šiapus ir anapus geležinės

Ramojus Mozoliauskas Skulptūra gydytojo kabinetui

Skulptorius Ramojus Mozoliauskas prie jo sukurtos granitinės skulp
tūros Gerojo Ganytojo kapinėse, netoli Chicagos.

— Kaip žiūrite aplamai į 
skulptūros paskirtį šiuose mo
derniuose laikuose: kiek ji yra 
kaip muziejinis eksponatas ir 
kiek ji yra kasdienio žmogaus 
gyvenimo ir jo pakelės būtiny-

bė? Kokios ir kurios krypties 
ateities perspektyvos regimos 
nūdieninės skulptūros raidoje?

— Manau, kad joks menas 
nėra vien tik muziejinis ekspo
natas ir, deja, nėra kasdieninė 

VOKIETIJOJE DISKUTUOTI LIETUVIŲ 
LITERATŪROS KLAUSIMAI

Rašytojas R. Spalis suvedė lietuvių literatūros Lietuvoje ir Vakaruose balansą.

V. ALSEIKA, Huettenfeld

uždangos. Pažymėjęs, jog 70% 
mūsų rašytojų rinkosi tremtį 
laisvajame pasaulyje, Spalis pri 
minė, kad net caro priespaudos 
laikais pavergtųjų tautų kūrėjai 
taip masiškai nebėgo iš savo 
gimtojo krašto. Kas gi beliko ra 
šytojams pavergtoje tėvynėje? 
Tik ribotas uždavinys garbinti 
okupantą, teisinti jo smurtą bei 
teigiama prasme aiškinti jo po
tvarkius, Pagal Spalį, tas dvasi
nis kalėjimas, tai tikros ūka
nos literatūrinei kūrybai. Bai
mė parduoti savo princijus, ta
lentą, gal ir buvo pagrindinė 
lietuvių rašytojų egzilės prie
žastis.

I Pasikėsinto j ai prieš rašytojų 
laisvę — modernieji gangsteriai

Anglų rašytojas Charles Mor 
gan 1948 m. yra pasakęs, kad 
tie, kurie mėgina sunaikinti ra
šytojų laisvę, yra moderniojo 
pasaulio gangsteriai. Jie trokš
ta netvarkos, nes joje jų tironi
ja gali laimėti. To paties Mor
gano nuomone, didžiausias šios 
epochos klausimas — tai min
ties laisvės išlaikymas prieš ata
kuojantį, fanatišką dogmatizmą. 
Tuo tarpu, pagal rašytoją Spa- 

žmogaus būtinybė, žmogaus gy 
venime šiandien televizija — bū 
tinybė, kitaip su skulptūra. 
Bet tai juk nėra visas pasaulis, 
jame susiras vietos dar kam 
nors kitam. Todėl skulptūros 
paskirtis moderniuose laikuose 
nėra daug kitokia, kaip ji buvo 
ir mažiau moderniais laikais. 
Tik, kai kuriais atvejais, jos 
apipavidalinimas yra skirtingas. 
Kadangi skulptūra, jau grynai 
iš techniškos pusės, yra bran
gus dalykas, tai, savaime aiš
ku, turtingesniame krašte tu
rėtų būti ir geresnės tam dar
bui sąlygos. Jei koks skulpto
rius galėtų pasakyti, kad Ame
rikoje skulptūrai yra vidutiniš
kos sąlygos, tai kalbant apie 
ateitį, aš sakyčiau, kad jos bus 
geresnės. Nors ir pamažu, bet 
galima aiškiai įžiūrėti, kaip kei 
čiasi užsakytojų skonis bei su
pratimas, vis daugiau duodant 
laisvės pasireikšti kūrėjui. Atro 
do, kad kuo toliau, tuo didesnis 
skaičius žmonių, kuriems vienam 
ar kitam reikalui reikalinga 
skulptūra, kreipiasi į individua
lius skulptorius, vietoj to, kad 
užsakytų “skulptūrą” iš pana
šių katalogų kaip Sears & Roe- 
buck pagal numerį.

— Jūsų Gerasis Ganytojas, 
atrodo, toli atšokęs nuo šiais lai 
kais plačiai sutinkamų medžio, 
akmens ar sulydyto metalo ab
strakčių skulptūrų, net nuo 
Brancusi, Moore ar Lipchitzo 
dar pusiau abstraktų. Ar šitoks 
Gerojo Ganytojo apipavidalini
mas buvo užsakytojų sugestija 
ir kaip aplamai Jūs žiūrite į vie 
nokiąs ar kitokias nūdieninės 
skulptūros formas ir kurios 
Jums pačiam yra labiausiai prie 
širdies?

— Nei Brancusi, nei Moore 
šiuo atveju man negalėjo pasi
tarnauti. Žinau ir Lipchitzą. Ir

(Nukelta į 2 psl.)

lį, sovietams rūpi ne tiek talen
tingas rašytojas, kiek jo sugebė 
jimas skiepyti liaudžiai komu
nistinę idėją. Čia ir glūdi pagrin 
das tų tyliųjų konfliktų bei ban
gavimų, kurie vyko ir tebevyks 
ta Lietuvoje.

Apžvelgdamas okupuotos Lie 
tuvos literatūros gyvenimą po
kario metu, Spalis pastebėjo, 
kad pirmajam laikotarpiui buvo 
charakteringas netikrumas ir 
baimė. Pradėta atkusti tik po 
Stalino mirties. Prasidėjus ieš
kojimo periodui, prisipažinta ir 
prie pergyventos prievartos. 
Partija ir vyriausybė siekdavo, 
kad rašytojai niekintų buvusią 
laisvą Lietuvą, šiuo atžvilgiu 
būdingas A. Vienuolio “Puo- 
džiūnkiemis”, I. Simonaitytės, 
V. Valsiūnienės ir kt. prievarti
nės duoklės. Daugelis rašytojų, 
vengdami primetamos dabarties, 
griebėsi istorinių temų. Toliau 
Spalis pažymėjo, kad paverg
tos Lietuvos literatūroje būdin
gas reiškinys — nerašytas 
draudimas vaizduoti jos buitin 
įsipynusį atėjūną, svetimtautį 
rusą. Aišku, ruso Lietuvoje ak
centavimas galėtų priminti “vy 
resniojo brolio” kolonizacines 
užmačias. Proza Lietuvoje tad

(Nukelta į 2 psl.)

________

BESIKEIČIANTI IR NESIKEIČIANTI BAŽNYČIA

Bažnyčia atsiremia pačiu 
Kristumi ir jo žodžiais, pa
skelbtais Evangelijoje. Šv. 
Petras, ant kurio, kaip uolos, 
Kristus pažadėjo pastatyti sa
vo Bažnyčią, yra tik laike re
gimas jos vadovas. Jis tegali 
skelbti tik tai, ką Kristus jam 
yra pavedęs, ko savo žemiško
je pasiuntinybėje yra išmokęs. 
Jis nuo klaidos apsaugotas tė
ra tik tikėjimo tiesų ir mora
lės dėsnių aiškinime. Kaip 
žmogus, jis yra lygus kitiems 
žmonėms ir kitiems apašta
lams. Juk Judas Kristų išdavė, 
o Petras išdavime jo išsigynė. 
Tik tolimesni keliai išsiskyrė 
— vienas liko pražūties sūnu
mi, antras tris kartus prisiekė 
Kristui meilę ir už Kristų ati
davė gyvybę.

Bažnyčia, nors atsiremia 
Kristumi, savyje įima žmones 
su visomis jų silpnybėmis. Dėl 
to istorijos raidoje Bažnyčia 
savyje talpina du elementus — 
nesikeičiantį dievišką pagrindą 
ir nuolat laike ir erdvėje besi
keičiančią, gyvenimo reikala
vimams prisitaikančią žmogiš
ką išorę, net žmogaus silpny
bių pasireiškimus. Dieviškasis 
elementas Bažnyčioje niekada 
nesikeičia, bet gali keistis ir 
istorijos bėgyje keitėsi žmo
giškoji jos išorė, kartais net 
pasireikšdama paskirų žmonių 
silpnybėmis, netikrų pranašų 
mokymais (plg. Mt. 7,15) ir 
klaidomis. Dėl to pats Kris
tus įspėjo savo mokinius prieš 
tokius pranašus ir priminė, 
kad juos bus galima pažinti 
“iš jų vaisių” (Mt. 7, 20). O tie 
netikri pranašai yra ne tie, ku
rie savo žmogiškumą atremia 
dievišku pagrindu, bet tie, ku
rie dėl savo silpnybių nori pa
keisti dieviškąjį elementą, pa
laikantį Bažnyčią. Kristus yra 
pasakęs, kad yra “pigiau dan
gui ir žemei praeiti, kaip pra
pulti iš įstatymo vienai žyme
lei” (Lk. 16,17).

¥

Kristaus paskelbtoji tiesa, 
ar tai liečia tikėjimą ar mora
lę, yra viena ir nesikeičianti. 
Bet žmogus ne visuomet tie
są pajėgia pasiekti. Jis ieško 
visą savo gyvenimą ir tik kar
tais prieina prie jos šiek tiek 
aiškesnio pažinimo. Dieviškos 
tiesos yra tokios gilios ir pla
čios, kad žmogus pilnai išsem
ti jų negali, o kai jis savo žmo
gišku protu ir savo žodžiais 
mėgina jas išreikšti, jis visuo
met į jas įmaišo žmogiškumo 
ir jų aiškumą aptemdo. Dėl 
to ir istorijos bėgyje Bažny
čia įvairiais būdais stengėsi 
tikėjimo tiesas giliau pažinti 
ir jas savo tikintiesiems pla
čiau atskleisti. Ir tas giliųjų 
ir neišsemiamų dieviškų tiesų 
atskleidimas tegalėjo būti tik 
toks, kokį to laiko krikščio
nis galėjo suprasti. Kaip lem
pa tik tiek tegali duoti švie
sos, kiek ji pajėgia priimti 
elektros jėgos, taip ir žmogus 
tik tiek tiesos įsiurbia savin, 
kiek jis gali ją savo protu 
apimti. Visa kita jis tegali tik 
tikėti ir mėginti vis arčiau 
tiesos prieiti. Todėl apaštalas 
šv. Paulius savo laiku yra aiS*"""-----
kiai pasakęs: “Ir aš, broliai, 
negalėjau jums kalbėti kaip 
dvasiniams, bet kaip kūni
niams. Kaip kūdikiams Kristu
je, aš daviau jums gerti pieno, 
ne valgį, nes dar negalėjote 
priimti; bet dar ir dabar ne
galite, nes dar tebeesate kū
niniai” (1 Kor. 3,1—2).

¥

Šie du Bažnyčios sudedamie
ji elementai — dieviškas ir 
žmogiškas —■ reiškiasi visoje 
jos istorijoje ir dažnai kovoja 
vienas prieš kitą. Galima pa
stebėti, kad neretai Bažnyčios 
vardu kalba ir veikia tik žmo
gus, kai iš tikrųjų turėtų jis 
savo žmogiškumą palenkti 
dieviškajam pradui ir ant jo 
statyti Kristaus mokslą šioje 

(Nukelta į 2 psl.)

Ramojus Mozoliauskas Parimusi moteris Toronto lietuviu kapinėse 
{detalė, bronza).
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APIE AUKSINIO SOSTO VIENATVE IR ERSKECIUS
Lietuviškai visuomenei dar 

mažai pažįstamo, Australijoje 
gyvenančio rašytojo Morris L. 
VVest vardas vis dažniau ir vis 
garsiau linksniuojamas pasaulio 
Spaudoje, nes su kiekviena nau
ja knyga šis autorius skina vis 
vešlesnius romanisto laurus. Su 
intensyviai šviečiančia Morris 
L. VVest literatūrinio talento 
žvaigžde verta ir mums susipa
žinti. O ta pažintis, gal būt, bus 
įdomiausia, stabtelėjant prie jo 
išgarsėjančios knygos “Žvejo 
pėdomis” (laisvas vertimas, N. 
J.) — “The Shoes of the Fi- 
sherman”. Šis romanas, kaip 
ir ankstyvesnis M. L. West 
“Velnio advokatas” ir paskuti
nysis “Ambasadorius” greitai 
tapo Amerikos “best-seller”. Di-

NIJOLĖ JANKUTĖ

džiųjų laikraščių recenzijos jį 
pavadino “geriausia VVest kny
ga — be silpnybių”, o patį au
torių “vienu iš didžiausių, ang
lų kalba rašančių romanistų.” 
Toks dėmesys ir pasisekimas, 
kurio susilaukė “Žvejo pėdo
mis”, ne erotinių painiavų ar 
kriminalinių gudrybių romanas, 
kalba už jo nekasdieniškumą.

Dabarties autorius
IjE Visų M. West knygų pagrin- 
f das yra dabartis. Morris West 
t — šių dienų žmogus, visapusiš

kai įsitraukęs į 20 a. įvykių ei
gą, pilnutiniai išgyvenęs šių lai
kų krizes ir gerai suprantąs da
barties dvasią. Jo paskutinė 
knyga “Ambasadorius” yra tiek 
“up-to-date”, kad jos veiksmas 
rutuliojasi Vietnamo konflikto 
fone. Nors grynai gyvenamojo 
laikotarpio autoriams dažnai 
gresia ankstyva literatūrinė
mirtis, tam laikotarpiui praėjus, 
tačiau nesinori tikėti, kad
West’o knygos bus greitai pa
mirštos. Šis autorius turi ypa
tingą minties gilumą ir dabar
ties įvykių santykio su ateitimi 
pajutimą. Jo knygos yra pilnos 
tikėjimo žmogumi ir galutine 
Gėrio pergale, kas, mažų ma
žiausiai, yra labai reta mūsų 
laikų nihilistiškoj literatūroj.

Knygos siužetas labai nesu
dėtingas, bet ypatingas: naujai 
išrinkto popiežiaus asmeniški 
išgyvenimai, dvasinės kovos bei 
konfliktai su institucijų biuro
kratija, politinių ir socialių įvy
kių fone. ______

Knygų apie popiežius yra 
daug, tačiau “Žvejo pėdomis” 
— viena iš tų retųjų, kuri ne
kalba apie seniai pamirštų lai
kų istorinį asmenį, bet apie šv. 
Petro soste sėdintį mūsų am
žiaus žmogų šių dienų sūkury; 
apie žmogų idealistą, slegiamą 
neįsivaizduojamos atsakomybės, 
be rezervų įsipareigojusį amži
najam Gėriui.

Kirilas I-masis
Toks žmogus yra fiktyvios 

dabarties ukraitietis kardinolas 
Kirilas Lakota, kardinolų kole
gijos vienbalsiai išrinktas popie
žiumi. Kirilas I-masis (tuo var
du jis pradėjo savo aukštąsias 
pareigas) yra buvęs ilgametis 
komunistų kalinys ir kankinys. 
Nežmoniškos gyvenimo sąlygos 
ir žvėriški kankinimai palaužė 
jo sveikatą, tačiau jo tikėjimas 
paliko nepajudinta uola.

Nežiūrint tikėjimo dovanos, 
Kirilas I-mas yra skaudžiai kan
kinamas žmogiškos išminties ri
botumo ir didelio vienišumo. 
Šiuos trūkumus jis giliai išgy-

tytojo simpatijų ir ne vien dėl 
to, kad jis komunistų kankinys, 
bet, kad, nežiūrint skaudžių 
bandymų, žmogiškųjų silpny
bių, ir, su aukštąja padėtimi 
neišvengiamai susijusių, nema
lonumų, jis ištesi. Jis ištesi ti
kėjime, gerume ir savo įsitikini
muose. Jis ištesi, nežiūrint, kad, 
anot autoriaus, “buvo priverstas 
savo įsitikinimus pastatyti prieš 
biurokratijos ir hierarchijos il
gametę patirtį ir kasdieną jau
tėsi ridenąs akmenį prieš kalną. 
O tas akmuo kas žingsnį kri
to atgal...’’ (276 psl.)

Popiežius Kirilas I-masis yra 
visapusiškai teigiamas romano 
veikėjas. Tai, kad jis skaityto
jui padaro gilų įspūdį savo žmo
giškumu, tikrumu ir charakte
rio tvirtumu, reikia priskaityti 
prie didelių autoriaus sugebėji
mų. Mažesniam talentui toks tei
giamas veikėjas būtų išėjęs 
blankus, dirbtinis, bekraujis.

Kamenevas
Gal įdomiausias šio romano 

personažas yra antraeilis, ta-
(Nukelta į 2 pusi.) šv. Petro bazilikos kupolas

R. SPALIO FELJETONAI

PAVERGTŲ TAUTŲ ŽURNALISTŲ KLAUSIMU

Knyga apie tikėjimą
“Žvejo pėdomis” yra kaip tik 

tokia knyga. Knyga apie ište
sėjimą gerume; knyga apie mei
lę žmogui ir apie tikėjimą, tok, 
gilų, tokį nesugriaunamą, ku
ris, Šv. Rašto žodžiais tariant, 
gali perkeisti pasaulį.

Gal niekada pasaulis nebuvo 
taip reikalingas to perkeitimo, 
kaip dabar. Ir šioje knygoje 
pro skaitytojo akis praparaduo- 
ja mūsų dienų neapykanta, po
litinės krizės, biurokratija, žmo
gaus izoliacija nuo žmogaus.

Morris L. VVest

Šiame numery:

Apie auksinio sosto vienatvę ir 
erškėčius.
R. Spalio feljetonai.
Pavergtų tautų žurnalistų klau
simu.
Apie Lietuvos dailininkus. 
Pasaulinė paroda New Yorke. 
Jaunavedžiai.
Kai audra verčia stulpų, vienų. 
Nauji leidiniai.
Afrikletiškoji apybraiža.
Dramos ir paletės sugrįžta iš 
vasarviečių.
Koncertas sendraugių stovykloj. 
Lietuviškasis filmas Dainavoje. 
Nauji filmai.
Akademinės prošvaistės.

vena, užėmęs Kristaus Vietinin
ko egzaltuotą postą. Ne tik Baž
nyčios reformos ir socialiniai ti
kinčiųjų reikalai slegia Sibiro 
kalėjimų nuvargintus popiežiaus 
pečius. Grėsmingu kryžiumi gu
la ant jo ir pasaulio politika: 
Kirilą I-jį spaudžia Rytai ir Va
karai, norėdami pasinaudoti Šv. 
Sosto įtaka ir autoritetu.

Sunkaus apsisprendimo mo
mente Kirilas įrašo savo užra- 
šuosna: “Kur man eiti? Į ką 
man kreiptis? Esu pašauktas 
lyg Mozė į kalną tarpininkaut 
tarp Dievo ir žmonių. Negaliu 
nusileist žemyn, kol manęs mi
rusio nenuneš. Negaliu žengt 
aukštyn, kol manęs nepašauks 
Dievas... Ir štai vėl naujas pa
radoksas, kad aš, pašauktas 
duoti taip daug, esu beturtis 
Dievo dalykuose...” (288 psl.)

Šis popiežius laimi daug skai-

Toks retas svečias mūsų lite
ratūroje humoristinė knyga. Ir 
taip nedaug tos knygos gabių 

j autorių. Jei eiliuota satyra kaip 
ir dominuoja humoro žanre mū
sų šios dienos lektūroje, proza 
turi tenkintis kukliu vaidmeniu.

Todėl jau antra R. Spalio 
(pirmoji — “Trylika nelaimių”) 
feljetonų knyga “Tarp dangaus 
ir žemės” intriguoja vien tik 
žanro apibūdinimu.

Išlaikė sunkų egzaminą
Bet knyga intriguoja ir ne- 

vien tik žanro pasirinkimu. Spa
lis gaivalingai įsiveržia savo pa
sakojimu j mūsų feljetono pa
saulį. Feljetonų medžiaga (fel
jetoną suprantant mūsų, lietu
viška, prasme, ne prancūzų ter
minologija) imta iš lietuvių gy
venimo karalienės saloje, Angli
joje; todėl, formaliai kai kas 
amerikiniam lietuviui gali likti 
neįvesta j jo buities sferą. Kad 
ir feljetone, savo buitiniu fonu, 
įvykis, siužetas atremtas į rea
lų gyvenimą. Jis atremtas ir į 
pasakojamojo laiko periodą. 
Reikia daug talento ir konden- 
suotumo, kad feljetono nepa
veiktų nei buitinis fonas, nei fo
no periodas. M. Zoščenko felje
tonai, pajaciškai sugroteskinti 
gabaliukai, atrodo, nepasens su 
vaizduojamuoju juose laiku. Ly
giai yra su Mark Twain feljeto
nais.

Tą labai sunkų feljetonistui 
egzaminą R. Spalis išlaikė 
“Tarp dangaus ir žemės” felje
tonų rinkinyje.

Sutirštintais dažais pieštas 
dvasinių suskių pasaulis

Knygoje yra aštuoniolika da
lykėlių. Nuo pirmojo puslapio 
mes įžengiame į savotiškai pa
šiauštą, sukarikatūrintą, dažnai 
praradusį savo prasmingą pri
gimtį pasauli: arba dar tiksliau 
tarti, į sutirštintais dažais iš
pieštų dvasinių suskių pasaulėlį.

Bet autoriaus dorybę sudaro 
ne noras pavaizduoti tokį elemen

Jurgis Gliaudą

tą. Fone vis dėl to galima išsa
kyti autoriaus apmaudą vaiz
duoti tą pajacų menkystų, pre
tenzijų maišelių, pariziejų, me
lagių, smulkių latrelių buitinius 
epizodus. Tas pasaulėlis egzis
tuoja tik tam, kad galėtumėm 
pasijuokti iš jo, susigraudinti, 
gal dėl tokio pasaulėlio buvimo. 
Bet... kas be nuodėmės, meski
te į juos akmenį.

Toje prielaidoje ir glūdi tos 
feljetonų knygos nuopelnas. Ir 

knygos didaktinė vertė ge- 
įdėta ne tik tarp puslapių, 
ir vykusiai surastoj formoj.

Gabiai perteikta satyrinė forma
Forma yra groteskas, gal būt 

ir aštriau. Formoje įtraukta 
tam tikra prasme ir klounada. 
Situacijos privestos iki tik fel
jetone įmanomų hiperbolių. As
menys gyvena dažnai tik felje
tone įmanomu ekstremizmu.. 
Tačiau, tai yra feljetonas. Fel
jetonas turi savo skaitytoją — 
ii' čia Spalis atsiliepė į savo 
skaitytoją ir į pasirinktą žanrą 
— kur, kaip gyvybės .reikia sa
tyros, perteiktos gabiai ir įtiki
nančiai.

R. Spalistos 
rai 
bet Aistros ir nuodėmės čia tos 

pat, kurios siautėja visose vi
suomenėse — ar tai būtų nepri- 
klausomybinio mūsų gyvenimo 
aplinkoje, ar tremtinių periodo 
barakuose, ar smagiai įsikūru
siose naujų kontinentų, naujų 
imigrantų pasiturinčiose rezi
dencijose. Melagis visur mela
gis, pariziejus visur pariziejus, 
garbėtroška visur garbėtroška, 
ir kiaulė visur kiaulė — tezė, 
kuria Spalis atrėmė ideologinį 
savo feljetonų pagrindą. Dėl to 
tas feljetonų rinkinys nėra su
rištas su laiku ir kontinentu, 
bet yra visų laikų ir visų kon
tinentų lygiai suvokiamas ir ly
giai verčiantis mus pasišaipyti 
iš kitų ydų (aišku, prisimerkus 
į savąsias).J?. Spaliu

TARP 
DANGAUS 

IR 
ŽEMĖS

FELJETONAI

Yra toks klausimas. Tai ne
reiškia, kad pavergtų tautų 
žurnalistai, gyveną laisvame 
pasaulyje, neinformuotų apie 
savas tautas. Tai greičiau reiš
kia, kad ta informacija nepa
siekia pakankamai plačiai ir 
nepadaro tokios įtakos, kokios 
galėtų padaryti.

Nekeliant klausimo labai 
plačioje formoje, pradžioje pa
svarstykime, ką mes galėtume 
daugiau šioje srityje padary
ti. Pirmiausia įsisąmoninkime, 
kad mes čia turime reikalo su 
labai dideliu objektu. Pamąs
tykime tik, kiek daug Vidurio 
ir Rytų Europos tautų neša 
komunistinės priespaudos jun
gą. Tik pažvelkime nuo Bulga
rijos ir Jugoslavijos iki Pabal 
tijo ir pamatysime, kokia čia 
yra didelė tautų ir kultūrų 
įvairybė. Tačiau prisipažinki
me, kad mes nedaug dėmesio 
kreipėme į šią sritį. Mums bu
vo įdomiau, kaip komunizmo 
klausimas stovi Prancūzijoje 
ar Italijoje, negu kaip komuniz 
mui priešinasi rumunai, veng
rai ar lenkai. Jau grynai stra
tegiškai žiūrint tai yra nepatei 
sinama. Tai reiškia nekreipi
mas dėmesio į natūraliausius 
savo sąjungininkus.

Ne geriau yra su mūsų dė
mesiu ir šių tautų pasireiški
mams laisvame pasaulyje. Mes 
kartais tik prabėgomis nugirs 
tame, kad vienos ar kitos tau
tos kultūrininkai, mokslinin
kai ar menininkai pasižymi 
čia Amerikoje ar kitur, bet jų 
pasireiškimai neranda plates
nio užnugario. Amerikos mies
tai šiandien yra pilni Vid. ir 
Rytų Europos šviesuolių ir 
laikraštininkų, kurie daug sie
lojasi savo tautų reikalais ir 
daug žino apie jų padėtį. Ta
čiau jie yra kaip paskendusios 
salos, be platesnės paramos pa 
šaulio spaudoje.

Ar nevertėtų mūsų laikraš
tininkams susidomėti šia milži 
niška informacine medžiaga, 
taip gyvybinga mums patiems ? 
Ji mums yra lengvai prieina
ma. Būtų gera, kad L. žurn. 
s-gos skyriai ir pavieniai laik
raštininkai apsidairytų savo 
apylinkėje ir pažiūrėtų, ar ten 
negyvena įvairių pavergtų 
tautų laikraštininkų, kultūri
ninkų, menininkų, visuomeni
ninkų ir politikų. Nedelsiant 
reikėtų su jais susipažinti, pra 
dėti su jais susitikinėti, išsikal 
bėti apie jų tautos reikalus, 
darbus ir rūpesčius.

Užmezgimas santykių su ki
tais ne visada yra lengvas. 
Mes ne kartą savo apsileidi
mus šioje srityje teisiname lie 
tuvišku kuklumu. Tačiau už šio 
kuklumo dažnai slepiasi pui
kybė. Mes įvertiname žmones

Ankstybesnis rinkinys ir 
dabartinis

Ankstesnis R. Spalio novelių 
rinkinys “Angelai ir nuodėmės” 
sukėlė gaivingų vėjų mūsų re
cenzentų atsiliepimuose. Susikir
to netik dėl novelės apibrėžimo, 
bet ir kiek novelės atitikmenį 
galima rasti Spalio novelėje; 
ginčijosi dėl Spalio novelių per
sonažų. Triukšmas buvo pasie
kęs net patį autorių, priversda-

mas jį atsiliepti į gausias kri
tikų ir “kritikų” tiradas.

“Tarp dangaus ir žemės” įvar
dinimas skelbia: čia jau nera
sime nei angelų, nei nuodėmių; 
čia bus eilinis žmogus, kasdie
nis žmogelis, pakibęs erdvėje 
tarp dangaus ir žemės, feljeto
no erdvėje. ¥

R. Spalis, Tarp dangaus ir že
mės. Feljetonai. Nidos klubo leidi
nys Nr. 54. 1965.

ir tautas, kurie yra iškilę. Bet 
mes nepakankamai ieškome 
draugų tų tautų tarpe, kurios 
bus didelės rytoj. Ir mes nieko 
nenorime daryti, kad prie jų 
didybės iškėlimo prisidėtume. 
Tačiau tarptautinė kiekvieno 
veiksnio, taigi ir mūsų tautos, 
reikšmė priklauso nuo to, kaip 
reikšmingi mes esame kitiems. 
Norėdami būti vien ėmėjai iš 
kitų ir kitiems nieko neduoti, 
mes niekad neliausime būti 
maži.

•

Reikia nugalėti visus prieta 
rus: istorinius, kultūrinius, po
litinius ir kitokius ir eiti pla
taus bendradarbiavimo keliu. 
Sunku yra kalbėtis su žmogum 
svetima kalba, bet šios aukos 
nereikia atsisakyti. Savo kuk 
lumu mes padėsime ir kitiems 
atsiverti ir šį barjerą perženg
ti. Yra šimtai ir tūkstančiai 
žmonių, kurie norėtų mums pa 
dėti; yra šimtai ir tūkstančiai 
žmonių, kuriems mes be vargo 
galėtume būti naudingi, jei ži
notume, ko jiems reikia. Ta
čiau mus vienus nuo kitų ski
ria aklos nežinios uždanga. 
Žurnalisto uždavinys, renkant 
žinias ir jas skelbiant, yra pa
dėti prašalinti šią uždangą.

Šitokių susitikimų dėka, mes 
galėtume aprūpinti mūsų spau 
dą straipsniais apie Vidurio ir 
Rytų Europos tautų kultūri
ninkus, menininkus, politikus, 
muzikus, religininkus ir kitus. 
Mums verta apie juos žinoti, 
kad geriau pažintume savo kai 
mynus. Jie yra verti mūsų dė
mesio, nes jie yra garbingi 
savo tautų reiškėjai, ne kartą 
tikri didvyriai ir kankiniai, 
apie kuriuos bus rašoma po 
šimto metų. Susitikdami su šių 
tautų spaudos žmonėmis, mes 
gausime iš jų biuletenių, kurie 
turi gyvos medžiagos. Verta 
yra ieškoti vertėjo, kad šiuos 
biuletenius išskaitytume, nes 
tokiu būdu galėsime kartais 
atrasti to, kas niekada į didžią
ją spaudą nepateks.

•
•

Iš to mūsų spauda gaus nau 
jų tikslių informacijų; mūsų 
veikimas — naujų pavyzdžių 
ir idėjų. Ir svarbiausia, Vidu
rio ir Rytų Europai bus suda
ryta priemonė pasaulio opini
joje atgauti tą garbę, kurios ji 
šiandien yra verta, bet kurios 
ji niekada nėra pakankamai 
turėjusi. Ir be šių tautų žur
nalistų bendradarbiavimo ji 
negalės būti iškelta.

Mes, lietuviai laikraštinin
kai, kurie esame palyginti gau 
sūs, galėtume laikyti sau gar
be pradėti eiti šiuo keliu. Ka
daise mūsų politikai buvo iš
ėję iš savo etnografinių ribų ir 
vaidino didelį vaidmenį Vidu
rio Europoje, šiandien niekas 
iš mūsų to nenori, tačiau dėl 
to nei mūsų žvilgsnis, nei mū
sų meilė neturi būti uždaryta 
siaurose ribose. Pasitarnauda
mi Vidurio Europos informaci 
jai, mes atliksime reikšmingą 
uždavinį, nesukeldami jokio 
įtarimo. Mes pasidarytume vi
siems reikalingi.

V. Bgd.



i»

r r i iinunu
ANTROJI DALIS / 1965 METAI, RUGPIŪČIO M E N. 28 D. /AUGUST 2 8 , 1 9 6 5 / PART TWO NR. 202 (35)

etas memuarai
Sesuo M. Antanina, F.M.M.

MANO VIEŠPAČIUI — SAULEI BESILEIDŽIANT
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KRISTUS

Ateitininkai ir VI. Jurgutis
Mykolas Vaitkus

Siame numery.

Jūros augalai (grafika)lAntanas Tamošaitis Vida Misiūnaitė

Ypatingas humoras, intymus 
džiaugsmas minėti įvykį ir ver-

Ne. Nusigąstų 
tiekiaug širdies kraujo 
pajutęs.
Ne mogtii suprast, 
kas rra auka.
Ir n< angelams — 
Jų ays nežino mirties. 
Duol man. Aš žinau.

Kas eis tau 
duot beprotiškai 
susėstą visą savo sielos 
tarti?
Ar tent vienas?

'gijos 
centro 
karnos 
toms,

Petrapilio akademijoje 
1906-1908 m.

Išeitiu iš savo popierinio miesto. 
Eisią, kur Tu man pastatei pasaulį 
Su laisvo stiklo skliautais — 
Jų pakraščius išbrėžei auksu 
Toli į vakarus. Vėjas 
Leidžiasi lygiais sniego miestais 
Linį tylią ežerą. Ir grožis 
Lieisnoja plačiai — kiek širdis aprėpia, 
Nušviesdamas atplaukiančią ramybę.

PLĖSTI LIETUVIŲ-LATVIŲ 
KULT. BENDRADARBIAVIMĄ

Gyvnimas mažutis, kaip atodūsis.
Maro statytos dienos sugriūva 
Nesinaudotos. Vieton trumpučių valandėlių 
Mara mažiems sumišusiems planams, 
Atėįii Tu — su tokiu žavesiu,
Kadnugalėjai. Ir aš radau numirusiu 
Tą lopierinj miestą. O visą grožį, 
Krisau, išrašytą Tavo akyse.

mo į vieną valstybę. Tai la
bai prasmingas simbolis ir mū
sų laikams. Vėliavos spalvos 
parinktos balta, raudona ir 
geltona, kurios yra abiejų tau
tų vėliavose.

Trečioji knyga — gyvenimas Petrapilyje

tinti tą įvykį gausiai naudo
jant mažybinius būdvardžius, 
vien tik “vaitkiškus” patrauki
mus per dantį, nepaprastas me
nas nupiešti fizionomiją ir vi
dinius, psichinius stimulus — 
viskas tai ir yra tos dorybės, 
dėl kurių Vaitkaus memuarai 
išsiplėšia iš jau nemažo srauto 
dabar prirašytų memuarų. Vait
kaus memuarai ne memuarinė 
medžiaga, bet mūsų beletristi
kos dalis.

nepraeinamos ir ne- 
vertės memuarinių

Jo atsiminimų tomas ‘šiau
rės žvaigždė’, ką tik iškištas 
nuostabios sa*o darbštumą ir 
nuopelnais lietuviškai knygai 
Nidos leidykloj (leidinys Nr. 
53), skirtas biv. Peterburgo 
imperatoriškąja dvasinei aka
demijai katalikims (autoriaus 
terminas). Vairuojami 1906- 
1908 metai.

Persikėlus į užjūrio kraštus, 
draugijos skyriai įsisteigė Bos
tone ir Clevelande, kur gyve
no senieji vienybininkai — 
Faustas Kirša ir S. Skujenieks, 
daug darbais nusipelnę drau
gijos veikloje. Prie jų prisi
jungė Chicagos skyrius, įsteig
tas 1965 m. vasario mėn. 28 
dieną. Jo sumanytojas yra J. 
Skirmants, latvių kultūrinin
kas ir knygų leidėjas, didelis 
vienybės šalininkas. Pasitaręs 
su sumanytojais steigiamąjį 
susirinkimą sušaukė L. Ž. s- 
gos centro valdybos pirm. kun. 
V. Bagdanavičius, MIC, ir į 
valdybą išrinkti pirm. kun. A. 
Baltinis, vicepirm. dr. A. 
Karps, sekretorė žurn. Dagma- 
ra Vallens ir valdybos nariai 
— J. Skirmants, žurn. A. Gint- 
neris, muz. J. Bertulis ir teis. 
Jurkus.

Mykolas Vaitkus. šiaurės 
žvaigždė. Atsiminimai. III. Išlei
do Nida, Londone. 297 pusi., kai
na $2.

Vaitkus nerašo memuarų, 
Vaitkus žaidžia jame tvinksin
čia atsiminimų medžiaga; jis 
svaidosi atgyvintais jo pasako
jimo talento senais įvykiais ir 
stato mus akistaton su vitališ
ku gyvenimu, tebegyvais žmo
nėmis. Kas kad tai buvo kadai
se — atrodo įvykis ir buvo tik 
tam, kad Vaitkus išnešiotų jį 
savyje pusšimtį metų ir prikel
tų iš mirusiųjų, įamžintų dabar: 
toli laike, toli erdvėje

-.....
—šiais pakeistais įstatais, pri
taikintais pasikeitusioms gyve
nimo sąlygoms, remiasi LIE
TUVIŲ - LATVIŲ VIENYBE, 
įsikūrusi dar nepriklausomoje 
Lietuvoje, savo darbą toliau 
tęsusi Vokietijoje ir persikėlu
si į užjūrio kraštus. Prieš jos 
akis stovi dideli uždaviniai: 
abiejų tautų suartėjimas, bend
ra kova už Aisčių žemės lais
vę, kuri apima Vilniaus kraš
tą, Rytprūsius ir Klaipėdos 
kraštą, už kuriuos ateityje tu
rėtų kovoti ne tik lietuviai, bet 
ir latviai, nes šie kraštai suda
ro Aistiją, abiejų tautų bend
rąją tėvynę.

Be šių politinių uždavinių 
bendradarbiavimas reikalingas 
išplėsti kultūros srityje. Kul
tūros sričiai pagilinti reikalin
gas abiejų tautų istorijos tei
singas nušvietimas, žymesnių 
literatūros veikalų vertimai, 

: bendri koncertų ir švenčių ren- 
• girnai, žodynai bei gramatikos 

abiejų tautų kalboms išmokti 
ir draugiškiems santykiams 
palaikyti. Visam tam atlikti 
reikalinga daug darbo, žmo
nių ir lėšų. Norisi tikėti, kad 
Chicagoje naujai įsteigtasis 
skyrius sugebės bent iš dalies 
šiuos uždavinius atlikti ir abi 
broliškas tautas suartinti. Su
sidomėjimas šiuo sąjūdžiu tarp 
abiejų tautų yra didelis, tik 
reikalingas geras draugijos 
tikslų supratimas ir ryžtas 

jiems gyvenime įvykdyti. A. Blt

Mūsų dienų pasaulis didelė
mis kovomis ir sukrėtimais 
žengia į vienybę. Vienijimasis 
vyksta religinėje, kultūrinėje, 
tautinėje ir politinėje plotmėje. 
Negalima čia leistis į šio vie
nijimosi priežastis ir jo reiš
kimosi būdus, tik vienas daly
kas jame yra tikras: šio vieni
jimosi pagrindas yra žmogus, 
jo dvasios gelmės.

Į šių žmogaus dvasios gel
mių kyla ir LIETUVIŲ - LAT
VIŲ vienybės sąjūdis. Lietu
viai ir latviai yra kilę iš Ais
čių tautos bendro kamieno. Jų 
kalba, kultūra ir tradicijos yra 
labai artimos. Abiejų tautų 
nutolimas yra įvykęs dėl istori
nių aplinkybių ir kitų tautų 
įtakos. Tačiau istorija jom 
yra bendra: tie patys pavojai 
joms grėsė praeity, tie patys 
priešai jas naikina šiandien, 
ir tie patys rūpesčiai iškyla 
dėl ateities.

Šiems bendriems rūpesčiams 
spręsti ir abiejoms tautoms 
susiartinti dar nepriklausomy
bės laikais buvo įsteigta LIE
TUVIŲ - LATVIŲ VIENYBE 
—U""**. T* .Y1* E*'L*. "'•'** . T~(".np_ir Rygoje, paskutinis pirminin
kas Kaune buvo pik. Antanas 
Merkys, o Rygoje — inž. J. 
Riteris. Tėvynėje į draugiją 
buvo įstoję kultūrininkai, vi
suomenininkai ir politikai. 
Draugijos veikla reiškėsi ati
tinkamos literatūros leidimu, 
ekskursijų rengimais į abu 
kraštus, valstybinių švenčių 
bei minėjimų ruošimais ir kon
gresais, kurie vykdavo paeiliui 
Kaune ir Rygoje.

Tais metais gabingasis auto
rius lankė akadmiją, kurioje 
buvo daug lietuvi; ir profesū
ros, ir studentų trpe. Knygoje, 
kitaip negu pirmeąėse knygose, 
ta imperijos sostik nėra domi
nantas. Jeigu Liejjja domina
vo jo ankstesniameatsiminimj 
tome, čia Peterbutąs (vėliau 
Petrograd, Leningid, kas bus 
toliau?..) yra tik ntyškus fo
nas akademijos gyvumo vaiz
dui. Užtat akademija perpinta 
labiau ar mažiau stnbesniais

Įsirėžimas į ateitininkų įkūri
mo dienų sambrėšką sudaro gal 
būt ir šiandieną aptartiną ak
tualiją tos istoriškai didžiulės 
organizacijos analuose. Pagal 
Vaitkaus knygą — pats ateiti
ninkų ideologinių gairių bran
duolys ir pats pirmasis pajudė
jimas verbuoti ne narius, bet tik 
pritariančius sumanymo užuo
mazgai, išsiryškino Vlado Jur- 
gučio iniciatyvoje. Čia Vaitkus 
praturtina Lietuvių enciklopedi
jos užuominą, kad V. Jurgutis 
buvęs sąjūdžio sumanytojas. At
rodo, kad V. Jurgutis buvo to 
sąjūdžio kūrėjas ir kiti, atėję vė- 
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Pabėręs 
kasdienės 
knygų, Mykolas Vaitkus su savo 
paskutiniąją — “Šiaurės žvaigž
de”—vėl nuveda mus į tą “toli 
laike, toli erdvėje” buvusią pa
saką.

Jo ankstyvesnės memuarinės 
knygos: “Mistiniame sode”,
“Keturi ganytojai”, “Su Minija 
į Baltiją”, “Baltijos gražuolė” 
mūsų visuomenės ir spaudos 
priimtos su tikru pasitenkinimu, 
dar daugiau — su pasigrožėji
mu. Autorius taip atgaivino, 
pripildė tokiu vitališkumu pus
lapius, kalbančius apie prieš 
pusšimtį metų prabėgusius įvy
kius, gyvenusius asmenis, kad, 
beskaitant, viskas atrodo puikiu 
beletristiniu reportažu apie šian 
dieną.

Memuarai, tapę beletristikos 
dalimi

ir smulkesniais autoriaus išgy 
venimais, yra knygos esmė.

Kaleidoskopas vardų
Gal būt toks, lyg ir nevisiš

kas atitikmuo knygos pavadini
mui įvyko dėl to, kad ir iš tik
rųjų yra ką pasakyti apie aka
demiją. Joje autorius užtiko 
rektoriaujant Maironį; jis stu
dijavo kartu su busimuoju vys
kupu Reiniu, su Vladu Jurgu- 
čiu, su prof. Kuraičiu; komp. Sas 
nauskas dėstė jam muziką... Jis 
turėjo tada matytis su Jaunium, 
su Jakštu, su Baltrušiu...

