
ANTROJI DALIS/ 1966 M K TAI, SAUSIO MENE ŠIO 8 D. / JANUARY 8,19 6 6 / P A R T TWO N R. 6(1)

PASKUTINĖS LEMTINGOSIOS 
LAISVĖS DIENOS

Reto įdomumo Jurgio Gliaudos romanas “Agonija”

L. AIGŠTYS

NAUJŲ METŲ LINKĖJIMUS 
REALIZUOJANT

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Ni
dos knygų klubo leidinys, nr. 55, 
1965 m. Knyga 408 psl., kaina $2.50, 
gaunama "Drauge”.

*
Į tikrovę atremtų romanų 

amerikiečių literatūroj gal yra 
daugiau negu bet kur kitur. Čia 
užtinkame daugybę knygų apie 
invazijas, pralaimėjimus, laimė
jimus, kacetus, apie kovas Pran
cūzijoj ir Vokietijoj. Vienos 
daugiau, kitos mažiau atremtos 
į istoriją, tačiau jos daug gy
vybingesnės už oficialių prane
šimų rinkinius arba pagaliau 

<* tegu ir taip sausai parašytą is
toriją. Lietuvių literatūroj isto
riniai romanai ant pirštų su
skaitomi, gi tokių, kurie at
skleistų pastaruosius laisvosios 
Lietuvos valstybinio gyvenimo 
metus, neseniai Nidos išleista 
J. Gliaudos “Agonija” yra pir
moji ir pagrįstai kelianti visų 
mūsų skaitytojų susidomėjimą. 
Lietuvių tautos dauguma Lietu
vos saulėlydžio dienomis, tai 
yra agonijos metu, nebuvo in
formuota, jai buvo liepta pasi
tikėti tautos vadu ir ji, nieko 
nežinodama, su abstulbimu su
tiko skaudžiąją teisybę — Lie
tuvos okupaciją, ši J. Gliaudos 
knyga atskleidžia daug detalių, 
kaip buvo įvykdyta Lietuvos 
okupacija, kas buvo svarstoma 
ir kalbama tų, nuo kuriu vieno
kio ar kitokio laikymosi priklau
sė Lietuvos ateitį ir padėtį galį 
pasukti ėjimai.

Gyvi knygos veikėjai
Tarp autoriaus aprašomų vei

kėjų didelė daugybė dar tebėra 
gyvų. Čia yra ir artimieji prez. 
A. Smetonos giminės, aukštes
nieji valdininkai, dr. P. Mačiu
lis, rašyt. K. Pažėraitė ir eilė 
kitų, šalia jų nedidelė yra da
lis tokių, kurie, reikia manyti, 
autoriaus išgalvoti būtinam li
teratūriniam fonui suteikti. To
dėl ir įdomiausia, kad šie visi 
veikėjai gali dabar bandyti 
teigti, ar tikrai jie tuo metu 
rūkė ir ar tikrai tuo metu taip 
galvojo, kaip romane rašoma. 
Kaip minėjome, autorius, rašy
damas apie tuos sunkius įvy
kius, juos suliteratūrina, įves
damas šalutinius atskleidžia
muosius ar foną paryškinančius
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sakinius ir efektus. Pvz. kelio
nė iš Maskvos į Lietuvą taip 
vaizduojama:

— Ar jau Lietuva? — pa
klausė jis (Merkys — Red.) dr. 
Mačiulį, kuris tos nebylios ke
lionės metu sekė atsiveriantį 
apačioje žalių pievų ir mažų 
tamsių oazių (miškų) ir mels
vų oazių (ežerų) kilimą.

— Kaip tik kertame Panevė
žio - Radviliškio geležinkelio li
niją, — pasakė Mačiulis ir leng
vu rankos mostu parodė mies
tus, vieną iš dešinės, kitą iš kai
rės nuo lėktuvo.

Lėktuvas skrido kilometro 
aukštyje, ir artimas Radviliškis, 
o taip pat ir tolimesnis Pane
vėžys atrodė lyg mažyčių pilkš
vų pastatų sąvartos, su baltuo
jančiais didesnių pastatų ir baž
nyčių kontūrais.

— Kai pasieksime Kėdainius, 
— ištarė Merkys, atsilošęs nuo 
lango, — pasakykite man. No
rėčiau pažiūrėti, kaip atrodo 
mano ūkis iš lėktuvo.