Visas kaleidoskopas vardų, 
anų studenčiokų, vėliau Bažny
čios ar valstybės gyvenimo šulų 
ir gairių, mirgėte mirga šiame 
atsiminimų tome. Ir visi jie at
eina iš dešimtmečių glūdumos 
ne muziejinio eksponato dulkė
mis apnešti, bet gyvi, jauni, dau
giur kietai pasiryžę siekiams, ki
tur besiblašką apsisprendimuo
se; vienur žvalgiai persmeigti 
puikios analizės, kitur akvareliš- 
kai lengvi. -—

I Tremtyje — Vokietijoje LIE 
I TUVIŲ - LATVIŲ VIENYBĘ 
I atnaujino latvių centro valdy- 
Į bos pirm. dr. J. Bracs. Tam 
buvo patogios sąlygos, gyve
nimas kartu stovyklose, todėl 
buvo įsteigti net 22 skyriai 
įvairiose vietose, organizuotas 
spaudos biuras, leidžiamas ne- 

Į periodinis laikraštis — “Aisti- 
ju” ir sušaukti du kongresai: 

' Wolterdingene 1948 m. ir Ha- 
nnovery 1949 m. šiuose kon
gresuose buvo pakeisti drau- 

įstatai, pagal kuriuos 
ir skyrių valdybos ren- 
bendros abiejoms tau- 
nustatyta draugijos 

I emblema: Gedimino stulpai 
I raudoname fone, ant kurių 
| trys Latvijos žvaigždės. Gedi- 
I mino stulpai, tai senovės lie
tuvių herbas ir kovos vėliava, 
kuri buvo vartojama kovose 
dėl Lietuvos žemių išlaisvini
mo nuo priešų ir jų sujungi-

Mykolo Vaitkaus memuarai.
Sesers M. Antaninos, F.M.M. ei
lėraščiai.
Kultūrinė kronika.
Plėsti lietuvių . latvių kultūri
nį bendradarbiavimą.
Naujas kultūrinis užmojis. 
Vyras ir žmona kartu gavo 
doktoratą.
Mūsų literatūra vokiečių encik
lopedijose.
Afrikietiika apybraiža. 
Lietuvių kalba Pensilvanijos 
universitete.
Sociologas apie pavojus Izraeliui 
Inž. Ivanausko “Liepsnos”. 
Jono XXIII dienoraštis.
Filmų įvairumai.
Kur mūsų pėdos lieka.

• Algirdo Landergio dra
minis veikalas “Mės mokyk
la” netrukus išeis spaudos.

• Valeškos das studijoje
rugp. 17 d. lankėsLa Vie Nuo- 
velle” organizaci j dvi grupės 
narių (35 ir 40 žnių), iš Pran 
cūzijos, norėdamisipažinti su 
kuriamu čia baliniu menu, 
su atliekamais sijoje mozai
kos, keramikos indicinio bei 
skaldyto stiklo vžų darbais. 
Šios ekskursijos yviai, kurių 
tarpe buvo atstdr iš Belgi-.’ 
jos. Anglijos, Itą ir Ispani-1 niams reikalams skyriaus direk- 
__________ L_______ j torė p. Wilma H. Rabe studijai 
■■■■M f_________ I atsiuntė laišką, kuriuo dėkoja

H ,lž malonų priėmimą ir pažymi,
a ' kad tai grupei atvykimas į stu-

t diją buvo maloniausias informa-
_ cinis tos dienos patyrimas. To- 

.• l'au laiške pažymi, kad studijo-
Ije patirtas prielankus bendra

darbiavimas ir gabus talkini- i 
mas lankytojams pažinti įdo
mybes padeda ugdyti geresnį I 
sugyvenimą tarp žmonių, ko I 
ypač siekia “La Vie Nouvelle”. | 

I

• Kompozitoriui Ant Račiū- I 
mi, kūrybingai pasireiškusiam I 
Jetuvoje, rūgs. 4 d. sukaks 60 Į 
įetų amžiaus. Kompoziciją jis 
ra studijavęs pas kom. J. Gruo- 
i, o 1936—1939 m. studijas gi
lo Paryžiuje. Grįžus iš Pary- 
ius, jam buvo pavesta dėstyti 
uzikos teoriją ir kompoziciją 
tuno konservatorijoje. Yra su
iręs tris lietuviškas operas, 

___ s simfonijas, eilę sonatų, sty- 
ginių kvartetų, oratorijų, daug 
dainų. Yra išleistas jo sukurtų 
dainų rinkinys “Dainuojam”.

'i r'! IMM1I Savo kūryboje panaudoja 'ietu- 
vių liaudies motyvus. Eilę metų

1 ’ K buvo Lietuvos kompozitorių są-
jungos pirmininkas, muzikos 
klausimais rašo spaudoje.

• Jono Rutenio kūrinių pa-I w ’ *** *4
II U rodą Jansonų viloje Audronė,

(aliejus) Cape Code, tęsis iki rūgs. 11 d.

- jos, tarptautinio kultūrinio
- bendradarbiavimo tikslu lanko

J. A. V-bių didžiųjų miestų mu- 
b ziejus ir meno institucijas.

“La Vie Nouvelle” yra kata
likiška organizacija, kurios tiks
las yra ugdyti šeimas pagal 
krikščioniškuosius - katalikiškus 
principus. Amerikoje ši organi
zacija veikia “The Christian Fa- 
mily Movement” vardu.

“National Conference of I 
Christians and Jews” kultūri- I
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ŠIANDIENINIS MOKSLO 
REIKALINGUMAS

PROF. JUSTINAS PIKCNAS

LIETUVIŲ RELIGINIO KONGRESO 
KULTŪRINĖS DALIES RŪPESTIS

Jau daug metų, kai beveik vi
same pasaulyje visuomenės nu
sistatymas mokslo atžvilgiu te
besikeičia teigiamo vertinimo 
linkme, šis nusiteikimas prasi
dėjo kai kuriuose kraštuose žy
miai anksčiau, negu JAV. Lie
tuvai kuriantis ir jos nepriklau
somybės metu, mokslo vertini
mas didėjo sparčiu žingsniu — 
net ir maži ūkininkai ar miesto 
darbininkai stengėsi leisti savo 
vaikus į gimnazijas ir semina
rijas ir į universitetą. Didėjąs 
atleidimas nuo mokslo mokesčių 
ir stipendijų sudarymas daug 
padėjo neturtingiems siekiant 
aukštojo mokslo. Nyko neraš
tingumas, didėjo moksleivių ir 
studentų eilės, augo mokslo 
laipsnius turinčių asmenų skai
čius. Didžiulė Lietuvos kultūri
nė pažanga nepriklausomybės 
laikotarpiu nemaža dalimi buvo 
didėjančios apšvietos išdava.

Senoji lietuvių išeivija JAV, 
kreipdama daug dėmesio į dar
bo gavimą, perėjimą į verslą ir 
turtėjimą, mažiau skyrė pastan
gų savo vaikų išmokslinimui. 
Štai kodėl, nors lietuvių kilmės 
gyventojų skaičius artėjo prie 
vieno milijono, stigo ryškesnių 
lietuvių mokslininkų, menininkų 
ir profesijos žmonių. Naujosios 
tremtinių bangos imigracija 
1948—51 m. bėgyje iš dalies 
atitaisė šią padėtį, nors ne ma
ža profesijas įgijusių dalis dėl 
kalbos ir kitų sunkumų neįsten
gė užimti savo mokslui tolygių 
pozicijų. Naujai atvažiavusiųjų 
nusistatymas mokslo siekimo 
atžvilgiu buvo daug teigiames- 
nis, todėl jų sūnūs ir dukros 
lankė ko’egijas ir universitetus 
žymiai didesniu nuošimčiu, ne
gu senųjų lietuvių, nors pasta
rųjų finansinis stovis bent pir
muoju dešimtmečiu buvo daug 
geresnis.

Apskritai iki erdvės amžiaus 
pradžios Amerikoje mažai kam 
rūpėjo mokslas, nors vidurinis 
ir aukštasis luomas jau ir anks
čiau siekė kolegijos diplomų. 
Pagal pareikalavimą Amerika 
lengvai gaudavo mokslininkus ir 
profesorius iš Vakarų Europos. 
Padėtis greitai keitėsi paskuti
niųjų 8 m. eigoje, rusų sputni- 
kui pakilus į erdvę. Iki tol vy
ravusi nuomonė, kad JAV tech
nologiniu “Know how” esą pra
lenkusios visą pasaulį, buvo su
duotas stiprus smūgis. Ameri-

Šiame numery:
• Lietuvių religinio kongreso kul

tūrinės dalies rūpestis.
• šiandieninis mokslo reikalingu

mas.
• Ar padarysime panašiai ii mes?
• Kai tėvai nutempia vaikus nuo 

lietuviškų knygų-
• Pasaulinė paroda New Yorke(2)
• Afrikietiškoji apybraiža.
• Iš S. T. Eliot poezijos.
• „Lithuania Past and Present”.
• Kelias į groteską.
• Rašytojų prisiminimai ir Vailo

kaičio namai.
• Kultūrinė kronika, nauji leidi

niai
• Spygliai ir dygliai. 

kiečiai pasijuto esą antroj eilėj 
ten, kur pirmavimas yra gyvy
biniai svarbus. Sekusio sujudi
mo pasėkoje susidomėta žemu 
mokyklinio lavinimo stoviu ir 
mokslais bei inžinerija. Greitai 
mokslo vertinimas pakilo, pa
gerėjo ir mokymo standartas 
tiek pradžios, tiek ir aukštose 
mokytose, nes ko Amerika sie
kia, ji gali nepaprastai daug at
siekti net ir trumpu laiku.

Mokslo prestižui kylant
Jeigu seniau mokslo įgijimas 

buvo daugiau aukštojo luomo 
privilegija, ir anglų filosofas J. 
Locke galėjo teigti, kad žmo
nių dauguma gali apsieiti be jo
kio formalaus išsimokslinimo, 
tai šiandieną padėtis yra iš es
mės pasikeitusi, ypač Vakarų 
kultūros šalyse. Beveik visos 
valstybės deda didžiules pastan
gas, kad jų piliečiai pasiektų ne 
tik raštingumo, bet ir pagal as
meninius sugebėjimus aukštojo 
mokslo. Su vien pradinė? mo
kyklos pažymėjimu darbo gavi
mo galimumai JAV yra labai ri
boti. Mašinų idealas — automa
tai — vis labiau išstumia iš dar
bo rinkos juodadarbius ir sto
kojančius mechaninių sugebėji
mų asmenis. Net ir fabrikai ir 
kariuomenė vengia mažamoks
lių ir pageidauja vidurinės mo
kyklas baigusiųjų, nes šieji pa
rodo didesnio subrendimo ir pa
stovumo.

Yra tvirtinama, kad mokslo 
daviniai padvigubėjo per pas
kutinįjį dešimtmetį. Kas žino ir 
gali išaiškinti bent 30 vandens 
rūšių? Kas gali suteikti žinias 
apie elektromagnetinius reiški
nius smegenyse? Mokslų bei 
technologijos komplikuotumas 
padaro mažamokslį beveik nie
ko nesuprantančiu asmeniu ir 
todėl moderniam gyvenimui ma
žai kur tinkančiu. Gyvenimas 
pralenkia ir tuos, kurie dar 
prieš dešimtmetį ar du orienta
vosi moksle, bet kadangi šieji 
netesi mokslinimesi, jie greitu 
laipsniu patenka į mažai su
prantančių žmonių eiles. JAV 
žmonės gimę 1900 m. pasiekė 
9 skyrių vidurkį (median), 1920 
m. gimę — 12 skyrių, o šiuo 
dešimtmečiu gimstantieji tikriau 
šiai priartės prie kolegijos bai
gimo vidurkio. 1947 m. Chica
gos universiteto platūs užsiėmi
mų prestižo tyrinėjimai parodė, 
kad mokslininkų rangas buvo 
17 ir 18 vietoje, gi 1963 m. to
lygi apžvalga mokslininkus pa
statė 3 ir 4 vietoje, tuo tarpu 
kai valstijų gubernatoriai užė
mė 5 vietą, o federalinio kabine
to ir kongreso nariai dalinosi 
8 vieta. Pastebėtina, kad 1963 
m. bankininkai užėmė tik 24, o 
fabrikų savininkai, duodą darbą 
maždaug 100 žmonių — 31 vie
tą.

Amerikos katalikų liturginė 
studijų savaitė, pastarosiomis 
dienomis įvykusi Chicagoje, tu
rėjo nepaprastą pasisekimą tiek 
savo dalyvių skaičiumi, tiek rim 
tu dėmesiu visoms šių laikų 
problemoms ir jų sprendimų ieš
kojime, turint prieš akis XX 
amžiaus Bažnyčios suvažiavimo 
dvasią.

Be kita ko, kiekvieno dėmesį 
patraukė ten pat Conrad Hilton 
viešbutyje suorganizuota religi
nės minties meno darbų paroda. 
Pats pirmasis lankytojo įspūdis, 
patekus pailgon parodos salėn, 
jog eini puikiai išplanuota dai
lės kūrinių alėja, kur perkrovi
mas sumaniai išbalansuotas ir 
sujungtas Šv. Rašto ištraukų 
tekstais, atidalintas dekoratyvi
nėmis vėliavomis, skulptūromis 
ir išskirtinių darbų paviljonė- 
liais. Ne vienu atveju grožiesi 
visu sienos piotu, padengtu pa
veikslais, kaip vieningos visu
mos objektu.

Bendras įspūdis: religinis žiu j

Mokslui sąlygas sudarant
Jaunimo metams artėjant, 

laikas pagalvoti apie mokslini- 
mosi svarbą. Statistika rodo, 
kad 1963—64 mokslo metų bė
gyje JAV apie 55 milijonai su
augusiųjų lankė aukštesniąsias

(Nukelta i 4 psl.)

Ada Korsakaitė-Sutkuvienė Šv. Pranciškus Asyžietis (glazūrinė keramika)

AR PADARYSIME PANAŠIAI IR MES?
Įspūdžiai iš vienos religinio meno parodos

KAZYS B BADŪ2VAS

dienų menas yra nesulaikomai 
prasiveržęs XX amžiaus antro
sios pusės dailės raidos avangar- 
dan; religinės minties meniška- 
jai išraiškai jokios nūdieninės 
srovės nėra svetimos; visos 
techniškosios priemonės yra sa
vos. Ir šioje parodoje regimi 
eksponatai prakalba į žiūrovą 
tokia autentiška šio laikotarpio 
meno kalba, kad noroms neno- 
roms imi galvoti apie gyvojo re
liginio meno renesansą. Paroda 
kūrybinės vertės prasme jos 
rengėjų taip gerai atrinkta ir 
atsijota, kad, ir įdėmiai besi
žvalgant, sunku besurasti lig 
šiol panašiais atvejais neretai 
įprasto apcukrinto surogato.

Žinoma, ir šioje parodoje lan
kytoją ilgiausiai sustabdo tokių 
garsenybių darbai kaip Georgės 
Rouault, Ivan Mestrovič, Mare 
Chagall, Salvador Dali ir kt. 
Rouault ir Chagall čia skirti net 
atskiri paviljonėliai, lyg ir už
daros jų litografijų ir raižinių 
parodėlės. Tamsiuoju savo “Pa
sijų” ir “Miserere” ciklu Rou

ault žiūrovą tiesiog prirakina, o 
Chagall žavi biblinių temų kone 
kūdikišku suvokimu, spalviniu 
taupumu bei lyrika. Gi skulptū
roje Metrovič stebina savo įtai
ga ir klasikos bei modernumo 
sinteze.

Šalia suminėtų dar būtų gali
ma išvardinti ir visa eilė kitų,, 
net kur kas jaunesnių, būdingų 
dar įvairesniais prasiveržimais į 
naujuosius kelius. Sakysim, sun
ku praeiti nesustojus pro W. 
Otto skulptūrą “Jeremijas”, kur 
pavergtos tautos dalia, kaip sun 
kaus jungo masė, užkrauta ant 
pranašo pečių.

Lietuvį parodos lankytoją ma
loniai nuteikia dar ir tai, kad 
tarp kitų jis čia randa mūsiškių 
(Br. Jameikienės, A. Korsakai- 
tės-Sutkuvienės ir A. Valeškos) 
darbus, išskirtinai pastebėtus ir 
amerikiečių kritikų.

Parodą peržvelgus, pasilieka 
tik vienas troškimas: kada nors 
regėti taip kultūringai pareng
tą, taip kruopščiai atrinktą ir 
lietuvių religinio meno parodą.

Jau tik vieneri metai beliko 
iki paminklinės lietuvių kop
lyčios atidarymo didžiojoje šio 
krašto sostinės šventovėje. 
Šiaip ar taip, tai bus neeilinis 
įvykis laisvojo pasaulio lietu
vių istorijoje. Įvykio nūdieninė 
reikšmė dar padidėja, kai kop
lyčios atidengimo proga Wa- 
shingtone įvyks ir laisvųjų lie
tuvių religinis kongresas. Lai
ko prieš akis dar visi metai, 
tačiau organizaciniai ir kitoki 
kongreso aspektai jau šiuo me
tu turėtų būti intensyviai pro
jektuojami, svarstomi ir vyk
domi, kad pačiose kongreso 
išvakarėse nebūtų bergždžio 
persidirbimo ir pasiektuose re
zultatuose atkištinumo.

Organizacinė religinio kon
greso problema, jo ne vien tik 
religinė, bet ir visuomeninė bei 
tautinė reikšmė šios dienos pa
saulio kontekste jau buvo lies
ta mūsų laikraštyje rugpiūčio 
21 dienos vedamuoju. Be kita 
ko, ten buvo užakcentuota, 
kad religinis kongresas nepri
valėtų būti tik kurios nors vie
nos organizacijos ar bažnyti
nės brolijos rūpestis, iškelta 
reikalas kongreso rengimo ko- 
m.tetan įjungti didžiąsias ir 
be ndrines, krikščioniškąją min
tį teigiamai vertinančias mūsų 
oi ganizacijas.

Šį kartą mums čia labiau rū
pi lietuvių religinio kongreso 
Washingtone grynai kultūrinis 
sektorius. Tokio klausimo kė
limas kai kam pirmu įspūdžiu 
guli atrodyti visai nereikalin
gus, nesgi čia ruošiamasi reli
giniam, o ne kokiam kultūros 
kongresui. Panašaus nusiteiki
mo mūsuose dar gali pasitai
kyti tam tikro įsisenėjimo po
veikyje, kada kiekviena vieša 
religinio pobūdžio apraiška ir 
savo turiniu ir forma vis nori
ma realizuoti tik tradicinių lie
tuviškų atlaidų plotmėje: su
važiuojama, išklausomos šv. 
Mišios, pamokslas, pasimato- 
ma su pažįstamais bei giminė
mis, pasisvečiuojama ir išsi- 
skirstoma. Atsiminimų ekrane 
mums, ypač vyresniesiems, 

PENKIOLIKTASIS ROMANO

KONKURSAS
1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos (romano, 
apysakos) penkioliktąjį konkursą. Rankraščiams įteikti pas
kutinė data yrd 1965 m. lapkričio 1 d.
2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 1,000 dolerių premija.
3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato puslapių.
4. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai, Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, Iii. 60629.
5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pa
sirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną 
kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. Premijos 
nelaimėjusiųjų vokai komisijos ir “Draugo” atstovo akivaiz
doje sudeginami.
6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia “Draugui”, įskai
tant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu 
arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai spausdini
mo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.
7. Konkurso jury komisija bus paskelbta netrukus.

anie lietuviškieji atlaidai yra 
labai mielas sentimentas. Ta
čiau vien juo pasitenkinti var
gu ar būtų protinga po dvide
šimties metų, visai kitose są
lygose ir skirtingoje gyvenimo 
raidoje, net proporcingai kito
kioje mūsų visuomenės sudė
tyje, jon įjungiant ir čia už
augusią jaunąją kartą.

Ir aplamai, sąmoningas ir 
šviesus šios dienos tikintysis 
žmogus vargiai gali jaustis ra
mus, atlikęs tik savo asmeniš
ką religinę praktiką, bet nei 
savo kūryba, nei platesne veik
la neprisidėjęs prie pasaulio 
veido atnaujinimo. Tad ir nie
kad neužmirštini Šv. Rašto žo
džiai: “Ir Dievas sutvėrė žmo
gų pagal savo paveikslą”. O 
tas tėviškas panašumas yra 
akivaizdus ne tik žmogaus ne
mirtingoje sieloje, bet ir vi
soje tvarinijoje tokioje vienin
telėje kultūrinėje žmogaus kū
ryboje. Todėl ir šių dienų daž
ni tautiniai bei tarptautiniai 
religinio pobūdžio katalikų kon 
gresai neapsieina ir be pla
čios kultūrinės savo dalies. 
Sąmoningas, šviesus tikintysis 
šiomis iškilmingomis progomis 
nori susitikti su kūrybinėmis 
žmogaus dvasios apraiškomis, 
o kultūrininkas - kūrėjas nori 
pajusti savo tikinčiosios bend
ruomenės dėmesį jo kūrybai. 
Sakysim, ir šiomis dienomis 
buvo miela stebėti Amerikos 
katalikų liturginio suvažiavimo 
studijinėje savaitėje Chicagoje 
suorganizuotą įdomią religinio 
meno parodą, ryškiai kalban
čią už religinės minties gilų 
reiškimąsi šių dienų meno for
mose. Užsimerkimas prieš visa 
tai panašiu mūsų atveju, būtų 
tik apgailėtinas siaurumas ir 
stovėjimas vietoje.

Konkrečiai svarstant lietu
vių religinio kongreso Wą- 
shingtone kultūrinę programą, 
kongreso rengimo komitetui, 
mūsų manymu, reikėtų kreip
ti dėmesį į meninę, literatūri
nę ir muzikinę jo dalį. Saky
sim, kongreso ir paminklinės 

(Nukelta į 2 psl.)
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KRIKŠČIONIŠKOS LAISVĖS 
KLAUSIMU

Paskaita, skaityta ateitininkų sendraugių stovykloje

KĘSTUTIS SKRUPSKELIS

1. Įvadinės pastabos.

BENDRUOMENĖS MĖNESIO 
PRASMĖ

Žmonijos istorijoje laisvės at
žvilgiu veikia du pradai. Iš vie
nos pusės, kiekvieną žmogų ir 
kiekvieną grupę — ar ji būtų 
jungiama religiniais, ar moksli
niais, ar bet kokiais kitais inte
resais — veikia įvairios išorinės 
jėgos, kurias vadiname priežas
timis. Paskirą žmogų veikia jo 
biologinis paveldėjimas bei jo 
psichologinė struktūra; jo san
tykiuose su kitais pasireiškia 
įvairūs, sociologams įdomūs 
dėsniai. Iš kitos pusės, žmogus 
taip pat gyvena ir idealiame pa
saulyje, kur jo mintis ir veiks
mus apsprendžia ne išorinės 
priežastys, bet pati jo sąmonin
gumo esmė. Šį išskyrimą ban
dykime ryškinti sekančia iliust
racija. Įsivaizduokime moksli
ninką, berašantį profesinį 
straipsnį. Prieš save jis turi 
įvairius duomenis, tyrinėjimo 
tikslą, metodus. Ir visa tai ap
sprendžia rašomo straipsnio tu
rinį. Tačiau tai ne viskas, vie
nu ar kitu metu jis bus neati
dus, pavargęs, gal jis tikisi, iš
šaukęs sensaciją, pakelti savo 
profesinį prestižą, o gal, būda
mas netikinčiu, duoti smūgį 
“davatkoms”. Dažnu atveju to
kie istoriniai faktoriai turės net 
ir daugiau įtakos jo skelbia
moms mokslo tiesoms, negu tu
rimi tyrinėjimų daviniai, bet vi
sais atvejais, mažiau ar dau
giau, veiks abiejų rūšių fakto
riai. Tą patį galime pasakyti ir 
apie Katalikų Bažnyčią, kurios 
skelbiamos doktrinos ne visada 
yra tiktai pačios krikščionybės 
išdava. Jei pažvelgsime į konk
rečius bažnytinės doktrinos pa
skelbimo atvejus — ar tai būtų 
popiežių enciklikos, ar kunigų 
pamokslai, ar pasauliečių disku
sijos — dažnai rasime, kad jie 
buvo vienoki, o ne kitoki tiktai 
dėl išorinių aplinkybių,, nuovar
gio, neapykantos, nesupratimo, 
ambicijos.

Kadangi žmogaus veiksmus 
apsprendžia tų dviejų rūšių fak
toriai, laisvės temą galima vys
tyti keliais požiūriais: vienu at
veju dėmesys kryptų į konkre
tų, faktinį žmonių gyvenimą, 
siekiant ištirti, kiek ir kada 
esame laisvi; antru atveju — 
į idealią žmogaus esmę, siekiant 
pilnesnio laisvės supratimo. Ši 
paskaita ribosis antruoju požiū
riu, ir faktų nustatymas neįeis 
į paskaitos rėmus. Tai yra moks
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linio tyrimo uždavinys, kurį te
gali atlikti įvairių sričių spe
cialistai.
2. Laisvės aptarimas.
Priimdami žmogaus dvasios 

suskirstymą į tris aspektus — 
protinį, valinį ir jausminį — 
pirmiausia bandysime aptarti 
laisvę kiekvienam iš jų atskirai. 
Tada bus galima duoti bendrą 
žmogaus laisvės aptarimą.

Pažinime žmogus yra laisvas 
tada, kada pasiektas išvadas ir 
visą galvojimo procesą diktuo
ja tiktai paties proto vidiniai 
reikalavimai. Norėdami šį teigi
mą geriau suprasti, grįžkime 
prie ankstesnės iliustracijos. 
Anas mokslininkas yra tik tiek 
laisvas, kiek jo rezultatus ap
sprendžia turimi duomenys bei 
jo disciplinos metodai. Jis ta
čiau savo laisvę praranda, pa
siduodamas minėtiems išori
niams veiksniams, prie kurių 
taip pat priskaitytina jo proti
nis ribotumas bei netobulumai 
metode ir duomenyse.

Valios srityje laisvė suside
da iš vidinio pačios valios vei
kimo. Kol pati valia, naudos ir 
moraliniais dėsniais vadovauda
masi, apsisprendžia, tol ji yra 
laisva, tačiau laisvė praranda
ma, kai valia pasiduoda išori
nėms jėgoms.

Panašiai aptarsime laisvę ir 
jausmų srityje. Nors juos ir 
sunku surasti, bet reikia many
ti, kad ir jausmai turi savus 
dėsnius, kurių dėka ir jausmų 
laisvė aptariama.

Todėl, aptariant laisvę bend
rai, sakome, kad laisvė yra vi
dinis žmogaus dvasios vysty
masis.

Plačiau čia šio aptarimo ne
aiškinsime, klausytojui jis tu-

Religinio meno parodos Conrad Hilton viešbutyje, Chicagoj, direkto
rius kun. Richard J. Douaire prie Waldemar Otto bronzinės skulptūros 
“Pieta”.

Jonas Kelečius Patiltė
Dailininko darbų paroda atidaroma Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, rugsėjo mėn. 25 d.

retų išryškėti tolimesnėje pa
skaitos eigoje. Tačiau reikalin
ga dar viena pastaba: šitaip 
suprasta laisvė yra ne faktinė, 
bet ideali. Niekur nerasime pil
nai laisvo žmogaus, lygiai kaip

Anatolijus Kairys, VIŠČIUKŲ 
CKIS. Trijų veiksmų satyrinė ko
medija. Išleido Terra 1965 m. Chi
cagoje. Knyga kietai įrišta, 8y2x5y2 
inč. formato, 92 psl., kaina $3, gau
nama “Drauge'.

*
Draminės literatūros kūrinį 

išspausdinti knyga Lietuvoj vi
sada buvo nelengva. Bet kol

nerasime pilnai laisvų žmogaus 
apraiškų, nes bent šiame pasau
lyje laisvė niekur nėra pilnai 
įsikūnijus. Kodėl taip yra, čia 
neaiškinsim, tačiau svarbu su
prasti, kad žmogaus dvasia nie

ALEGORIJŲ BEI SIMBOLIU REALYBE
Anatolijaus Kairio komedija "Viščiukų ūkis"

DR. J. GRINIUS

knygų leidėjai savo darbą ver
tindavo ne vien ekonomiškai, 
bet ir morališkai, tol jie dalį pel
no nuo kitų knygų kartais skir
davo draminiam kūriniui išleis
ti. Tuo tarpu dabar išeivijoj 
vargiai rasime tokią leidyklą, 
kuri “pajudintų pirštą” dramai 
ar komedijai išleisti, jei jos au
torius pats leidėjui neprimokės 
tam tikros sumos eventualiems 
nuostoliams padengti. Kadangi 
lietuviai rašytojai dažniausiai 
neturi pinigų primokėti leidė
jams, todėl ir draminių raštų 
mūsuose retai kada tepasirodo, 
nors visuomenė jų pageidauja 
vaidinimams. Turint prieš akis 
šitokią leidybos situaciją, reikia 
pirmiausia pasidžiaugti, kad 
Anatolijus Kairys rado galimu
mą išleisti savo “Viščiukų ūkio” 
komediją ,už kurią 1964 metais 
jis laimėjo Chicagos Scenos 
darbuotojų konkurso premiją.

Turinį pasekant
“Viščiukų ūkis” turi tiesiogi

nę ir netiesioginę prasmę. Tie
siog jis reiškia viščiukų farmą, 
kurią laiko lietuviai Amerikoj 
Pijus Sakalas ir jo žmona Ago
ta. Pats savininkas mažai sie
lojasi, kad tarp perinamų bal
tų viščiukų atsiranda vis dau
giau raudonų. Bet dėl to nerims 
ta jo duktė Giedrė, kuriai viš
čiukų raudonėjimas 
veislės išsigimimą. To 
čiai susekti ji i tėvų 
pasikvietusi muzikos 
mechaniką Andrių. Tuo tarpu 
Giedrės brolis Arūnas, ką tik 
laimėjęs politinių mokslų dak- 

reiškia 
priežas- 

ūkį yra 
mėgėją

kur nėra pilnai laisva. Visur 
žmogus ne vien tik pats veikia, 
bet yra veikiamas ir priežasčių. 
Sritis, kur daugiausia laisvė pa
sireiškia, gal būtų matematika, 

(Nukelta į 2 psl.) 

taro laipsnį, viščiukais visai ne
sirūpina, nes jo tėvų ūkis jam 
tėra tik patogi aplinkybė malo
niai praleisti atostogas. Arūno 
jaunai žmonai Nijolei jos uoš
vių ūkis dar mažiau arba nie
ko nereiškia, nes jai daug svar
biau įvairios išdaigos ir cirkas. 
Todėl ji savo vyrą sudomina 
su iš cirko pabėgusia meška, ku
rią Arūnas ketina išmokyti kal
bėti lietuviškai. Bet šitokiam 
nepaprastam “laimėjimui” pa
siekti pirmiausia pats jaunasis 
daktaras turi sumeškėti. šitame

(Nukelta į 5 psl.)

Kun. Harold H. Sieger, šv Filomenos bažnyčios Chicagoje klebonas, su dail. Adolfu Valeška religinio 
meno parodoje (rugp. 30 — rūgs. 2 d. Conrad Hilton viešbutyje, Chicagoje) aptaria A. Valeškos Šv- Fi
lomenos bažnyčiai padarytą ir parodoje išstatytą mozaiką. Šv. Filomenos bažnyčia yra visa išdekoruota 
lietuviu menininkų (A. Valeškos, A. Korsakaitės, Br. Jameikienčs ir J Rakio) dailiais.

Pasibaigus vasaros atosto
goms bei visokiam poilsiavi
mui, rugsėjo mėnuo yra labai 
geras laikas naujiems darbams 
planuoti bei pradėti juos vyk
dyti. Tokius ^konkrečius planus 
turėtų turėti tiek vyriausia va
dovybė, tiek ii paskirų apylin
kių vadovai. Tačiau Bendruo
menės mėnuo yra geras laikas 
ir kiekvienam paskirai pagal
voti apie savo kaip bendruo'- 
menės nario pareigas. Tas mė
nuo turėtų būti mūsų visuo
meninės pareigos rekolecijų 
mėnesiu. Tam tikslui skiria
mos ir šios eilutės.

Pirmiausia bendras dėsnis: 
negalime gyventi tik savo as
meniniais ar savo šeimos inte
resais, nes šitaip gyvendami 
labai greitai žūtume kaip tau
tinis vienetas. Dėl to nemažiau 
svarbus visų rūpestis turi būti 
ir visuomeniniai reikalai, ku
riems kiekvienas turi atiduo
ti savo duoklę. Tačiau tikrovė
je daugelis tos visuomeninės 
pareigos vengia. Atrodo, kad 
viską veža mažuma, o daugu
ma tik naudojasi, tad faktiš
kai daugiau ar mažiau išnau
doja. Kad nebūtume išnaudo
tojais, bet lietuvybės rėmėjais, 
reikia trejopos paramos bend
ram reikalui: 1) reikia darbo 
visuomeninėje veikloje (mo
kykloj, organizacijoj, chore, 
sporto klube ir kitur), 2) rei
kia paramos lietuviškai kūry
bai (spaudai, knygai, muzikai, 
dailei), 3) reikia piniginės au
kos lietuviškoms institucijoms 
ugdyti (švietimo institucijoms, 
fondams, kultūros centrams, 
stovykloms). Apie šias tris 
sritis tenka dar truputį atski
rai pakalbėti.

Visuomeninė tarnyba
Kad kiekvienas suaugęs lie

tuvis (išskyrus, žinoma, fiziš
kai nepajėgius) neatsisakytų 
bent nuo vienos visuomeninės 
pareigos, visiems našta nebū
tų sunki. Kai nedaugeliui ten
ka dirbti už daugelį, kurie ga

li, bet nenori, tada ir sunku ir 
nemalonu. Ta proga pažymėti
na, kad mūsų visuomeninėje 
veikloje didesnės pagarbos ir 
įvertinimo turėtų susilaukti fi
zinio darbo darbininkai, ku
riems dažnai niekas jokio atly
ginimo nemoka ir niekas sce
noje neploja. Tai visokie susi
rinkimų salių puošėjai, bufe
tų rengėjai (dažniausiai virė
jos ir kepėjos moterys), bilie
tų pardavinėtojai, aukų rinkė
jai ir kiti. Tai visuomeninės 
veiklos juodadarbio “artojo” 
darbas, kuris dažnai būna ne
lengvas, bet užtat nemažiau 
garbingas, nes .nemažiau rei
kalingas ir naudingas. Demo
kratiniais laikais būti aptar
naujamam už dyką nėra garbin 
ga, bet patarnauti kitiems yra 
kultūringa. Todėl tikrai kultū
ringa moteris ne ta, kuri po 
visuomeninio baliaus pirmoji 
nešdinasi iš salės, o ta, kuri pa
sisiūlo rengėjoms indus plauti. 
Deja, tokios kultūros mums 
gerokai trūksta, ir inteligen
tams yra ko pasimokyti iš “ne
inteligentiškų” juodadarbių.

Parama lietuviškai kūrybai
Kalbant apie paramą lietu

viškai kūrybai, irgi tenka pažy
mėti, kad yra kultūringų ne 
kažkokio mokslo žmonelių, fizi
nio darbo darbininkų ir nekul
tūringų su aukštuoju mokslu 
inteligentų. Pažįstu tokį stalių 
Petronį Philadelphijoj, kuris 
prenumeruoja kelis žurnalus, 
Lietuvių Enciklopediją,, perka 
naujas lietuviškas knygas. Bet 
žinau, pats savo akimis mačiau 
ir kitokių pavyzdžių, štai aukš 
to laipsnio kariškis, buvęs dip
lomatas, kurio bute lentyna 
nuo lubų iki žemės pilna kny
gų, bet lietuviškos nė vienos. 
Štai inžinierius, kuris knygų 
turi irgi daug, bet lietuviškos 
tik kelios. Štai žymios parti
jos pirmininkas, mokytas tei
sininkas, bet pas jį knygų vi
sai nėra, tik “Draugas” ir par- 

(Nukelta į 2 pusi.)
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VIENOS TAUTOS PORTRETAS
Dr. V. Vardžio redaguotai knygai pasirodžius

JUOZAS DUBURYS

LITHUANIA UNDER THE SO- 
SOVIETS. Portrait of a Nation, 
1940—65. Edited by V, Stanley 
Vardys. Published in the United 
Statės of America in 1965 by Fre- 
derick A. Praeger, Ine., Publishers. 
Knyga yra 299 psl., 8y2 x 51/ž inč. 
formato, kietai įrišta, kaina $7.00, 
gaunama "Drauge”.
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Antrojo pasaulinio karo ir po
kario metais Amerikos knygų 
rinką gausiai buvo užtvinę lei
diniai, draugiškai palankūs nau
jajam ginklo sąjungininkui — 
Sovietų Rusijai. Vienos tų kny
gų atvirai prorusiškai propa
gandinės prigimties, kitos — 
pseudomokslinės, vietomis kad 
ir pakritikuodamos, tačiau vi
sumoje teisinančios Sov. Rusi
jos imperializmą. Tose knygose, 
aišku, tylomis nepraeinamas 
Baltijos valstybių klausimas. Jų 
pavergimas paprastai pateisina
mas “savanoriško įsijungimo” 
ar “Sov. Sąjungos politinės re
alybės diktato” argumentais. 
Taip pat reikia žinoti, kad ne 
tik partiečiai komunistai, pro- 
komunistai ir įvairaus plauko 
liberalai, bet ir šiame krašte 
gan įtakingi vad. “baltieji ru
sai” pasirūpino, kad tokios kny
gos kiek galima plačiau pasklis
tų ir pasiektų gausią auditori
ją, ypač intelektualų sluoksnius 
ir akademinį jaunimą. Šių ei
lučių autorius turėjo progos su
sipažinti su vienos amerikiečių 
specialios mokyklos mokslinio 
tyrinėjimo (“research”) biblio
teka, pagrindinai sukomplektuo
ta caristinių rusų iniciatyva. 
Tiesiog sunku įsivaizduoti, kiek 
čia sukaupta teritorinę rusų 
ekspansiją pateisinančios me
džiagos. Tą mokyklą kasmet 
baigia 2—3,000 studentų.

Tiesa, vėliau iškilus didžio
sioms komunistų šnipų byloms 
ir senatoriui McCarthy sudra- 
matizavus komunistinio pavo
jaus Amerikoje klausimą, ėmė 
rodytis ir priešingų leidinių, bū
tent, ryškinančių Sov. Rusijos 
imperializmą, bet reikia tuoj 
pat pažymėti, kad daugelyje jų 
Baltijos valstybių pavergimo 
klausimas tik užuominomis te- 
paliečiamas arba net visai apei
namas. Ypač tai pastebima au
toriuose, kurie laikėsi pastovios 
(išskyrus valstybės sekreto
riaus Dulles laikotarpyje) Ame
rikos užsienio politikos linijos 
— Baltijos valstybių klausimo 
neaktualinti. Taip pat jėgos, 
kurios, kaip teigia mūsų apta-
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riamoje knygoje (19 psl.) prof. 
S. Sužiedėlis, po I pasaulinio 
karo, siekdamos “nedalomos 
Rusijos” atstatymo, stabdė 
Lietuvos pripažinimą, šiame 
krašte tebėra dar ir dabar gan 
įtakingos.

Minėtų faktų fone “Lithuania 
under the Soviets” veikalo pa
sirodymas yra išskirtinai reikš
mingas.

Astuoni autoriai

“Lithuania under the Soviets” 
kolektyviniai parašytą veikalą 
šią vasarą išleido Praeger lei
dykla New Yorke, finansiškai 
talkinant Į Laisvę fondui lietu
viškai kultūrai ugdyti. Knygą 
suplanavo ir vieną jos trečdalį 
parašė Wisconsino valstybinio 
u-to profesorius dr. Vytautas 
Vardys. Kitus du knygos treč
dalius užpildė šie autoriai: 
prof. Simas Sužiedėlis patei
kia istorinę Lietuvos apybrai
žą (baigiant nepriklausomy
bės karais), prof. Zenonas 
Ivinskis parodo Lietuvą II pa
saulinio karo metu, dr. Tomas 
Remeikis aptaria Lietuvos ko
munistų partijos ir sovietinės

PORTRAIT 
OF A 
NATION 
1940-65

EDITED BY V. STANLEY VARDYS

Lietuvos vyriausybės prigim
tį ir jų galios praktiškąjį san
tykį, Pranas Zunde duoda 
ekonominio sovietinės Lietuvos 
gyvenimo skerspiūvį, Vytau
tas Vaitiekūnas nagrinėja 
'okupuotos Lietuvos švietimą, 
dr. Jonas Grinius pristato pa
vergtos Lietuvos literatūrą ir 
meną, dr. Vittorio Vignieri gi
linasi į komunizmo kovos su 
religija Lietuvoje metodus. Pa
ties Vytauto Vardžio paruoš
ti trys essays: nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpio apžvalga, 
sovietinio stiliaus agresija 
1939—40 ir sovietų planavimo, 
planų vykdymo bei atsiektų 
rezultatų Lietuvoje įvertini

mas.

“Lithuania under the So
viets” be mažiausio dvejojimo 
priklauso ne informacijos, bet 
mokslo veikalų kategorijai. 
Mums, lietuivams, ta prasme 
jau daug ką sako studijų au
torių pavardės: prof. Sužiedė
lis, dr. Ivinskis, dr. Grinius 
— autoritletingi savo sričių 
specialistai, Remeikis ir Var
dys — jaunesniosios kartos 
politinių mokslų daktarai, ga
būs Amerikos aukštųjų mo
kyklų dėstytojai, dr. Vignieri, 

! Vaitiekūnas ir Zunde — pa-1

Nuotrauka R- KisieliausRugsėjo saulėje ...

vergtos Lietuvos gyvenimo ty
rinėtojai su 20 m. šio darbo 
patirtim. Kitataučiui skaity
tojui, pažįstančiam mokslinę 
metodiką, stiprų įspūdį darys 
pilnas, sistemiškas ir metodiš
kas temų nagrinėjimas, gau
sūs šaltiniai, stipri dokumen
tacija. Daugybės faktų, įvai
rių lentelių, statistinių duome
nų naudojimas liudija, kad au
toriai klausimus svarsto giliai, 
objektyviai ir su atsakomy

Dar vienas Šeiniaus grįžimas
"Siegiried Immerselbe atsijaunina" angliškai

P. SVILIUSREJUVENATION OF SIEGF- 
RIED IMMERSELBE. A. Novel by 
Ignas Šeinius. Translated from 
Lithuanian by Albinas Baranaus
kas. Manyland Books, Ine. New 
York, 1965.

Knyga yra kietai įrišta, 8^4x51/2 
inč. formato. 247 psl., kaina $5.00. 
gaunama “Drauge”.

*

trisde-Daugiau negu prieš 
šimt metų Lietuvoje išėjęs Ig
no Šeiniaus tuo metu labai ak
tualus kūrinys “Siegfried Im- 
merselbė atsijaunina”, šiuo me
tu pasirodė angliškai. Jį išleido 
lietuvius autorius amerikiečiam 
pristatanti Manyland Books lei
dykla, knygai įvadą parašė lie
tuvių literatūros bičiulis rašy
tojas ir anglų literatūros pro
fesorius Charles Angoff, knygą 
vertė praėjusių metų “Draugo” 
romano konkurso laureatas Al
binas Baranauskas, viršelį pie
šė dail. Pr. Lapė. Prisiminus 
vieną Šeiniaus knygą “Aš dar 
kartą grįžtu”, tai būtų šio mū
sų rašytojo kitas grįžimas, iš 
lietuvių literatūros į angliškąjį 
pasaulį po trečdalio šimtmečio.

Neįvertinta, aktualumo 
nepraradusi knyga

Atrodo, kad lietuvių literatū
roj ši knyga nebuvo tinkamai 
anuo metu įvertinta, tur būt, 
dėl to, kad ji išsimušė savo te
matika iš įprastų mūsų sodži- 
nių vaizdų, iš lietuviškos aplin
kos ir lietuviškos sielos išsisa
kymų. Naują ir plačią temą 
skaitytojai ir kritikai tiesiog 
neaprėpė. Jeigu kas romaną ta
da, arba bent penketą metų vė
liau, būtų pristatęs angliškai vi-1

bės jausmu. Išvados stipriai 
pagrįstos ir logiškos.

Nors veikalas parašytas ke
lių autorių ir kiekvienas jų, 
kaip įvade pažymėta, individu
aliai atsakingas už savąją da
lį, tačiau, skaitant, jokiu bū
du nesusidaro įspūdis, kad tai 
būtų palaidai surištų straips
nių rinkinys. Priešingai, kny
gos redaktorius geru išplana
vimu, rūpestingu v<sos medžia
gos suderinimu ir terminolo- 

suomenei, knyga būtų galėjusi 
nueiti per visą pasaulį, ji gal 
būtų pasiekusi milijoninio ti
ražo ne tik dėl meninės ver
tės, bet ir dėl aktualumo, nes 
naciai buvo anuomet pastatę 
ant kojų visą pasaulį. Net šim
tai iš Vokietijos išvytų rašyto
jų, mokslininkų ir kitų naciams 
nepriimtinų vyrų vargu ar taip 
tiksliai nupiešė kuriame nors 
veikale nacių didybę ir menkys
tę, kaip šioje knygoje padarė 
Šeinius.

Knyga aktuali, anot įvado 
autoriaus Angoff, ir šiandien, 
nes ir šiandien sprendžiamas 
rasinis klausimas. Įvado auto
rius šeinių gretina su George 
Orwell, Thomu Mannu, Albert 
Camus. Šeinius meniškai ir in
telektualiai mokėjo pastatyti 
rasinį klausimą, satyra ir hu-

Re|uvenation
of
Siegiried 
Immerselbe
.» n«ll IGNAS ŠEINIUS 

gijos išlyginimu įstengė išgau
ti pilnai vientisą, tarsi vieno 
autoriaus parašytą veikalą. 
Tik labai nedaugelyje vietų, kal
bėdami tais pačiais klausimais, 
skirtingi autoriai išreiškia kiek 
skirtingas pažiūras, pvz. Lietu
vos vyriausybės kapituliaciją 
1940 m. prieš sovietų ultimatu
mą Vardys pateisina (51 psl.), 
Ivinskis aptaria tai kaip “failu- 
re” (61 psl.). Vientisumo įspū- 

(Nukelta j 2 psl.)

Ignas Šeinius

moru demaskuoti nacizmo teo
rijos menkystę ir tuo pačiu jos 
tragiškumą. Tik liūdna ir keis
ta, kad lietuvio autoriaus kny
gą tenka skaityti angliškai, nes 
vargu ar kur vienas kitas lie
tuviškasis jos egzempliorius 
šiame krašte yra. Tačiau vis 
dėlto gera, kada matai, kokių 
pajėgių rašytojų Lietuva tu
rėjo.

Turinys ir sprendimai
Knygos turinys pakankamai 

pagrįstas ir kartu sudėtingas. 
Vienas aukštas nacių pareigū
nas, mokslininkas Immerselbe, 
nebeatsimena savo fiurerio pa
vardės. Supratęs, kad jau sens
ta, nutarė atsijauninti visos na
cionalistinės Vokietijos naudai. 
Tai atlieka italas mokslininkas 
Italijoj prof. Gonzano ir jo asis
tentas lietuvis dr. Petras Inke- 
tonis. Tai vienintelis lietuvis 
veikėjas šioje knygoje, gi kiti 
yra amerikietė žydė, italai, vo
kiečiai. Lietuvis dr. Inketonis, 
atjaunindamas Immerselbe, pa-

BAŽNYČIOS SUSIRINKIMO 
SVARBIEJI TAŠKAI

Ką svarstys ketvirtoji sesija

Pradedant darbus ketvirta
jai Bažnyčios susirinkimo se
sijai, kyla klausimas, ko gali
ma iš jos tikėtis. Sesijos dar- 
botvarkėn yra įtraukta 11 
schemų, kurios, jei bus pri
imtos, sudarys atitinkamus 
dekretus ar konstitucijas. Ke
lias, kuriuo kiekviena schema 
turi pereiti susirinkime, yra 
gana ilgas. Pasiūlius bet ku
rią schemą, pirmiausia susi
rinkimo , plenumas diskutuoja, 
ar iš viso reikia susirinkimo 
pasisakymo šiuo klausimu. Po 
diskusijų yra balsavimas ir, 
jei jis pasirodo teigiamas, pra
sideda diskusijos ir balsavimai 
papunkčiui. Atsiradus patai
soms, jei jų reikalingumas yra 
nutariamas, jas suredaguoti 
siunčiama schemą paruošusiai 
komisijai. Iš susirinkimo grį
žę punktai diskutuojami, bal
suojami ir priimami arba at
metami. šitokiu būdu priruoš
ta schema būna pribrendusi 
galutiniam susirinkimo balsa
vimui.

Šiai sesijai yra pateiktos 
penkios schemos, kurios yra 
perėjusios visą susirinkimo 
ciklą ir yra reikalingos tik ga
lutinio balsavimo. Tokios sche
mos yra: 1. Apie nekrikščio
niškas religijas, 2. Apie vysku
pus, 3. Apie vienuolinį gyve
nimą, 4. Apie seminarijas ir 
5. Apie krikščioniškąjį auklė
jimą. Galima tikėtis, kad su
sirinkimas šių klausimų ilgai 
neužgaiš ir juos užbaigs ati
tinkamomis konstitucijomis ar 
dekretais.

Labiausiai kontroversinis iš 
jų yra klausimas apie santy
kius su nekrikščioniškomis re
ligijomis. Čia įeina ir žydų 
klausimas. Jie tikisi, kad susi
rinkimas atpalaiduos žydų tau 
tą nuo Kristaus nužudymo 
kaltinimo ir tokiu būdu paša
lins pagrindinę atisemitizmo 
priežastį krikščioniškose tau
tose.

Dvi schemos, kurios laukia 
ketvirtosios sesijos, yra nepil
nai baigtoje stadijoje. Jų prin
cipinis aktualumas buvo nu
balsuotas; jos buvo balsuotos 
papunkčiui, nutartos pataisos; 
jos pasiųstos komisijai; patai
sos padarytos, bet plenume 
dar nepriimtos. Tokios sche
mos yra apie apreiškimą ir 
apie pasauliečių apaštalavimą. 
Ypač opi yra schema apie ap
reiškimo šaltinius. Prie jos 
buvo daug dirbta jau pirmoje 
sesijoje; ten iškilo dideli nuo
monių skirtumai ir, Jonui 
XXIII įsikišus, ši schema bu

naudoja jaunos žydės hormo
nus, ir arijas Immerselbe, tam
pa žydas, pasikeičia jo ne tik 
išvaizda, bet ir galvosena. Kie
tas nacis, kūręs nacizmą ir jį 
statęs aukščiau už viską, o vė
liau parašo visai priešingą kny
gą, kurioje šitaip samprotauja: 
“Negras ar kinietis yra taip pat 
žmonės, nuostabūs Dievo kūri
niai. Jeigu negrai būtų gyvenę 
tokiose pačiose sąlygose kaip 

vo išimta iš diskusijų ir per
duota komisijai naujam su
formulavimui. Ši schema yra 
ypač opi santykiuose su pro
testantizmu. Mat, protestantai 
nepripažįsta kito apreiškimo 
šaltinio, išsyrus Šv. Raštą.

Kitos keturios schemos, ku
rios yra pramatytos šiai se
sijai, dar turi pereiti visą su
sirinkimo darbų ciklą. Turi 
būti diskutuota dėl jų aktua
lumo, balsuota papunkčiui, pa
siųsta pataisoms, priimtos pa
taisos ir nubalsuota galutinai. 
Tokios schemos yra: 1. Apie 
tikėjimo laisvę, 2. Apie Bažny
čią moderniame pasaulyje, 3. 
Apie misijas ir 4. Apie kuni
gus ir tarnybą Bažnyčioje. 
Kiek iš šių schemų galima ti
kėtis šioje sesijoje, pasilieka 
nemažas klausimas. Schema 
apie tikėjimo laisvę buvo pra
dėta diskutuoti praėjusioje 
sesijoje, bet nebaigta. Šių dis
kusijų atidėjimas sukėlė gana 
triukšmingą reakciją, kuriai 
vadovavo a. a. Chicagos kar
dinolas A. Mayer.

Schema apie moterystės 
problemas praėjusioje sesijoje 
buvo diskutuota ir nutarta 
išimti iš susirinkimo darbų ir 
grąžinti ją ordinariniam Baž
nyčios mokymui, t. y. šv. Tė
vui. Taigi iš jo tenka laukti 
šių klausimų sprendimo.

Kalbant apie tai, ko laukti
na iš šios sesijos, verta pri
siminti, ką susirinkimas yra 
padaręs ligi šiol. Antroje sesi
joje buvo dvi schemos priim
tos ir Šv. Tėvo paskelbtos. 
Tai yra konstitucija apie li
turgiją ir dekretas apie bend
ravimo priemones (spaudą, ra
diją, televiziją, kiną ir t. t.). 
Pirmojoje sesijoje jokio pil
no dokumento nebuvo priimta. 
Trečiojoje sesijoje buvo priim
tos trys schemos: 1. Apie Baž
nyčios prigimtį, 2. Apie Rytų 
Bažnyčią ir 3. Apie ekumeniz
mą, t. y. visų krikščionių vie
nybę. Ypač turtinga ir verta 
studijų yra konstitucija apie 
Bažnyčią. Protestantiškasis pa
saulis labai gerai įvertino dek
retą apie ekumenizmą. Dekre
tas pripažįsta tam tikrą krikš
čioniškos tiesos hierarchiją ir 
gradaciją.

Apskritai, vertinant šį susi
rinkimą, iškeliama daugiau jos 
padarytas Bažnyčios nuotaikos 
pakeitimas, negu kokie labai 
radikalūs naujumai. Tačiau vi
sos dvasinės atmosferos pasi
keitimas yra labai žymus.

V. Bgd.

vokiečiai, kas žino, gal jie būtų 
atsiekę daugiau, negu dabar”. 
Tai ne dabar, bet jau prieš tris
dešimtmetį rašyti sakiniai. Ne
paisant ironijos, humoro, kurio 
ypač daug tuo metu, kada Im- 
merselbe atjauninamas ligoni
nėje, nepaisant, kad visa taiky
ta naciams, rasinio klausimo 
intriguojantis iškėlimas daro 
šią knygą įdomia ir dabar, ir,

(Nukelta į 2 psl.)
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Vėl naujas lituanistikos lobis
XXXIII Lietuvių Enciklopedijos tomą sutinkant

VAISKI LIETUVIO PROZA
ANGLIŠKAI

Antano Vaičiulaičio noveles amerikiečiams
P. JANI LIS

Antanas Vaičiulaitis, NOON AT 
A COUNTRY INN. Translated 
from the Lithuanian by Albinas 
Baranauskas, Danguole Sealey, Ra
phael Sealey, and Nola M. Zobars- 
kas. Foreword by Clark Mills. Ma
nyland Books, Ine., New York, 
1965.

Knyga kietai įrišta, 8l/2 X 5% 
inč. formato, 142 pusi., kaina $3.95, 
gaunama “Drauge”.

*

ARGI RAŠYTOJAI NEVERTI 
PENKIŲ ŠIMTŲ?

Paskutiniais metais Lietuvių 
Enciklopedija mūsuose liko pa
grindinis lietuviškųjų klausimų 
šaltinis, kur dažnai ne tik pa
teikta žinių santrauka, bet kar
tais tiesiog atskira studija, pir
mą kartą šiam reikalui panau
dojant Vatikano archyvo rank
raščius. Taigi, nors kartais ir 
pasibarame, kad jos daugiau to
mų susidarė, bet kartu ir pripa
žįstame, jog kiekviename tome 
vis sutelkiama naujos ir naujos 
lituanistinės medžiagos, kad vis 
su kiekvienu jos nauju tomu lie
tuviškieji šaltiniai pagausėja. 
Naujasis, XXXIII t. (Valeikie
nė — Vienne), kaip pridėtinia
me lapelyje pasakyta, užtrukęs 
labai ilgai rišykloje (streikai 
šiais metais visur nuolatinis 
reiškinys) pagaliau jau pasiekia 
LE prenumeratorius. {domu 
trumpai peržvelgti kokiu nauju 
kraičiu aplamai ir lietuviškuoju 
atskirai išsiskiria šis naujasis 
LE tomas.

J. DŽIUGELIS

ma Vak. Europos kultūros dalis. 
Ir tikrai, Lietuva buvo tas veiks
nys, kuris Vak. Europos kultūrą 
perteikė didelei R. Europos da
liai, šią išplėšdama iš mongo
liškos Azijos “kultūros” srities, 
nors čia jau tarpo ir viena kita 
bizantinės kultūros liekana, buv. 
kultūros nuolauža. Taigi, Lietu

Nors ir ne masiškai, bet pla
ningai pristatomi lietuvių rašy
tojų atitinkamai parinkti veika
lai angliškajam pasauliui turi 
daugiau reikšmės, negu mes ga
lime įsivaizduoti, nes šiaip ar 
taip tos knygos atsiduria biblio
tekose,ir metų slinktyje jas 
perskaito eilė vienokių ar kito
kių skaitytojų, susipažindami 
su Lietuva ir jos kūrėjais, šias 
knygas angliškai visuomenei 
pristato Manyland Books leidyk
la, kurios savininkas Stp. Zo- 
barskas tikrai akivaizdžiai įro
do, ką gali privati iniciatyva, 
nes jis angliškajam pasauliui 
jau pristatė lietuvių pasakas, 
l etuvių rašytojų novehų rinkti-

ti, lyg žvelgdamas pro atdarą 
langą.

Visų, be poros, novelių veiks
mai vyksta Lietuvoje, vakarie
čiams giliai atverdami įdomų, 
kone egzotinį pasaulį. Novelė, 
pagal kurią pavadinta visa kny
ga, yra, anot Clark Mills, viena 
linksmiausių modernių laikų no
velių. “The Sledge” novelę au
torius laiko labai jau tobulai 
parašytu “masterpiece”, suda
rančia džiaugsmą, ją garsiai 
skaitant, kuri kaip Alain Four-

Lietuvos istorija ir istorija 
aplamai

Plačiai suprasta Lietuvos is
torija šiandien jau ir mums pa
tiems dažnai įdomi. LE ji visa
dos stengiamasi paimti drauge 
ir su Europos istorija, nes Lie
tuvos istorija yra tikrai dalis 
visos Europos istorijos, nes vi
duramžių gale ir pradžioj nau
jųjų amžių Lietuva ne tik valdė 
didelius R. Europos plotus, bet 
kartu dalyvavo ir visoje Vak. 
Europos istorijoje, kaip Vidurio 
Europos narys, kaip neišskiria-

Pranas Čepėnas, naujo Lietuvių 
Enciklopedijos tomo redaktorius

v

Siame numery:
Argi rašytojai neverti pen
kių šimtų?
Vėl naujas lituanistinis lo
bis.
Antanas Vaičiulaitis an
gliškai.
Emalinė Giedrės tapyba.
Auksinė pasaka virsta ek
rano tikrove.
Leopold Sedar Senghor ei
lėraštis.
Ginčui dėl Čiurlionio nesi
baigiant.
Br. Murino paroda Kalifor
nijoje.
Moterų gyvenimas.

va didelei R. Europos daliai įra
šė vakarietiškų bruožų, kurių 
nei caristinė Rusija, nei kraštu
tinė vakarietiškos kultūros grio
vėja šiandieninė Sovietų Rusija 
neįstengė nutrinti: tos visos sri
tys dar ir šiandien daug kuo 
skiriasi nuo tikrosios Sovietų 
Rusijos, pertekusios mongoliška 
kultūra. Ir kaip tik dėl šios lie
tuvių istorikų pastangos LE su
sieti Lietuvos istoriją su Euro
pos istorija, bet ne su Maskvos 
istorija, daugiausia rūpesčio iš
kyla Lietuvos okupantui; jis 
skubiausiai, perrašinėja senąją ir 
naująją Lietuvos istoriją, sten
giasi surasti “didesniojo brolio 
įtaką” ir ten, kur jos nėra, įnir
šusiai atrenka istorinius šalti
nius ir tik šiais atrinktiniais ver 
timais gali naudotis Lietuvoj li
kęs istorikas. Maža to, 1964 XI 
griebėsi ir istorinių žemėlapių 
falsifikacijos istorijai skirtuose 
atlasuose, kuriuos privalomai 
dabar turi naudoti visos Sovie
tų Rusijos ir Pabaltijo kraštų 
vidurinės mokyklos: šiuose at
lasuose istorinių laikų Lietuva, 
visai pražuvo.

■ Lietuvos istorijos visumai šia
me tome priklauso rūpestingai 
paruošti J. Puzino Lietuvos pro- 
istorės straipsniai: Varapniškės, 
Varnupiai, Velykuškės, Veliuo
na, Verseka, Versminio neoliti-
nė stovykla, verpstukas, Veršvai, nę ir šiaip jau keletą rašytojų 
ir Vėžaičiai, kurių medžiaga dar paskirai. Jeigu J. Gliaudos ar 
niekur nebuvo plačiau aprašyta, 
vien tik radiniai Karaliaučiaus 
Prusia muz. Iš jų visų plačiau
sia apžvelgtas Veršvų kapiny
nas, kur rasta iš Romos provin
cijų įvežtas dar pirmaisiais po- 
kristiniais amžiais žavlarinis 
ąsotėlis, drauge su lazdeliniais 
smeigtukais, trimitiniais galais 
ir šaukštinėmis ankaklėmis dvi
gubame (vyro ir moters) kape. 
Šį dvigubą kapą autorius buvo 
pats tyrinėjęs ir duomenis pa
skelbęs dar 1941 m. Vytauto D. 
muziejaus metraštyje, kurį 
šiandien Vakaruose labai retai 
kur užtiksi. Taip pat platokai 
aprašyti ir Veršvų arklių kapai, 
kurie iškelia daug naujų klausi
mų laidosenai ir aplamai šen. 
lietuvių kultūrai. Senosios Lie
tuvos valstybės klausimus pa
liečia Z. Ivinskis, kuris šiuo me
tu Lietuvos ir R. Europos isto
rijos kursus skaito Bonnos 
univ. Tai straipsniai: Valiman- 
tas, vaškas (prekyba), Vedro- 
šos kautynės, veldamas. Ne
mažesnės reikšmės yra K. Avi
žonio straipsniai, kuriuose rašo
ma apie neteisingai vad. pouni- 
jinę Lietuvą arba Lietuvos val
dytas vietoves R. Europoje bei 
kitus šios Europos dalies istori
nius klausimus: Valkininko kon
federacija, valstybės dvarai, va
riagai, Varšuvos konfederacija 
ir kunigaikštija, Vasilka, Vave- 
lis, Vazų dinastija, večė, vėlia- 
viniai ponai, vėliavininkas, Veli- 
kije Lūki, Viazma; vis tai daž
nai naujas žvilgsnis, kuris ne
patiks lenkams, o ypač Mask
vos istorijos klastotojams. Taip 
pat senajai mūsų istorijai pri
klauso R. Krasausko Veliuona 
ir P. Čepėno Vernadsky, įdomių 
pažiūrų rusų istorikas. Taip pat 
iš visos jų grupės neišskirtinas 
P. Jatulio Vatikano archyvas ir 
biblioteka, iš kur pirmą kartą 
paskelbta iki šiol nespausdintos 
nuotraukos: pop. Inocento IV 
Mindaugui laiško registras, kar
dinolo J. Radvilo rankraštis ir 
vysk. J. Tiškevičiaus laiškas.

(Nukelta j 2 pusi.)

I. šeiniaus romanai buvo pa
rinkti angliškajam pasauliui 
dėl jų aktualaus įdomumo, tai 
šiomis dienomis išleistos Anta
no Vaičiulaičio novelės “Noon 
at a Country Inn”‘reprezentuo
ja nebe paskirą kuo nors pasi
žymintį ar specialiai amerikie
čiams įdomų kūrinį, bet repre
zentuoja rašytoją, nes parink
tos novelės rašytojui ir būdin
gos ir vertingos. Noveles vertė 
Danguolė ir Raphael Sealey, 
Albinas Baranauskas ir Nijolė 
Zobarskaitė. Įvadą parašė poe
tas Clark Mills, aplanką piešė 
dail. Pranas Lapė.

Tobulumo pasiekęs rašytojas
Įvado autorius Clark Mills tei

gia, kad daryti sprendimą apie 
stilių iš vertimų nėra perdaug 
tikslu, tačiau vis dėlto matyti, 
kad Vaičiulaitis, kuriąs, išsireiš
kiant Julės Romains terminu, 
vaiskią prozą. Girdi, pas Vaičiu
laitį, kaip ir Maupassant ir Flau 
bert geriausiose novelėse ir ro
manuose, nėra to manierizmo, 
iš kurio galima atskirti autorių, 
puslapio nevertus. Ir tai yra ne 
'trūkumas, bet priešingai •— 
nuopelnas, nes autorius kurda
mas taip pasineria, kad dings
ta jis pats, o sukuria tokius 
ryškius vaizdus, kuriuos tu jun-

Antanas Vaičiulaitis
Nuotrauka V. Maželio

Knygos viršelis, pieštas Pr. Lapės

nier 
pasaulis patoso, nostalgijos ir 
humoro, puikioj harmonijoj su 
vienuoliniu pamaldumu, impul
su gėriui, drauge su tam tikru 
skaičiumi žmogiškųjų silpnybių. 
Clark Mills teigia, kad ameri
kietis skaitytojas pasiges dau
giau šio natūralaus, paprasto ir 
beveik tobulumo pasiekusio ra
šytojo. Su tokiomis kvalifikaci
jomis nedaug šiandieną rašyto
jų esą.

Džiaugsmas ir malonumas
Kas šią knygą skaitys angliš

kai, tiems ji suteiks malonumo, 
gi mums lietuviams džiaugsmas, 
kad ši knyga pasirodė ir kad 
autorius šiltai įvesdinamas. Be 
abejo, knygos įvade nieko nau
jo nepasakyta apie mūsų rašy
toją, tačiau mes vis lyg įpratę 
svetimųjų pripažinimą daugiau 
vertinti, juo labiau anglų kal
bos žinovo ir poeto, taigi spe
cialisto. Knygai kelių spalvų ne
labai mums lietuviam įprastą, 
tačiau meniškai puikų aplanką 
nupiešė dail. P. Lapė, parody
damas, kad jis yra taipgi įdo
mus kūrėjas ir kartu pritaiko
mojo meno specialistas. Knyga 
išleista gražiai, įrišta į kietus 
viršelius. Ir nors jos puslapių 
skaičius nėra didelis, bet leidi
nys atrodo estetiškai ir pakan
kamai stambiai. Padėka priklau
so ir losangeliečiui Kaziui Ka
ružai, kuris savo talka padėjo 
Manyland Books leidyklai šią 
knygą išleisti.

Tenka pastebėti, kad knygoje 
novelės sudėtos tos, kurios bu
vo spausdintos ankstyvesniame 
A. Vaičiulaičio novelių 
je, todėl ir iš jaunųjų 
literatūros mėgėjų ne 
ši knyyga bus įdomi.

Viena novelė rinkinyje yra 
pavadinta “Taku per pelkes”, 
reikia tačiau tikėti, kad A. Vai
čiulaičio takas į amerikietiškąjį 
pasaulį bus sėkmingas.

“La Grand Meaulnes” yra

rinkiny- 
lietuvių 
vienam

Laisvojo pasaulio lietuvių 
našų kultūrinio gyvenimo dvi
dešimtmetį baigdami, ypač ga
lime pasidžiaugti tais kūrybi
nių pastangų faktais, kurie 
per eilę metų įgavo aiškaus 
tęstinumo pobūdį, virsdami tra
dicija ir moraliniu bei mate
rialiniu pagrindu ateities už
mojams. Literatūroje, be kita 
ko, čia turime du labai aki
vaizdžius pavyzdžius: ilgametį 
“Draugo” romano konkursą ir 
Rašytojų draugijos kasmetinę 
literatūros premiją, skiriamą 
už geriausią metų knygą. Ši li
teratūros premija mums vis 
būdavo brangi dar ir ta pras
me, kad ji buvo suprantama 
kaip Laisvosios Lietuvos val
stybinės literatūros premijos 
tąsa ir tuo pačiu aukščiausias 
moralinis to ar kito rašytojo 
pabrėžimas metų eigoje.

Visu pokario laikmečiu šios 
premijos organizavimu, jai refc 
•kiamo pinigo telkimu rūpinosi 
Rašytojų draugijos valdyba. 
Ir nepasakytume, kad tai buvo 
lengvas darbas. Ypač jis pa
sunkėjo, persikėlus iš Europos 
į kitus žemynus, žmonėms ku
riantis iš naujo, o pinigui leng
vai nesimėtant. Tačiau lig šiol 
Rašytojų draugijos valdybos 
pagarbos vertu rūpesčiu ir 
kruopščiu savo darbu kasmet 
pasitaikančius slenksčius vis 
laimingai peršokdavo, reikia
mą pinigų sumą, paprastai 
kalbant, suelgetaudavo ir tą 
neeilinę premiją paskirdavo.

Bet patiems rašytojams dva
sioje vis dėlto buvo sunku rū
pintis šios svarbiausios mū
suose literatūrinės premijos 
sudurstymu, lyg pačios visuo
menės šis reikalas neliestų, lyg 
jai būtų nei šilta, nei šalta 
dėl to, ką ten rašytojai rašo 
ir kokio savų tautiečių žesto 
jie yra verti. Todėl nekartą 
ir mūsų laikraštyje buvo kel
ta mintis, kad visuomenė tu
rėtų nuimti nuo rašytojų pe
čių šią sunkenybę, kad kokia 
nors institucija turėtų susi
prasti ir perimti šios pagrin
dinės mūsų literatūros premi
jos piniginę naštą, kad pats 
rašytojas būtų paliktas tik kū
rybai, o visuomenė atsimintų 
literatūrinės premijos organi
zavimo pareigą.

Reikalą konkretinant šioje 
pačioje Kertinėje paraštėje 
praėjusį pavasarį buvo kelta 
sugestija, kad Lietuvių fon
das, kasmet skirstydamas lie
tuviškos kultūros ugdymui sa
vo procentus, neužmirštų ir li
teratūros, Rašytojų draugijos 
premijai atseikėdamas 500, o 
ateityje gal ir daugiau. Suges
tijos neliko balsu, šaukiančiu 
tyruose. Lietuvių fondas tra
dicinei literatūros premijai už 
geriausią metų knygą tuoj pat 
paskyrė 500 dolerių. Pagaliau... 
patiems rašytojams ši nema
loni pinigo rinkimo pareiga at
puolė. Draugijos valdybai beli
ko tik sudaryti premijos pa
skyrimo komisiją ir, jeigu jau 
būtų nenorima apsisunkinti 
viešos iškilmės organizavimu, 
pranešti Lietuvių fondui, kam 
persiųsti čekį paštu.

1964 metais išėjusių knygų

eilėje premijai varžovų netrū
ko. Greitosiomis prisimintina: 
A. Barono novelių rinkinys 
“Saulės grįžimas”, plačios 
apimties dviejų tomų K. Alme
no romanas “Upė į rytus, upė 
į šiaurę”, V. Volerto antrasis 
romanas “Gyvenimas yra dai
lus", V. šlaito naujas eilėraš
čių rinkinys “Antroje pusėje” 
ir kit. Tad laukėme tokios ga
na paprastos Rašytojų draugi
jos valdybos veiklos: sudaryti 
jury komisiją ir paskelbti 1964 
metų laureatą. Tačiau praėjo 
pavasaris, vasara, atėjo ruduo, 
jau ir 1965-tieji prie netolimos 
pabaigos, o iš Rašytojų drau
gijos valdybos viešumai apie 
premiją nė žodžio...

Štai šią savaitę Rašytojų 
draugijos nariai gauna iš val
dybos spausdintą visokių rei
kalų biuletenį, kuriame, be ki
ta ko, rašoma:

“1964 metų premijai pinigų 
suma — $500 gauta iš Lietu
vių fondo. Ši valdyba, išsirūpi
nusi premijai pinigus, nuo ko
misijos sudarymo ir premijos 
skyrimo atsisakė, manydama, 
kad taip bus lengviau rasti 
naujai valdybai kandidatus, 
kurie labiausiai baiminasi dėl 
premijos pinigų surinkimo. To 
rūpesčio sekągičiai valdybai ne
bebus”.

Raštas tiesiog neįtikėtinas, 
keliąs tuoj pat visą eilę klau
simų. Kodėl Rašytojų draugi
jos valdyba dar pavasarį, kai 
tik buvo Lietuvių fondo pa
skirti premijai pinigai, viešai 
nepasakė, kad nei jury komi
sijos nesudarys, nei rūpinsis 
premijos paskyrimu? Kodėl ji 
taip naiviai “rūpinasi” busi
mosios valdybos darbų “pa
lengvinimu”, nė piršto nepaju- 
dirdama atlikti savo dabarties 
pareigai, kuri šiemet, Lietuvių 
fondo dėka, buvo gana leng
va” Argi nėra jau nė vieno 
paskiro lietuvio rašytojo, ku
rio kūryba metų bėgyje būtų 
verta $500?

Bet bus gana klausimų. Jie 
problemos vis tiek neišspren
džia. Geriau pažiūrėti, ką dar 
galima šitokioje situacijoje da
ryti, kad tikėjimas sava lite
ratūra nebūtų .visiškai palai
dotas. Iš savo pusės tad ir siū
lytume pačiam Lietuvių fon
dui, paskyrusiam premijai 500 
dolerių, perimti toliau pačios 
premijos skyrimą ir jos įtei
kimą laureatui. Premiją atei
tyje vadinti Lietuvių fondo li
teratūros premija. Lietuvių 
fondas turėtų į jos jury ko
misiją paskirti du savo atsto
vus, o kitus tris kviestis iš lie
tuvių rašytojų, literatūros kri
tikų bei šiaip literatų. Tokią 
komisiją reikėtų sudaryti tuoj 
pat, kuri, susirinkusi posėdžio, 
nieko nelaukdama, atrinktų ge
riausią 1964 metų knygą. Lie
tuvių fondo premija turėtų 
būti skiriama kasmet ir Vasa
rio šešioliktosios išvakarėse 
įteikiama rašytojui. Premijos 
įteikimas galėtų įvykti Jauni
mo centro salėje, Chicagoje, 
iškilmę jungiant su literatūros 
vakaru ir tautos laisvės minti
mi. Perimdamas ir papildyda- 

(Nukelta į 2 psl.)
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KRUPAVIČIUS - KULTŪRININKAS
Jo aštuoniasdešimt metų sukakties proga

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVTČIUS, MIC

Norint suvokti, kas yra kul
tūrininkas, galima eiti dviem, 
vienas nuo kito gana skirtin
gais, keliais. Lengviausia yra 
suvokti kultūrininką tokiu žmo
gumi, kuris vertina ar brangi
na gyvenime esančias kultūri
nes formas ir veikia, kad jos 
būtų išlaikytos. Bet yra ir ki
tas kultūrininko tipas, būtent 
toks, kuris yra gana kritiškas 
esamų formų atžvilgiu ir drąsiau 
atstovauja idėjas, kurios gyve- 
niman įveda naujas formas.

Šie du kultūrininko suvokimo 
keliai kyla mums prieš akis, 
kai norime suvokti Mykolo Kru
pavičiaus vaidmenį, kaip kultū
rininko. Jam greičiau tinka ant
rasis kultūrininko suvokimo ke
lias. Jis yra žmogus, kuris tu
ri idėją ir taip ją myli, kad vi
somis jėgomis stengiasi ją įgy
vendinti. Krupavičius nesidavė 
suviliojamas išoriniais kultūri
nio gyvenimo blizgučiais, bet, 
giliai įsisąmoninęs visuomeni
nio - ekonominio teisingumo idė
ją, nesivaržė sueiti konfliktan su 
nusistovėjusiomis gyvenimo for
momis.

Taigi, Krupavičiaus santykis 
su kultūra eina per idėją. Jis 
giliai pasisavina Leono XIII so
cialines idėjas iki tokio laipsnio, 
kad imasi jų įgyvendinimo, ne 
vien jas skelbdamas kitiems, 
bet ir tiesioginiu veikimu jas 
įvesdamas socialinėn tikrovėn. 
Krupavičius yra idėjos žmogus, 
tačiau nepasiliekąs vien idėjinė
je srityje. Jo negalima laikyti 
teorinio palinkimo žmogumi, 
būtent tokiu, kuriame pats idė
jų pažinimas, jų derinimas, jų 
analizavimas sudaro gyvenimo 
turinį. Krupavičiui vien suvoki
mas tiesos, be jos skelbimo ki
tiems ir be jos įgyvendinimo, 
nėra pakankamas uždavinys.

Visuose Krupavičiaus pasi
reiškimuose, tiek Lietuvoje, tiek 
išeivijoje, yra žymu tam tikras 
nekantrumas savo idėjoms įgy
vendinti. Toks nekantrus jis 
yra dirbdamas prie žemės re
formos, kaip ir kovodamas už 
Lietuvos laisvę ar rūpindama
sis lietuvybės išlaikymu išeivi
joje. Visoks atidėliojantis del
simas, laukimas, ar sprendimas, 
pilnai neatsiekiąs tikslo, yra iš 
esmės Krupavičiui svetimas.

Dėl tos priežasties, idėja, va
dovaujanti Krupavičiui, darosi 
reali jėga gyvenime. Jis yra jai 
ištikimas iki galo. Niekas nesu-
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gebės atitraukti Krupavičiaus 
nuo kurios krypties, iki jis pats 
šio pakeitimo nesugebės patei
sinti savo principais. Dėl to jis 
yra labiausiai svetimas tokiam 
pri.ncipiškumui, ar ideališkumui, 
kuris, jei taip galima išsireikš
ti, ateina iš šalies, kuris kyla 
iš žmogaus silpnybių, konven
cionalumų, papročių ar įvairių 
■nertinių jėgų. Savo knygoje 
“Kunigas Dievo ir žmonių tar
nyboje” apie šitokio gyvenimo 
pavojų jis rašo: “Kiek šiandien 
rasime asmenų, aklai pažabotų 

i kito asmens pažiūrų apinasriu 
| ir vedančiu ne savo asmeninį, 
bet svetimą, primestą iš šalies, 
gyvenimą!” (231—2 psl.)

Joki asmeniniai ryšiai nepri
vers Krupavičių atsisakyti savo 
linijos. Dėl to, iš šalies žiūrint, 
Krupavičius atrodo kietas ir 
sunkus. Tačiau ne šiame kietu
me reikia ieškoti tikrosios Kru
pavičiaus sielos. Jeigu mes iš 
tikrųjų norėtume žinoti, kas pa
skatino Krupavičių persiimti Le
ono XIII mokslais, tai buvo jo 
meilė žmogui. Žmogus, kurį jis 
mylėjo, buvo labiausiai apleis
tas, beturtis, ekonomiškai, kul
tūriškai ir politiškai išnaudoja
mas Lietuvos žmogus, šį žmo
gų Krupavičius pamilo, kaip 
pats save.

Kalbant apie Krupavičių, 
kaip idėjų įgyvendintoją, tenka 
sustoti prie tos kultūrinės prie
monės, kuria jis labiausiai nau
dojosi savo idealų realizavimui. 
Ta priemonė yra ne kas kita, 
o iškalba. Krupavičių tenka lai
kyti vienu iš didžiųjų iškalbos 
menininkų. Kas nėra žavėjęsis 
Krupavičiaus sugebėjimu valdy
ti dideles auditorijas savo ga
lingu žodžiu, ar jo iškalbos 
spontaniškumu diskusijose ? 
Krupavičius yra iškalbos meni
ninkas, ne tik kaip pasaulietiš
kas kalbėtojas, bet ir kaip pa
mokslininkas.

Krupavičius — kalbėtojas
Savo plačioje knygoje — 

“Kunigas Dievo ir žmonių tar
nyboje” Jis gerą trečdalį ski
ria skyriui: Kunigas sakykloje. 
Ir tas jo dėmesys iškalbai nėra 
atsitiktinis, šioje savo studijo
je Krupavičius pateikia labai 
vertingos medžiagos pamoksli- 
ninkavimo problemai šiandieni
nėje Bažnyčioje. Šalia to, mes 
joje randame daug medžiagos 
suprasti pačiam Krupavičiui, 
kaip pamokslininkui. Kai sako
me, kad Krupavičius yra pa
mokslininkas, tai nereikia jo su
prasti, kaip paskaitininko. Kas 
yra pamokslininkas, Krupavi
čius aptaria šiais Prohaškos žo
džiais; “Pamokslininko siela pa
mokslo metu turi kurti ir tą 
kūrybą pamokslininkas turi 
pats atjausti. Kas rečituoja, 
skaito ar dirsčioja į rankraštį, 
nėra pamokslininkas”. (235 
psl.)

Krupavičius, mokydamas pa- 
mokslininkavimo, kelia reikalą 
rimtai, visą savaitę ruoštis pa
mokslui. Tačiau paties pamoks
lo metu, jis skatina pamoksli
ninką labiau vertinti savo klau
sytoją, negu savo rankraštį. 
Štai kaip jis pats aptaria savo 
santykį su klausytoju: “Kal-

Jubiliejinis sveikinimas Nuotrauka Walter H. King

buos su tavim, brangus brolau, 
ne tik čia, prie rašomojo stalo, 
rengdamas savo pamokslą, bet 
ir jį sakydamas. Kalbu. Kalbu”.

Krupavičius konstatuoja mū-_ 
sų laikų pamokslijos sumenkė
jimą. “Jei norime būti patys 
sau atviri, nesvyruodami turi
me prisipažinti, kad mūsų lai
kų pamokslai, senesniųjų laikų
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BUVAU NUSTEBINTAS MŪSŲ RAINU GIVIIMU
Kompozitorius Darius Lapinskas apie savo koncertų programą ir dabarties 

muziką apskritai.

Darius Lapinskas, jaunas lie
tuvis kompozitorius ir Stuttgar- 
to operos asistuojantis dirigen
tas, diriguos savo kūrinių kon
certus New Yorke ir Chicagoje. 
New Yorke koncertas, ruošia
mas New Yorko ateitininkų, 
įvyks spalio 10 d., 4 vai. popiet, 
Brooklyno kolegijos Walt Whit- 
man auditorijoje. Chicagoje 
koncertas įvyks spalio 24 d., 

Kompozitorius Darius Lapinskas prie romantiškosios Nekaro upės, 
senajame universitetiniame Tuebingeno mieste, Vokietijoje.

pamokslų atžvilgiu, yra tik vai
kų tauškėjimas”. (236 psl.) Iš 
tikrųjų, šiais laikais mes esa
me pasidarę blogi gyvo žodžio 
klausytojai. Ta žodžio mechani
ka, kurią mes vadiname raštu, 
daugeliu atvejų yra užmušusi 
gyvo žodžio vietą. Krupavičius 
mato šią gyvo žodžio krizę ir 
dėl to klausia: “Kiek šiandieni

IZIDORIUS VASYLIONAS

3 vai. popiet, Marijos Aukštes
niosios mokyklos salėje ir yra 
ruošiamas “Margučio” radijo 
programos vadovybės.

Prieš keletą dienų aplankiau 
kompozitorių jo bute, o jis mie
lai sutiko pasidalinti įspūdžiais 

nėse sąlygose ir galimybėse per
teikti dvasines ir kultūrines 
vertybes gyvasis žodis sugeba 
būti sėkmingu įrankiu skelbti 
tiesą, ir raginti veikti?” (253 
psl.)

Ir mes dažnai sakome, kad 
nemėgstame retorikos. Mes esa
me pasidarę pamokslų skaity-

(Nukelta į 2 pusi.)

apie artėjančių koncertų pro
gramą ir pakalbėti aplamai apie 
savo kūrybą.

— Mielas kompozitoriau, be
žiūrint į jūsų koncerto progra
mą ir išgirdus ištraukas iš kai 
kurių veikalų, aš manau nesu
klysiu, pasakydamas, kad lie
tuvių folkloras turi daug įtakos 
Jūsų kūrybai?

— Taip. Tai yra labai svar- 
rus elementas mano kūryboje. 
Šiandieniniame muzikos pasau
lyje, kuriame vyrauja didelė 
stilių suirutė, kuriame lengviau 
atskirti stilių kryptis, negu pa
čius kompozitorius, folkloras 
įgalina kompozitorių sukurti ką 
nors savito be blaškymosi į 
ekstremines elektroninės muzi
kos ar “musique concrete” sfe
ras. Mes galime išmokti kom
pozicijos techniką, bestudijuo
dami praeities muziką, tačiau 
jokia technika nepadės nieko 
kompozitoriui, jeigu jis neturės 
naujų idėjų. O koks neišsemia
mas muzikos idėjų lobynas yra 
mūsų folkloras, gali pasakyti 
tiktai tas, kuris kartą atsklei
dė ir atidžiai pasižiūrėjo į vie
ną mūsų liaudies dainų rinkinį.

— Išgirdus Jūsų prisirišimą 
prie mūsų folkloro, manau, jog 
būtų įdomu smulkiau panagri
nėti pirmąjį Jūsų koncerto pro
gramos dalyką “Mergaitės da
lia” — lietuvių liaudies dainų 
ciklą mezzo sopranui ir orkest
rui.

— Aš jau seniai norėjau su
kurti dainų ciklą, pasinaudoda
mas lietuvių liaudies melodijo- 

(Nukelta į 5 psl.)

BAIKIM STATYTI DIDĮJĮ 
KULTŪROS PAMINKLĄ

Lituanistinė Enciklopedija anglų kalba

Ar išgirdome? Ar įsidėmė
jome Lietuvių Enciklopedijos 
leidyklos kreipimąsi į lietuvių 
visuomenę, kviečiant talkos 
būdu anglų kalba praverti du
ris į didingą Lietuvos praeitį, 
į josios milžinišką reikšmę 
tarptautinės politikos raidoje, 
kada Lietuva XIII-me amžiuje 
užsklendė mongolams kelią į 
Vakarų Europą ir vokiečiams 
į Rytų Europą. Mūsų dabar 
pareiga pasauliui parodyti 
tūkstantmetę lietuvių kultūrą, 
jam atidengti šimtmečiais mū
sų liaudyje puoselėtą lyrinį lie
tuvių tautosakos grožį, primin
ti pirmą knygą, išleistą prieš 
keturis šimtus metų gimtąja 
kalba, atskleisti lietuvio sielos 
išgyvenimus tautodailėje, pri
statyti būriškos buities Home
rą Kristijoną Donelaitį ir nu
šviesti visą nūdieninę lietuvių 
tautos kūrybinio darbo ir lais
vės pastangų panoramą. Šitai 
padaryti būtina. Ir ne vien tik 
šiai dienai, bet ir nemirtingam 
tautos vardui ateityje užtik
rinti. Tad mums verkiant jau 
reikia Lituanistinės Enciklo
pedijos anglų kalba, ta kalba, 
kurią supranta ir vartoja veik 
penki šimtai milijonų žmonių.

Kiekvienas lietuvis, kur 
šiandie bebūtų likimo nublokš
tas — Australijon, Naujojon 
Zelandijon, Amerikon, Brazi
lijon, Kanadon, žodžiu — vi
sur, kur tik jis šiuo metu be
gyventų, privalo talkinti Lie
tuvos laisvinimo ir lietuvių 
kultūros propagavimo darbui. 
Bet be tokio informacinio šal
tinio kaip Lituanistinė Enci
klopedija svetima kalba šios 
krypties pastangos vargu ar 
būtų sėkmingos. Tad ir šituo 
žvilgsniu mums tokia sutelkti
nė medžiaga apie Lietuvą ir 
lietuvius yra būtina, kad nepa- 
sirodytume prieš kitataučius 
“plikomis rankomis”. O nepa
mirškime dargi ir to, kad mū
sų istoriją ir visą kultūrinį 
lietuvių tautos lobį dabartinis 
pavergėjas taipgi skelbia sve
timomis kalbomis, sąmoningai 
pateikdamas iškreiptus bei su
klastotus duomenis!

O kaip mus traktuoja ir ge
ros valios kitataučiai, ypač už
jūrių gyventojai, tebūnie man 
leista čia priminti kad ir to
kiu pavyzdžiu. Prieš tris de
šimtmečius, man dirbant Lie
tuvos vyriausybės pavestą dar
bą Brazilijoj, Sao Paulo mili
joniniame mieste, kartą gavau 
paštu iš Rio de Janeiro du to
mu geografijos vadovėlio, ku
ris tenai iki 1931 metų buvo 
vartojamas vidurinėse ir aukš
tesnėse mokyklose. Knygas, 
pasirodo, atsiuntė tų geografi
jos vadovėlių autorius, kuris 
savo lydrašty sakėsi, jog no
rįs leisti naują to vadovėlio 
laidą, todėl prašąs manęs pa
tikrinti, ar jo anksčiau išleista
me vadovėlyje paduotos žinios 
apie Pabaltijį, žinoma, ir apie 
Lietuvą yra tikslios?

Patikrinęs radau štai kokius 
duomenis apie Lietuvą: gy
ventojų 5 milijonai; religija — 

protestantai; kalba — rusų!.. 
Ką gi, toliau jau nebėra ko ir 
kalbėti! Ne ką geriau tenai 
buvo parašyta ir apie mūsų 
kaimynus latvius ir estus.

Padėkojęs tam mielam geo
grafijos mokytojui, nusiunčiau 
jam patikslintus duomenis, o 
po kurio laiko pamačiau ir 
antrą, jau pataisytą ano geo
grafijos vadovėlio laidą. Bet 
tokių vadovėlių autorių labai 
retai pasitaiko, kurie norėtų 
būti kito pakoreguojami. Toli 
neinant, čia pat kone mūsų 
"pastogėje” yra buvę dalykų, 
už kuriuos patiems tenka kais
ti iš gėdos. Atvykus prieš ke
liolika metų tokion Chicagon, 
teko užtikti čionykštėse mūsų 
mokyklose taipgi geografijos 
vadovėlių, kuriuose apie Lietu
vą pripaistyta tokių nebūtų 
dalykų, kad plaukai šiaušiasi. 
Ar jie yra dabar kieno nors 
atitaisyti ?

Taigi, grįžtant prie sumany
mo talkos būdu išleisti Litu
anistinę Enciklopediją anglų 
kalba, reikia pasakyti, kad ir 
visa kita informacija svetimo
mis kalbomis apie mūsų kraš
tą, jo praeitį, kultūrą ir josios 
dabartinę nelygią kovą, tarsi 
jaunuolio Dovydo su stipruo
liu Galijotu, dėl savo kultū
ros ir dėl tautos laisvės yra 
viena tų didžiųjų priemonių, 
kuri taikliau veikia negu gau
sios kariuomenės paleisti šū
viai... Kitur ir kita proga esu 
rašęs, kad, jeigu mūsų Vytau
tas Didysis vietoj ano meto 
trisdešimties tūkstančių ka
rių - raitelių būtų Lietuvos 
valdomose žemėse pristeigęs 
bent kelis šimtus lietuviškų 
mokyklų, Lietuvos istorija, 
Vytautui mirus, būtų galėjusi 
praskinti ateičiai laimingesnius 
kelius?! Bet kam čia vartyti 
senus archyvus, užtenka ir da
barties, kuri, deja, dažnai 
mums pirštu prikišamai bylo
ja, kaip mes neturtingi lietua- 
nistine literatūra svetimomis 
kalbomis.

Lietuvių Enciklopedijos lei
dykla Lituanistinę Enciklope
diją anglų kalba žada išleisti 
per penkerius metus, šutei- ' 
kiant visą informaciją apie 
Lietuvą ir lietuvius šešiuose 
tomuose. Kaip žinia, tesėjome 
talkininkaudami išleisti jau 33 
tomus Lietuvių Enciklopedijos, 
tuo pastatydami amžiams lie
tuvių kultūros paminklą, da
bar pats mūsų buvimas sve
čiose šalyse įpareigoja baigti 
didingąjį mūsų kultūros pa
minklą plačiam pasauliui pri
einama anglų kalba.

Bendromis pastangomis pa
darykime tai, kad kiekvienoje 
didesnėje pasaulio bibliotekoje, 
mokslo bei švietimo instituci
joje mokslininkui ir žurnalis
tui visada būtų parankėje Li
tuanistinė Enciklopedija anglų 
kalba. Kartą ir visiems laikams 
mokslo veikaluos ir laikrašti
nėje medžiagoje turi išnykti 
nebūtų dalykų rašymas apie 
lietuvius ir Lietuvą. Darbas 
prieš akis didelis, bet jo vaisiai 
amžini. P. /VIls.
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"MŪSŲ LIETUVOS" ANTRASIS 
TOMAS

A. BENBORIUS

MŪSŲ LIETUVA. Krašto vieto
vių istoriniai, geografiniai, etno
grafiniai bruožai, n tomas. Paruo
šė Bronius Kviklys. Lietuvių En
ciklopedijos leidykla, 1965 m. Lei
dėjas Juozas Kapočius. Leidinys 
kietai įrištas, 750 psl., 10 x 7 inč. 
formato, gausiai iliustruotas.

*

Praėjusią vasarą sulaukėme 
Broniaus Kviklio paruoštą, Lie
tuvių Enciklopedijos leidyklos 
išleistą “Mūsų Lietuvos” antrą
jį tomą. Savo dydžiu ir šaunia 
išvaizda jis visiškai prilygsta 
pirmajam. Jame telpa Utenos, 
Rokiškio, Kauno, Kėdainių, Uk
mergės, Panevėžio ir Biržų 
miestų ir jų apskričių vietovių 
aprašymai. Knygos pradžia li
gi 217 psl. skirta Rytų Lietu
vos dalies, pradėtos pirmajame 
tome, pabaigai ir lietuvių kolo
nijoms Latvijoj (201—214 psl.). 
Ir šis antrasis tomas pilnas 
įvairiausių iliustracijų. Jų su
skaičiau net 973! Tas visas 
iliustracijas suskirsčius pagal 
jų turinį į 10 skyrių, gaunasi 
šitokia “aritmetika”: 38 žemė
lapiai, planai ir braižiniai, 154 
kraštovaizdžiai, 100 gyvenvie
čių, 212 bažnyčių ir koplyčių, 
214 įvairių pavienių kitų pasta
tų (mokyklų, kareivinės, varpi
nės, muziejai, dvarų rūmai, fab
rikai ir kt.), 50 paminklų, 39 
piliakalniai, 77 žmonių grupės 
ir pavieniai asmens, 7 kryžiai 
ir 82 įvairūs kiti objektai, pvz. 
didieji medžiai, didieji akmens, 
skulptūros, etnografiniai daly
kai ir kt. Dauguma iliustracijų 
yra įdomios, techniškai gerai 
atliktos ir gražios. Kai kurios 
jų tiesiog puikios, patraukian
čios. Daugybė fotografijų yra 
niekur ligi šiol nematytų, pir
mą kartą paskelbtų. Didelėmis 
autoriaus pastangomis pasisekė 
gąuti iš pavergtos Lietuvos 
šimtus naujų nuotraukų. Jos 
darytos tik 1962—64 metais. 
Tai aš laikau dideliu laimėjimu 
ir labai vertingu knygos pra
turtinimu, nes gerai žinau iš 
savo patyrimo, kaip nepapras
tai sunku gauti enciklopedijai 
naujų fotografijų. Žmonės bijo 
siųsti prašomų miestelių ar kitų 
nieko dėtų dalykų fotografijų, 
kad nebūtų įtarti bendradar
biavimu su mumis ar net špio
nažu. Autoriui pasisekė šią kliū
tį nugalėti ir tai plačiu mastu. 
Žinoma, ne visos tos nuotrau
kos (ir kitos iliustracijos) yra 
vienodos vertės; ne visos jos 
pakankamai aiškios, patrauklios

Šiame numery:
• Veidu j Vilnių.
• Br. Kviklio “Mūsų Lietu

va” U t.
• Jaunimas reiškia savo nuo

monę.
• Mariaus Katiliškio 50 me

tų sukakties proga.
• Richard Keane apie Kele- 

čių.
• Naujas M. Vaitkaus rinki

nys.
• A. Kairys teatro klausimu.
• Kultūrinė kronika.
• Nauji leidiniai.
• Moterų gyvenimas.

ir tinkamos. Pasitaiko ir tokių, 
be kurių būtų buvę galima išsi
versti, nes kai kurios net ken
kia tokios šaunios knygos pres
tižui. Tai teks suminėti, kalbant 
apie atskiras knygos vietas. 
Bendrai paėmus, tokia gausybė 
fotografinių iliustracijų knygą 
labai praturtina, daro ją pa
trauklia. Ir iš tikrųjų, “Mūsų 
Lietuva” yra taip įdomi, tokia 
pagaunanti, prirakinanti, kad, 
pradėjęs jos klodus su šimtais 
neregėtų vaizdų vartyti, negali 
jos išleisti iš rankų ir atitrauk
ti nuo jos akių. Juo daugiau 
vartai, juo toliau eini per ją, 
lyg per pačios Lietuvos plačiuo
sius laukus, kalnus ir lygumas, 
upes ir lankas, juo daugiau ap
tinki naujų, nematytų, negirdė
tų dalykų. Ir kai akys pavargs
ta, kai laiko rodyklė jau nusvy
ra į ryto pusę, užvoži knygą, 
atsiloši ir pagalvoji: na, ir su
rink man tiek faktų, tiek duo
menų, tiek vardų, tiek legendų, 
pasakojimų, įvykių, nuotykių!.. 
Ir ta visa gausybė daiktų ir da
lykų gražiai apdorota, surikiuo
ta, išdėliota. Ir turėk, tu žmo
gau, tiek energijos, ištvermės 
ir laiko. Juk autorius ne paukš
telis, kuriam nereikia nė sėti, 
nė piauti, nė į kluonus krauti. 
Jis kasdien 10 valandų (8 vai. 
darbo ir 2 vai. susisiekimui) ge
riausio laiko skiria duondaviui 
plieno fabrike, kur ne fotelyj 
sėdi, o sunkų darbą pluša. Tai 
ypačiai gerai supranta šių eilu
čių autorius, kuriam tenka pa
našiomis sąlygomis sulesinėti 
mūsų enciklopedijai krūvos ra
šinių - rašinėlių. O vienok kai 
vartai “Mūsų Lietuvą”, kai pa
sineri į jos lapus, tai atrodo,

Senoji Kauno statyba: Rotušės aikštės kampelis prie Daugirdo gatvės 
{Iš “Mūsų Lietuvos” n t.)

R. Gibavičius

kad Bronius Kviklys tik šiam 
vienam reikalui tegyvena ir nie
kas daugiau jam nerūpi. Ir iš 
tikrųjų, dvasios galiūnams fizi
nės kliūtys mažai ką reiškia. 
Juk, antai, Cervantes de Saa- 
vedra Don Kichotą sukūrė bū
damas kalėjime ir kare supa- 
raližuota ranka.

Kai skaičiau “Mūsų Lietu
vos” I tomą, tai pagalvojau: 
kiti tomai, gal būt, negalės pri
lygti šiajam, nes čia labai įdo
mūs aprašymai apie liet, vilnie
čių kovas su lenkintojais ir 
Lenkijos okupacine administra
cija. Atrodė, kad šio nepapras

to sektoriaus, kuris tęsėsi per 
visą Vilnijos skyrių, nebus kuo 
pavaduoti, kad knyga skaityto
jui negalės būti lygiai įdomi. 
Antrajam tomui išėjus, pasiro
dė, kad toks būkštavimas buvo 
be pagrindo. Šiame tome nėra 
vilniečių kovų, bet užtat čia 
įvestas kitas, net didesnės epo
chinės mūsų tautos istorijai 
reikšmės dalykas — lietuvių 
tautos rezistencija prieš nacinę 
ir bolševikinę okupacijas. Ypa
čiai plačiai ir dokumentuotai 
aprašomi mūsų partizanų hero
jiškieji žygiai, jų vargai, jų kan
čios, jų patirtos nelaimės, ko
vojant su bolševikais antrosios 
sovietinės okupacijos metu.

Kitas pasiskaitymams įdomus 
skyrius yra vietovių apylinkių 
aprašymai. Po kiekvieno mies
to ar miestelio aprašymo, pra
dedant nuo jų įkūrimo, eina jų 
apylinkių įdomesnių vietų smul
kesnis atpasakojimas. Čia ap
rašoma kaimynystėje esantieji 
piliakalniai, milžinkapiai, arche
ologinių iškasenų vietos, dideli 
akmens, seni medžiai, seni dva
rai, kuo nors pasižymėję kai
mai, istoriniai įvykiai, 1831, 
1863 ir 1905 metų sukilimai, ne
priklausomybės karų kautynės, 
baudžiavos vaizdai, pavyzdingi 
ūkiai, knygnešių veikla, partiza
nų žygiai, sovietinių okupantų 
ir jiems parsidavėlių siautimas 
ir kt. Sakysime, toks Utenos 
apylinkėj buvęs dvaras, iš pa
žiūros kaip ir kiti dvarai, o ko- 
kių įdomių dalykų iš jo praei
ties prirašyta! Sukrečia ligi 
kaulų smegenų baudžiavos laikų 
iš, XVIII a. pabaigos vaizdas 
apie baudžiauninko Sauliuko nu
baudimą: Ukmergėj jam, prieš 
nukertant galvą, buvo nukirsta 
dešinė ranka, kūnas sukapotas 
į keturias dalis ir tie kūno ga
balai pasmaigstyti pakelėse, kad 
įbaugintų baudžiauninkus nesi
priešinti ponų sauvalei. Arba 
šalia V. Rastenio labai puikaus 
Spitrėnų aprašo (jis buvo to 
bažnytkaimio kūrimo liudinin
kas ir talkininkas) yra lygiai 

(įdomus Noliškio dvaro aprašas 

(23—26 psl.). Verta dėmesio ir 
Spitrėnų fotografija iš 1962 
m., kur matyti sovietinių bar
barų apgriautas paminklinis 
kryžius ir pasviręs (ne bažnytė
lės bokštas, kaip paraštėj sa
koma) bžn. bokšto kryžius. Tai 
labai būdinga šių dienų Lietu
vos, patekusios į sovietinės 
“kultūros” vergiją, nuotrauka. 
Spitrėnai — maža Utenos apy
linkės vietovėlė ir trumpa jų 
istorija, o vienok kaip įdomus 
to bažnytkaimio aprašymas! 
Norisi jį čia visą pakartoti. To
kio dydžio ir panašiai įdomių 
mažų vietovių aprašymų kny
goje yra šimtai.

“Mūsų Lietuva” tiek turtin
ga savo turiniu - apimtimi ir 
tiek įvairi iliustracijomis, kad 
neįmanoma net ir ilgesniu raši
niu su ja supažindinti. Pirmasis 
jos didžiulis tomas liet, knygų 
lentynoj atrodė vienišas, lyg 
kalakutas tarp baltų vištų, bet 
dabar atsistojus šalia jo antra
jam, jis pasijuto jaukiau. Dvi 
knygos ir akį daugiau patrau
kia. Dar gražiau atrodys po 
metų keturi solidūs tomai.

Tokį didelį ir tiek sudėtingą 
darbą dirbant (ir nenormalio
mis sąlygomis), neišvengiama 
netikslumų, apsirikimų ir kt. 

(Nukelta j 5 psl. i

XIŠ “Mūsų Lietuvos” n t. 1963 m. nuotrauka)Vidinksto ežeras Pakalnių apylinkėse

VEIDU Į
O, Vilniaus neužmiršk, lietuvi! 
Čia ne tiktai kad praeitis, 
Čia tavo irgi ateitis!
Čia kova vedama už būvį! 

Maironis

Ne vienu atveju mūsuose į 
vilniečių, žemaičių ar suvalkie
čių kultūrinę ar bendruomeni
nę veiklą linkstama žiūrėti net 
su tam tikru nepasitenkinimu, 
lyg ji būtų, ko gero, lietuvių 
vienybės skaldymas. Manytu
me tačiau, jog tokia nuomonė 
yra tik apgailėtinas žvilgsnio 
pertempimas. Kodėl turėtų bū
ti bloga, jei kurio nors Lietu
vos kampo žmonės nori palai
kyti tarp savęs organizacinį - 
kaimyninį ryšį, jeigu jie jau
čiasi sujungti bendros tradici
jos, net bendro istorinio liki
mo saitais, kartu neprarasda
mi visus apjungiančio, plataus, 
lietuviškojo jausmo, dar jį pa
įvairindami savo gimtosios 
apylinkės spalva. Kodėl, sa
kysim, žemaitis specialiai nega
li pasididžiuoti šimtmetiniu sa
vo protėvių spyriavimusi prieš 
replines vokiškojo ordino ša
kas, kodėl sūduvis turėtų ne
pabrėžti kone legendarinių jot
vingių ir iš šio krašto kilusių 
tautinio atgimimo epochos 
pagrindinių vadų, o vilnietis 
vis ir vis neminėti slavų pot
vynio pavojaus, amžiais gra
sinusio užlieti jo tėviškę. Juo 
labiau, kad šitokie regioninių 
sentimentų bei problemų kėli
mai ne kartą paskatina visus 
atkreipti akis į tai, kas yra 
likiminiai svarbu visai tautai.

Tad ir vilniečių lietuvių kas
met spalio mėnesyje inspiruo
jamas dėmesys Vilniui ir Vil
niaus kraštui šiose dabarties 
sąlygose nepraranda savo 
prasmingumo, ypač kai jis pa
verčiamas visos mūsų visuome
nės rūpesčiu. Būtų perdaug 
lengvapėdiška galvoti, kad bet 
kokios mūsų tautos praeities 
žaizdos yra užgijusios ir visos, 
amžiais jos krantus ardžiusios 
srovės yra išdžiūvusios. Ir kai 
kiekvieneriais metais spalio 
mėnesyje pabrėžtinai žvelgia
me į Vilnių ir Vilniaus kraštą, 
apsčiai regime. ne tik šviesių, 
bet ir tamsių spalvų.

Tiesa, šiuo metu politinė ar 
ginklo kova už šią Lietuvos 
dalį nėra akivaizdi realybė. 
Pagaliau ir patį Vilnių buvo
me ar vos nebuvome praradę 
giliausiose priežastyse ne dėl

VILNIŲ
pralaimėtos politinės ar ginklo 
kovos, o labiausiai dėl kultū
rinio pasimetimo amžių slink
tyje. Mums kaip tik reikėtų 
vieną kartą ir visiems laikams 
įsidėmėti, kad tautai pralaimė
jus kultūrinę kovą, ji pralai
mi viską, laimėdama tik gra
žesnį ar menkesnį paminklą 
mirusių tautų kapinyne. O 
anuose Rytinės Lietuvos pa
kraščiuose duobės lietuvių tau
tos ateičiai jau seniai buvo iš
kastos, o ir dabar, toli gražu, 
dar ne visos yra užlygintos.

Todėl ir kultūrinė kova už 
Vilnių dąbarties sąlygose yra 
pati sėkmingiausia ir pati rei
kalingiausia. Šitai jaučiame 
išeivijoje, šitai žino ir tėvynė
je pasilikusieji. Juk kiekvienas, 
iš ten atvykęs arba į ten nu
vykęs, parsiveža įspūdžius, kad 
Vilnius ir dabar, lyginant jį 
su kitais Lietuvos miestais, 
yra užplūstas svetimųjų, ypač 
rusų. Slavų bangos jo pama
tus vis tebedaužo šimtmetiniu 
savo įsisiūbavimu, visa jėga 
ir visu rafinuotu įtūžimu. Tad 
mes čia laisvieji su nuostaba 
ir su pagarba žiūrime į tėvy
nėje pasilikusių nūdienines pa
stangas padaryti Vilnių kultū
riniu lietuvių tautos centru, 
kad jo kultūrinis pamatas bū
tų tikrai granitinė garantija 
ir tautinei ir valstybinei Lie
tuvos ateičiai. Todėl mus džiu
gina ir ten, Vilniuje, išleista 
lietuviškoji knyga, ir lietuviš
kosios muzikos koncertas, ir 
lietuvio rašytojo dramos spek
taklis,ir kiekviena naujai ten 
įsteigta lietuviškoji biblioteka, 
meno paroda, ir vienokių ar ki
tokių kultūrinių apraiškų šven
tė, ir lietuviškojo jaunimo ver
žimasis į sostinės švietimo bei 
mokslo institucijas. Puikiai ži
nome, kad visa tai yra ne oku
panto malonė ar dovana, o in
tuityvi tautos pastanga, turint 
prieš akis dar 19 šimtmečio 
pradžioje Simano Stanevičiaus 
parašytąją frazę: “Ir ką am
žiai pagadino, laikas yra su
taisyti”. O tokioje situacijoje 
ir Maironio Vilniui skirtoji ei
lutė “Čia kova vedama už bū
vį” yra tokia, lyg ji būtų pa
rašyta ir skirta šiai dienai. Tos 
kovos už būvį dalimi tebūna 
tad ir mūsų čionykštės pastan
gos Vilniaus ir Vilniaus kraš
to lietuviškosios problemos ne
pamiršti ir jos neužmesti.

K. Brd.
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TEATRINIS ISTORIOGRAFIJOS
Kipro Petrausko prisimini
mų apie F. šaliapino vieš
nagę Kaune juokinantieji 

patikslinimaiI
Prieš kurį laiką viename 

Amerikos lietuvių savaitrašty
je buvo pateikti (matyt, Lietu
vos periodikoje (?) užtikti, per
spausdinimo šaltinio nenuro
dant) Kipro Petrausko atsimi
nimai apie garsaus dainininko 
Fedoro Šaliapino viešnagę bu
vusioje Kauno Operos scenoje. 
Šios memuarinės nuotrupos, au
toriaus žodžiais, nuklystančios 
“į miglotas praeities tolumas”, 
savaime (vardais ir įvykiu) pa
traukia dėmesį.

Kipro Petrausko orūs teigi
mai, ko gero, ateityje stiprins 
ir lietuviškos operinės scenos 
istorikų faktinius fundamentus. 
Tad čia bandoma paslaugiai pa
koreguoti nemenką paklydimą 
(ar gal gausybės redaktorių 
neapsižiūrėjimą?) tose pastrai
pose, kur kalbama apie operos 
“Faustas” spektaklio, F. šalia- 
pinui gastroliuojant, dalyvius. 
Kipro Petrausko atsiminimų 
spausdintose eilutėse, aptariant 
pospektaklinę su svečiu sceno
je nuotrauką, yra sakoma:

“Spektaklio dalyviai dar su 
kostiumais ir grimu. Sustojo ir 
susėdo. Centre, žinoma, svečias 
— Šaliapinas. Prie jo Zibelis — 
Grigaitienė, Margarita — Ga- 
launienė (Mano pabraukta — 
St. M.). Valentinas — A. So
deika, na, žinoma, Faustas — 
aš. Čia ir režisierius Pavlovskis, 
ir operos direktorius Žadeika, 
ir daugelis kitų. Galima sakyti, 
visi teatrinės šeimos nariai”.

Galima tik pasidžiaugti, kad 
Kipras Petrauskas pasielgė kil
niadvasiai, prisiminęs dviejų 
išeivijoje atsiradusiųjų pavar
des. Betgi jis pats, nelemtos 
amnezijos veikiamas (o gal tas, 
kuris tuos pasakojimus užra
šė?) stipriai suklydo. Aprašomu 
laiku Adelė Galaunienė jau ku
ris metas iš Kauno operinės 
scenos buvo pasitraukusi, o mi
nima pirmaujanti solistė Vla- 
dislava Grigaitienė (Amerikoje 
gyvenimo dienas užbaigusi) 
mezzosopraninių partijų jau ne
bedainavo ir aptariamame vai
dinime su F. šaliapinu visiškai 
nedalyvavo!

Tikrovei patikslinti, belieka 
pabrėžti, jog Zibelį aname spek
taklyje dainavo Jadvyga Ven- 
cevičaitė (= Kutkuvienė, šiuo 
metu gyvenanti Chicagoje), o 
Margaritą — A. Staškevičiūtė. 
Tik tokia yra tikrybė.

Belieka spėlioti, kad, inter- 
view darydamas, Kipras Pet
rauskas kuriuo būdu užsiminė

SVAIČIOJIMAI
ST. MERINGIS

v

Siame numery:

• Religinis kongresas ir Šilu
vos šventovė.

• Apie F. Šaliapiną ir R. Juk
nevičių.

• O. V. Milašiaus eilėraštis.
• Naktis tarp filmo žvaigždžių.
• Paminėtas ir apdovanotas ra

šytojo Mariaus Katiliškio 
pusamžis.

• Mažasis teatras dar gyvas.
• Latvių “čikagas pfeciši” pas 

“Antrąjį kaimą”.
• Filmų įvairumai.
• Akademinės prošvaistės.

apie A. Galaunienę ir VI. Gri
gaitienę kaip pačias pirmąsias 
pirminiame “Fausto” pastatyme 
(buvo du!) Kauno scenoje Mar
garitos bei Zibelio partijų atli
kėjas. Tačiau su apkalbamu Ša
liapino gastrolės įvykiu jodvi 
visiškai nesirišo (nebent, nuo
trauką darant, šalia svečio bū
tų sėdėjusios). Todring pami
nėta pastraipa šaukiasi redak
cinio - korektūrinio atitaisy
mo.*)

Kipras Petrauskas savuose 
žygdarbiuose (retas vokalistas, 
išskirtinų duomenų ir talento 
operinės scenos aktorius, taik
liausias visų kalibrų šaulys, 
aistringas medžiotojas, andykš- 
tis kortų ir biliardo mėgėjas, 
kai kurių sporto rūšių rėmėjas 
ir t. t.) niekad, matyt, negalėjo 
pasigirti rašto pamėgimu ar net, 
tariant papraščiau, raštingu
mu. šiame varge jam uoliai ir 
kantriai talkininkavo žmona — 
draminės scenos ryški meninin
kė ir poetė Alė (Elena) Žalinke- 
vičaitė • Petrauskienė. Pats 
Kipras ant tų skriptų, man
ding, tik paveikiai pasirašyda
vo; sunkiausiu atveju trumpas 
dedikacijas perrašydavo. Toks 
bent pasiliko įspūdis.

Jokia paslaptis, jog Kipras 
Petrauskas gebėdavo stimuliuo
ti (šiandien vadinamo “asmens 
kulto”) reklamą. Anuos įspūdin
gus reportažus kurdavo paslau
gūs laikraštininkai, aprašomu 
metu netgi paskleidę sensacingą 
žinią, kad Fedoras Šaliapinas 
yra pasiryžęs (ir būtinai Lietu
voje !) įsigyti didžiulį dvarą, kad 
iki gyvenimo pabaigos galėtų 
gyventi bičiulio Kiprijašos kai
mynystėje. Beje, vyriausybė, 
besidžiaugdama busimuoju gar
singu piliečiu, apdovanojo tą
dien šaunų svečią Gedimino pir
mo laipsnio ordinu. (“Tokio tai, 
broleliai, aš dar niekur nesu 
gavęs: kad būtų ir žvaigždė ir 
kaspinas per krūtinę!”, — ne
paslepiamai džiūgavo Fedoras 
Šaliapinas.) Vėliau atsiuntė už
kulisyje kabėjusią nuotrauką: 
nepaprastai puikiai pasiūtame 
frake su juosta per liemenį ir 
Gedimino ordino žvaigžde!

Aišku, nėra svarbu, kad, si
tuacijai pakitus, “didingas” dva 
rąs Kipro Petrausko prisimini
muose madingai yra pavirtęs 
į “mažą ūkelį”, tačiau žymiai 
smagiau yra refleksuoti, jog 
neužilgo, ar tik ne tais pačiais 
metais, garsusis bosas panašius 
(“su baltais berželiais ir čiur
lenančiu upeliu!”) dvarus, kaip 
entuziastingai informavo anų 
kraštų spauda, buvo ketinęs 
grynais pirkti... Latvijoje ir Ju
goslavijoje. Ką tu darysi, di
džiųjų žmonių būna daromi 
aukšti kopimai ir neįtikėtini vin
giai.

Paslaugus bičiulis — rašy
tojas Pulgis Andriušis ar

*) Gal šia proga leistina priminti: 
Martos partiją “Fauste” anąsyk pil
dė Alodija Dičiūtė, jau kelinti metai 
Chicagoje turinti vokalinio meno 
studiją.. Spektaklyje dainavo ir, 
Amerikoje miręs, Vladas Puškorius.

LENGVAPĖDIŠKI
tik nesumenkina scenos me
nininko asmens, o lygiagre
čiai ir jo kūrybinių polėkių?

Londono “Nidos” neperse
niausiai išleistame išeiviškos 
rašliavos metrašty “Pirmoji pra
dalgė” pirmoje vietoje puikau
ja Pulgio Andriušio iš tolimos 
Australijos atsiųstas asmeninių 
atsiminimų apie išskirtinai pa
jėgų, jau mirusį, Lietuvos sce
nos menininką Romualdą Juk
nevičių spontanus, patyrusia 
plunksna rašytas straipsnis. Ga
lima pabrėžti, jog tai bene pir
mas išeivijoje bandymas apibū
dinti ryškų asmenį: gyvenimiš
kai ir kūrybiškai.

Pulgis Andriušis, savomis ly
rinių apysakų knygomis aukštai 
mūsiškėje beletristikoje užko
pęs, podraug reiškiasi ir kaip 
humoristas. Lyg ir natūralu, 
kad ir jo apie R. Juknevičių 
“palaidi prisiminimai” (— to
kia duota subantraštė), greta 
lyrinių prošvaisčių, nestokoja 
per humoro laužiklius perleistų 
žanrinių įtarpų. Pastaruoju at
veju ypač kondensuojasi alkoho
linio rūkelio apgaubti epizodė- 
liai (nors R. Juknevičius, kaip 
ir prisiminimų autorius patvir
tina, kūrybiniu darbu užside
gęs, svaigalų nevartojo). Tačiau 
tai, matyt, mados reikalas, nes 
veik visi prisiminimų apie lietu
viškos scenos darbuotojus ra
šytojai, būtinai įterpia svaigina
mo gėralo butelį ar ropinę, tar
tum tai būtų privalomas teatro 
menininkui išryškinti atributas. 
Tačiau ne apie tai norisi pra
bilti.

Salia kitų garbingų žygiavi
mų bei neeilinių ryžtų, Pulgis 
Andriušis savo laiku yra buvęs 
anuometinio oficiozo teatrinių 
Kauno premjerų recenzentas ar 
kritikas. Is, čia pat bandau pri
minti, ir neoficialus jaunosios 
sceninės atskalos paspyrėjas ir 
propagandininkas! (Gi ex-kriti- 
kui,tartum, nėra patogu viešai 
nežinojimą demonstruoti.) To
dėl ir keliamas balsas prieš ne
rūpestingumą ar neapsižiūrėji

Derlius Nuotrauka Vytauto Maželio

Vėlybosios kriaušės Nuotrauka V. Maželio

mą (galvą nulenkiant prieš ki
tas dorybes ir kilnius norus).

Iš skelbiamų duomenų, iš au
toriaus tvirtų teigimų, deja, 
susidaro nejaukus įspūdis, jog 
talentingas Pulgis Andriušis nė
ra lietuviško teatro praeities ži
novas ar koks dėmesio vertas 
istoriografas. (Gal net nėra bu
vęs kurstančios ar jaunimą iš
keliančios propagandos patiki
mas varytojas: operavęs vien 
momento sentimentais, į reika
lą giliau nesigilindamas.) Nes, 
kad ir jautriai, patyrusio rašy

tojo - žurnalisto sugebėjimu 
apie buvusį bičiulį pašnekėda
mas, jo asmenį ir pastangas 
daug kur suniveliuoja, sumen
kina. Ir tuo pat metu akivaiz
džiai rodo, kad ne vien gilios 
bei sudėtingos Romualdo Juk
nevičiaus asmenybės nepermato, 
bet ir jo brendimo, vėlesnio iš
kilimo nei faktų, nei detalių ar 
net ir skatinamųjų priežasčių 
nežino (galgi galvos dėl to ne
kvaršina).

Romualdas Juknevičius savo 
laiku yra buvęs į savarankiš
kumą besiveržiančios Kauno te
atrinės jaunuomenės (o gal ir 
kuriais sumetimais maištaujan
čio “senimo”) nelauktai (regis, 
ir jam pačiam) iškilęs vadas, 
jaunatviškai politikuojąs įkvė
pėjas, ambicingas stimuliuoto- 
jas. Jo pečius slėgė “kairumo” 
problemos: iš vidaus ir netgi iš 
užsienio diktuojamos.

Čia, prie alkoholinių garų su
grįžtant, galima tik pamedituo
ti: stiprūs gėralai neretai sti
muliuoja (ar galgi net kai kada 
ir nulemia) įvairiausių siekimų 
bei kovų įkarščius. Nieko ypa
tingo, jei ir R. Juknevičius — 
vairuotojas naujose srovėse, au
toritetą ar glaudesnius ryšius 
bandąs sutvirtinti režisierius, 
vėliau trumpalaikis Vilniaus 
Valstybinio teatro vadovas - di
rektorius, turėjo nusilenkti al
koholio lyg ir taktiniams, stra
teginiams poveikiams (pats, 
Pulgio Andriušio pastabumu, 
uoliai siurbiamų svaigalų... ne
įveikiamas !).

Romualdo Juknevičiaus gy
venimas buvo ir savaip herojiš
kas ir meteoriškai kasdienybę 
nušviečiąs ir nelauktai tragin- 
gas. Patekęs į griežtų ir neper
maldaujamų politinių pinklių vo-

(Nukelta į 3-čią psl.)

RELIGINIS KONGRESAS IR 
ŠILUVOS ŠVENTOVĖ

Mintis surengti Pasaulio lie
tuvių religinį kongresą yra ki
lusi jau seniai, bene 1961 m. 
Kunigų vienybės seime. Ir pro
gų jį surengti taip pat buvo 
patogių — pasaulinė paroda, 
Liet. kat. mokslo akademijos 
suvažiavimas ir kt. Bet tos 
minties atsisakyta, kai buvo 
pradėta rengti lietuviška pa
minklinė šventovė didžiojoje 
Washingtono bažnyčioje. Su
jungti šiuos du įvykius, kurie 
giliausia prasme turi tą patį 
tikslą, surasta geriausia pro
ga ir tinkamiausia vieta. Dėl 
to prie to ir buvo einama, kon
gresui pamažu, bet stipriai 
rengiamsi, kad į jį galėtų su-, 
važiuoti visi, kurie religiją lai
ko vertybe ir religijos perse
kiojimą tėvynėje — nusikalti
mu prieš žmoniškumą.

Pasaulio lietuvių religiniam 
kongresui' laikas ir vieta pa
rinkta gerai apgalvojus. Į Šilu
vos paminklinės koplyčios 
šventinimą suvažiuos ne tik 
jaunimo ir senimo organizaci
jos, bet ir pavieniai katalikai. 
Į tą šventę vyks daugybė tų 
aukotojų, kurie savo ištekliais 
įgalino koplyčią virsti tikrove. 
Toje šventėje galės dalyvau
ti ne tik katalikų organizaci
joms priklausą, bet ir tie, ku
rie laikosi nuošaliai nuo jų, 
bet priklauso savoms parapi
joms, praktikuoją savo tikė
jimą, norį viešai pareikšti sa
vo nusistatymą prieš ateistinį 
komunizmą ir užtarti dėl reli
ginių įsitikinimų persekioja
mus brolius. Čia pagaliau susi
jungs visos trys lietuvių kar
tos — senieji ateiviai, Ameri
koje gimę ir naujieji ateiviai, 
kurie dar tebekvėpuoja Lietu
vos oru.

Tokį religinį kongresą reng
ti Washingtone, šio laisvės 
krašto sostinėje, yra patogiau
sia, nes ten nebus tokio susi
grūdimo, kaip didžiajame New 
Yorke, bet kartu šį įvykį pa
stebės mūsų draugų ir priešų 
diplomatiniai atstovai, kurie 
sužinos ir apie kovos dvasią, 
parodytą didžiule demonstraci
ja ir savo tikėjimo viešu pa
reiškimu. Šias dvi progas yra 
būtina kuo naudingiausiai pa
naudoti.

*
Vadinamoji tylos Bažnyčia, 

kuri anapus geležinės uždan
gos neturi jokių priemonių pa
ti apsiginti nuo persekiotojų, 
čia turi būti atstovaujama tų, 
kurie gali laisvai kalbėti už nu
tildytuosius. Šiame religiniame 
kongrese kaip tik pirmoj eilėj 
mes ir turėtume atstovauti tai 
mūsų tyliajai Bažnyčiai pa
vergtoje Lietuvoje. Tikintieji 
persekiojami, šmeižiami ir nie
kinami, bet negali atsakyti nei 
spaudoje, kuri yra komunistų 
rankose, nei pamoksluose ar 
susirinkimuose, už kuriuos 
kiekvienas yra skaudžiai bau
džiamas. Mes gi turime būti 
tas balsas, kuris garsiai pasa
kytų tiesą ir atsistotų sąžinės 
laisvės pusėje.

Šiluvos šventovės pašventi
nimas be kokio nors didesnio 
masto lietuvių susibūrimo būtų 

tos šventės pavertimas tik di
desniais atlaidais kurie gal re
liginiu žvilgsniu ir turėtų 
reikšmės, bet neturėtų tos įta
kos, kuria mes siekiame pagel
bėti savo pavergtai tautai. Gi 
religinis kongresas taptų ir di
džiule demonstracija, ir religi- 
liginiu atsigaivinimu, ir protes
tu prieš ateistinę veiklą oku
puotoje Lietuvoje ir mūsų pa
čių dvasios sustiprinimu. Žino
ma, jam reikalinga gerai pasi
ruošti, kad tiek religinė dalis, 
tiek muzikinė programa, religi
nės minties literatūros vaka
ras, tiek religinio meno paro
da būtų reprezentacinės net 
ir svetimtaučių akyse.

Kunigų vienybė, kaip mūsų 
lietuviško dvasinio gyvenimo 
vadų sambūris, turėjo imtis 
religinio kongreso iniciatyvos. 
Juk kunigui nėra nei graiko, 
nei žydo — jis visiems turi 
būti tik dvasios vadas. Prie 
tokio kongreso rengimo prisi
dės visos didžiosios katalikų 
organizacijos, lietuviškos vie
nuolijos, spaudos atstovai ir 
net pavieniai asmenys, kurie 
gali atlikti naudingų ir svar
bių darbų jo laimėjimams pa
siekti. Čia turėtų rasti vietos 
ne tik aktyvūs katalikiškų or
ganizacijų nariai, bet ir tie ka
talikai, kurie jokiai organiza
cijai nepriklauso. Čia galėtų ir 
turėtų dalyvauti net įvairių 
politinių įsitikinimų asmenys, 
nesusirišę su kuria nors orga
nizacija, bet kurie savo reli
gijos nėra atsižadėję. Religi
niame kongrese galėtų daly
vauti ir tautininkų, ir valstie
čių liaudininkų, ir net socia
listų, tikėjimą laikančių pozi
tyvia vertybe ir jį praktikuo
jančių. Juo labiau čia turėtų 
dalyvauti tie katalikai, kurie 
net ir politinėje srityje reiš
kiasi krikščioniškuose sąjū
džiuose. Dėl to šiam kongresui 
nebuvo galima duoti nei ku
rios nors katalikų organizaci
jos, net nei Katalikų federa
cijos antspaudo, nes jos neap
jungia visų katalikų, o tik or
ganizuotus paskirų religiniai- 
kultūrinių tikslų vienetus.

¥
Religinio kongreso progra

ma turi būti taikoma visiems. 
Paskaitininku galėtų būti vie
nas iš žymiųjų katalikų pasau
liečių, gal būt, net svečias iš 
Europos, kuris sugebėtų duo
ti sintezę mūsų tikėjimo ap
raiškų ir mūsų įsijungimo į 
protestą prieš tikėjimo naiki
nimą Lietuvoje bei kituose 
kraštuose. Muzikinę dalį galė
tų sudaryti bent trys ar ketu
ri didesni mūsų chorai, kurie 
duotų iškilios religinės muzi
kos koncertą. Reikėtų atkreip
ti dėmesį į Chicagoje esantį 
stiprų styginį kvartetą, gal net 
religinio kongreso proga susi
tarti su kuriuo mūsų kompozi
toriumi dėl visai naujo veika
lo kvartetui. Dėmesį kreipiant 
į jaunąją kartą, šiuo atveju 
gal neišleistina iš akių dabar 
New Yorke ir Chicagoje savo 
kūrinius diriguojąs Darius La
pinskas. Religinio meno paro-

(Nukelta į 2 psl.)
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TREČIAFRONTININKŲ PŪSLE
“Emigracijoje pasivadinęs J. 

Aisčiu, jis savo vėlesnėje litera
tūrinėje bei visuomeninėje veik
loje užėmė atvirai antitarybines 
pozicijas” (Lietuvių literatūros 
istorija, III—2, 611—612 p.). 
Man būtų labai įdomu, jei aka
demikas Kostas Korsakas pa
grįstų šį tvirtinimą ir pasakytų, 
kur, kaip ir kada esu užėmęs 
antitarybines pozicijas, kur, 
kaip ir ką esu pasakęs ar pa
rašęs prieš tarybas kaip tokias. 
Būčiau priėmęs kiekvieną natū
ralų ir legalų Lietuvos valdžios 
pasikeitimą, į jį įskaitant ir ko
munistinę santvarką. Tiesa, 
esu priešingas diktatūroms, te
rorui, o ypač okupacijai, nes 
paskutinioji visada yra drauge 
kolonialinė ir genocidinė siste
ma. Jei akademijos lūpose “ta
rybinis” reiškia “okupacinis”, 
tai prieš okupaciją visada bu
vau, esu ir iki paskutinio ato
dūsio būsiu nusistatęs. Tuo at
veju iš literatūros istorijos pa- 
sigesčiau truputį tikslesnių įvar- 
dų, juoba, kad rusai okupacijos 
atžvilgiu kitų akyse įmato kris
lą, o savoje akyje nesiteikia 
įžiūrėti rąsto.

LTSR akademijos vadinama 
Lietuvių literatūros istorija pa
rašyta tokia pigiai išpūsta pub
licistika, kur istorinė tiesa, fak
tai Ir dokumentacija jokios 
reikšmės neturi ir jokios rolės 
nevaidina. Jei ta stambokų to
mų istorija būtų pavadinta 
“Trečiafrontininkų kančios ir 
nuopelnai”, arba “Trečiafronti
ninkų literatūros istorija”, tai 
tada jie galėtų rašyti, ką tiktai 
nori ir kaip tiktai nori, bet sa
ve patį būbninti visų lietuvių 
vardu yra daugiau negu įžūlu.

Triukšmingų oportunistų stu
dentų redaguojamas ir leidžia
mas Trečias frontas buvo tik 
vienas iš daugelio nereguliariai 
ėjusių pusiau periodinių leidinė
lių. Būkime atviri, Trečio fron
to grupę sudarė efemeridai 
(trumpalaikiai), bandą savo 
plunksną pradedą rašytojai, 
antros - trečios eilės eiliakaliai 
ir grafomanai.

Kai kolektyvas pradėjo kiek 
krikti ir skirstytis, tai vadovai 
pasistengė, kad jų leidinys cen
zūros būtų uždarytas. Petras 
Cvirka, kuris į akis savo svai
nį Antaną Venclovą gerbė kaip 
tėvą ir globėją, o už akių mėg
davo iš jo pasišaipyti ir nepra
šomas svainio būtas ir nebūtas 
silpnybes ir ydas kavinėse ber
davo kaip iš gausybės rago, 
pats turėjo vieną didelę silpny
bę, nepajėgdavo ar negebėdavo 
laikyti liežuvio už dantų, jis 
man kelis kartus kalbėjęs: vis

Šiame numery:
• Rašytojų drąsumas ir išdavystė.
• Trečiafrontininkų pūslė.
• Pokalbis su Aldona Stempužiene. 

Naujuose muzikos vėjuose.
Jean Cocteau lietuviškoje scenoje 
pasitinkant.
Vytauto O. Virkau ir Janinos 
Marka parodos.
Vlado Šlaito eilėraštis.
Dali. A. Petrikonis apie meną ir 
menininkus.
B. Kviklio “Mūsų Lietuvos” II t. 
Dr. A. Račkaus muziejus tarp 
Chicagos ir Kauno.
Literatūrinės Europos įvaireny
bės.
Kultūrinė kronika. 
Filmų įvairumai.
Moterų gyvenimas.

Rašo JONAS AISTIS

tiek būtų netesėta 3 frontą leis
ti, tai padarėme taip, kad cen
zūra jį uždarė. Savo laiku ir 
plačiau apie tai Kaune buvo kal
bama, tai “uždarymas” buvo 
beveik pusiau vieša paslaptis. 
Bet į 3 fronto paskutinį nume
rį aiškiai isterišku tonu įstojo 
pasižymėjusi poetė Salomėja 
Nėris ir po kelerių metų į pir
maeilius rašytojus išaugo Pet
ras Cvirka. Fronto “uždary
mas”, Neris ir Cvirka 3 fronto 
oportunistams, Antanui Venclo
vai ir Kostui Korsakui, buvo 
ir yra tasai arkliukas, kuriuo 
jie štai ketvirtas dešimtmetis 
raiti joja ir žemės gėrybes pil
nomis reškučiomis semia.

Antanas Venclova visada bu
vo antros - trečios eilės rašy
tojas net ir lietuvišku mastu: 
intelektualus, sausas, asmeniš
kas. Jo straipsniai, studijėlės 
kur kas aukštesnės vertės, ne
gu jo beletristika, o ypač eilia- 
kalyba. Būdingas vidutinio bur
žujaus tipas. Neypatingos drą
sos, šykštus. Viršesniesiems ge
bąs įsiteikti, o pavaldiesiems 
šiurkštus ir kietas. Apie 1930 
m. Kauko gatvėje labai keisto
mis aplinkybėmis nusižudė stu
dentas Antano Venclovos paval
dinys ir kaimynas: prapiovė 
riešo gyslas, bet tas nepadėjo, 
tai šoko iš trečio aukšto žemėn 
ir nusilaužė koją, paskui pri-

Sol. Aldona Stempužienė

Kompozitoriaus Dariaus La
pinsko kūrinių koncertų New 
Yorke ir Chicagoje sąvartoje 
pavyko užkalbinti tų koncertų 
vokalinės dalies pildytoją so
listę Aldoną Stempužienę. Ir 
štai keletas to pokalbio klausi
mų ir atsakymų.

«

— Šią vasarą, po Ateitinin
kų kongrese, Toronte, išpildytų 
Dariaus Lapinsko dainų, paskli
do nuomonė, kad šis jaunas 
kompozitorius mūsų muzikos ir 
ypač liaudies dainų harmoniza
cijoj ir jų pateikime atneša kaž
ką ypatingai naujo, lig šiol ki
tuose mūsų kompozitoriuose be
veik negirdėto. Žinodami pasta
rajame laike Jūsų tamprų ryšį 
su Dariaus Lapinsko kūryba, 
norime tad sužinoti, kas tie yra, 
Jūsų nuomone, per naujumai, 
ypač vokalinėje ir, jei taip gali
ma pasakyti, liaudinėje Lapins
ko kūryboje ? 

šliaužė kieme buvusį šulinį ir 
jame nusiskandino. Tai įvyko 
žemės ūkio parodos metu ir ta 
keista savižudybė praėjo spau
dos nepastebėta. Aišku, žudosi 
neurastenikai, bet tasai studen
tas paliko raštelį, kad “nepa
kentęs Antano Venclovos užsi- 
sėdimo”. Visą nepriklausomy
bės laikotarpį Venclova tarna
vo valdiškose įstaigose: pradžio
je Žemės ūkio ministerijoje, o 
vėliau valstybinėje gimnazijoje. 
Tiesa, 1939 m. rudenį sutikau 
jį prie Švietimo ministerijos du
rų ir jis man pasiskundė, kad 
esąs atleistas iš gimnazijos ir 
kad rašytojai turį dėl jo daryti 
skubių žygių. Tada rašytojų 
valdyboje nebuvau ir netrukus 
grįžau į užsienį, tai nežinau, 
kuo tas baigės. Bet ministeri
joje jis turėjo aukštą valdinin
ką savo uošvį ir kažkaip nema
nau, kad jis tuščiomis rankomis 
tą dieną ministerijos laiptais 
nulipo žemyn. A. Venclova yra 
toks žmogus, kuris nei idėjai, 
nei kam kitam nėra linkęs pa
aukoti nė krislelio savo pato
gumų.

Visai kitoks yra Kostas Kor
sakas. Jis taip pat nei dideliu 
proto buklumu, nei fantazijos 
ypatingu lakumu nepasižymėjo, 
o vartydamas šią istoriją nepa
stebėjau, kad jis būtų įgijęs 
kiek savarankiškesnį ir savites- 
nį literatūros skonį. Iš pažiū
ros švarus ir tvarkingas pone
lis. Sakyčiau, gimęs akademi
kas. Bet iš tų, kur gilią šaknį 
knisa: kantrus, kuklus, be nu-

KAI LIAUDIES DAINOS SKAMBA MODERNIAI
Soliste iA. Stempužienė apie Dariaus Lapinsko kūrybą

— Visokius naujumus aptar
ti ir išaiškinti nėra jau taip leng 
va. Darius Lapinskas yra vie
nas iš nedaugelio kompozitorių, 
kurio harmonizuotos liaudies 
dainos, mano nuomone, skamba 
moderniai, bet tuo pačiu gal net 
liaudiškiau ir lietuviškiau negu 
dainos harmonizuotos romanti
niame stiliuje, kurio didesnėje 
ar mažesnėje įtakoje kuria mū
sų vyresnięsios kartos kompo
zitoriai.

— Taipgi žingeidu būtų suži
noti, kas Jus Pačią asmeniškai 
palenkė prie Dariaus Lapinsko 
kūrybos ir dabartiniuos jo kon
certuose ir naujausioje Jūsų 
plokštelėje?

— Mūsų vokalinė literatūra 
gana negausi, tai ir buvo natū
ralu pasidairyti ko nors naujes
nio. Su Lapinsku seniai plana- į 
vom paruošti lietuviškų dainų' 
plokštelę ir pakankamai lietu
viškų dainų koncertams. Ir jau 
1956 metais, tik baigęs New 
England konservatoriją, jis man 
parašė pagal Jurgio Baltrušai
čio eilėraštį “Serenada”.

— Kodėl čionykščiuose Da
riaus Lapinsko koncertuose bu
vo pasirinkta išpildyti “Mer
gaitės dalia” ir O. V. Milašiaus 
“Les Sept Solitudes”, o ne kas 
kita, ir kuo šie kompozitoriaus 
vokaliniai kūriniai yra būdingi 
ir išskirtini?

— Šie kūriniai yra minėtojo 
mūsų planavimo rezultatai. Dai

Vytautas O. Virkau Mažasis peisažas su raudona ir žalia
(aliejus, 22”x28”, 1964)

Iš parodos Blackhawk restorane, 139 N. Wabash Avė., Chicagoje.

garkaulio, bet landus. Landus 
ypatingai. Jo niekad nemačiau 
universitetan įeinančio ar išei
nančio per didžiąsias duris, bet 
vis per kiemą, vis pro užpakali
nes duris. Tai žiūrėk kur nors 
kamputy ar kieme kalbina už
vijęs kurį nors liberalesnių pa- 

’žiūrų profesorių. Šioje istorijoje 
pažymėta, kad Kostas Korsa
kas 1931 m. pradėjo studijuoti 
universitete. Taip, bet jis, kaip 
nebaigęs vidurinės mokyklos, 
universitetan buvo priimtas lais
vu klausytoju, o tokie negalėjo 
gauti diplomo, jei studijų metu 
nebaigė vidurinės mokyklos.

nų ciklas “Mergaitės dalia” yra nys. Man rodos, kad mes savo 
vokalinėj literatūroj nieko pa
našaus neturim.

*
čikagiečiams yra reta proga 

Dariaus Lapinsko kūrinių kon
certą, ruošiamą “Margučio”, iš
girsti šį sekmadienį, spalio 24 
d., 3 vai. popiet Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėje.. 
Koncertą diriguos pats kompo
zitorius, o jo programą pildys 
simfoninis orkestras, solistė 
Aldona Stempužienė ir pianistė 
Aldona Kepalajtė.

paruoštas mūsų išleidžiamai 
plokštelei.

Rečitatyvas ir arija pagal O. 
V. Milašiaus “Les sept solitu
des” parašyti šiems Dariaus La 
pinsko kūrinių koncertams.

Ciklas “Mergaitės dalia”, ma 
no manymu, būdingas ir išskir
tinas ritmo gyvumu ir sudėtin
gumu, ir aplamai, jei taip gali
ma pasakyti, modernizuotu lie
tuvišku charakteriu.

“Les sept solitudes” yra nau
jausias Dariaus Lapinsko kūri- k. pr.

Jei istorija apie tai tyli, tai 
greičiausiai jis tas kliūtis per
šoko ir pakliuvo stačiai į aka
demijos tikruosius narius be 
brandos atestato ir be univer
siteto diplomo. Venclova inte- 
lektuališkai už jį stipresnis tė
ra tik akademijos narys kores
pondentas! Gal dėl to, kad 
Venclova turi šiokią tokią savi
garbą, be to, daug tiesesnis ir 
atviresnis už Korsaką.

Anų laikų akimis žiūrint, pats 
simpatiškiausias gyvųjų fronti
ninkų branduolio narys bus bu
vęs Jonas Šimkus. Tiesa, jis 

(Nukelta į 3 psl.)

1——————--

RAŠYTOJŲ DRĄSUMAS IR 
IŠDAVYSTĖ

Nemanytume, kad kūrėjo 
kūryba išlaisvina iš jo pada
rytų išdavikiškų veiksmų. Ma
nytume, kad kūrėjas, būdamas 
jautresnės sielos žmogus, tu
rėtų būti labiau sujaudintas 
nelaimės ir labiau jautrus lais
vei, be kurios neįmanoma nei 
gėris, nei grožis, nei ta pati 
kūryba. Daugeliui lietuvių at
rodo, kad lietuviai rašytojai 
atidavė okupantui per didelę 
duoklę, kad iš viso rašytojai 
yra daugiau ar mažiau linkę 
prisitaikyti ir savo plunksną 
parduoti už patogesnį gyveni
mą. Mažiau gali būti pakaltin
tas iš Sibiro sugrąžintas po
etas A. Miškinis už “Tiesoje” 
išspausdintus, kad ir tokius 
posmus:

Mūsų vėliava — tik raudona!
(Nesuprasti to jums.

vagims) —
Ji kaip žemė, kaip oras ir 

duona;
Ir pasaulis po ja atgims.

Tačiau kaip pateisinti Salo
mėją Nėrį už tai, kad ji Mask
vą pavadino mūsų motina, kad 
rašė poemą apie bolševiko ke
lią, kada tremtinių į Sibirą 
vagonuose mirė kūdikiai. Jo
kios poezijos neišteisins ir Mie
želaičio, kuris sako:

Leisk, Maskva, leisk, taikos 
židiny,

Prie tavęs man krūtinei 
sušilti,

Tavo bokštų giesmės 
vedini, —

Mes artėjame į didelę viltį.
Tačiau jei jau mes nubusta

me, paskaitę mūsų poetų to
kius posmus, turime gerokai 
džiaugtis pačiais rusais rašy
tojais, kurie nebijo savo enka
vedistų ir stengiasi į Vakarus 
išmesti savo kūrinius arba pa
čioje Sovietų Sąjungoje at
skleisti komunistinį melą ir 
prievartą. Ne vienas jų nuken
tėjo, kiti išliko, susilaukę visų 
laisvės trokštančių, o ne par
tijos pagarbos. Tarp pasirin
kusių tiesą ir kalėjimą galima 
paminėti ir Jugoslavijos rašy
toją Dji'as, Mihailovą ir eilę 
lenkų. Sovietų Sąjungoj toks 
Solženicinas už savo “Viena 

Denisovičiaus diena” susilaukė 
didelės padėkos iš kankintųjų 
Sibire, gi toks Dudincevas, pa
rašęs knygą “Ne vien tik duo
na”, taip pat sulaukęs nuošir
daus Sovietinio kalėjimo gy
ventojų pritarimo. Dudince
vas sakosi, kad kartais kas 
nors tramvajuje ar gatvėje 
prieina ir paspaudžia jo ran
ką lyg už ką dėkodamas, nors 
jis tų žmonių niekada nėra 
matęs ir nepažįsta. Šįmet No
belio premiją laimėjo Šolocho- 
vas, tačiau anksčiau ją laimė
jęs Pasternakas nebijojo savo 
rankraščio is<’.sti į laisvąjį 
pasaulį, už ką šolochovas jį 
buvo pasmerkęs. Dabar lais
vajame pasaulyje išspausdin
ta anglų kalba Valerijaus Tar- 
sio knyga “Ward 7”. Tarsį 
Chruščiovas buvo uždaręs į 
psichiatrinę ligoninę, apie ku
rią jis dabar ir rašo. Savo kny
goje Tarsis pažymi, kad ko
munizmas ir nacizmas yra pa
našūs, dar daugiau, kad ko
munizmas yra fašizmo nauja 
rūšis. Tarsis šaukia: “Sovietų 
Sąjungos intelektualai privalo 
dabar kovoti dviejuose fron
tuose — prieš sovietinį fašiz
mą ir mongolizmą (kom. Ki
nija). Tam reikalui mes rei
kalingi Vakarų paramos, ypač 
Amerikos”. Tarsis nusiskun
džia ir taip, kad net amerikie
čiai rašytojai, kaip Caldwell 
ir Steinbeck, tiki į mitą, vadi
namą sovietine demokratija. 
Pastarajam Tarsis sako: 
“Steinbeckas išsitarė, kad So
vietų Sąjungos rašytojai yra 
laisvi rašyti, ką jie nori. Argi 
jis I neskaitė laikraščiuose apie 
likimą Boriso Pasternako ir 
Aleksandro Esenino?"

Vakarų laikraščiai sako ne
žiną, kas ištiks dabar vėl Tar- 
sį, gal jis vėl bus uždarytas, 
tačiau malonu, kad yra vis 
dėlto Sovietų Sąjungoj žmonių, 
mylinčių tiesą ir kovojančių 
už žmonių, tuo pačiu ir 
vių laisvę. ,

lietu-

rašy- 
pasa-

Todėl, kalbėdami apie 
tojo atsparumą, turime 
kyti, kad visame pasaulyje jų 
yra visokių, o maža saujelė iš
davikų neužstelbia tos visos 
eilės rašytojų, kurie pasirinko 
kalėjimus, o ne duoną, nes jie 
mano, kad tikroji laisvė yra 
brangiausia. Nepaisant, kad 
koks nors amerikietis Pily
pas Bonoskis giria vergiją, ar 
koks nors Sartre stengiasi pa
garbinti prievartą, iš pačio So
vietų kalėjimo išsprunka į lais
vąjį pasaulį autentiški vergi
jos liudytojai. Ir reikia džiaug
tis, kad tokie drąsuoliai nuva
lo dėmes, padarytas nedidelės 
gaujos išdavikų.

L. Augštys

Antanas Petrikonis
Pavasarėjant prie Nemuno (akv.)
Iš šiandien atidaromos 
parodos “69” galerijoj, Marųuette 
Pk., Chicagoje.
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MASKVA IŠMETA LIETUVA IS ISTORIJOS
Istorinė Lietuva Maskvai ne

maloniausias reikalas, nes dide
lė š and eninės Maskvos impe- 

” rijos žemių dalis yra priklau
siusi Lietuvai, kuri įspaudė 
šimtmečiais per gilias pėdas j 
tas žemes. Anksčiau Maskvos 
istorikai tą senąją Lietuvos is
toriją bandydavo savaip nuaiš- 
kinti, bet nevengdavo nei mo
kyklose, nei mokykliniuose va
dovėliuose bei atlasuose jos 
vardo suminėti. Paskutiniu me
tu Maskvos “istorikai” jau dau
giau “pažangūs” ir istorinę Lie
tuvą vis dažniau ir dažniau nu
tyli.

> l'J
Mano rankose dabar nauia-

A-----------------------
J. DŽIUGELIS

pe linksmybių daugiau. Jis skir
tas Kijevo kunigaikštijos že
mėms (du žemėlapiai). Mažes- 
nys;s skirtas VIII—IX a. Ten 
vakariniai slavai kairiniame 
Vyslos krante, o kur prūsai, 
lietuviai, latviai ir lybių ir šian- 
d eninių estų žemės, jokio už
rašo. To paties lapo didysis — 
IX—XI a. jau daug įdomesnis 
sovietiškuoju panslavizmu. Ki- 
jevui priskirtas Gardinas ir ry
tinė lietuvių ir slavų siena pra-

kuriuos mini ano meto šalti- 
n aį goliad vardu, kuriuos pa- 
tv rtino ir pačių sovietų moks
lų akademijos išleisti įvairūs 
leidiniai ir upių vardų tyrinėji
mai.

Lietuva teutonams
3 lapas skirtas XIII a. Čia 

Polockui priklauso jau Gardi
nas, Lyda, Druskininkai ir t. t., 
o Lietuvos vardo visai nėra, tik 
užrašyta per Lietuvos vakari
nę dalį Teutonų ordinas (Tev- 
tonski Orden), žodžiu Maskvai 
geriau patinka anuo metu ten 
visur matyti vad. vokiečius gro
bikus, bet ne lietuvius, prie ku-

PoAjM&s

MINTYS APIE GYVUOSIUS 
VĖLINIŲ PROGA

. . k > . : L
Visais laikais ir visur, kur 

lietuvis begyventų, jis stengia
si, kaip sakoma, “iš paskutinių
jų’’ puošniau ir iškilmingiau 
namuose, bažnyčioje ir kapinė
se pagerbti savo mirusius ar
timuosius, ir ne vien Vėlinių, 
ne tik kapų puošimo dienos 
proga, bet visuomet, kai kuris 
šeimos narių pasitraukia iš 
gyvenimo į Anapus.

met, kai galėjo (ir privalėjo) 
pasidairyti velionies varganoje 
pastogėje, kur dažnai gal bū
davo sunkių ir nepakeliamų 
dienų, kai laiku vienas kitas 
sutelktas centas būtų galėjęs 
jo skurdžias gyvenimo dienas 
bent vienu šviesesniu spindu
liu praskaidrinti ir atpalaiduo
ti jj tiesioginiam jo kūrybos 
darbui.

Ši užuomina, aišku, nėra ko-
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NAUJOJI MUZIKA LAIMĖJO
Dariaus Lapinsko kūrybos koncertas Chicagoje

VLADAS JAKUBftNAS

PaAaifc&
PABAIGTUVIŲ VAINIKAS

pangos vietoje
Gyvename nuostabios techni

nės pažangos ir greitų pasikeiti
mų pasaulyje. Visose srityse at
siranda nepaprasto veiksmingu 
mo “super” priemonės, nustel
biančios viską, kas iki šiol bu
vo. Bet irgi tipinga mūsų lai
kotarpiui: tie išimtini pasiseki
mai pasilieka lyg atskiri bokš
tai, lyg iškyšuliai bendrame pa
saulio vaizde, neužgoždami pri
mityvesnių priemonių ar meto
dų, kurie lygiagrečiai plačiai te
bevartojami ar tebenaudojami. 
Juk penkias mylias per sekundę 
lekiantys satelitai nepanaikino 
nei lėktuvų, nei automobilių, 
nei traukinių, nei dviračių, net 
arkliais traukiamų vežimų.

Panašiai ir muzikinio gyve
nimo raidoje. Ten šio šimtme
čio pradžioje pasireiškė spartus 
ir revoliucinis naujų kelių ieš
kojimas. Kūrėjai reformininkai 
neabejotinai sukūrė kažką nau
ją, sugriaudami nusistovėju
sius harmonijos ir formos pa
grindus, ypač gi panaikindami 
skirtumą tarp konsonanso ir di
sonanso, tuo padarydami muzi
ką gal ir naujoviškai įdomią, 
bet kartais sunkiai suvokiamą 
specialiai prie jos neįpratusiems 
klausytojams.

Tačiau naujoji muzika laimė
jo: jos žymūs kūrėjai plačiai iš
garsėjo, jų kūrybos naujieji dės 
niai buvo pripažinti, šiandien 
anie kūrėjai — revoliucionieriai 
jau pasenę (I. Stravinskiui jau 
per 80 metų) ar mirę, kaip Ar- 
nold Schoenberg, Belą Bartok, 
Paul Hindemith ir kiti. Bet jų 
įvestos naujos priemonės suda
ro šių dienų muzikų kasdienę 
duoną, nežiūrint atsiradusių, 
bet dar plačiau neįsipilietinusių 
bandymų elektroninės muzikos 
srityje.

Naujosios muzikos laimėjimas 
vis dėlto nebuvo visuotinis: kla 
sikinė bei romantinė muzika ir 
toliau tebeskamba koncertų sa
lėse ir operų teatruose, šalia 
jos tvirtą, bet vis dar kuklią 
vietą užėmė ir naujosios muzi
kos kūriniai, kai kurie gerokai 
išpopuliarėję, kai kurie atlieka
mi daugiau tik kaip eksperimen 
tinė demonstracija. Tradicinis 
ir naujoviškas menas gyvena 
greta vienas kito ip atrodo, kad 
ir toliau tebegyvens.

Tačiau prie rįmtos muzikos 
kūrybos linkęs jaunimas susi
duria su stipriu moraliniu spau
dimu nekartoti to, kas jau buvo 
ir kas jau nebeįdomu. Ir tikrai, 
tradicinio meno ribose yra sun-

Šiame numery:
• ‘“Lietuvių beletristikos antolo

gijos” antroji dalis.
• Naujoji muzika laimėjo (D. La

pinsko koncertas).
• Prancūzų vienaveiksmiai Chica

goje.
• Gyvybės amžius ir jos problema.
• 1905 metų revoliuciniai sąjū

džiai.
• Alb. Baranausko eilėraščiai.
• Naujoji ispanų poezija.
• Ar yra lygybė tarp vertės ir par

davimo? (A. Petrikonio paroda).
• Požeminė prolstorinio meno ga

lerija.
• Apmokama televizija.
• Filmų įvairumai.
• Spygliai ir dygliai. 

fcu ir vis sunkiau sukurti ką 
nors, kas nebūtų banalu, nie
kur niekad negirdėta, o tai y- 
pač jaučiama senos muzikinės 
kultūros šalyse, kurios turi di
delę ir turtingą muzikinės kū
rybos praeitį.

Šių dienų pasaulis, be kita ko, 
yra suskilęs ne vien politikoje. 
Viršminėta muzikos (ir tapy
boje) meno būklė galioja tik 
Vakaruose, o Sovietuose muzi
kos kūryba yra dirbtinai ir, 
sakysime, gan sėkmingai “už
šaldyta” XIX amžiaus antros 
pusės romantizmo būklėje. Ta
čiau Sovietų blokas irgi nėra 
vieningas: Varšuvos muzikinė 
atmosfera yra gana naujoviš
ka, ir vargu ar būtų priimtina 
Maskvoje.

Ir mes, lietuviai, turime sa
vo skilimų bei panašių proble
mų. Lietuvoje šiuo metu prira
šyta daug naujos muzikos maž
daug Čaikovskio stiliuje, lietu
viškomis temomis. Tų kūrinių 
bent dalis vis dėlto suda
ro nebesugriaunamas mūsų kul 
tūros vertybes, priimtinas bet 
kuriam režimui. Išeivijoje nau
jasis menas gana plačiai veržia
si į dailininkų parodas, bet la
bai negausiai į koncertinę estra
dą. Kraštutiniai modernus mu
zikos menas ne visur čia paga
liau ir tinka. Ar galime įsivaiz
duoti mūsų Dainų šventei skir
tą kantatą, parašytą atonali- 
niame dvylikos tonų sistemos 
stiliuje? Šioje srityje tebegalio
ja (ir, reikia manyti, galios ir 
toliau) tonalinės, diatoninės, 
kad ir kiek modernizuotos mu
zikos pagrindai.

Bendrasis komp. D. Lapinsko 
kūrybos pobūdis

Kompozitorius — dirigentas 
Darius Lapinskas šiame krašte 
yra naujasis ateivis, muzikos 
mokslus ėjęs daugiausia šioje 
šalyje, pas naujoviškai nusitei
kusį mūsų kompozitorių — di-

Žmogus ir gamta Nuotrauka R. Kisieliaus

Antanas Petrikonis Peizažas (akvarelė)
Iš parodos 69 galerijoj, Marquette Parke, Chicagoj

rigentą Jeronimą Kačinską, vė
liau Naujosios Anglijos konser
vatorijoje Bostone, vėliau Vo
kietijoje. Pastaruoju laiku La
pinskas yra įsikūręs Vokietijo
je, kaip dirigento padėjėjas 
Stuttgarto operos teatre. Da
rius Lapinskas atstovauja vaka 
rietiškai ir naujoviškai išauklė
tą mūsų jaunąją kartą. Marijos 
Aukštesniosios mokyklos salėje 
spalio 24 d. “Margučio” ruoš
tame D. Lapinsko kūrinių kon
certe mūsų publika atsidūrė 
prieš jau visai naują faktą: pa

PRANCŪZAI LIETUVIŠKOJE ŠIRDŽIŲ VIEŠNAGĖJE
Martinaitytės - Kelečiaus į jaunavimą ir meną veržimasis

Apžvalginbiko galvojimu, ne
kenksminga įžangėlė, turinti pa
teisinti aptarimo priežastis ir 

vertinimo pobūdį.
Ad hoc: šią kritinį apybrai- 

žangiai moderni muzika užpildė 
visą koncerto programą.

Dariaus Lapinsko kūryba at
stovauja jei ne pačias naujau
sias, tai bent per pastarąjį pen
kiasdešimtį tvirtai įsipilietinu- 
sias ir tebevystomas modernios 
muzikos kryptis. Kaip dažnai 
esti mūsų laikais, D. Lapinsko 
girdėti kūriniai nekalba visai 
vienodo stiliaus kalba: jisai mo
ka savo meną, pagal reikalą ar 
pasirinktą uždavinį, šiek tiek 
palenkti į vieną ar kitą, dabar 
plačiau žinomą naująją kryptį.

ST. MERINGIS

želę besirengiąs rašyti nėra gru
pinių (ar kurių panašių) varž
tų reguliuojamas. Nei ex officio 
ar iš palinkimo kritikas. Arba: 
kietaširdis neigėjas; tulžingo 
apmaudo, progai pasitaikius, 
skleidėjas. Nesaisto jo nė asme
niški santykiai, nė kurios (pa- 
traukos ar atgraso!) jėgos. 
Apžvelgėjas čia pat kratosi ne
sugriaunamos opinijos autorite
to teisių. Ir neblogai numano, 
jog kritikuojantiems, ne tik 
kad nė išdidžiose aikštėse, bet 
net ir niauriuose skersgatviuo
se niekas padėkos paminklų ne
stato.

' Vertintojas nesirengia de
monstruoti iš protingų knygų 
paskubomis pasisemtos išmin
ties. Norėtų tik kukliau pasi
spirti teatrinės kultūros pamė
gimu (šiokia tokia gyvenimiš
ka patirtim ar, jeigu leidžiama, 
prancūzų draminės literatūros 
šiose eilutėse neišaiškinamu 
pamėgimu) lygiai kaip ir pran
cūziškos scenos slapta adoraci
ja.

Dėkodamas už autografinių 
duomenų pakentimą, atsiprašy
damas už prasiskverbusį pasi
gyrimą, drįstu atskleisti raši
nio paskatą. Force majeure: bi
čiuliškas redaktoriaus į pagun
dą pastūmėjimas ir rengėjų (ti

Lietuvių liaudies dainų cikle su 
sitikome su moderniai išplėstu 
diatonišku ir tonaliu stiliumi; 
fortepijono, mušamųjų ir stygi
nių koncerte gerokai priartėta 
prie dvylikos tonų sistemos; ba
leto siuitoje būta politonalinio 
diatonizmo; paskutinėje vokali
nėje poemoje Milašiaus žodžiam 
susitikome lyg ir su atonaliniu 
neo-ekspresionizmu. Visi šie api 
būdinimai yra, suprantama, kiek 
reliatyvūs; visi šie stilių vari
antai yra sujungti viena, aiš- 
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kiuosi, vaidinimo kaltininkams 
pritariant) paštu atsiųstas (kad 
ir be jokio lydimo laiškelio) bi
lietas.

Kitką turi nulemti sekmadie
nio popietėje poilsio negaunan
ti rašomoji mašinėlė + pospek- 
taklinės škotiškos degtinės ma
loniai prisimenama inspiracija 
(kuriai sumetama ir kaltė už 
vietomis galintį pasitaikyti, kad 
ir kiek ironišką, bet iš esmės, 
gal būt, nekenksmingą humo
rą).
Į nuobodulį, viliuosi, nenuvary
sianti retorika, kur galimai 
trumpiau pasidalinsiu asmeniš
kom mintim apie tris, mums 
šiandien aktualesnių (prancūzų 
kalba rašytų), veikalų kūrėjus.

Nuo maždaug XIX-jo šimt
mečio vidurio veik iki mūsų 
dienų europinio ir amerikinių 
pasaulių dramaturgija pasižymi 
retu gajumu: kokie vardai joje 
užsilieka! šalia realistinės te
matikos scenos veikalų, plataus 
pripažinimo įgavo ir dramatur
gija, kurios stimulas bei smei
giamosios ietys buvo nukreip
tos prieš tikrenybę. Eiliniams 
žiūrovams pastaroji dramatur
gijos rūšis, nežiūrint kuria idė
jine linkme ar kuriais esteti
niais takais vingiuotų, tebėra, 
tur būt, dar per drąsi, įžaidi ar, 
sakysim, lyg ir “nesupranta
ma”. Tačiau: ar perversmai me
nuose ir gal net patys žymiau
sieji meno kūriniai kada buvo 
gimę, kad patenkintų minios

Ir dar koks! Galim sakyti 
— dvigubas. Ir kaip didžiulio 
dvitomio leidinio baigiamoji 
knyga, ir kaip aplamai 1965 
metų visą mūsų literatūrinę 
leidybą vainikuojanti pastan
ga. O šnekama čia apie šio
mis dienomis išleidžiamą “Lie
tuvių beletristikos antologijos” 
antrąją dalį.

Kaip žinome, anksčiau (1957 
m.) Lietuviškos knygos klu
bas yra išleidęs šios antologijos 
pirmąją dalį. Išleidžiant dabar 
ir antrąją, visos mūsų beletris
tikos rinktiniai gabalai paran
kiai sutelkiami dviejose kny
gose. Ir sutelkta geriausi ir 
spalvingiausi mūsų prozos pus
lapiai, pradedant pačiomis pir
mapradinėmis ištakomis, bai
giant šių dienų. jauniausiomis 
atžalomis.' ši prozos antologi
ja drauge su Lietuviškos kny
gos klubo pirmiau išleistąja 
“Lietuvių poezijos antologija” 
yra šios leidyklos labiausiai 
ambicingas užsimojimas, pasi
ryžtas ir ištesėtas.

Tokios apimties savo lite
ratūros antologijų lig šiol ne
suspėta buvo išleisti nei Lie
tuvoje, nei kur nors kitur. Tad 
šios poezijos ir prozos antolo
gijos, realizuotos laisvojo pa
saulio lietuvių kultūrinio gy
venimo srovėje, rikiuojasi taip 
gi prie tų mūsų amžių ir mū
sų likimą pragyvensiančių lei

nusistovėjusį skonį? (Nors juos 
džiaugsmingai sutikdavo galvo
jimo bei jutimo galios retesni 
vienetai.)

Nūdienos nerealistinio bei 
naujoviško prancūzų dramatur
ginio meno kūrėjai veikalus pa- 
grindžia arba antikinės Elados 
mitų temomis arba nukreipia į, 
taip vadinamo, absurdo ekspe
rimentus. Apie absurdo teatrą 

Prinokęs ruduo Nuotrauka R. Kisieliaus

dinių, kaip Lietuvių Enciklo
pedija, Krėvės raštų šeši to
mai, Lietuvių katalikų moks
lų akademijos “Suvažiavimo 
darbai” ir kit.

Šių metų užsklandai Lietu
viškos knygos klubo visuome
nei dovanojamas prozos anto
logijos antrasis tomas savo 
704 puslapiuose talpina net 61 
mūsų rašytoją, pradedant Pet
ru Taruliu ir baigiant Kaziu 
Almenu. Prie spausdinamos 
kūrybos knygoje regimos visų 
autorių nuotraukos ir jų gy
venimo bei kūrybos aprašai. 
Tomas redaguotas Bernardo 
Brazdžionio ir Benedikto Bab- 
rausko.

Tik trumpai čia atkreipiant 
dėmesį į šį neeilinį mūsų kul
tūrinio gyvenimo įvykį, didžia
jai Chicagos lietuvių kolonijai 
dar norėtume specialiai pri
minti, jog “Lietuvių beletr. 
antologijos” antrosios dalies 
viešas pristatymas visuomenei 
įvyks lapkričio mėn. 21 d. 
(sekmadienį), 3 vai. popiet, 
Draugo redakcijos patalpose, 
kur Chicagoje ir jos apylin
kėje gyveną antologijos au
toriai - rašytojai dalyvaus li
teratūrinių temų pokalbyje ir 
skaitys savo kūrybos. Šią li
teratūros popietę rengia atei
tininkų meno draugija “Šat
rija”, kviesdama jon visus 
mūsų literatūros bičiulius.

k. br.

mūsuose jau yra pakankamai 
kalbėta ir rašyta: lenktyniauti 
gal ir nėra reikalo. Tenka tik 
akcentuoti, jog aptariamo spek
taklio du autoriai atstovauja 
absurdo teatro tendencijas. Vie
nas jų — Samuel Beckett, pran
cūziškai rašąs airis (ir tik vė
liau darąs anglų kalba versi
jas), į gyvenimą ir pasaulį žiū- 
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APIE KOMEDIJA IR MUS
PAČIUS

"Aukso žąsies" filmo premjeros belaukiant

A. LANDSBERGIS

AŠ VIENAS TIEK SVERIU

Komedija tebėra podukra ir 
lietuviškoj scenoj ir galvosenoj. 
Gal todėl, kad mūsų istorijoje 
tiek liūdėta, raudota — deja, 
nebe pagrindo. Mūsų literatū
roje retai juokiamasi erdviai, 
taip kad stiklinės imtų barškė
ti kitame pasaulio gale. Kai lie
tuvis ima ieškoti dvasiai peno, 
jo ranka paprastai sustoja prie 
svarių tomų, kurių autoriai ne
sišypso. O komedija? Trumpam 
pasižmonėjimui, atsiprašant. Ji 
visad — “tik” komedija, “tik” 
farsas.

Ar esame nesijuokianti tauta?

Priežodinių lietuvio dorybių 
sąraše lėtas rimtumas stovi pir
mose eilėse, tarp darbštumo ir 
kuklumo. Juokas, humoro gys
la, judesio šmaikštybė dera tik 
čigonams, vengrams, italams, ar 
panašiems padarams. Kiek lie
tuvių motinų, išleisdamos duk
teris j šokius, perspėjo jas 
vengti linksmųjų ir kalbiųjų, o 
patarė šokt su rimtaisiais ir ty
liaisiais. (Kai dukterys išteka 
ir pamato, jog jų vyrai rimti ir 
tylūs, nes jie neturi ko pasaky
ti, lietuvio dorybių sąrašas dėl 
to nepasikeičia — amžina tau
tos išmintis stovi aukščiau už 
prabėgančią patirtį.)

Komiškoji dvasia ir komedi
jos žanras ne tik lietuviuose lai
komi prieangyje. Kiek muzikos 
kritikų atsisakė penketuku įver
tinti Mozarto operas, nes jose 
tėra pora arijų minorine gaida. 
Istorikai gal atsektų tokio nu-
siteikimo užuomazgą į romėnų 
griežtą stiliaus padalijimą į 
"rimtąjį” ir “žemąjį” — “ser- 
mo gravis” ir “humilis”. O “že- 
masai” stilius tebuvo tinkamas 
kvailiems žmogeliams ir ma
žiems įvykiams vaizduot.

Tai anaiptol nereiškia, jog 
lietuvis per amžius vaikščiojo 
ištįsusiu veidu. Kur bepanertum 
ranką mūsų tautosakon, sau
joj visad liks keletas humoro 
karolėlių. Mūsų liaudis jau se
niai patyrė, kad sąmojus pade
da pergyvent visokius negandus 
ir bėdas. Airiai, badavę ir ken
tę nemažiau už lietuvius, gal dar 
geriau jautė humoro gyvybinę 
galią ir juokėsi plačiau bei gar
siau. Jų dramai ir poezijai tai 
labai išėjo į naudą. Q jeigu ko
medijos žanras padeda žmogui 
ir tautai išgyvent, tai jau vis 
dėlto jis gana rimtas dalykas.

Šiame numery:
• Aš vienas tiek sveriu.
• Apie komediją ir mus pačius.
• Antano Mončio darbai Milane.
• 69 meno galerija Chicagoje.
• “Paskutinis išniekinimais”.
• Prieš komunizmą nedrebančio
• rašytojo balsas.
• Kazio Bradūno eilėraščiai.
• Darningos Monteiro novelė.
• Dar apie absurdo teatrą.
• NĖRĖM suvažiavimas ir paroda.
• Nauji leidiniai.
• Filmą įvairumai.
• Kultūrinė kronika.
• Moterų gyvenimas.

O kaip su filmu ir farsu?
Tokios rimtos ir nerimtos 

m ntys ateina, perskaičius Bi
rutės Pūkelevičiūtės komedijos 
(farso, pasakos, etc.) “Aukso 
žąsies” tekstą, jau nuskambėju
sį scenoje ir gruodžio 4—5 Chi
cagoje, o paskui ir kitur, at
gimstantį spalvoto filmo rūbe. 
Kad filmas sukels juoko, neabe
joju. Taip pat tikiuosi, kad lie
tuvis žiūrovas sugebės įžiūrėti, 
kiek rimtybės ir meninio suge
bėjimo reikalauja tokie dažnai 
atgalia ranka atmetami žodžiai, 
kaip “filmas” ir "farsas”.

Į filmą mūsuose dažnai žiūri
ma kaip į hollywoodinių sapnų 
peryklą ar į grynai technišką 
amatą, nesiderinantį su meni
ninko spontaniška natūra ir 
“dvasiniu" įkvėpimu. Išeina, lyg 
tarp aparatų ir instrumentų, 
mūzos tylėtų. Birutė Pūkelevi- 
čiūtė, rašiusi eiles, romanus 
plunksnakočiu bei mašinėle, ne
jaučia esminio skirtumo tarp tų 
visų menų ir “pusmenių”. Jai 
filmas tėra skirtinga išraiškos 
priemoinė. Pagrindinis skirtu
mas tėra tas, kad filmas rei
kalauja daugiau darbo ir vargo.

Panašiai ir su farsu. Šis žo
dis paprastai iššaukia scenoje 
bėgiojančių, griūvančių ir po 
lovą lendančių žmogystų vaiz
dą. Tikrovėje gi sutverti geram 
farsui — suderinti peklišką, fe- 
jerverkišką tempą su matema
tiška precizija — reikia meist
riškos rankos.

Stabtelėjimas prie “Aukso
žąsies”

“Aukso žąsis” nėra gryno 
farso pavyzdys. Jos tempas ne 
karštligiškas, bet puikiai bur
buliuojantis, kaip beįkauštan- 
čių pokalbis. Dialogas ir veiks
mas išplaukia ne tik iš situaci
jos reikalavimų, bet dažnai ir 
iš poetinio vaizdo ar paskiro žo
džio (pvz. “cibukas”). Kaip pa
sakoje, jauti, kad laiko apstu, 
tad ir prologe “sąmokslininkai” 
gali nuodugniai išsiverkti ir 
Fortūnatui įmanoma prisiminti 
visą karalystės istoriją.

Imdamasi rašyti visą “Žą
sies” dialogą eilėmis ir, negana 
to, trumpomis 7—8 skiemenų 
eilutėmis, Pūkelevičiūtė smar
kiai rizikavo. Toksai gorsetas 
gerokai apriboja veikalo tėkmę 
bei įvairumą ir lengvai gali nu
slysti į tai, ką mes vadiname 
“dzinguliukais”, o anglosaksai 
“doggerel”. Autorės garbei rei
kia pasakyti, jog ji gera dali
mi sugebėjo išvengti tokių pa
vojų ir suteikti savo eilėms 
lengvumo ir menuetinio grakš-

Mūsų komedijoje dažniausi 
iu variantai: kaimiškasis buiti- 
įis “Schwank” ir miesčioniška
sis, glaudžiai susijęs su senti- 
nentaliąja pjese. “Auksinė žą
sis” gi turi kelis klodus: dra- 
natizuotą pasaką iš brolių Gri
nų, itališkąją Comedia del’Ar- 
:e ir lietuvišką tautosaką (Sa- 
nanėlė, lyriškieji interliudai ir 
:. t.). Tuo būdu, tai “negryna” 
komedija. Bet čia reikia pridurti, 
og drama yra pats “negryniau- 
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Nuo 1965 m. rugsėjo 11 d. 
Milane, Museo d’Arte Moderną 
Legnano, vyksta pirma Tarp
tautinė skulptūros paroda. Tai 
yra toks pirmas Europoje mu
ziejus, kur daugumas skulptū
rų išstatyta gryname ore, par
ke tarp medžių, alėjų, takų, 
takelių. Visas tas plotas .užima 
40,000 kv. metrų, šitokia aplin
ka todėl ir buvo pavadinta Par
ku - Muziejumi.

Užmojo inspiratorius ir 
muziejus

Steigėjas Enzo Pagani — 
energingas entuziastas, norįs 
sukurti didelį meno centrą, no
rįs, kad muziejus nebūtų apdul
kėjęs, o galėtų įkvėpti ne tik 
artistus, bet ir sukelti didesnį 
visuomenės entuziazmą domė
tis meno klausimais.

Sumanymo projektą ruošė 2 
architektai: Pecagnini ir Bian- 
chi. Muziejaus pastatuose nu
matoma įruošti atvažiuojan
tiems menininkams studijos, 
konferencijų salė, biblioteka, 
teatras, kinas ir bažnyčia.

Jau 7 metai, kai Pagani su 
aštuoniolika mūrininkų mūrija 
įvairius pastatus. Parko vidu
ry jau pastatytas romėniškas 
Vasaros teatras, kur bus vaidi
nami avangardiniai scenos vei
kalai ir pildomi muzikos kon
certai. Po teatru yra tunelis, 
kuriuo artistai išeina į sceną.

Tame muziejuje regimi žino-

Antanas Mončys prie savo skulptūros Milane (Italijoj) ten atidarytame parko muziejuje.
Nuotrauka Gerard Cosnard

SKULPTŪRŲ MUZIEJUS PO ATVIRU DANGUMI
Antanas Mončys didžiausioje tarptautinėje parodoje Italijoje

A. LIUTKUS, Paryžius

miausių modernių skulptorių 
darbai — statulos, bareljefai, 
mozaikos: Richter, Leger (mo
zaika), Archipenko — Karalius 
Saliamonas 18 metų; Moore, 
milžiniškas Calder’io darbas; 
Gleize, Delaunay, Persner, To- 
monory, Andre Bloc, Rambelli, 
Arp, Bazin, Bill, Toyfuku, Fer
rari etc.

Vienas tarp septynių 
prancūzų

t

Atidarytosios parodos daly
viai buvo jon angažuojami as
meniškai. Sukviesta 63 tautų 

I skulptoriai. Iš Prancūzijos pa- 
'kviesti aštuoni, kurių tarpe ir 
'mūsiškis skulptorius Antanas 
Mončys, dirbąs ir gyvenąs Pa
ryžiuje. Parodos rengėjų buvo 
pageidauta, kad kiekvienas 
kviečiamas jos dalyvis išstaty
tų tik po 1 ar 2 savo darbus. 
Todėl kiekvienas stengėsi duoti 
kuo geresnius ir didesnius pa
vyzdžius, kad jie neišnyktų 
parke ir nedingtų tarp gėlių ir 
medžių. Antanas Mončys išstatė 
du didelius darbus: medžio 
skulptūrą, daugiau kaip 2 met
rų aukščio, ir vieną granito 
skulptūrą, žodžiu, visur dar
bams parinkta tokia medžiaga, 

kad ji atlaikytų karštą Italijos 
saulę ir žiemos lietų.

Skulptūros prie fontanų 
ir gėlių

Į parodos atidarymą buvo 
atvykę keliasdešimt meno kri
tikų, žurnalistų, Milano miesto 
ir valdžios atstovai, menininkai 
ir minia pakviestų svečių. Visi 
išsisklaidė po milžinišką parką, 
pilną vertingiausių skulptūrų. 
Prie fontanų, baseinų, gėlynų, 
jaunų žaliuojančių berželių vi
sur randi pastatus, kurių sie
nos išpuoštos brangia mozaika. 
Kiek toliau Vasaros teatras, 
prieš kurį tarp medžių stovi 
sargyboje milžiniška, Andre 
Bloc sukurta, statula, dešinėje 
sieninė Lino Tinė skulptūra ir 
rėplioja Roberto Crippa “Per- 
sonaggio”, lyg geležinė jūros 
žvaigždė.

Neįprasta, bet žavinga
Skulptūros gamtoje sudaro 

savotiškai pakilią atmosferą. 
Niekieno nekliudomas, vietomis 
tik medžiais sureguliuotas, na
tūralus apšvietimas, didelė ty
la ir visa kita atrodė nebeįpras- 
tu, bet žavingu dalyku. Italijos 
meno pasauly tai buvo tikra 
sensacija. Apie parodą entu
ziastiškai atsiliepė visi didieji 
Italijos laikraščiai ir radijo ko
mentatoriai. Iki lapkričio mė
nesio apie šį neeilinį meno įvy
kį jau pasirodė, straipsniai 29 
laikraščiuose bei žurnaluose, i

Truputį nelabai gerai mus 
informuodavo, tebesant Vokie
tijoje, svečiai iš Amerikos, 
teigdami, kad mūsų Ameriko
je laukia tik juodas darbas. 
Pradžioje tuo tikėjome, tačiau 
pasirodo, kad daugelis iš to 
juodo darbo lengvai galėjo pa
sprukti, pasiruošę braižybai, 
technologijai, slaugymui ir be
galei kitų sunkesnių ar ne taip 
sunkių specialybių, kurių mes 
galėjome išmokti dar Vokieti
joje, jei nebūtume buvę taip 
jau liūdnai nuteikti, kad šia
pus tiks tik tie, kurie turi stip
rius raumenis. Ne veltui tada 
buvo humoristiniame laikrašty
je išspausdinta karikatūra, ku
rioje raumeningas bernas gi
riasi, kad jis ant emigracijos 
svarstyklių vienas tiek sveriąs, 
kiek trys Biržiškos.

Tai buvo tiesa, bet tik dali
nė. Šiandien mes matome, kad 
nėra raumenys Amerikoje svar 
būs, nors jie branginami, bet 
svarbiau mokslas, ir tie, ku
rie Vokietijoje, arba pagaliau 
ir Amerikoje, mokėsi, tie dau
giau sveria ir tai matome net 
labai akivaizdžiai. Raumenų 
pati Amerika turi ir juos sten
giasi kaip nors sukultūrinti, 
nes šiandien raumenys mažai 
bereiškia, kada viskas vis la
biau tvarkoma mygtuko pa
spaudimu, gi reikia mokslo 
žinoti, kur jį paspaust. Taigi, 
šioje pusėje gal kaip ir ano
je, pamatėme, kad mokslas 
lieka mokslas ir prie to moks
lo net anglų kalbos menkes
nis žinojimas nebesudaro sun
kumų, besiveržiant į vietas, 
kuriose daugiau reikia, negu 
vien tik ano šaunaus berno 
raumenų.

Nebeišlaiko raumenys kon
kurencijos su mokslu, o da
bar daug kam paaiški, kad 
materialinės gėrybės neišlaiko 
konkurencijos su dvasinėmis. 
Plieninės mašinos pakeitė kle
vo grėblelį, bet daina apie jį 
liko, sutrūnijo pilys, o liko žy
giai lūpose ir knygose, visa 
išliko tai, ką žmogus kūrė, o 
ne ką krovė ir stengėsi vis la
biau padidinti. Liko tai, ne ką 
grobė, bet ką atidavė kūryba, 
auka, prasmingu darbu. Šian
dien kalbame apie įvairius va
jus ir, klebinant Lietuvių fon
do reikalą, ne vienas gali pa
sakyti, kad dar kol kas jis 
vienas daugiau sveria nei vi
sas Lietuvių fondas. Šiandien 
ne vienas gali, kaip anas šau
nusis bernas, šūktelėti, kad 
jis vienas sveria kaip keli fon
dai, tačiau sensta raumenys, 
griūna rezidencijos, prakiūra 
viloms stogai, o darbai ir žy
giai ne tik kad išlieka, bet vis 
skaisčiau laiko tėkmėje sužė
ri, kaip buvusio prasmingo ir 
vertingo gyvenimo liudininkai, 
kaip palikėjai to turto, kuriuo 
mes ir šiandien galime nau
dotis, ne viena, bet dešimt ge
neracijų.

Nors ir daug sveriame ir 
daug turime, bet labai nedaug 
išlieka. Laikas suėda medį ir 
termitai suėda mūrą, laikas, 

anot poeto šlaito, sulanksto 
kapų tvorelę kaip šiaudelį ir 
kietus raumenis fabrikas iš
čiulpia ligi sausumo. Jei nie
ko nepalikai, kas po tavo pra
laimėjimo kalbėtų už tave, tai 
esi dingęs begalinėse laiko erd
vėse, užnešamas dienų kaip 
dulkių. Taigi, jei jau ne vie
nam atrodo, kad vienkartinė 
auka yra nuobodi ir tas vien
kartinis gerumo parodymas 
greit išblėsta, gali aukoti Lie
tuvių fondui, kuris turės kal
bėti už tave šiandien ir rytoj 
ir dar daugelį metų.

Šiandien jau nepaslaptis, 
kad mirusieji drauge su gy
vaisiais remia lietuviškąją kul
tūrą, ir jie ta prasme tebėra 
gyvi, šiandien mirusiųjų pa
aukotos sumos palaiko jauni
mo reikalui leidžiamą vadovė
lį, ir šiandien tavo atnešta au
ka užtikrins tavo išlikimą atei
čiai. Puikus daiktas turtas ir 
nuostabus daiktas pinigai, bet 
jie turi ne tik asmeniškai, 
bet ir mūsų kultūrai tarnauti, 
tuo pačiu jie ilgesniam laikui 
išneš ir patį aukotoją. Be abe
jo, Lietuvių fondas žino, jog 
geriau, kad kiekvieno aukoto
jo pavardė išliktų ne tik są
rašuose, ne tik bevardėj Lie
tuvių fondo sąskaitoj, bet kad 
ji liktų ir knygoj, todėl ryžtasi 
išleisti savo narių vardyną. 
Ir gera kiekvienam bus, kai jo 
pavardę bus galima surasti 
vardyne, o ne vien tik adresų 
knygoj ar vėliau kapų pa
minkle.

Ne kartą buvo kalbėta, kad 
reikia šiandien mums gyviems 
reikalams aukų, bet kas gi yra 
tas gyvasis reikalas, kas gi 
yra gyviau už jau dabar mūsų 
veiklą remiantį Lietuvių fon
dą. Juk mes įvairias statybas 
taip pat vadiname būtino rei
kalingumo, nors daugybė lie
tuvių pastatų perėjo visai ki
tiems. Daug įvairių, net šimta
tūkstantinių rūmų nebeneša 
jokio procento lietuvybei, o 
juk ir jie buvo statyti gyvie
siems mūsų tautos reikalams. 
Viskas reikalinga ir viskas 
naudinga, ir sunku pasakyti, 
koks paminklas yra gyvybiš- 
kesnis, ir kodėl LF nėra gy
vybinis, jei jis neišsenka su 
vienintelio, momentui skirto 
uždavinio įvykdymu.

Daug svėrė raumeningas 
bernas, daug sveria ne vienas 
daugiau ar mažiau prasimu
šęs lietuvis, tačiau jo stipry
bė nėra, kiek jis sukrauna 
sau, nes Amerika ir taip tur
tinga, bet kiek jis sudeda sa
vo tautos negęstančiai kultū
rai palaikyti. Čia jis išlieka 
gyvas ir svaresnis, nes praei
na karai ir marai, suėda lai
kas ir depresijos jaunystę ir 
turtą, o išlieka tik tavo geri 
darbai, kurių laikas nesulanks- 
to kaip kapų tvorelės. Lietu
vių fondo vardynas apjungs 
visus į vieną šeimą, kuri jau 
dabar efektyviai remia viską, 
ko metų rūdys nepajėgia sa
vo dantimis sutrupinti.

L, Galinis
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Knyga, kokios dar neturėjome
Beletristikos antologiją

Faktui ir datai skiriame neei
linės reikšmės, kada sakome: 
pirmoji lietuviškoji knyga išėjo 
1547 metais, pirmas atbundan
čios tautos laikraštis 1883 me
tais, pirmoji lietuvių dailės pa
roda 1907 m., pirmoji didžioji 
dainų šventė 1924 metais ir t. 
t. Mūsų kultūros istorijoje, įdė
miau pažvelgę, visada rasime 
virtinę tokių įvykių, kurie kie
no nors įtempta pastanga gy- 
veniman buvo iššaukti savo 
reikšmingąjį pirmą kartą. O 
tai kiekvienu atveju reiškė vis 
didėjantį ir didėjantį mūsų tau
tos brendimą intensyviam ir pil
nutiniam kūrybiniam išsisaky
mui. f

Ir kada milžinų kardai su
rūdijo, o ir patys jų nešiotojai 
atšoko nuo savo tautos, kažin 
ar tik ne tokios pirmapradinės 
datos, žyminčios tautos kultū
rinio kelio pakopas, lėmė tai, 
kad rūdys, suėdusios ašmenų 
plieną, nepajėgė sugraužti kul
tūros pulsu ėmusios plakti tau
tos širdies. Amžiai, o ir mūsų 
dabartis rodo, jog tautai gy
vastį net ir juodžiausiose jos li
kimo valandose, net ir savo 
valstybės netekime ir okupaci
jose labiausiai palaiko ir užtik
rina kultūrinio polėkio neišblė- 
simas ir kūrybinio bei savito 
bruožo nepraradimas, vis sie
kiant to, ko dar nepadaryta, 
vis naujomis datomis nužymint 
kuriančios tautos laimėtą nau
ją žingsnį.

O ir mūsų jau dešimtmečiais 
užsitęsęs buvimas Vakarų pa
saulyje kažin ar tautos istori
joje tik nebus giliausiai įrėž
tas tais kultūriniais užmojais, 
kuriuos negalėjo šiuo laikotar
piu atlikti pavergtoji tauta gim
tojoje žemėje, ir kuriuos mes 
čia realizuojame tiesiog pirma
pradinio sumanymo ir ištesėji
mo faktais.

Lietuvos okupantas šiuo me
tu gali visa tai, meluodamas, 
menkinti, gali sau užsimerkti 
ir užsikimšti ausis ir pavergtie
siems įsakinėti tą patį daryti, 
tačiau nors ir graužtų okupan-
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tas sau pirštus, jis neišgrauš nei 
čia laisvųjų lietuvių leidžiamos 
enciklopedijos, nei niekieno ne
varžomos literatūros, meno 
mokslo bei muzikos kūrybinių 
laimėjimų. Kada nors vis tiek 
tauta jos vaikų surinktą ir su
brandintą kultūrinį derlių su
neš ir supils į bendrąjį savo 
aruodą, kuris toli gražu nebus 
tuščias žmonijos istorijos svir
ne.

Ir Lietuviškosios knygos klu
bo keliolikos metų duoklė bend
rame tautos lobyje jau šiandien 
yra akivaizdžiai regima. Ir ne 
tik ilga romanų, novelių ir po
ezijos knygų virtinė šią leidyk
lą iškelia kaip vieną iš akty
viausių, bet ypač tas jos užmo
jis, kuris mūsuose aplamai rea
lizuotas pirmą kartą. Čia turi
ma galvoje Lietuviškos knygos 
klubo 1951 metais išleista, Jono 
Aisčio ir Antano Vaičiulaičio 
redaguota “Lietuvių poezijos 
antologija” ir 1957 metais Ber
nardo Brazdžionio redaguota 
“Lietuvių beletristikos antologi
jos” pirmoji dalis ir šiomis die
nomis išėjusi to paties Bem. 
Brazdžionio ir Ben. Babrausko 
redaguota beletristikos antolo
gijos antroji dalis.

Šių mūsų literatūros žanrų 
ir dar tokios plačios istorinės 
apimties antologijų lig šiol vi
sai neturėjome. Jų lig šiol ne
suskubome suredaguoti ir išleis
ti nei nepriklausomybės metais, 
nei išeivijoje, tuo labiau nei pa
vergtoje Lietuvoje. Tad toks 
pirmakartinis šių antologijų iš
leidimas rikiuojasi taipgi į reikš

Chicagos Lietuvių styginis kvartetas. Iš kairės j dešinę: Povilas Matiukas, Alfonsas Paukštys, Petras 
Armonas ir Vytautas Jančys. Kvartetas lapkričio 21 d. (sekmadienį) 3 vai. popiet “Draugo” redakcijos 
patalpose išpildys F. Schuberto, A. Dvorako ir V. Jančio kūrinius. Šią literatūros ir muzikos popietę 
rengia ateitininkų meno draugija “Šatrija”, pristatydama tik ką išėjusią “Lietuvių beletristikos antolo
gijos” antrąją dalį. 1

| mingųjų mūsų kultūros istori
jos metų ir faktų eilę, kuriuose 
su laimėjimo ir pastangos reali
zavimo džiaugsmu pabrėžtinai 
tariama: Pirmą kartą...

Tik ką išleistoji “Lietuvių be
letristikos antologijos” antroji 
dalis drauge su anksčiau pasi
rodžiusia pirmąja dalimi suda
ro daugiau kaip 1,300 psl. im
pozantišką dvitomį leidinį. Re
daktoriams ir leidyklai užmojį 
vykdant, daug kur reikėjo lauž
ti pačius pirmuosius tokio su
manymo ledus, mokantis iš pa
tirties ir nesustingstant trafa
rete. Tai ypač akivaizdu antro
je dalyje, kuri ir rašytojų nuo
traukų įdėjimu ir autorių kūry
bos labiau išieškotu ir plates
niu aptarimu gerokai skiriasi 
nuo pirmosios dalies, ir tai ge
rąja prasme.

Antrojoje antologijos dalyje 
rinktinius ir būdingiausius kū
rybos gabalus randame šių mū
sų beletristų: P. Tarulio, St. 
Kapnio, I. Simonaitytės, K. Kie- 
los, A. Tūlio, J. Žmuidzino, J. 
Paukštelio, Pivošos, F. Nevera- 
vičiaus, Jono Marcinkevičiaus, 
J. Grušo.’ J. Ignatonio, V. Alan- 

(Nukelta į 2 psl.) <■

Ar Mykolas Vaitkus—estetininkas?
Vietoj recenzijos apie "Šerkšno sidabrą"

Prieš daugelį metų yra te
kę studijuoti prancūzų romanti
ko A. de Lamartine kūrybą. Šis' 
poetas savo poezijos komenta
ruose yra teigęs, kad žmogaus 
amžiuj tesą du laikotarpiai pa
lankūs lyrikai, būtent, jaunys
tė ir senatvė. Jaunystėje prieš 
žmogų tebėra atvira neribotų 
galimybių ateitis. Tai žadina 
vaizduotę ir sukelia vidaus įtam
pą. Todėl jaunuolis savo sklidi
ną širdį lengvai išsako lyrine 
poezija. Senatvė yra atvirkščia 
jaunystei ta prasme, kad nebė
ra ateities, o tėra likę jaunys
tės prisiminimai. Prie sudužu
sių iliuzijų belieka rezignuoti ir

atsisveikinti su gyvenimu. Betbėjau, kad geriausių eilėraščių

tai nevyksta be emocinės įtam
pos. Todėl senatvė vėl esanti pa
lanki rezignacinei lyrinei gies
mei. Tuo tarpu vidurinysis gy
venimo tarpsnis, skiriamas prak 
tinei naudingai veiklai, nesąs 
palankus poezijai.

Šitokia A. de Lamartine pa
žiūra į poetinės kūrybos laiko
tarpius tiko jam pačiam. Bet 
ar ji tiko kitiems, empiriškai 
to ilgai nemėginau tikrinti. Tik 
neseniai, sustojęs prie V. Myko
laičio - Putino poezijos, paste-

Knygos aplankas, pieštas Pauliaus Jurkaus
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jis yra sukūręs jaunystės (maž
daug 20—40) metais ir senat
vės laikotarpyje (tarp 60—70 
m.). Tik sunku buvo spręsti, 
kiek lyriškai menkavertis vi
durinysis jo gyvenimo tarpas 
(40—60 m.) parėjo nuo sovie
tinės okupacijos ir Stalino siau
tėjimo ir kiek nuo apskritai psi
chologinio to amžiaus stovio.

“šerkšno sidabras” tarp ldtų 
rinkinių

Paskiausiu laiku A. de La
martine teorijai stiprių argu
mentų suteikė vėliausias M. 
Vaitkaus lyrikos leidinys “šerkš 
no sidabras”, kuriame išspaus
dinti eilėraščiai, parašyti 1953— 
1954 metais, t. y. tada, kai M. 
Vaitkus jau turėjo 70 m. Ta
čiau, jeigu šiuos kūrinėlius pa
lygintume su eilėraščiais, rašy
tais dar dešimčia metų anksčiau 
ir surinktais “Vienatvės” rinki
ny, kūrybiniu atžvilgiu pirmeny
bę tektų atiduoti “šerkšno si
dabrui”, tariant, kad M. Vait
kaus senatvės lyrika geresnė 
už jo subrendusių metų poeziją. 
Gaila, kad dabartinio rinkinio 
negaliu palyginti su to paties 
poeto jaunystės kūriniais, nes 
šitaip labiau paaiškėtų, kiek 
Lamartino teorija tinka M. 
Vaitkui. Bet iš to, kiek mūsų 
poeto kūrinių yra patekę į an
tologijas, galima drįsti teigti, 
kad “šerkšno sidabro” eilėraš
čiai nėra už anuos menkesni, o 
greičiau net pranašesni. Taigi, 
atrodytų, kad M. Vaitkaus atve
ju Lamartino pažiūra pasitvir
tina.

Tačiau tai nėra esminis klau
simas. Skaitytojui, be abejo, 
rūpi, kuo “šerkšno sidabras” ski 
riasi iš kitų poeto rinkimų, kuo 
jis ypatingesnis. Nors temati
kos atžvilgiu jis toli stovi nuo

(Nukelta į 2 psl.)

APIE KULTŪRINĮ KARŠINČIAVIMĄ

“Draugo” kultūriniame prie
de (nr. 255—44) “Kertinės pa
raštės” pastogėje tilpo P. Mils. 
inicialais pasirašytas puikus 
straipsnis: “Mintys apie gy
vuosius Vėlinių proga”.

Mintys labai aktualios, ku
pinos tokio perveriančio rū
pesčio kultūros ir meno adep
to vertinime, įtaigojančios drą
sias, toli siekiančias išvadas, 
jog negana tokį rašinį sutikt, 
tik “uždaru” ir sentimenta
liu pritarimu. Reikia atsiliep
ti, verta pagvildenti.

Straipsnio autorius iškėlė 
vieną iš seniausių ir vieną iš 
kontrastiškiausių visuomenės 
problemų: kūrėjo materialinio 
stovio ar būklės gerinimą vi
suomenės auka, parama ar 
dar kaip kitaip bepavadinant 
tą dalyką. Juk kūrėjo, kuriuo 
ainių ainiai didžiuosis, kurį 
tautos kultūra savinsis į savo 
aruodą, o spekuliantai varžy
sis dėl jo kūrybinio palikimo 
(paveikslai) arba kaip kitaip 
pelnysis (filmai pagal roma
nus), gyvenimas dažnai ir daž
niausiai ne rožėmis klotas. Tik 
mažytis žvilgsnis atgal rodo 
mums klasiškiausius pavyz
džius, kur poetai mirė badu, 
muzikai baigė dienas senelių 
prieglaudose, dailininkai piešė 
genialius paveikslus, kaip mū
sų M. K. Čiurlionis, ant pa
prasto popierio... Dabar jų var
dais didžiuojasi kultūros is
torijų puslapiai, jiems statomi 
brangūs paminklai, jų vardais 
pavadinamos gatvės, kuriose 
jie, gyvi būdami, vaikščiojo su 
tuščiu pilvu, su apmaudinga 
viltimi kokiu nors būdu sugau
ti mažą pinigėlį pietums...

Kitokiu kūrėjų likimu pri
valu rūpintis ir mums — nes 
kaip buvo iki šiol, tėra tik kul
tūringos visuomenės gėda. O 
ta gėda, kartu su genijų var
dais, juk drauge įrašoma į is
toriją.

Atverskime kad ir mūsų kul
tūros istoriją. Nė su padidina
mu stiklu joje negalėtumėm 
surasti, kieno stambūs namai 
su brangiais baldais puošė 
Druskininkų miestelį. O kas 
dabar būtų Druskininkai be 
Čiurlionio? Tik kultūros analų 
puslapiuose niekad niekuo ne
paženklinta vietovė. O kiek 
kartų, tur būt, praėjo Dau
kantas tomis gatvėmis pusal
kanis ir suskurdęs, kur jam 
ainiai šiandien išmūrijo impo
zantišką paminklą. Ir dr. V. 
Kudirka, trankydamasis liū
tingais keliais pas ligonius, ar
gi galėjo manyti, kad jam ati
teks garbė apvainikuoti savo 
vardu net visą miestelį?

Taip dėjosi mūsų visuome
nėj tada, kada ji dar tik bu
do. Bet pavyzdžiai kalba pa
tys už save. Jie nesensta. Ir 
nuostabiu būdu lietuvių visuo
menė garbingai tradicinga. Ir 
dabar laiko savo kūrėją apyal- 
kanį; gal manoma, kad tada 
jam geriau veiks kūrybinis ši- 
šas (a la Maironis).

Nepriklausomoje Lietuvoje 
rašytojai išsilaikė iš savo tar
nybų, tarnybėlių. Draskė savo 
laiką, kūrybinę koncentraciją, 
energiją dviem frontais. Ir tai 
buvo laikoma normaliu dalyku.

Mūsų mažoje tautoje, kuri 
dar neprinoko greta paveikslų 
(kurie patogūs tik kaip sienų 
dekoracija) dekoruotis ir kny
gomis, niekad nebuvo sugebė
ta organizuoti leidyklų, pajė
giančių apmokėti rašytojui pil
ną investaciją į jo kūrinį. Ho
norarai ir “garbės honorarai” 
buvo ir tebėra tik medžiaga 
anekdotams. Taip buvo Lietu
voje, taip liko ir svetimijoje. 
Tos tūkstantinės premijos, 
apie kurias pasigardžiuodami 
rašo korespondentai, tėra tik 
mažytė kūrybiškojo talento 
atmokėjimo dalytė. Ir jeigu ra
šytojas drebtelia į mūsų kultū
ros lobyną pūrą grūdų, jam 
visada atlyginama tik kolcho- 
ziškai: pora svarų daviniui. 
Jeigu knygų leidyklos pajėgtų, 
o pajėgs tik tada, kada bus 
pasukta visa leidybos apa
ratūra (skaitytojų kontingen
tas, reklama, spausdinimo ir 
platinimo racionalizacija etc.) 
skaudžioji ir gėdingoji prob
lema iš karto išnyktų. Tačiau 
taip nėra, ir tokie šviesieji mū
sų visuomenės asmenys, kaip 
diskutuojamojo rašinio auto
rius P. Mils. pristato tą prob
lemą aiškiai ir skaudžiai.

*
Tačiau kūrėjo rėmime yra 

vienas pavojingas momentaas: 
šalpa. Šalpos momentas turi 
ir kūrėją demoralizuojančių 
arba dusinančių elementų. Net 
stambiame amerikietiškųjų lei
dyklų biznyje tas reiškinys, 
kada duodama kūrėjui kuriuo 
nors būdu šalpa, sarkastiškai 
vadinamas “thinking money”. 
Pinigai duodami su prielankia 
propozicija “gal būt”. Gal būt, 
tai padės ką nors sukurti: gal 
būt, tai atpalaiduos kūrėją nuo 
rūpesčio kasdieninės duonos 
temomis. Ir tokį metodą pri
taikius, tektų visus rašytojus 
perkelti į karšinčių kategori
ją. Kas gi nenorėtų turėti po 
ranka thinking money? Gra
žu ir kilnu gauti pinigą už gal
vojimą. O parakas jau seniai 
išgalvotas. O Amerika jau ser 
niai atrasta.

Razmų, didelių, mažų Ir di
džiulių, mums labai reikia. 
Šiandien anie netolimi laikai, 
kada mes gyvenome be Raz
mos ir buvome ramūs, atrodo 
jau sena ir beprasminga ga
dynė. Tačiau, kaip visur, taip 
ir tų “tinking money” epizo
de, reikia ir korektūrų. Pir
miausia čia reikia ateiti tal
kon su tam tikru fondu jau 
pasireiškusioms mūsų leidyk
loms. Tam reikalui sukurtas 
fondas turėtų tik papildyti 
tuos “garbės honorarus” iki 
pakenčiamos išvaizdos. Ir tik 
tiek. Tada išryškėtų mūsų kul
tūros davėjai, snaudaliai ant 
senų laurų, tinginiai, apvylu- 
sieji ir nustebinusieji. Tada 
joks rašytojas nesijaustų kar
šinčiumi, bet visuomenės at
lygintu žmogui už darbą, ku
rį jis tai visuomenei nuveikė.

“Thinking money” pavergto
je Lietuvoje paversta į algą. 
Rašytojas ten valdininkas, pil
dąs mažiau ar prasčiau parei
gas. Pas mus toks “honoraro 
fondas” būtų atpildu už nu- 

(Nukelta į 2 pal.)
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ARIJOS, SIITOARTAS IR VILNIUS
Tenorą Stasį Barą Vokietijon palydint

Stasys Baras Chicagos Lietuvių operos ‘'Pajacuos”

Kiekvienas asmuo, stovintis 
kultūrinio darbo baruose, yra 
brangus lietuvių išeivijai. Bran
giausiu tampa tas, kurio vietoj 
nebeturime pakaitalo. Giliai liū
dėjom dramaturgo ir rašytojo 
Antano Škėmos. Bet jo vietoje 
jau atsistojo dramaturgai Al-
girdas Landsbergis, Kostas Ost
rauskas ir kiti. Nuliūdusi minia 
į amžino poilsio vietą palydėjo 
muz. Stepą Sodeiką. Bet šian
dien “Dainava“ turi muz. Pet
rą Armoną. Tokių pavyzdžių 
galima priskaityti ilgą eilę. Bet 
kas atsitiktų, jei susirgtų ar 
šiaip nuo scenos nusiimtų mū
sų iškilusis ir vienintelis tokio 
lygio tenoras Stasys Baras?

Viename laiške iš okup. Lie
tuvos, kuris buvo parašytas, 
ten užgirdus juostoje Chicagos 
Lietuvių operos “Aidą”, išreikš 
tas ir Kipro Petrausko sakinys: 
esą, jis galįs ramiai mirti, kada 
išeivijos lietuviai turi tokį teno
rą, kaip Stasys Baras...

Mes išeivijoje mėgstam Stasį 
Barą, su malonumu einam 
klausytis jo pasirodymų, jam 
keliam ovacijas. Bet kiekvienas 
akylesnis muzikos mėgėjas ar 
šiaip kultūrininkas dažnai ir pa
galvoja: o kas bus, kai Stasio 
Baro žvaigždė ims gesti, kas 
pavaduos jį?

v

Siame numery:
• Pokalbis su “Aukso žąsies” teks

to autore ir filmo režisore Biru
te Pūkelevičiūte.

• Tenorą Stasį Barą Vokietijon pa
lydint.

• Aloyzo Barono premijuotas ro
manas išleistas anglų kalba.

• Mikalojaus K. Čiurlionio trage
dija.

• Ramon Perez de Ayala eilėraštis.
• Domingo* Monteiro novelė.
• Dailininkas J. Bagdonas ir abs

traktusis menas.
• Senoji ir naujoji Metropolitan 

opera.
• Žmogaus ir “Aidų” problema.
• Kaip atrodys M. Jankaus mono

grafija.
• Žvilgsniai į literatūrą.
• Moterų gyvenimas.

Visa tai yra tik užuominos 
ateičiai. Stasys Baras šiuo me
tu yra pačiame talento pajėgu
me. Jis praėjusį šeštadienį iš
skrido Vokietijon įdainuoti pir
mosios savo operų arijų plokš
telės. Prieš jam išskrendant,
MiiiiiiHiiiiminiiiiHiiMniiiiniiniiiiiiaiiiiiiimnan^

Tragiška prozinė poema
Prof. Charles Angoff įvadas Aloyzo Barono 1961 m. “Draugo” konkursą laimėju
siam romanui “Lieptai ir bedugnės”, dabar Manyland Books leidyklos išleistam 

anglų kalba “Footbridges and Abysses”.

Aloyzas Baronas, FOOTBRID
GES AND ABYSSES, Introduc- 
tion by Charles Angoff. Manyland 
Books, Ine., New York. 1965.

Iš lietuvių kalbos vertė J. Žem
kalnis. Knyga kietai įrišta, 230 psl., 
dail. Pr. Lapes aplanko piešinys, 
kaina $4, gaunama Drauge.

*

Henrikas Barbusse laikė ka
rą barbariškomis apeigomis. 
Tolstojus vaizdavo jį kaip be
prasmės garbės essay. Stepo
nas Crane daugiausia žiūrėjo į 
jį kaip į drąsos pratybas — 
garbingas, bereikšmes ir atsi
tiktines. Rašytojo Hemingway 
akyse karas buvo nuostabus 
reiškinys, tačiau jo galvosena 
dažnai buvo lyg paauglio, ste
binti visą gyvenimą tarsi žemos 
kokybės filmą. Graikų drama
turgų, ypač Euripido ir Aristo- 
fano nuomone, karas žemino 
žmogų, ir šitas pažeminimas 
kaip tik sudarė didžiausią jo 
prakeikimą.
* Barono romanas kaip tik pri
klauso šiai mokyklai. Nors, tik
rumoje, jis ir nestovi tame pa
čiame aukštyje kaip minėtieji 
graikai, rašytojas turi daug 
bendro su jais. Jis yra tikslus, 
kupinas begalinės užuojautos 
tyliai kenčiančioms masėms, jis 
yra lyriškas ir tuo pačiu metu 
sugeba aštriai, net karčiai cha
rakterizuoti bei komentuoti. Bū- 

dar pasikalbėjom vienu kitu 
klausimu:

— Iš kurių aplinkybių išplau
kė jūsų apsisprendimas kaip 
tik šiuo metu įdainuoti plokšte
lę? Ir kodėl pasirinkot Vokie
tijų?

— Plokštelę įdainuoti galvo
jau jau seniai, bet įdainavimas 
nėra toks paprastas dalykas. 
Zondavau dirvą Chicagoje. Bu
vo ambicija plokštelę padaryti 
su orkestru, kas mano balsui 
geriausiai sekasi (interpretuoti 
ir pildyti). Bet Chicagoje, ir ap
lamai Amerikoje, veikia stipri 
muzikų unija, ir čia plokštelės 
įdainavimas kainuotų pustrečio 
karto daugiau, negu Vokietijo
je. Vien dėl finansinių sumeti
mų teko pasirinkti Vokietiją. 
Antra, laimingu sutapimu Stutt- 
garto operoje, Vokietijoje, dir
ba kompozitorius ir dirigentas 
Darius Lapinskas, kuris malo
niai sutiko ne tik diriguoti pa
čiam įrašymui, bet taip pat vie
toj gauti orkestrą, studiją, in
žinierius. Tad ir pats įdainavi
mas vyks Stuttgarte su Stutt- 
garto orkestru. Įgrojimas turė
jo įvykti praėjusį rudenį ar žie
mą, bet sunegalavau skilviu, te
ko atsigulti į ligoninę. Išėjęs iš 
ligoninės, jaučiausi silpnas ir 
nesiryžau tokiam stovyje plokš 
teles įdainuoti.

— Ar sumanymo finansiniai 
reikalai krenta ant tamstos pe
čių, ar kokia visuomeninė insti
tucija pagelbsti?

— Kiekvienas pasirodymas su 
orkestru reikalingas milžiniškos 
pinigų sumos: gaidų nuoma, or

Aloyzas Baronas

FOOTBRIDGES 
and 
ABYSSES

[Knygos viršelis, pieštas Pr. Lapės'

kestro honoraras, įdainavimo 
studija bei personalas ir sure- 
dagavimas “master type”. Fi
nansiškai įdainavimo jokiu bū
du nebūčiau pajėgęs atlikti be 
nuoširdžių Mackevičių (Stand
ard Federal Savings and Loan 
Ass’n direktorių taryb. pirm, ir 
prezidento) — tėvo ir sūnaus 
— pagalbos, kurie, pasitikėda
mi tik mano žodžiu, paskolino 
tam reikalui visą sumą. Spau
doje jau buvo užsiminta, kad 
veikia komitetas iš Danguolės 
Bartkuvienės, kun. dr. Igno Ur
bono ir buv. Lietuvos operos so
listo Antano Sprindžio. Prieš 
šiuos žmones lenkiu galvą, nes 
tai buvo pirmieji skatintojai, 
kad plokštelė būtų padaryta. 
Ypatingai iš jų noriu iškelti mo
terišką lytį. Prieš daugiau kaip 
metus minėti asmenys pradėjo 
rinkti plokštelės prenumeratą. 
(Ta proga noriu padėkoti už 
pasitikėjimą visiems prenume
ratoriams, kurie yra užsisakę 
plokštelę, bet jos dar negauna). 
Komiteto surinktų prenumera
tos lėšų šiuo metu nenaudoju. 
Juos panaudosiu sugrįžęs baig
to produkto — plokštelės išpir
kimui.

— Koks bus plokštelės reper
tuaras?

— Tai bus lietuviškai įdai
nuotos įvairių operų arijos. 
Dauguma arijų iš operų, kurias 
statė Chicagos Lietuvių opera, 
ir priedo dar penkios arijos, ku
rių niekur nesu dainavęs. Minė
tą repertuarą paruošiau su ma
estro Aleksandru Kučiūnų ir 
dainavimo mokytoju Dimitry 
Onofrei, buvusiu žymiu tenoru 
Europoje ir JAV. Dėl finansi
nių sunkumų į šį žygį negaliu 
vykti su A. Kučiūnų, kuris, kaip 
minėjau, visu nuoširdumu su 

(Nukelta į 2 psl.)

damas tikru menininku, jis 
įžvelgia žmoguje kartu Dievą 
ir šėtoną.

“Footbridges and Abysses” 
neturi intrigos tikrąja to žodžio 
prasme. Nieko ypatingo tarp 
individualių veikėjų “neatsitin
ki”. Tačiau patiems veikėjams 
atsitinka labai daug, tikrumoje 
didžiulėms jų masėms ir, per
kelta prasme, visai žmonijai. 
Romano turinys trumpai gali
ma šitaip apsakyti: vokiečiai 
turi suėmę grupę lietuvių be
laisvių ir vartoja juos kaip įran
kį nacių karo mašinos statybai. 
Šitie belaisviai yra plėšomi tarp 
dviejų negalimybių: tęstino pa
sidavimo naciams, arba tiek 
pat nekenčiamų sovietų “išlais
vinimo”. Pamažu naciai praran
da savo viršininkystę... sovietų 
lėktuvai jau girdėti padangėje... 
žemės, neseniai priklaususios 
vokiečiams, atsiduria rusų ran
kose... žinios apie Stalingradą 
plinta visoje Europoje kartu 
su maršalo Pauliaus pasidavimo 
pareiškimu... ir visiems darooi 
aišku, kad Tūkstančio metrj 
Reichas yra “kaput”.

Tačiau visa tai sudaro tik 
įvykių prozą. Baronas jai pri
taiko žodžių muziką ir gaunasi 
didinga simfonija, iššaukianti 
anų dienų skausmą bei ekstazę,

(Nukelta į 2 psl.)

PO TREJŲ TYLOS METU
Pokalbis su teksto autore ir filmo režisiere Birute Pūkelevičiūte

Nejauku viešai prašnekti po 
trejų tylos metų. Berods, ir tin
kamai išsireikšti būsiu atpra
tusi. Bandau įsivaizduoti, kaip 
jautėsi pasakų žuvis, atburta 
į bajoro dukrą: gal ir jai iš sy
kio buvo nejauku prabilti žmo
gaus balsu. Kaip nupasakoti gy
venimą marių dugne, nebylų 
plaukiojimą po žaliai mėlynus 
vandenis ?

Fanašiai jaučiuosi ir aš, bi
čiuliško redaktoriai"? užkalbin
ta, šį nuostabiai giedrą lapkri
čio vakarą...

— “Aukso žąsies” filmo žiū
rovams, manome, jau iš anksto 
būtų įdomu sužinoti, kokios 
priežastys lėmė šio pirmo spal
voto lietuviško Filmo gimimą?

— Sau kadaise buvau paža
dėjusi, kad niekad neturėsiu ka
narėlės, nepirksiu skrybėlės ir 
nesuksiu filmo. Kanarėlė atsi
tiktinai įskrido pro langą, skry
bėlę teko krikštynoms įsigyti, 
o filmą, deja, laisva valia su
sukau.

Kadangi pati esu aktorė, man 
scenos menininko dalia išeivijo
je nuo seno rodės žiauri. Spek
taklio numarinimas po kelių 
pasirodymų yra šiurpus faktas 
— tarsi į karstą būtų guldomas 
jaunuolis, dar nespėja saule 
pasidžiaugti. Jog ir po dvide
šimties išeivijos metų teatrinė 
veikla neužgeso, jog kartkartėm 
tebekyla uždangos naujoms 
premjeroms — tenka tikrai ste
bėtis. Daugelį nuopelnų minė
dami, dramos aktoriui privalo
me bent vieną kreditą atiduoti: 
už ištikimybę savo pašaukimui 
tokią valandą, kai nėra vilties, 
nėra ateities, nėra jokios gied
rėjančios prošvaistės. Kiek sa
vanorių atsirastų kopti į mir
tininkų laivą, kuris neišvengia
mai nuskęs artėjančio krioklio 
verpetuose ?

Tačiau gyvybės instinktas 
yra toks stiprus, kad net mu
selė bando išrūgose kapstytis. 
Viena, girdėjome, besikapstyda- 
ma suplakė sviestą ir juo iško
pė į viršų. Taigi, ir mes ėmėm 
žvalgytis į visas puses: brne 
yra kur nors plyšys, pro kurį 
būtų įmanoma ištrūkti į žyd
rus akiračius.

Pirmasis mūsų kontaktas su 
platesniu visuomenės ratu buvo 
dailiojo žodžio plokštelės. Ta
čiau vien akustinis vaidybos už
fiksavimas atrodė neganėtinas 
rezultatas.

Ir, štai, nevilties brūzgynuo
se ir kemsynuose nušvinta nie
kad nematytas kelias: platus, 
šviesus, saulėtas, akimis neuž
matomas. Dramos aktoriui at
siveria nauja galimybe — su
sirišti su žiūrovu per ekraną 
ir gyventi jame visados, visa
dos. Palikti savo šypseną, mos
tą, žvilgsnį, vertingesnę vaidy
bos akimirką — neištrinamai. 
Tiesa, amžinumas reliatyvus, 
bet dingstančių civilizacijų ir 
nugarmančių kontinentų per
spektyvoje kiek amžinesnė bū
tų knyga, paveikslas, statula?

Toks buvo pirmas filmo pa
žadas ir jis mus visus pavilio
jo. Paviliojo ir mane.

Grynai aktorišką apsisprendi
mo momentą pastiprino kita 
paskata — žymiai visuomeniš- 
kesnė. Lietuvybės darbui nūnai 
knygos nepakanka: tenka ieško
ti efektingesnių priemonių jau
nuomenei patraukti. Sakysime, 
bandymas “Žirginėlių” plokštele 
prašnekti į mažuosius atnešė 
stebinančių rezultatų. Gausiais 
vaikų laiškais, iš kurių turime 
sudarę puikų rinkinį (bene ver
tą atspausdinti!), net pirmaeilis 
vaikų literatūros rašytojas var
giai galėtų pasigirti.

Kadangi jaunas pilietis yra 
atviras visiems įspūdžiams, lie
tuviškam žodžiui reikia puoš
nesnio apdaro: jis turi bent kiek 
žybčioti, spindėti, raibuliuoti —

Birutė Pūkelevičiūte
Nuotr. Algimanto Kezio, S.J.

antraip pirmas susitikimas su 
juo nubluks ir nuskęs svetimų 
žėručių jūroje.

Gi plokštelė su ekranu net 
negali rungtyniauti: filmo ma- 
gika, tikimės, bus daug stipres
nė.

Pagaliau, trečioji priežastis, 
pastūmėjusi mus į filmo šalį, 
būtų kiekvieno žmogaus širdy
je glūdintis geismas: plaukti 
ten, kur žemė nepažįstama, 
siekti to, kas dar nepalytėta, 
ilgėtis tolimos, neapglėbiamos 
erdvės.

__ Ką galėtumėte pasakyti 
apie tokio filmavimo darbo sun
kumus?

— Daugelį sykių buvau iš 
šalies įspėta: šiukštu nekalbėti 
apie sunkumus! Iš anksto jaut
resnius skaitytojus norėčiau 
nuraminti — aimanuoti neke
tinu. Darbas baigtas, ir visi var
gai nugarmėjo praeitin.

Kelios pastraipos apie filmą 
tėra “žuvies” įspūdžiai apie fan
tastišką, nepažįstamą marių 
dugną.

Iš vienos pusės filmas reika
lauja plačios, degančios vaiz
duotės, iš kitos pusės — kinie- 
tiškos kantrybės ir milimetrinio 
tikslumo. Smulkiai apgalvota 
skripto ruoša galėtų prilygti in
žinieriaus planui, braižant mil
žinišką pastatą, kur iki detalių 
apgalvota, išmatuota ir nužy
mėta.

Ateina nervingas, liepsnojan
tis filmavimo laikotarpis: plies
kia šviesos, kamera zirzia, kaip 
širšė, aktoriai pudruojami, šu
kuojami, kiekviena scena ke
lioms sekundėms iškyla iki in
tensyvumo viršūnės.

Aktoriai dingsta iš horizon
to. Lieka tik filminės žaliavos 
ratai, pritemdytas kambarys, 
žirklės, cementas ir redakto
riaus vienatvė. Fragmentas 
glaudžiasi prie fragmento, pa
mažu formuojasi filmo visuma, 
lyg margaspalvė mozaika.

Nors filmas, kaip ir kitos me
no šakos, yra impulsyvi jaus
mų ir minčių išraiška, tačiau 
jo darbo procese techniniai dės
niai ne sykį viską apsprendžia 
valdoviškais įstatymais. Su jais 
neįmanoma apsilenkti, filmo 
problemų neįmanoma vien intui
cija išrišti. Toji techninių dar
bų raizgyne kartais atrodo, tar
si džiunglės, pilnos nematytų 
žvėrių, tykojančių pro kiekvie
ną medį.

(Nukelta į 2 psl.)
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M. DOBUŽINSKIS APIE ČIURLIONĮ
Atsiminimų pluoštas

Žinomas rusų dailininkas
♦ Mstislavas Dobužinskis*), vie

nas buvusių M. K. Čiurlionio 
gerbėjų, padėjęs jam Peterbur
ge susipažinti su ryškiais meni
ninkais, suruošti jo darbų pa
rodą, atkreipusią j Čiurlionį ru
sų šviesuomenės meno pasaulio 
dėmesį.

Savo atsiminimuose Dobužins 
kis apie Čiurlionį rašo:

— 1908 metų rudeniop gavau 
iš Vilniaus žinią, kad tenai pa
sirodęs dailininkas, spalvomis 
išreiškiąs muzikines temas. 
Garbstomas “keistuolis”, deka
dentas ir panašius epitetus aš 
išgirdau iš tų žmonių, kurie bu
vo matę tuos jo paveikslus, ir, 
žinoma, patys juos nemokšiškai 
vertinę. Tai mane dar labiau 
gundė susipažinti su šituo aiš
kiai neeiliniu dailininku, kuris 
dargi buvo ir kompozitorius - 
muzikas. Mane ypatingai užint- 
rigavo tai, kad Čiurlionis, kaip 
apie jį buvo kalbama, savo kū
riniais stengėsi pavaizduoti kaž
kokią sunkiai įsivaizduojamą 
Lietuvą. Nors nuolatinė mano 
gyvenvietė buvo Peterburgas, 
aš kiekvieną vasarą vykdavau 
į Vilnių, ir apie tenykštį lietu
vių — inteligentų judėjimą ži
nojau, tačiau pats poetiškas 
Lietuvos “veidas” mano buvo 
sunkiai atspėjamas, skendįs tirs 
tame rūke. Čiurlioniui pasiro
džius, aš tikėjausi rasti jame 
prošvaistę.

— Kai iš A. Žmuidzinavičiaus 
laiško patyriau, jog Čiurlionis 
ruošiasi atvykti į Peterburgą, 
aš ir visi tie, kurie apie naujai 
pasirodžiusį nuostabų dailinin
ką jau šį bei tą buvo girdėję, 
nekantriai norėjome greičiau su 
juo susipažinti. A. Žmuidzinavi
čius įspėjo mane, kad Čiurlionis 
labai kuklus, nedrąsus žmogus. 
Iš tiesų, atvykęs į Peterburgą, 
jis neišdrįso atsilankyti nei pas 
mane, nei pas K. Somovą, ku
ris apie jo atvykimą buvo pa
informuotas nemažiau už patį 
dailininką kuklesnio Čiurlionio

*) M. Dobužinskis — pasaulinio 
garso tapytojas, teatro dekorato
rius, grafikas. Jau prieš Pirmą pa- 

r saulinį karą plačiai reiškęsis Rusi
joje ir Vakarų Europoje. 1929— 
1939 m. pastoviai apsigyvenęs Kau
ne, sukūrė daug dekoracijų mūsų 
operai ir dramai, buvo aktyviai įsi
jungęs į ano meto Lietuvos kultū
rinį gyvenimą. Išvykęs iš Lietuvos, 
ilgiausiai gyveno New Yorke, reikš- 
damasis labiausiai kaip dekoracijų 
rengėjas dramos, baleto ir operos 
teatrams, tarp jų ir garsiajai Met
ropolitan operai. Mirė 1957 m.

Šiame numery:
• Laisvės perspektyvos.
• M. Dobužinskis apie Čiurlionį.
• Anna Kaškina Oepik eilėraštis.
• “Aukso žąsies” aktoriai.
• Didysis Vilniaus seimas.
• Antrakaimiečių mozaika.
• Domingos Montelro novelė.
• Šiemetinė Dailininkų sąjungos 

paroda
• Jeronimas Kačinskas dirigavo 

“Faustą”.
• Valentina Kojelienė Ebel teatre.
• Ne vien filmas, bet ir knyga.
• Alberto Giacometti skulptūros.
• Filmų įvairumai.
• Spygliai ir dygliai. 

brolio. Pagaliau Čiurlionis apsi
sprendė ateiti pas mane. Jis čia 
greit apsiprato, vėliau dažnai 
lankėsi mano šeimoje, tuo bū
du turėjau progos jį arčiau pa
žinti.

Apsigyveno Čiurlionis labai 
menkame butelyje, išsinuomo
jęs siaurą, ilgą, apytamsį kam
barėlį, kur vaikai nuolat kėlė 
erzelį, ir oras buvo persisunkęs 
virtuvės kvapais... Čia aš, sako 
Dobužinskis, ir susipažinau su 
jojo fantazija, šitame apytam
siame, mažyčiame kambarėly, 
ant storo popieriaus lapo, pri
segto prie sienos, Čiurlionis to
mis dienomis baigė savo poetiš
kiausią “Jūros sonatą”.

— Apie Čiurlionio paveikslus 
aš papasakojau savo draugams; 
visi jie labai susidomėjo daili
ninko kūryba, ir neužilgo gar
sieji Benois, Somovas, Lansere, 
Bakst ir Sergijus Makovskis 
(meno žurnalo “Apolon” redak
torius) atvyko pamatyt viso to, 
ką Čiurlionis atsivežė su savim. 
Mes buvome sutarę, kad jo pa
veikslus svečiams aš ir paro
dysiu, nes pats Čiurlionis susi
tikime su tokiomis garsenybė
mis — dailininkais nedalyvavo. 
Tuo laiku Makovskis ruošė di
delę meno parodą Peterburge. 
Čiurlionio paveikslai mums pali
ko tokį gilų įspūdį, kad čia pat 
buvo nutarta pakviesti dailinin
ką toje parodoje dalyvauti.

Pirmas dalykas, kuris mus 
nustebino, buvo jo paveikslų sa
vitumas ir nelauktinumas. Tie 
jo paveikslai į nieką nebuvo pa
našūs, į jokius kitus paveikslus, 
ir tų paveikslų sukūrimo būdas 
mums buvo gilus ir slėpiningas. 
Ateidavo galvon palyginimai 
(tik labai apytikriai) su William 
Blake ir Odilon Redon, dailinin
kais, kuriuos Čiurlionis galėjo 
žinoti. Bet ar jis juos žinojo, 
ar jo kūriniuose jaučiame jųjų 
įtakos, tai vis klausimai, ku
riuos tektų dar patyrinėti.

Visiems tačiau aiškiai krito 
į akis, kad visas Čiurlionio me
nas persunktas liaudies moty
vais. Betgi mokėjimas įžvelgti 
į erdvių begalybę, į amžių glū
dumą darė Čiurlionį nepapras
tai plačių akiračių giliu dailinin
ku, peržengusiu toli vien tik tau
tinio meno ribas.

— Čiurlionio kūryboje mus 
džiugino ir labai retai kur su
tinkamas toks begalinis nuošir
dumas, svajonė, o kartu ir gi
lus dvasinis susitelkimas. Jei
gu kai kuriuose paveiksluose 
Čiurlionis ir neatrodė savo dar
bo “meisteris”, kartais net be
jėgis technikiniuose klausimuo
se, mūsų akyse visa tai nebuvo 
laikoma kokia silpnybe. Net 
priešingai, lengva muziko ran
ka nubrėžtos pastelės ir tempe
ros, kartais vaikiškai naiviu 
būdu nupieštos be jokių “recep
tų” ir manierizmo, savo orumu 
ir lengvumu, stebėtinomis spal
vų gamomis ir kompozicija 
mums atrodė kažkokiomis ne
pažįstamomis brangenybėmis.

— Pamatę nepaprastus Čiur
lionio paveikslus, mano drau
gai, suprantama, panoro susi
pažinti ir su pačiu menininku. 
Nors Čiurlionis ir vengdavo 
draugijos, tačiau vis dėlto man 
pasisekė prikalbėti jį nueiti pas 
Aleksandrą Benois. Tam tikro-

M. K. Čiurlionis improvizuoja. M. Dobužinskio piešinys 1908

mis dienomis pas Benois, be jo 
artimiausių draugų, susirinkda
vo daug pirmaujančių Peterbur
go dailininkų. Tokioje draugėje 
Čiurlionis, aišku, pasijuto nesa
vas, bet malonus šeimininkų 
nuoširdumas, įspėtai atpalaida
vęs jį nuo įkyrių klausimų ir 
palikęs jį jaustis visiškai laisvu, 
viename plataus buto kampely 
davė Čiurlioniui progos peržiū
rėti begales ten buvusių graviū
rų ir piešinių bei karts nuo kar
to pasiklausyti labai įdomių 
svečių diskusijų. Po šito pirmo
jo apsilankymo Čiurlionis dar 
buvo vieną ar du kartu apsilan
kęs pas Benois; pas mane, kaip

i
(M. K. Čiurlionio paveikslas)

Beribiai aukščiai, neapsakomas aiškumas eterio 
viršum užsimiršimo jūros ilstančių bangų. 
Taip tylų Rojaus krantą 
mirdamos pasiekia Lethos bangos, 
atnešdamos gal paskutinį atbalsį, 
gal silpną atspindį, atošvaistą pasaulio 
į tylų Rojaus krantą, 
kuriam palaimintosios dvasios, 
tyrieji angelai, 
sidabro eisenos spindėjime nušvitę, 
palaimintųjų pieva 
keliauja tarp gėlių nemirtingųjų: 
baltų lelijų,
Marijos spinduliuojančių žiedų, 
švelniųjų hiacintų, 
kurie ten neapsakomame grožy, 
gegužės amžinajam gaivume 
žydi
papėdėj švyturiuojančių dangaus laiptų, 
bekopiančių į aukštumų aukščiausiųjų menes, 
prie sosto amžino visų švenčiausiojo, 
kurtojo Vardo niekas netaria.

Iš estų kalbos vertė A. P.

M. K. Čiurlionis Rojus (1909)

minėjau, jis gana dažnai lan
kydavosi. Mūsų šeimoje Čiur
lionis, matyt, jautėsi gerai ir 
jaukiai; jis žaisdavo su vaikais, 
sodindavo juos sau ant kelių, 
džiaugdavosi jų klykavimais, o 
mažąją dukrelę vadindavo an
gelėliu. Pamenu, su kokiu dė
mesiu jis žiūrinėdavo jųjų nu
pieštus paveikslėlius, kuriuos 
aš rinkdavau. Tokiais momen
tais jis visą laiką kartodavo: 
“Nepaprasta”. Prisimenu jį nuo
lat bendrai ką nors žiūrinėjantį 
ar skaitantį, mat, turėjau dide
lę biblioteką ir taipgi daug gra
viūrų.

— Apie savo kūrinius jis kal-

Anna Kaškina - Oepik

bėdavo tik prisiversdamas. La
bai nemėgo, kai jį kas prašy
davo paaiškinti paveikslų turi
nį. Jis kartą man pasakojo, kad 
į klausimą, kodėl, girdi, “Kara
lių pasakoj” ant ąžuolo šakelių 
nutapyti miestai, jis atsakęs: 
“O todėl, kad aš taip norėjau”.

— Rods kaip šiandien matau 
jo veidą, nepaprastai mėlynas, 
įtempto žvilgsnio tragiškas akis, 
neklusnius jo plaukus, kuriuos 
jis nuolat klostydavo, nedide
lius, apyrečius ūsus, gerą, ne
drąsią jo šypseną. Sveikindama
sis jis maloniai žvelgdavo į akis 
ir smarkiai paspausdavo ranką, 
kiek patraukdamas ją žemyn. 
Dažnai jis vis kažką niūniuoda
vo. Kartą, prisimenu, išeidamas 
jis užtraukė “Egmontą”, kar
tu nusišypsodamas savo min
tims.

Mano butan, tur būt, jį trau
kė dar ir tai, kad jis galėjo 
skambinti čia puikiu, naujau
siu “Bekkeriu”. Kai Čiurlionis 
galop visai apsiprato su mūsų 
namų aplinka, jis valandų va
landas ten prasėdėdavo prie ro
jalio, dažnai improvizuodamas. 
Ateidavo skambinti net ir ta
da, kuomet mūsų nebūdavo na
mie. Daug skambino su mano 
žmona keturiomis rankomis, 
dažniausiai Beethoveno 5-ją 
simfoniją, “Egmontą” ir 6-ją 
simfoniją, kurią jis labai mėgo. 
Čiurlionis skambindavo mums 
ir savo simfoninę poemą “Jū
rą”. Aš visuomet stebėdavausi, 
kaip toks tylus, kuklus Čiurlio
nis prie rojalio visai pasikeisda
vo, pasidarydavo visai kitoks, 
skambindavo tokia nepaprasta 
jėga, kad rojalis jo rankose tie
siog šokinėdavo, alpdavo, ūža
vo lyg giria.

— Pas Benois jis susipažino 
su “Tuolaikinės muzikos vaka
rų” organizatoriais J. Nuveliu 
ir A. Nuroku, kuriems jis paro
dė savo muzikinius kūrinius. 
Tos draugijos suruoštuose kon
certuose būdavo grojami geriau
si rusų ir užsieniečių kompozi
torių kūriniai. Ir čia Čiurlionis 
buvo priimtas žavingai. Vieno 
tokių koncertų metu buvo iš
pildytas jo kūrinys “Jūra” ar 
“Miškas”. Jo simfoninę poemą 
paskambino žinoma pianistė 
Plockaja - Emcova. Tame kon
certe buvau ir aš, rašo Dobu
žinskis, ir mačiau tyliai kampu
tyje sėdintį Čiurlionį, šis kon
certas buvo bene 1909 metų pa
vasarį. Prieš tai Čiurlionis dar 
buvo parvykęs Lietuvon ir su-
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LAISVĖS PERSPEKTYVOS
1. Ką reiškia Lapkričio 13 

manifestacija?
Po Lapkričio 13 manifesta

cijos nedaug beliko nusiminu
sių net ir seniausių senių tar
pe. Visų dalyvių nuotaikos pa
gerėjo šimtu nuošimčių. Jokia
me susirinkime nebuvo tokio 
pakilusio ūpo ir entuziazmo, 
kaip Lapkričio 13 manifestaci
jos metu. Vienas pirmakursis 
studentas pasakė, kad tai bu
vo laimingiausia jo gyvenimo 
diena. Be abejo, manifestaci
jos “kritikai” sugebės gudriai 
papostringauti, kad ji Lietu
vos neišvadavo. Į tai tegalima 
atsakyti, kad ir visų Visa 25- 
ių metų veikla su visais sei
mais ir seimeliais Lietuvos 
taip pat neišvadavo. Tačiau jei 
kokios manifestacijos ar de
monstracijos turi kokios reikš
mės, tai tik tokios, kaip Lap
kričio 13-oji.

Tos dienos žygis skiriasi nuo 
visų kitų 25-ių metų laikotar
py tuo, kad tokio dar nėra bu
vę. Tai pirmas tos rūšies žy
gis dėl to, kad 1) jis buvo ma
sinis — jame dalyvaujant ke
liolikai tūkstančių žmonių, 2) 
kad tai buvo bendra visų bal- 
tiečių manifestacija ir 3) kad 
ją organizavo ir vykdė jauni
mas. Visi tie atžvilgiai labai 
svarbūs, bet paskutinis gal 
pats svarbiausias. Pagyvenu
siems ar senimui tikrai nėra 
didesnio malonumo, kaip ma
tyti mūsų jaunimą organizuo
jant tokias manifestacijas, 
taip energingai kovojant dėl 
savo tėvų žemės laisvės. Tuo 
nesidžiaugti gali nebent užkie
tėję egoistai ar Lietuvos lais
vės priešai. Toks jaunimas — 
tai garantija, kad kova bus 
tęsiama, kaip pareiškė mani
festacijos kalbėtojai, dar 25 
metus ir, jei reikės, dar 25 me
tus, kol bus iškovota laisvė. 
Ir dėl to suprantamas tas ne
paprastas entuziazmas, kurį 
pergyveno manifestacijos da
lyviai, o taip pat ir daugumas 
lietuvių visoje Amerikoje ir 
kitur. Entuziazmas matant 
darbo pradžią žmonių, kurių 
visas gyvenimas dar ateityje.

2. Žmonijos kelias į ateitį.

Manifestacijai pasibaigus, vi 
siems, be abejo, kyla klausi
mas — kas toliau? Ar Koor
dinacinis komitetas, suvedęs 
visas sąskaitas, ir tars: ką už
sibrėžėme, padarėme, o dabar 
jūs, kurie iki šiol dirbote, tęs
kite toliau? Mes tuo netikime, 
nes mes jaučiame, kad tie vy
rai ne iš tų, kurie po pirmo 
sėkmingo žygio sudėtų gink
lus. Jie gi jauni, pilni energi
jos, idealizmo ir entuziazmo. 
O darbas čia toks, kad jo už
tenka visiems, seniems ir jau
niems. Visų darbas naudingas 
ir reikalingas, tad, Dieve, vi
siems padėk!

Pagal Teilhard de Chardin’o 
mintį pasaulio raida vyksta 
sudvasėjimo linkme. Žmonija 
siekia didesnės vienybės tobu
lesnio, kilnesnio gyvenimo, vi
sų sugyvenimo, didesnės lais
vės, lygybės, brolybės. Griū
va rasinės, religinės, naciona
linės užtvaros. Visi sąmonin

giau supranta savo bendrą ke
lią ir bendrą likimą. Tai yra 
neišvengiamas žmonijos atei
ties kelias, jei ji nenori nugar
mėti pražūtin. Ir mūsų parei
ga yra prisidėti savo pastan
gomis prie to visuotinio gy
venimo proceso suintensyvini- 
mo bei paspartinimo.

Juk argi ne visos pasaulinės 
institucijos tam yra sukurtos 
ir to siekia? Ar ne Jungtinės 
Tautos paskelbė tokią gražią 
visuotinę žmogaus teisių dek
laraciją? Ar ne Pasaulinis Tri
bunolas sukurtas visų teisei 
ir teisingumui ginti? Argi ne 
Katalikų Bažnyčios susirinki
mas paskatino visų tikinčiųjų 
ir netikinčiųjų tarpusavio mei
lės ir brolybės dvasią?

Šiandien laisvės, teisės bei 
teisingumo dorybės tokios vi
siems suprantamos, tokios, 
anot Amerikos Nepriklausomy
bės deklaracijos, savaime aiš
kios tiesos, kad nėra pasauly 
žmonių, kurie jų nepripažintų. 
Juk ar ne dėl to taip staiga 
subyrėjo visos pasaulinės ko
lonijinės imperijos, atidariu
sios kelią į visų tautų, taute
lių bei genčių laisvo apsispren
dimo gyvenimą?

Todėl jokios vergijos bei ti
ronijos sistemos šiandien ne
įmanomos, kaip neįmanoma ir 
istorijos vyksmą pasukti at
gal. Tironijos, tos mūsų dienų 
apgailėtinos atgyvenos, dar 
kai kur egzistuoja, dengiamos 
apgaulingomis uždangomis su 
kilniais užrašais. Bet tos už
dangos lengvai permatomos ir 
dėl to visas pasaulis puikiai ži
no, kas po jomis slepiama. 
Ateina laikas, kada tos uždan
gos bus nuplėštos, kada visas 
pasaulis tironiją vadins tikruo
ju jos vardu ir kada pasaulio 
viešosios opinijos balsas bus 
toks galingas, kad prieš jį 
grius visos uždangos ir visos 
mūro sienos.

Mūsų laikais išrastas ne tik 
visa naikinantis fizinis (bran
duolinis) ginklas, bet ir dar 
galingesnis dvasinis ginklas. 
Mūsų laimei jau nėra reikalo 
vartoti branduolinį ginklą, kai 
yra dar galingesnis už jį. Mes 
jį ir vartosime. Ir dėl to jokios 
tironijos medžiaginės tvirtovės 
neatlaikys prieš tą dvasinį 
ginklą, nes jis taiko ne į tvir
tovės bokštus, o į pačią žmo
nių širdį. Ir dėl to jis garan
tuoja pergalę ir pastovią tai
ką. Mes juo tikim, nes mes ti
kim dvasios, ne medžiagos, 
pranašumu.

3. Du pagrindiniai priešai.
Turint tokį ginklą, belieka jį 

naudoti. O kas gi veiksmingiau 
jį panaudos, jei ne šaunūs, jau
ni Lietuvos riteriai, Knights 
of Lithuania plačia to žodžio 
prasme? Jie jau parodė, kokiu 
būdu reikia kovoti. Kada nors, 
gal būt, teks organizuoti ma
nifestaciją ne didžiulėje halė
je, o Yankee stadijone, kur 
telpa ne 20, o 100 tūkstančių, 
ir padaryti demonstraciją ne 
skersai, o išilgai Manhattano. 
Šimtus tūkstančių demonstran 
tų parems milijonai vidurio ir 
rytų Europos kraštų kilmės

(Nukelta į 2 psL)
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ČIURLIONIO ŽMOGIŠKOJI DIDYBE
Kai kūrėjas yra didelis ir šalia savo kūrinių

KAZYS BRADUNAS

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ MOKSLO PRIEMONIŲ 
KLAUSIMU

N. Dmitrijevskio medž. raižinys

Jau taip gyvenimo kasdieny
bėje įprasta, kad didelių rašy
tojų, muzikų, menininkų ar 
mokslininkų gyvenimo kelią pa
sekdami, mes vis įsidėmint la
biau tai, kas lyg ir kontrastuo
ja su kūrėjo didybe, mes vis su 
malonumu dažnai kartojame 
anekdotus, iškeliančius garseny
bių žmogiškas silpnybes. Yra 
savotiškai patrauklu ir įdomu 
sužinoti, koks iš tikrųjų buvo 
tas ar anas žinomasis paprasto
je kasdieninio gyvenimo srovė
je, ne vien tik savo didybėje, 
bet ir silpnybėje. Žmogiškas 
smalsumas čia visai supranta
mas ir pateisinamas.

Putos ir gilmenys
Tačiau jau kiek blogiau, kai 

tokių anekdotų anekdotėlių tva
ne susiformuoja nuotaika, ku
rioje pradedama tikėti, kad jei
gu nori būti geru rašytoju ar 
menininku, tai privalai būti ir 
savotišku plevėsa, gal girtuok
lėliu, gal kitus stebinančiu pa
dauža ar kokiu nors kitokiu 
“originalu” savo dvasioje ar 
net ir išorinėje išvaizdoje. Iliust
racijai pakanka tik užsukti bet 
kurią dieną kad ir į Chicagos 
Meno institutą, ir neišvengsite 
tiesiog tragiško vaizdo: daug 
kur matysite slampinėjančius 
jaunus, barzdomis apsiželdinu- 
sius žmones; ir vyriškieji ir mo
teriškosios apsirengę kone mai
šais, vieni apsimovę auliniais 
batais, kiti gi ir visai basi. Ir 
kiekvienas jų, tur būt, šventai 
įsitikinęs, kad jo barzdoje ar 
dirbtiniuose skuduruose slepia
si nepralenkiamas geniališku- 
mas. Tačiau gyvenimo realybėje 
ar netaps dauguma šių jaunų 
žmonių tik nuolikomis, kai, pra
ėjus kelerių metų svaičiojimui, 
jie pamatys ir savo kūrybinį 
nepajėgumą ir prieš ateitį sto
vės ne tik tuščiomis rankomis, 

bet, gal būt, ir vėjų išpūstomis 
galvomis.

Ir jau labai negerai, kai pro 
šitokias, Balio Sruogos žodynu 
tariant, kultūrinio gyvenimo pu
tas mes dažnai neįžiūrime tik
rųjų kūrybos gilmenų, nemato
me tikrojo kūrėjo — Žmogaus, 
įtemptai dirbančio prie rašomo
jo stalo, prie pianino, prie mol
berto. Besigraibstydami anekdo
tų, gana retai pakalbame apie 
to ar kito kūrėjo angažavimąsi 
bendram žmonijos labui, apie 
to ar kito nepalaužiamą apsi
sprendimą už savo tautą net 
nepalankiausiose aplinkybėse, 
net savo asmeniškos karjeros 
bei gerovinės ateities kaina. Ir 
savo tautoje apsčiai atrastume 
vardų, kurie kaip žvaigždės 
šviečia istorijos ūkanose ne tik 
savo kūrybos rezultatais, bet 
ir savo grynai žmogiškuoju Aš 
santykyje su Dievu, su pasau
liu, santykyje su savo tauta. 
Ta grynai žmogiškoji apsispren
dimo didybė, sujungta au kūry
biniu polėkiu,kaip tik dažniau
siai ir gimdo žmonijai nemirtin
guosius.

Donelaitis, Maironis ir 
Čiurlionis

Man, sakysim, Donelaitis yra 
didelis ne vien tik dėl to, kad 
jis parašė “Metus”, o ir dėl to, 
kad jis juos ryžosi rašyti lie
tuviškai, bet ne vokiškai. Pats 
gi buvo išsimokslinęs vokiško
sios kultūros klode; lietuvybė 
jau ir Donelaičio laikais Mažo
joje Lietuvoje tirpo, ir joje ra
šytojui rodos jokios literatūrinės 
ateities nebuvo nei savo raštų 
išleidimo, nei skaitytojų buvimo 
prasme. O vis dėlto ir šitokio
je beviltiškoje situacijoje Done
laitis, ir kaip rašytojas ir kaip 
žmogus, apsisprendė už lietuvy
bę. Mūsų čionykštės naujosios 
lietuvių kartos bręsta ir moks
linas! gana analogiškoje situaci
joje. O ar daug iš jų paseka 
Donelaitį ?

Panaši kalba būtų ir apie 
Maironį. Prie jo milžiniško poe
to talento man vis prisideda ir 
jo žmogiškojo apsisprendimo 
didybė. Kada į lenkų kultūrą, 
o tuo atveju ir į aukštuosius 
Bažnyčios hierarchus jam du
rys būtų buvę visur plačiai at
viros, jis rinkosi vis dėlto tik

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Rex (aliejus, 1909 m.)
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kuklias kunigų seminarijos rek
toriaus pareigas ir poetiniam 
savęs išsisakymui kalbą, kurio
je tvirtesnės eilėdaros tada dar 
beveik nebuvo, tačiau kuri buvo 
jo gimtoji kalba.

Šitokia prasme prie Donelai
čio ir Maironio man visada šlie
jasi dvigubas, o gal net ir tri
gubas .tiesiog sunkiai aprėpia
mas M. K. Čiurlionio talentas.

Žvilgsnis į Druskininkus ir 
Vilnių

Čiurlionis juk savo jaunystė
je ir vėle&niais studijų metais 
brendo taipgi svetimų kultūrų 
aplinkoje: kunigaikščio Ogins
kio dvare Plungėje, Varšuvos 
ir Leipzigo konservatorijose, 
Varšuvos meno mokyklose ir 
pagaliau Petrapilio menininkų 
draugystėje. Man ir šiandien at
rodo tikras stebuklas, kad Čiur
lionis tapo ne kieno kito, o lie
tuvių dailininku ir muziku, o 
jei būtų per anksti nemiręs, gal 
ir rašytoju.

Ir kas nuostabiausia, kad jis 
pajudinti Lietuvos kultūrinius 
dirvonus apsisprendė tada, ka
da, kaip tapytojas ir kaip mu

zikas, savo tautoje nerado be
veik jokio atliepio, kada plates
nės muzikos ir meno srityse iš
prususios lietuviškos visuome
nės nei Vilniuje, nei Kaune be
veik kaip ir nebuvo.

Ir sunku šiandien net įsivaiz
duoti, kokia turėjo būti meni
ninkui pagunda įaugti, saky
sim, kad ir į Varšuvos lenkiš
kąją šviesuomenę, į šviesuome
nę su europinėmis manieromis, 
su galerijomis ir meno parodo
mis, su salonų pokalbiais bei 
aukšto lygio koncertais. Bet 
Čiurlionis neabejodamas šioje 
pagundoje renkasi tėviškės 
Druskininkus, Vilnių ir savo 
dar tik kultūriniam gyvenimui 
bėatsibundančią tautą. Tiesiog 
vėlyvesnio Dariaus ir Girėno 
testamento žodžiais skamba 
jau 1905 metų Čiurlionio apsi
sprendimas: “visus savo bu
vusius ir būsimus darbus skirti 
Lietuvai”.

Auka ir pareiga
Ir jis šitai padarė, nežiūrėda

mas nieko. Jo likusiuos užra
šuos bei laiškuos skaitome, su 
kokiu tiesiog vaikišku džiaugs

mu jis laukė konkursą laimėju
sio savo kūrinio koncerto Var
šuvoje. Ir jo džiaugsmas turėjo 
virsti karčiu liūdesiu, kai kon
certas buvo atšauktas vien tik 
dėl to, kad kompozitorius ne
svyravo pasisakyti esąs lietu
vis. Ogi vėl jo didžios aukos 
darbas Vilniuje su lietuviškuo
ju choru, kuriame dainininkai 
gera dalimi buvo paprasti dar
bininkai, be jokio muzikinio iš
silavinimo, net be balsų. Bet 
reikėjo ką nors daryti, kad lie
tuviškieji kultūros dirvonai pa
judėtų. Ir Čiurlionis juos vertė, 
kai nebuvo kito.

Didybė paprastume

Pagaliau pati žmogaus didy
bė yra akivaizdi ne tik genijaus 
pasiektose aukštybėse, bet ir 
didžio žmogaus kiek retesniame 
asyžietiškame paprastume. Man 
vis atrodo, kad dvigubai yra di
desnis tas žmogus, kuris, ne
žiūrint savo vardo garso, moka 
būti ir su mažiausiais nuošir
džiu ir paprastu. Nepaslaptis, 
kad meno žmonių tarpe apstu

(Nukelta į 2 pusi.)

J. Plačas neseniai “Drauge” 
iškėlė specialių žodynų litua
nistinėms mokykloms reikalą. 
Jis mano, kad specialus iliust
ruotas žodynas galėtų būti pa
ruoštas kolektyvo bendromis 
jėgomis. Kiek atsimenu, mo
kyklinio žodyno reikalu ne 
kartą yra rašęs ir torontiškis 
pedagogas A. Rinkūnas.

Bet ryšium su tuo kyla ir 
kitas klausimas: ar mūsų li
tuanistinėms mokykloms to 
vieno žodyno tereikia? Mūsų 
nuomone, joms iš tikrųjų dar 
daug ko trūksta — ir žodynų 
žodynėlių (iliustruotų ir pa
prastų), ir geros, pagal ameri
kinius metodus paruoštos, lie
tuvių kalbos gramatikos, ir 
tinkamai paruoštų skaitinių, ir 
metodinių nurodymų mokyto
jams, ir gal dar kai ko.

J. Plačas iškėlė teisingą ko
lektyvinio darbo mintį. Kolek
tyviniu būdu galima daug grei
čiau ir net sėkmingiau darbą 
atlikti. Bet jis nenurodė, kas 
tą kolektyvą turėtų organi
zuoti. Mūsų nuomone, tai bū
tų mūsų švietimo institucijų 
pareiga. Turime PLB Švieti
mo tarybą, turime JAV LB 
Švietimo tarybą, berods LB 
Chicagos apygardos švietimo 
tarybą ir gal daugiau panašių 
tarybų. Iki šiol nebuvo girdėti, 
kad jos būtų ką daug nuvei
kusios. Tad laikas būtų joms 
pajudėti. Pirmiausia jos turi 
apsvarstyti, kas mūsų litua
nistinėms mokykloms dar būtų 
reikalinga; paskelbti savo pla
ną viešai, kad jį galima būtų 
padiskutuoti; ir paskui imtis 
iniciatyvos tą planą vykdyti.

Gal būt, būtų reikalinga su
daryti paskiras kolektyvines 
grupes kiekvienam atskiram 
dalykui ruošti.

Plačas ir Rinkūnas jau yra 
kalbėję apie specialius žody
nėlius. Norėtume čia pridurti, 
kad lituanistinėms mokykloms 
trūksta ir geros lietuvių kal
bos gramatikos. Dabar varto
jama dr. A. šešplaukio pa
ruošta taip, kaip jos būdavo 
seniau ruošiamos Lietuvoj, su 
senoviniais pratimais bei se
noviniais, ne visada vykusiais, 
pavyzdžiais. Mums rodos, kad 
čia Amerikoj reikėtų aiškini
mus, o ypač pratimus suderin
ti su anglų kalbos gramatikos 
aiškinimais bei pratimais. Gal 

būt, parodyti, kas abiejose 
kalbose vienoda ir kur jos ski
riasi. žodžiu, reikia moder
naus, specialiai lituanistinėms 
mokykloms pritaikyto grama
tikos vadovėlio.

Kitas dalykas, kuriuo nie
kas nesirūpina, tai jaunimo li
teratūra. Gal būt, galima sa
kyti, kad turime šį tą jaunes
niems mokiniams — iki 10 m. 
amžiaus. Bet ką mes turime 
keliolikamečiams (teenagers), 
kurie jau iš pasakų - pasakė
lių yra išaugę? Kaip ir nieko. 
Nėra net Pietario Algimanto 
ar Vienuolio Viešnios iš šiau
rės. Sunku įsivaizduoti, kaip 
dirba Chicagos Vidurinė litua
nistinė mokykla, neturėdama 
ką pasiūlyti mokiniams skaity
ti. Ar ji verčiasi tik vadovė
liais ir chrestomatijom? Lei
džiant tos rūšies knygas, rei
kėtų, bent kai kurias jų, ati
tinkamai paredaguoti. Pavyz
džiui, Algimante gali būti se
nų, tarminių žodžių, dabar 
bendrinėje kalboje nebevar
tojamų. Juos galima pa
keisti tinkamais bendrinės kal
bos žodžiais. Galima būtų per
spausdinti ir kai kurias Lietu
voje išleistas jaunimui knygas, 
kaip pvz. Edmondo d’Amičio 
širdis, P. Tarasenkos istorinės 
apysakos ir kt. Visam šiam 
darbui irgi reikia atskiro ko
lektyvo, kuris klausimą aptar
tų, sudarytų leidinių sąrašą, 
surastų redaktorius, kurie ga
lėtų leidinius paruošti spau
dai, ir t. t.

Gal būtų ne pro šalį išleisti 
ir kokią plokštelę vyresnie
siems, ką nors panašaus į ma
žųjų žirginėlius ar Baltaragio 
malūną.

Gerai, kad mokytojai daro 
suvažiavimus, pasitarimus net 
su parodomosiomis pamoko
mis. Bet ar nebūtų laikas pa
rūpinti daugiau metodinės li
teratūros jauniems mokyto
jams su smulkesniais nurody
mais, kaip kuris dalykas ku
rioje klasėje dėstomas. Yra 
jaunų mokytojų be jokio tam 
darbui specialaus pasiruošimo. 
Jie dėsto todėl, kad nėra ge
riau pasiruošusių. Tokia meto
dinė literatūra jiems būtų nau
dinga ir reikalinga. Kelių pus
lapėlių “Lituanistinių šeštadie
ninių mokyklų programos”

(Nukelta į 2 pusi.)

Šiame numery:
• Lituanistinių mokyklą mokslo 

priemonių klausimu.
• Čiurlionio žmogiškoji didybė.
• Pirmo spalvoto lietuviško filmo 

išeivijoje premjera.
• Vertingas muzikinis Įnašas.
• Kada kaimas moko miestą.
• Vlado Šlaito eilėraštis.
• Darningos Monteiro novelės pa

baiga.
• 600 koncertą su lietuviška daina.
• Kai žmogus paskęsti knygą jū

roje.
• Žvilgsnis j literatūrą.
• Naujam žygiui besiruošiant.
• Čiurlionio minėjimas Chicagoje.
• Moterį gyvenimas. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ___________________________ ._______ Raigardas. Triptikas
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ĮSIJUNGIANT i dvasiškiu ir 
PASAULISKIU DIALOGĄ

Atsakymas prof. Antanui Maceinai

KUN. PETRAS CEIJKŠIUS

Prof. Antanas Maceina “Ai
dų” žurnalo 1965 nr. 8 (355— 
359) iškėlė trejopą klausimą 
dėl dvasiškių ir pasauliškių san
tykio: istoriniu, esminiu ir eg- 
gistenciniu požiūriu. Jis, kaip 
pasauliškių atstovas, nori sėsti 
prie bendro stalo su dvasiškiais 
ir kaip suaugus eji su suaugu
siais išsiaiškinti, kodėl istorijos 
eigoje pasauliškiai buvo skirtin
gai vertinami, palyginus su da
bartiniu “pasauliškių liaupsini
mu iš dvasiškių pusės” (355). 
Toliau jis nori pažvelgti j dva
siškių ir pasauliškių santykius 
iš esmės, tai yra — ar pasau
liškių apaštalavimas pagrįstas 
sakramentiniu charakteriu, ar 
tik dvasiškių įgaliojimu ir pa
vedimu? Ir pagaliau, ar pasau
liškių ir dvasiškių santykiavi
mas yra kaip dviejų skirtingų 
luomų santykiavimas, ar tik 
kaip tuo pačiu principu pagrįs
tas pareigų skirtingumas ?

Į šį prof. A. Maceinos iššūkį 
noriu aš atsiliepti ir sėsti su 
juo prie bendro stalo ne kaip 
Bažnyčios įgaliotinis, ar kokios 
nors institucijos atstovas, bet 
greičiau kaip vienas iš jo pa
žįstamų mokslo draugų, kal
bąs eilinio individualaus teolo
go vardu. Nemanau pasilik
ti vienas. Gal rasis ir daugiau 
norinčių įsijungti dialogan. 
Kiekvienas dalyvis tuo pačiu 
klausimu turi savo požiūrį. Tik 
visumoje tiesa plačiau apžvel
giama ir giliau įžvelgiama.

Ryždamasis atsakyti į prof. 
A. Maceinos iškeltus klausimus, 
norėčiau sukeisti jų eilę. Pir
miausia kalbėsiu dėl dvasiškių 
ir pasauliškių santykio ne isto
riniu, bet esmės požiūriu. Ne-

1) Pasauliškių apaštalavimo 
esmė.

KĘstus, kaip antrasis Šven
čiausios Trejybės Asmuo, tap
damas Žmogumi ir per kryžiaus 
auką atpirkdamas žmoniją, nu
pelnė visiems išganymo gali
mybę. Kristaus žmonijos atpir
kimas yra visuotinio pobūdžio, 
tai yra išganymo malonė, pel
nyta visiems žmonėms tiek erd
vės, tiek laiko požiūriu. Visuo
tinumui realizuoti Kristus iš
ganymo malonę paliko savo 
įkurtoje Bažnyčioje, Jis pats 
likdamas tos Bažnyčios galva, 
kad visos žmonijos kartos isto
rijos eigoje galėtų lygiai atpir
kimo vaisiais naudotis. Tuo bū
du žmogaus atpirkimas visais 
laikais yra tapęs dabartiniu. Jis 
visada yra atviras žmogui, be 
praeities ir be ateities. Istori
niu jis tampa tik žmogaus at
žvilgiu.

Atpirkimo vaisiais pasinaudo
ti iš žmogaus pusės reikia kiek
vieno asmeniško išganyman įsi
jungimo, arba į Kristaus Baž
nyčią įstojimo ir joje būti tesė
jimo. Tam tikslui Kristus yra 
palikęs Bažnyčioje įžanginį ženk 
lą — krikšto sakramentą. Per 
krikštą galima realiai tapti Jo 
įsteigtosios Bažnyčios nariu ir 
nupelnyto atpirkimo dalyviu. 
Visi Bažnyčios nariai, su Kris
tumi kaip Bažnyčios galva kar
tu imti, sudaro dvasinį arba 
mistinį Kristaus kūną. Net ir 
žydų krikštas, tikėjimu į atei
siantį Mesiją, įjungė juos į Kris
taus Bažnyčią.

Kiekvienas pakrikštytas Kris
taus vardu tampa Kristaus kū
no nariu ir įgauna tam tikrą

Skulptoriaus Vytauto Kašubos Šiluvos Švč. Marijos statulos detalė. Ši skulptūra užims cent
rinę vietą lietuvių koplyčioje, Nekalto Marijos Prasidėjimo šventovėje, Washingtone.

specifinį krikšto charakterį, ku
ris pasilieka nuolatos įspaustas 
Į žmogaus sielą kaip neišdildo
ma žymė. Ši žymė trumpai iš
reiškiama sakramentiniu cha
rakteriu. To ženklo niekas ne
pajėgs išdildyti iš žmogaus sie
los. j:s yra esminė krikščionio 
žymė ir esminė jungtis, rišan-1

ti pakrikštytąjį su mistiniu 
Krstaus kūnu.

Antrasis Kristaus paliktasis 
Bažnyč oje sakramentas — su
tvirtinimo — yra skirtas jau 
tapusiam Kristaus Bažnyčios 
nariui sustiprinti ir padaryti jį 
drąsiu Kristaus Bažnyčios ka
riu — tikėjimo skleidėju ir gy

nėju. Šis sakramentas palieka 
krikščionio sieloje irgi neišdil
domą žymę — sakramentinį 
charakterį.

Kr kšto ir sutvirtinimo sak
ramentų poveikyje kiekvienas 
krikščionis tampa pilnu Kris
taus įsteigtosios Bažnyčios pi- 

(Nukelta į 2 psl.) i
suvokiant klausimo esmės, ne
įmanoma į jį tiksliai atsakyti 
istoriniu požiūriu be pasikarto
jimo, arba tektų kalbėti apgrai
bomis, vis nežinant, kas tikrai 
turima mintyje.

Po to, kai Vatikano II susi
rinkimas išleido “De Ecclesia” 
konstituciją (1964 lapkričio 21), 
iš jos galime semtis žinių mū
sų čia pasiimtai problemai nu
šviesti. Todėl aš čia vadovau
siuosi ne savo išmintimi, bet 
Šventraščio ir minėtos konsti
tucijos mintimis.

Mykolas Vaitkus
Nuotr. V. Maželio

Mykolo Vaitkaus "Tvanas" angliškai
Nauja Manyland Books leidyklos dovana amerikiečiams

JAUNIMO METAI — 
KŪRYBOS METAI

Šiame numery:
• Jaunimo metai — kūrybos me

tai.
• Įsijungiant j dvasiškių ir pa

sauliškių dialogą.
• Mykolo Vaitkaus “Tvanas” ang

liškai.
• Žydintis Nemunas atplaukia į 

Chicagą.
• Paul Ciaudel pasaulis.
• Paul Ciaudel eilėraščiai.
• Ištrauka iš Paul Ciaudel “Šilki

nio batelio".
• Prašokant medžiagą ir laiką.
• Pauliaus Augiaus “Malda”.
• Alg. Kezio, SJ, nuotraukų pa

roda.
• žvilgsniai į literatūrą.
• Nauji leidiniai.
• Kultūrinė kronika.
• Akademinės prošvaistės. 1

Biblinė tema domino daugelį 
rašytojų. Amerikoje šia tema 
leidiniai susilaukia labai dide
lio pasisekimo, todėl nenuosta
bu, kad Manyland Books lei
dykla “Tvaną” pasirinko, pri
statydama kan. Mykolą Vait
kų angliškai kalbančiam skai
tytojui. Puikiai išleistam, gal 
būt gražiausiai išleistam iš visų 
kan. Myk Vaitkaus raštų, lei
diniui įvadą parašė lietuvių li
teratūros bičiulis, daug kur kal
bąs apie lietuvių literatūrą sa
vo studentams, anglų kalbos 
profesorius Charles Angoff. 
“The Deluge" išvertė Albinus i niais nubrėždamas pirmąjį lie-

Baranauskas, praėjusių metų taus ir griaustinio prasiveržimą. 
“Draugo” romano konkurso lai-: Ba gdamas savo įvadą. Charles 
mėtojaS. ' ‘

Savo įvade prof. Angoff ra
šo, kad biblinės temos domino 
daugelį menininkų, muzikų ir 
architektų, skulptorių, literatų. 
Du biblinėm temom romanai 
yra gavę net Nobelio premijas, 
kurių vienas yra “Barabas”. 
(Šis romanas, kaip žinoma, yra 
išverstas ir į lietuvių kalbą.) 
Savo įvade prof. Angoff teigia, 
kad tai tema pasaulinio masto, 
nes kas gali būti baisiau už pa
saulio sunaikinimą, ir tokie ka
taklizmai galimi kiekviename 
šimtmetyje.

Atomo generacijos metu Myk. 
Vaitkus savo visą tą katakliz
mą atskleidžia dviejų vadovau
jančių asmenų konfliktu. Žino
ma, taip pat tarp tų kovojan
čių asmenų yra ir meilės isto
rija. Myk Vaitkaus 
žmonės ir veikėjai yra tikri ir 
pilnakraujai. Jis taip pat pui
kiai pavaizduoja čia pačios ne
laimės pradžią, tikrais brūkš-

Angoff teigia, kad “The Delu
ge” atpasakoja didingą biblinį 
įvykį šių dienų išsireiškimais 
ir vertėmis. Knyga, kaip roma
nas, yra jaudinanti, ka;p pa
sakojimas — reikšminga. Ji pra
sikiša kaip viena šių dienų tik
rai vertingų beletristikos (fic- 
tion) kūrinių”.

Romanas yra trijų dalių, jis 
yra čia trumpesnis negu lietu
viškoj versijoj, be to, dėl savo 
geresnio išleidimo daug leng
viau skaitomas. Be abejo, ši 
knyga susilauks amerikiečių 
tarpe dėmesio, nes biblinės te
mos yra amžinos ir jos lygiai 
tinka šiam metui, kaip jos bu
vo aktualios prieš tūkstantmetį.

Malonu, kad mūsų produkty
vų rašytoją, iki šiol tebeturti- 
nantį mūsų literatūrą, dabar 

romane pažins ir amerikiečiai, kurių 
tarpe jis turi taipgi nemaža 
draugų, juo labiau, kad ši te
ma visiems suprantama ir nesą- 

I lygojama vietos ir laiko aplin- 
į kybių.

Knyga labai gražiai išleista, 
puikus Pr. Lapės aplankas, įriš
ta į kietus viršelius, yra parū
pintas kongreso numeris, 172 
psl., kaina 3.95 dol. Graži ang- 

į ška: skaitančiam šventinė do
vana. Gaunama ir “Drauge".

P. Svilius

Knygos viršelis, pieštas Pr. Lapės

C*

Pasaulio lietuvių bendruo
menės paskelbtieji Jaunimo 
metai, oficialiai jau buvo pra
dėti Kanados Lietuvių jauni
mo kongresu spalio 9 d. To
ronte. Jaunimo metų veiklos 
kreditan taipgi galima įrašyti 
ir jaunimo nic.atyva sureng
tos laisvės demonstracijos 
New Yorke. Ir visa tai jau 
yra labai gera pradžia. O ir 
likusiam laikui veiklos kryp
tys ir pobūdis jau yra bend
ra s bruožais paskelbti net at
skirų mėnesių rėmuose. Ta
čiau, mąstant apie konkrečias 
darbo ir norimo pasiekti re
zultato detales, kyla ir klau
simas: kas, ką ir kaip turės 
padaryti sunkaus, įtempto ir 
kasdieninio, daugiau ar ma
žiau individualaus darbo kon
tekste, o ne vien tik iškilmin
gojo pamušalo deklaracijose.

Tikime, kad čia didelių sun
kumų nebus su visuomeniniu, 
pramoginiu, bei masiniu pa
sirodymu. Šitokio pobūdžio su
manymai mūsuose vis dar 
pravedami pakankamai paki
liai, pas ekiant ir visai neblo
gų rezultatų, nesgi ir paruo
šos jėgos bei aktyvumas daž
nai tik šia kryptimi ir sukon
centruojamas.

Šį kartą tačiau džiugu, kad 
Jaunimo metų didžiausio įvy
kio — Jaunimo kongreso pla
nuose nepamiršta ir grynai 
kultūrinis - kūrybinis aspek
tas. Kongreso dienų iškilmėse 
Chicagoje planuojama ir jau
nųjų dailininkų paroda, ir kon
certas, ir literatūros vakaras. 
Sveikintinas kongreso organi
zatorių dėmesys visoms šioms 
kūrybinėms sritims.

Tik šia proga norėtume čia 
ypač užakcentuoti ir pažadin
ti tiesiog padvigubintą rūpes
tį mūsų grožinės literatūros 
ateitimi. Kodėl? O todėl, kad, 
sakysim, mums gana lengvai 
priauga jaunųjų dailininkų, 
vokalistų, instrumentalistų, ar
chitektų, vienokios ar kitokios 
srities daktarų bei profesorių. 
Tai visai natūialu. Jie auga ir 
bręsta be kokio nors ypatin
go mūsų pačių lietuviškojo rū
pesčio, nes juos mums bran- 
d na kiekviena šio krašto ati
tinkama mokykla. Vienintelis 
čia mūsų rūpestis, kad jie gy
venime nenubyrėtų nuo savo 
lietuviškosios bendruomenės į 
visai svetimą sterblę, kad jie 
savo profesiniais, o ypatingai 
kūrybiniais laimėjimais dalin
tųsi su savo tauta ir kalbėtų 
jos vardu.

Kitaip yra su rašytojais. 
Mums čia visų pirma rūpi jau
nos kartos lietuvis rašytojas, 
rašąs lietuvių kalba. O tokio 
mums, deja, jokia kolegija ir 
joks universitetas specialiai 
neužaugins. Tokiam užaugti 
mes- patys turime sudaryti 
bent kiek pakenčiamas sąly
gas, turime ypatingu dėme
siu skatinti naujos plunksnos 
gimimą, kiekvienam literatūri
niam talentui, lyg besisklei
džiančiam pumpurui, negailėti

bičiuliškos ir žmogiškos, kul
tūringos ir lietuviškos šilu
mos.

Kad yra pats laikas mūsų 
literatūros prieaugliu susirū
pinti, jau rodo ir visa eilė bau
ginančių pavojaus ženklų. Juk 
normaliai besivystančioje lite
ratūroje tarp 20 ir 30 metų 
amžiaus jaunieji rašytojai jau 
sukuria nemaža išliekančių 
kūrinių arba bent jau įsidė
mėtinai išryškėja talentingų 
plunksnų nauji braižai. Gi čio
nykštėje mūsų situacijoje pa
čiu jauniausiu, jau rašytojo 
vardo vertu kūrėju, tur būt, 
reikėtų laikyti Kazį Almeną. 
Betgi ir jis šiemet persirito 
jau per trisdešimt metų. O 
kur bent vienas kitas jaunes
nis už jį? Jų nebėra. Va, čia 
ir kyla nejaukus klausimas: 
kas gi skaitys kūrybą tame 
užplanuotame Jaunimo kon
greso literatūros vakare ?

Liūdna buvo girdėti, kad 
ir šiemetinio Lietuvių studen
tų sąjungos suvažiavimo lite
ratūros vakare savo raštus 
turėjo skaityti, jeigu dar ne 
seneliai, tai toli gražu jau ne 
studentiško amžiaus literatai. 
O kur pačių studentų kūrybi
niai - literatūriniai užmojai, 
kurie tokiomis progomis šalia 
vyresniųjų galėtų pasirodyti 
visai nerausdami? Deja — jų 
nėra. Kad jų atsirastų ir kad 
Jaunimo kongreso literatūros 
vakare neskaitytų vien vete
ranai, turėtų būti visų mūsų 
ir ypač kongreso organizato
rių rūpestis.

Kaip paskatų ir kaip prie
mone, manytume, vertėtų iš
bandyti poezijos ir novelės 
konkursą jaunimui. Sakysim, 
tokį konkursą Jaunimo metų 
proga paskelbia pati Lietuvių 
bendruomenė. Poezijos ir no
velės konkurso laimėtojamB 
premijos iškilmingai galėtų 
būti įteiktos tame pačiame 
kongresiniame literatūros va
kare. Laureatai ten pat ir per
skaitytų savo premija atžy
mėtus kūrinius. Visa tai būtų 
jau paties jaunimo gal ir vai
singas literatūrinis bruzdėji
mas. Ir ką gali žinoti, gal vie
nam ar kitam konkurso daly
viui, juo labiau jo laimėto
jams, toks faktas turėtų net 
lemiamos reikšmės ateičiai. 
Juk, kiek teko sužinoti, var
gu ar šiandien beskaitytume 
tą patį Kazį Almeną, jeigu jis 
nebūtų kone pirmu bandymu 
laimėjęs skautų akademikų 
kadaise skelbtąjį novelės kon
kursą. Gi jo amžiumi užbaigti 
laisvojo pasaulio lietuvių lite
ratūros puslapius būtų toli 
gražu dar per anksti. Todėl 
Jaunimo metais kaip tik rei
kia neatkištinių pastangų ir 
rūpesčio mūsų čionykštės lite
ratūrinės raidos tęstinumui 
užtikrinti pačiose jauniausiose 
plunksnose, kurių suradimas 
ir parodymas kongrese ir bū
tų jau ne vien tik deklaraci
nis, bet visai konkretus, reikš
mingai įkūnytas faktas.

h. bn
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ŠITUO PANEIGIAME ISTORIJOS PASMERKIMĄ
"Lietuvių beletristikos antologijos" antrąją dalį peržvelgus

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS
ANTOLOGIJA. II dalis. Redagavo 
Bėra. Brazdžionis ir Ben. Babraus- 
kas. Lietuviškos knygos klubas, 
1965. 700 psl., kaina $10.00. Gau
nama "Drauge”.
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R. ŠILBAJORIS

Bernardo Brazdžionio ir Be
nio „Babrausko redaguotą ant
rą lietuvių beletristikos antolo
gijos tomą reikia su džiaugsmu 
pasitikti jau vien dėl to, kad 
kiekvienos lietuviškos knygos 
pasirodymas plačiam ir sveti
mam Vakarų pasauly yra svar
bus mūsų laimėjimas. Tuo mes 
paneigiame istorijos pasmerki
mą išnykti be pėdsako svetimų
jų minioj ir drąsiai užtvirtina
me, kad tikrovė susideda ne tik 
iš to, kaip įvykiai klostosi ir 
kas likimo lemta, bet ir iš to, 
ką mes patys veikiame, kiek 
gerbiame savo pačių kūrybinį 
žodį.

Norisi redaktoriams padėkoti 
už tai, kad taip plačiai apžvel
gė lietuviškos beletristikos aki
ratį ir antologijon įjungė eilę 
rašytojų, reikšmingai prisidėju
sių prie mūsų literatūros išsi
vystymo, bet jau pusiau nu
grimzdusių katastrofiškų trem
ties įvykių išjudintuose laiko 
smėlynuose. Kūrėjo žodis gyve
na ne tik žmonių sąmonėj, bet 
ir spausdintam puslapy, o an
tologijos uždavinys iš dalies ir 
yra įamžinti ateities kartoms 
tėvų atliktą kūrybos darbą.

¥
Iš kitos pusės, toks dokumen

tinis antologijos pobūdis slepia 
savyje ir pavojų, kad pats rin
kinys gali pavirsti archyvine 
medžiaga, įdomia tiktai litera
tūros istorikams, bet ne šian
dien bręstančiam lietuviškam 
jaunimui, kuris, su viso pasau
lio kūryba susipažinęs, patrioti
nės nostalgijos nevaržomas, bus 
negailestingas mūsų literatūros 
teisėjas. Knygą pavarčius, iš 
karto krinta į akis tai, kad vi
siems rašytojams — svarbiems 
ir smulkiems _  paskirta maž
daug tiek pat vietos. Toks “be
šališkumas” iš tiesų tik iškrai
po tikrovę, nepatenkindamas 
nęi vyresnio žmogaus, kuriam 
sunku patikėti, kad, sakysim, 
Kazys Kiela vertas daugiau vie
tos (10 psl.), negu Ieva Simo
naitytė (8 psl.), nei būsimo 
skaitytojo, kuris, pasimetęs pa 
vardžių gausybėje, neatkreips 
tinkamo dėmesio į tikrai ryš
kius talentus. Gal būtų tikslin-

Bijodami 
mūsų Ii- 
galutinėj 
nepasiti-

giau svarbiems rašytojams pa
skirti po 40—50 puslapių ir vi
sai išleisti kai kuriuos mažiau 
reikšmingus vardus, 
apkarpyti smulkesnes 
terafūros šakeles,mes 
išvadoj tik parodome
kėjimą ir paties medžio sveika
ta ir gajumu.

Tiesa, įžanginiame žodyje Be
nys Babrauskas šiek tiek api
būdina samprotavimus, kuriais 
vadovautasi antologiją suda
lant, bet juose nesimato labai 
didelio nuoseklumo ar log’kos. 
Sakoma, kad pirmoj eilėj ne
vengta “dėti Lucs kūrinius, ku
rie betarpiškai vaizdavo nepri
klausomybės apraiškas” — tą, 
anot Babrausao, “svajonių ide 
alą”. Taigi, išeitų, kad estetinis 
elementas, pilnesnis iškilių, ra
šytojų pristatymas, atranką 
darant, reiškė mažiau, negu tam 
tikro laikotarpio atvaizdavimas, 
kad istorija buvo svarbesnė už 
literatūrą. Tačiau, atsisakyda
mas pristatyti “Lietuvoj pasi
rodančius vardus”, autorius jau 
išeina iš priešingo taško: “jų 
partinei beletristikai joks Litera
tūrinis mastas netinka”. Be to, 
dar pridedama, kad “neįtrauk
tųjų tarpe yra nemaža tokių, 
kurie jau žinomi savo knygo
mis”, nepaaiškinant, kodėl. 
Sprendžiant pagal antologijoj 
pritaikomą chronologinį princi
pą, galima spėti, kad šitie ne
atstovaujamieji yra dar labai 
jauni ir, tur būt, pateks į se
kantį tomą (kurio pasirodymo 
leidžiama tikėtis), bet tada ne
aišku, kodėl pvz. J. ir A. Mekai, 
kurių čia nėra, turėtų sekti po 
Kazio Almeno, šičia reprezen
tuojamo, nežiūrint to, kad ji
sai už juos gerokai jaunesnis.

¥

Rinkinio vertę žymiai pake
lia redaktorių atliktas kruopš
tus ir didelis darbas, paruo
šiant trumpas esminių žinių 
santraukas apie kiekvieną ra
šytoją. Mūsų tarpe nedaug te
turime žmonių, kuriems užtek
tų talento ir patyrimo tokiai 
informacijai surinkti ir per
teikti. Tačiau, priekabių ieš-

kant, norėtųsi pageidauti, kad 
redaktoriai būtų visur sistemin
gai nurodę, iš kokio veikalo ar 
rinkinio paimti antologijoj 
spausdinami dalykai, nes čia 
vietomis tokia informacija duo
dama, o vietomis — ne. Kar
tais, įvadą skaitant, apie rašy
toją susidaro vienoks įspūdis, 
o jo kūrybos pavyzdį — kitoks. 
Kad ir Petras Tarulis; įvade 
jis aprašomas kaip įdomus ke- 
turvėjininkas, naujų formų ban
dytojas, o novelė “Sidabrinis 
laikrodis” visai šito “keturvė- 
jiškumo” neparodo. Ir patys 
apibūdinimai kartais nėra visai 
neginčytini. Kažin, pavyzdžiui, 
ar galima sakyti apie Antaną 
Škėmą, kad jis yra “užfiksavęs 
įdomių nekontroliuojamos im- 
ptovizacijos minčių bei vaizdų 
liejinį”. Kad įdomu, tai tiesa, 
bet sunku būtų sutikti, kad Škė
mos “improvizacijoms” trūksta 
kontrolės. Kartais gi rašytojai 
apibūdinami nieko nesakančiais 
žodžiais. Aloyzas Baronas apra
šomas kaipo “turįs savą saki
nį, savą stilių, savą tematiką 
bei problematiką, savų veikėjų 
kolekciją”. Aukso žodžiai, bet 
ką jie reiškia? Jei visi kiti ra
šytų svetimais sakiniais ir tu
rėtų svetimų veikėjų kolekcijas, 
tai galima būtų pripažinti, kad 
Baronas čia ryškiai ir prasmin
gai charakterizuojamas. Pasitai
ko ir stiliaus nevienodumų: vie-

(Nukelta į 2 psl.)
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Pluoštas prof. J. Žilevičiaus atsiminimų

Pirmą kartą sutikau M. K. 
Čiurlionį 1908 metų vasarą 
Plungėje. Buvau tada vos 16 
metų jaunuolis, gi Čiurlionis jau 
baigęs dviejose konservatorijo
se (Varšuvoje ir Leipzige) kom
poziciją, o pirmojoje net beveik 
įsigijęs pianisto specialybę. Jis 
tą vasarą jau buvo susižieda
vęs su Sofija Kymantaite, ten 
atostogavusia pas motiną, šei
mininkavusia pas brolį dekaną 
kun. V. Jarulaitį. Zosė (taip ją

Šiame numery:
Kalėdos mūsų poezijoje.
Šituo paneigiame istorijos pa
smerkimą.
Pora vasarų Plungėje su i 
Čiurlioniu.
Tautos istorijos pabiros — 
1915 metai.
įsijungiant į dvasiškių ir pa- 
sauliškių dialogą.
Česlovo Grincevičiaus novelė.
Nauja ir nekasdieniška.
M. Motekaičio fortepijono re
čitalis.
A. Smetonos koncertas Bos
tone.
Kultūrinė kronika.
Moterų gyvenimas. Iš “žiemos" ciklo

r '
M. K. Čiurlionis

mes tada vadindavome) buvo 
įpratusi atostogų laiku pabuvo
ti Plungėje pas dėdę ir motiną.

1908 m. vasarą atvyko čia ir 
Čiurlionis. Pirmas įspūdis buvo 
gana savotiškas: ilgi, kiek gar
banoti plaukai vis užkrintą ant 
akių, po kaklu didelė šilkinė 
“kukarda”, didelė, gerokai krei
va nosis, savotiškai žvilgančios 
akys, veide nuolat maloni šyp
sena. Kalbėjo ramiai, su hu
moro priemaiša, dažnai komp- 
likuotesnių minčių reiškimui 
griebdavosi lenkiškų sakinių. 
Šiam kalbėjomės visada lietu
viškai. Mes v:.n tada jau žino
jome. kad č’urlionis yra didelis 
menininkas, o jo išvazda mus 
jaunuosius labai veikdavo (ta
da ten buvo dar jaunas vika
ras kun. M. Stasiulionis ir kiek 
vyresnis kun. Kuprevičius). Val
gant visi jam duodavome prie 
stalo pirmenybę kalboje, išsky
rus dekaną, kuris su Čiurlioniu 
daugiausia ir kalbėdavosi. Zosė, 
prie stalo sėdėdama, tai raudo
nuodavo, tai prakaituodavo, vis 
ryte rydama savo sužieduotinio 
pasisakymus, o tuo pačiu juo 
didžiuodamasi.

man drąsą pradžioje leis- 
juo į pokalbius. Bet ka- 
susitikdavome kasdien,

Čiurlionis kalbėdavo apie sa
vo keliones po Europą, Kauka
zą ir kt. vietas. Mums visa tai 
būdavo be galo įdomu. Jis labai 
ryškiai ir su humoro priemaiša 
mokėdavo nepaprastai vaizdžiai 
tas keliones nupasakoti, rodos, 
būtum drauge su juo ten kelia
vęs. Mhn nepaprastai imponavo 
jo savotiška išvaizda, kuri ir

atėmė 
tis su 
dangi 
apsipratau. Vėliau jis man la
bai dažnai ir daug kalbėdavo 
apie muziką. Visa tai man bu
vo labai naudinga, nes jau bu
vau gerai apsipažinęs su Bacho, 
Beethoveno, Chopino ir kita kla
sine muzika, grodamas ansamb
lyje, kuris buvo ten susidaręs 
iš kunigaikščio Oginskio orkest
ro likučių. Todėl aš ir stengiau
si kalbą šia tema su juo palai
kyti. Jo pokalbiai labai mane 
veikė, jie skatino mane važiuo-, 
ti studijuot į Varšuvos konser-

I /atoriją. 1911 m. aš ir pradė- 
au per kelerius metus bent po- 
■a. mėnesių vasaros laiku ten 
pastudijuoti.

¥
Kai Čiurlionis atvykdavo į 

Plungę, dekanas pavesdavo jam 
visą didelį svečių kambarį. Čia 
Čiurlionis užpildydavo jį atsi
vežtais pave kslais, juos dar tai
sydavo, naujus kurdavo. Dau
giausia jis sukinėdavosi prie 
paveikslo “Rex”. Kai kurdavo, 
tomis dienomis pietauti neida
vo, tik Zosė, tyliai įėjusi kam
barin su valgiu, palikdavo pie
tus jo “atelje” ant staliuko. Ap
lamai pas dekaną lankydavosi 
daug svečių, bet į Čiurlionio kū
rybos kambarį šeimininkas sve
čių hevesdavo. Bet kai kurią 
dieną Č urlionis atsipalaiduoda
vo nuo darbo, jis pats pakvies
davo svečius pasižiūrėti jo pa
veikslų.

(Nukelta į 2 psl.)

poeziįoįe

J. BALTRUŠAITIS / AMŽIŲ ŽVAIGŽDYNAS

Į Kalėdų žilą naktį aš žiūriu —
Daug beglobės žemės žiburių,
Daug žvaigždžių, žvaigždynų aš matau, 
Jų stebuklas, aklas kurmi, — tau!

Kur tik žvelgsi, žėri atdarai 
Aukso bokštai, arkos, aukurai —
Ar nemoki melstis, negali, 
Mano žemės prote, nebyly?

Vien žvaigždžių nakties tyla pilna!
Va, ant žemės veržiasi viena!
Va, kita! Greičiau praverk duris — 
Bus, kaip ji, ir tavo žiburys...

JONAS AISTIS / KŪČIOS

O kaip balta dabar jinai. tė\ynė, 
Po sniego apklotu užmigusi plati, 
Lyg apsigobus žėrinčiais žvaigždynais 
Nežemiška, šventa ir nuostabi naktis...

Kai kur išbėgus stypteli eglutė
Iki mėnulio veido šypsančio nakčia: 
Sniegų lig žemės nulenktos šakutės, 
Dangun viena viršūnė šauna vilyčia...

Gumšuoja miškas. Kur-ne-kur trobelė 
Atakusi nykiai švitėjančiais langais, 
šerkšnoj liepsnoja deimantų ugnelės,

Tarytum plazdančios ant stalo žvakės 
Ar lyg vaikų maldoj nušvitę akys, 
Sustojusių Kūčių džiaugsmingai įžangai...

ANTANAS JASMANTAS / TRYS KARALIAI

Mūs nerimas Tavęsp keliauja 
Sunkiu keliu
Kaip tie ten trys
Iš svetimų šalių.
Bet ar jisai išdrįs
Kaip tie ten trys
Suklupt ties tavo tvarteliu?

Ir tylūs, tylūs mes sustojam,
Ir mes, ir mes iš svetimų šalių.
Bet kai tik rytmečio šiaurys
Budėjimo mūs naktį nuvarys,
Vėl žengsime Tavęsp kaip tie ten trys 
Kitu, ak jau kitu keliu.

HENRIKAS NAGYS / DIDŽIOJI NAKTIS

Kai Jis pravėrė pirmą kartą kūdikio akis — 
dangus su žvaigždėmis jose paskendo...
Ir Jis žiūrėjo: —
kaip Motinos ir Tėvo bailios rankos 
Jo kūną segė kailiais, nes naktis 
buvo šalta ir didelė:

joje sutilpo bokštai miegančiais varpais,
ir aukštos trapios palmės,
sutikusios atjojančią karalių eiseną:
ir žėrinti žvaigždė, kurią kažkas ant delno 
padėjęs nešė dangumi...

...Tokia didžiulė buvo ta naktis.
Bet Vaiko akys buvo dar didesnės:
ir tokios naktys — kaip žuvis gelmėn — jose paskęsta.

Iš “žiemos" cikloM. K. Čiurlionis
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VISUOTINIO BAŽNYČIOS SUSIRINKIMO KREIPIMASIS Į MOKSLININKUS
IR

KULTŪRININKUS
Prieš išsiskirstydamas, Visuo

tinis Bažnyčios susirinkimas 
specialiu žodžiu kreipėsi į viso 
pasaulio mokslininkus bei kul
tūrininkus. Kreipimosi tekstą 
iš Šv. Tėvo rankų priėmė pran
cūzų filosofas Jacųues Maritain, 
rašytojas Jean Guitton ir len
kų mokslininkas Stefan Swie- 
zawki. Visuotinio Bažnyčios su- 
sirinkmo vardu uždarymo iš
kilmėse kreipimąsi prancūzų 
kalba skaitė kanadietis kardino
las Leger:

“ Ypatingą sveikinimo žodį 
skiriame jums, mąstytojai ir 
mokslininkai, žmogaus, visatos 
ir istorijos tyrinėtojai, jums vi
siems, kurie tartum maldingi 
keliauniųkai veržiatės į šviesą, 
ir tiems, kurie sustojo šioje ke
lionėje, pavargę, nusivylę, ne
atradę.

Dėl ko kaip tik jums skiria
me šitą ypatingą sveikinimą ? 
Dėl to, kad ir mes visi, vysku
pai ir kiti susirinkimo tėvai, 
čia susirinkome ieškoti tiesos. 
Visos mūsų pastangos per šiuos 
ketverius metus siekė ne ko ki
to, kaip tik kuo giliau ir kuo 
atidžiau ištyrinėti Bažnyčiai pa
tikėtąsias tiesas, kuo ištikimiau 
ir tobuliau paklusti dieviškajai 
tiesos Dvasiai.

Šitame kelyje į tiesą mes ne
galėjome nesusitikti jūsų. Jūsų 
kelias yra drauge ir mūsų 
kelias, — pabrėžia Visuotinis 
Bažnyčios susirinkimas savo žo
dyje mokslininkams. — Jūsų 
takai niekuomet nėra mums 
svetimi. Mes esame jūsų moks
linio pašaukimo draugai, esame 
jūsų pastangų šalininkai, mes 
pirmieji stebimės jūsų laimėji
mais ir, kai tiktai reikia, mes 
esame visuomet pasirengę jus 
padrąsinti ir sustiprinti nepasi
sekimuose.

Taigi ir jums mes turime ką 
pasakyti, — sako Visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo tėvai vi
so pasaulio mokslininkams. — 
Štai mūsų žodis: tęskite savo 
tyrinėjimus, nepasiduodami nuo
vargiui, niekuomet nenusivilki
te tiesa! Prisiminkite vieno iš 
didžiųjų mokslo draugų šv. Au
gustino žodžius: "Tyrinėkime, 
trokšdami atrasti; ir atraskime,

trokšdami vis giliau tyrinėti”. 
Laimingi tie, kurie, atradę tie
są, nesiliauja toliau tyrinėję, 
siekdami ją atnaujinti, vis gi- 
l:au pažinti ir perteikti kitiems. 
Laimingi ir tie, kurie, dar ne
atradę tiesos, eina į ją atvira 
širdimi. Pasinaudodami šios die
nos šviesa, jie teieško rytojaus 
šviesos, kol pasieks visą švie
sos pilnybę!

Bet niekuomet neužmirškite:
sugebėjimas mąstyti yra ne tik
tai d dėlė privilegija, bet, visų 
pirma, didelė pareiga. Vargas 
tam, kuris laisva valia užmer
kia akis šviesai! Sugebėjimas 
mąstyti yra taip pat didelė at
sakomybė! Vargas tiems, ku-
rie visokiais būdais stengiasi 
aptemdyti žmogaus dvasią, ku
rie ją pripddo tuščiu pasididžia
vimu, ją klaidina ir iškreipia! 
Koks kitas gali būti pagrindi
ni s dėsnis mokslo žmogui, jei
gu ne šitas: stengtis mąstyti 
teisingai ?

Dėl to, nė kiek neapsunkinda
mi jūsų žingsnių, nenukreipda
mi jūsų žvilgsnio nuo pagrindi
nio tikslo, mes norime jums
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prieš akis uždegti savąjį nuo
stabų žibintą: tikėjimą: Tasai, 
kuris jį mums patikėjo, yra 
aukščiausios tiesos Mokytojas, 
yra tasai, kuris vienas galėjo 
pasakyti: “Aš esu pasaulio švie
sa, aš esu kelias, tiesa ir gyve
nimas”.

Ta: žodis, kuris liečia ir jus. 
Šiandien, kaip gal dar niekuo

Visuotinio Bažnyčios susirinkimo 
žodis pasaulio menininkams

V suotin o Bažnyčios susirin
kimo uždarymo iškilmėse gruo
džio 8 d. trys meno pasaulio 
atstovai: poetas Ungaretti, ar
chitektas Nervi ir muzikas Ma- 
lipiero — iš Šv. Tėvo rankų pri
ėmė susirinkimo kreipimąsi į 
viso pasaulio menininkus. Krei- 
p.mosi tekstą visų vyskupų var
du prancūzų kalba skaitė belgų 
kardinolas Suenens: 

Ada Korsakaitė - Sutkuvienė šv. Kristupas

met, ačiū Dievui, yra visu aiš
kumu pasirodęs tas vidinis ry
šys, ta gili harmonija, kuri jun
gia tikrąjį mokslą ir tikrąjį ti
kėjimą. Tiek tikėjimas, tiek 
mokslas tarnauja tai pačiai di
džiajai vienintelei tiesai. Nesu- 
kliudykite šio taip brangaus 
mokslo ’r tikėjimo susitikimo. 
Pasitikėkite tikėjimo tiesomis,

“Kreipiamės į jus, meninin
kai, — kalbėjo kardinolas, — 
į j.is poetai, rašytojai, tapyto
jai. skulptoriai, architektai, mu
zikai, aktoriai. Jūs esate gro
žio dvasios atstovai ir grožio 
skelbėjai. Jums visiems Bažny
čia iš šito Visuotinio susirinki
mo sako: Jei esate tikrojo me
no draugai, jūs esate mūsų 
draugai!

Jau nuo seniausių laikų Baž
nyčia yra su jumis sudariusi 
sąjungą. Jūs pasta tėte Bažny
čiai maldos namus ir juos iš- 
puošėte, jūs meniškai išreiškė
te jos dogmas ir praturtinote 
jos liturgiją. Jūs padėjote Baž
nyčiai jos dieviškąjį mokslą iš
reikšti formų bei vaizdų kalba, 
jūs padėjote apčiuopiamai pa
justi nematomąjį pasaulį.

Kaip vakar, taip ir šiandien 
Bažnyčiai reikia jūsų, Bažnj’čia 
kreipiasi į jus. Bažnyčia jums 
sako: neleiskite sugriūti tai są
jungai, kuri yra buvusi viena 
iš vaisingiausių. Atverkite sa
vo sielas šventosios Dvasios 
veikimui.

Šitam pasauliui, kuriame gy
vename, reikia grožio, kad jis 
nenugrimstų į nevilties tamsą. 
Kaip tiesa, taip ir grožis žmo
nių širdis pripildo džiaugsmu. 
Tai brangus turtas, kurio lai
kas nesunaikina, kuris ta pa
čia nuostaba apjungia kartų 
kartas. Dėl to dėkojame meną 
kuriančioms jūsų rankoms...

Tos meną kuriančios rankos 
tebūna švarios, neieškančios sa
vo naudos. Prisiminkite, kad 
esate grožio saugotojai pasau- 
lyje. Jau vien tai turėtų pa- j žodžiu”.

nes jos yra galutinė žmogaus 
proto atrama. Tikėjimo švieso
je greičiau atrasite tiesą, pilnu
tinę tiesą. Tai yra linkėjimas, 
padrąsinimas, tai yra viltis, ku
rią jums išreiškia, prieš išsi
skirstydami, viso pasaulio vys
kupai, susirinkę Romoje Visuo
tinei konsilijai”.

E. Marčiulionienė Šv. Jonas
Krikštytojas (majolika)

kelti jūsų širdis, kad nepasi
duotumėte bevertėms vilionėms, 
keistenybių bei netinkamų iš
raiškų ieškojimui.

Būkite visuomet ir visur ver
ti jūsų didžiojo idealo ir būsite 
verti Bažnyčios, kuri šiandien į 
jus kreipiasi šiuo draugiškumo, 
išganymo, malonės ir palaimos

METŲ DERLIŲ SEIKĖJANT
Su 1965 metais užbaigiame 

mūsų tautos istorijoje tokį vie
nintelį kultūrinio darbo dvide
šimtmetį svetimame, bet lais
vame pasauly. Kai 1945 metų 
vasarą ir rudenį benamių sto
vyklose Vakarų Europoje bu
vo pradėta organizuoti mūsų 
chorai, dramų spektakliai, bu
vo imta leis ii laikraščiai, žur
nalai, poez jos, beletristikos ir 
mokslo knygos, pasišauta 
rengti meno parodos, vargu ar 
kas tada pagalvojo, kad užsi
motam darbui tęstinumą rei
kės svetimose padangėse išlai
kyti visą dvidešimtmetį ir dau
giau.

Dėl istorijos mums primes
to paties dvidešimtmečio sve- 
čiojoje jokio jubiliejinio 
džiaugsmo nėra prasmės ir be
ieškoti. Esmėje tai yra sunki 
ir baisi nelaimė netekti gimto- 
s.os žemės po savo kojomis, o 
jau tiesiog tragiška, kai pali
kimo akimirka virsta ištisais 
dešimtmečiais.

Tačiau tremties našta leng
vėja, net žiebiasi ir savotiš
kas sukakties džiaugsmas, kai, 
permetęs žvilgsniu metus, pa
matai, jog vis dėlto tam kul
tūriniam - kūrybiniam darbui, 
kuriam taip entuziastingai bu
vo ryžtamasi pirmaisiais po
kario metais, dar ir šiandien 
daugelio nei rankos, nei širdis 
nėra atšalusios. O ką jau be
kalbėti apie krūtinę užliejantį 
šiltą jausmą, kai pamatai pa
rodą dailininko, perskaitai pui
kią knygą rašytojo ar išklau
sai koncertą muziko, kurie dar 
tik pradžios mokyklos amžiuje 
kadaise paliko gimtąją žemę. 
Toaių, pasakytume, negęstan
čių žiburių blykstelėjimas jau
niausioje mūsų kartoje stipri
na visos Pasaulio lietuvių 
bendruomenės žingsnį į pa
skelbtuosius Jaunimo metus 
ir didina viltį savųjų talentų 
neužkasti svetimose rugienose, 
o juos ir ateinančiuose dešimt
mečiuose brandinti tik bend
rajam lietuvių tautos aruodui. 
O tai ir yra pati didžiausia ir 
ateičiai išliekanti mūsų čia bu
vimo prasmė.

¥
Gi stabtelėjant tik prie 1965 

metų kultūrinio - kūrybinio 
balanso ir vien tik pačias 
s.aiiiomenas sužymint, pavar
ai, ų ir įvykių eilė toli gražu 
neišs.tenka tik v.enoje ar ant
roje rašto eilutėje.

Jau vien grožinės literatū
ros leidinių antraštes perbė
gant, pamatysime, kad pra
ėjusieji metai ir knygų gau
sa ir jų kokybe neatsiliko nuo 
visos eilės ankstesniųjų. Gi kai 
kurios knygos buvo tiesiog iš
skirtinės vertės ir savo temos 
ir savo formos prasme. Sitai 
turint minty, ypač poezijoje 
reikia pabrėžti debiutinį, bet 
sodraus brandumo, religinės 
minties ir lietuviškų poetinių 
įvaizdžių sklidiną Antano Jas- 
manto rinkinį "Gruodą”, o 
taipgi paskutiniu ir jau pomir
tiniu savo kūrybos žodžiu 
skambantį Algimanto Mackaus 
rinkinį “Chapel B”. Įdomu var
tyti ir kristalinin žodžio tau- 
puinan ir žodžio branduolio 

grynuman pasinešusią D. Sa- 
dūnaitės poeziją knygoje “Kai 
tu arti manęs”, o mūsų lyri
kos veterano Mykolo Vait
kaus plunksna net šviežiai 
paįvairėjo naujame rinkiny 
“šerkšno sidabras”. Metų už
sklandai dar suskubo naują 
rinkinį Anglijoje atspausti pas
taraisiais metais ypač produk
tyvus Vladas Šlaitas, pavadin
damas knygą “Širdies paguo
dai”. Jau rišykloje ir tikriau
siai su 1965 metų data išlei
džiamas ir Henriko Radausko 
visos kūrybos lobis vienoje 
knygoje “Eilėraščiai”, kurioje 
įtelpa ir naujas poeto rinkinys. 
Taigi mūsų poezijos derlius 
1965 metais yra ypač brandus.

Prozos baruose išleista 
“Draugo” konkursą laimėjusio 
Albino Baranausko romanas 
“Karklupėnuose”. Tai skaidriu 
pasakojimu srūvantis ligšioli
nio novelisto romanas. Pernai 
mūsų literatūroje stambiu dvi
tomiu romanu debiutavęs Ka
zys Almenas šiemet pasirodė 
ir su čionykšte Amerikos bui
timi bei jos dvasia persunktu 
novelių rinkiniu ‘Bėgiai”. Ne 
vieną prajuokino ir R. Spalio 
feljetonų knyga “Tarp dan
gaus ir žemės”. Beletristikos 
kategonjon skirtume ir Myko
lo Vaitkaus naują atsiminimų 
tomą “šiaurės pašvaistė”. Ži
noma, šie atsiminimai turi tik
ros istorinės vertės, bet jie pa
rašyti tokia šviesia ir išlygin
ta grožinės prozos forma, kad 
juos nesinorėtų atiduoti vien 
tik istorijos skilčiai. Gi tik ką 
išėjęs naujausias Jurgio Gliau- 
dos romanas “Agonija”, vaiz
duojąs mūsų valstybininkus 
paskutinėmis Lietuvos nepri
klausomybės dienomis, tapo 
kaip mūsuose reta, iš rankų 
į rankas grobstoma knyga. Bet 
jau visai mūsų prozos knygų 
leidyboje neeilinis įvykis — 
Lietuviškos knygos klubo “Lie
tuvių beletristikos antologijos” 
antrosios dalies išleidimas. 
Tuo būdu leidykla lietuvių li
teratūrai dovanojo dviejų di
džiulių tomų pirmakartinę mū
sų beletristikos antologiją.

Scenos veikalų šiais metais 
išleista; premijuotoji Anatoli
jaus Kairio komedija “Viščiu
kų ūkis” ir taipgi premijuoto
ji Birutės Pūkelevičiūtės ei
liuotoji pasaka “Aukso žąsis”. 
Pranas J. Naumiestiškis de
biutavo trijų dramų knyga 
“Baisusis birželis”.

¥

Mūsų literatūroje šie metai 
ypač yra atžymėtini lietuviš
kos kūrybos pristatymu, ang
liškai kalbančiam pasauliui. 
Čia ypač yra didelis nuopel
nas Stepo Zobarsko vadovau
jamos Manyland Books leidyk
los, kuri viena parūpino ver
timus ir išleido šias mūsų ra
šytojų knygas: Vincas Krėvė 
“The Temptation” (apysaka 
“Pagunda"); Vytautas Ta- 
mulaitis “Nimblefoot the Ant 
— Her Adventures” (apysaka 
vaikams “Skruzdėlytės Greitu
tės nuotykiai”); Ignas Šeinius 
“Rejuvenation of Siegfried Im- 
merselbe” (romanas “Siegfried 
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