Atsilošęs sėdynėje, jis užmer
kė akis. Netrukus buvo pasiekti 
Kėdainiai.

— Jau Kėdainiai, — pasakė 
dr. Mačiulis.

Merkys staiga atkuto. Su di
deliu smalsumu jis sužiuro pro 
langą. Jis tyrinėjo žvilgsniu že
mę, laukus, miškų apybraižas, 
smulkutes gyvenvietes ir jau 
užpakalyje likusius Kėdainius. 
Po minutės kitos, nusivylęs jis 
pasakė:

— Negalėjau atpažinti.

Literatūriškai čia dažnai 
įprastas vaizdas, tačiau atsimi
nus, kad Chicagoje tebegyvena 
to daugiau literatūrinio, o ne 
aną Lietuvos pavergimo tikro
vę atskleidžiančio pokalbio da
lyvis dr. Mačiulis, šis tariamai 
paprastas vaizdas iššaukia klau
simą: argi tikrai taip buvo? 
Tai yra pavojingas autoriaus 
momentas, tačiau jis įdomus ir 
intriguojąs. Žinoma, jei jau ne
būtų romanas atremtas į tikro
vę, tokio klausimo nebūtų. Pa
našiai sodriai vaizduojami ir ki
ti įvykiai, net ir anas dramatiš
kasis, nieko neišsprendęs posė
dis prezidentūroje. Visi veikė
jų judesiai, mintys, net ir tas 
gausus rūkymas, perteikti ne 
valdiškai, bet literatūriškai, ir 
todėl šie aprašymai išsiskiria

Antanas Nakas Dain°s gimimas
Iš šiandien 7 vai. vak. Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, atidaromos parodos.

Muziko žingsnis tapybon
A. Nako parodą Čiurlionio galerijoje pasitinkant

Šiandien 7 vai. vak. Čiurlio
nio galerijoje, Chicagoje, atida
roma Antano Nako tapybos 
darbų paroda. Platesnei visuo
menei Nakas žinomas kaip mu
zikas, o kaip menininką - ta
pytoją mes turėsime progos pa
žinti ir įvertinti pirmą kartą.

Jo paties manymu, tapyba 
ir muzika tarp savęs labai tamp
riai rišasi, tik išraiškos būdai 
skiriasi. Anot Nako, kiekvieno 
menininko kūryba išplaukia iš 
jo dvasios gelmių ir subrendimo. 
Pasaulio Kūrėjas įžiebė į žmo
gaus sielą neribotas galimybes, 
kurių mes patys dažnai negalim 
suvokti ir kurios padengtos tar
tum paslapties šydu.

A. Nakas tapyba domėjosi 
nuo pat savo jaunystės, tačiau 
praktiškai ją pradėjo studijuo
ti prieš aštuonerius metus. Da
bartiniu metu tapybą jis studi
juoja trečius metus Chicagos 
Meno institute. Be to, dar dir-
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įš panašių aprašymų, tilpusių 
kituose leidiniuose.

Ar tai grožinė literatūra?

Be abejo, ne vienas pastatys 
klausimą, ar tų paskutiniųjų 
dienų aprašymas yra grožinė li
teratūra ar tik publicistika? 
Manytume, kad tai yra istori
nis, nors nelabai tolimos isto
rijos, tačiau vis tiek istorijos, 
romanas, gi tokius mes įtrau
kiam į grožinės liteartūros sąra
šus. Nepaisant datų ir sprendi
mų aprašymo tikslumo, įvairūs 
šalutiniai dalykai, kaip tie ir 
anksčiau cituotieji, verčia šią 
knygą traktuoti kaip istorinį 
romaną. Tačiau iš antros pusės, 
kai kuri jau tikrai istoriškai 
tiksliai perduota medžiaga, o 
ir gale knygos pridėtas besinau
dotos literatūros sąrašas, tą va
dinamąjį literatūros aspektą su
mažina, tačiau manytume, kad 
romano pridėtinis vardas patei
sinamas.

Žvelgiant į amerikiečių lite
ratūrą, labai daug knygų yra 
apie vadinamą invaziją į Pran
cūziją iš Anglijos, taip vadina
mą “D Day”. Daugelyje knygų 
vaizduojamos invazijoj žuvusių 
karių mintys ir pokalbiai bei

ba su neseniai iš Paryžiaus at
vykusiu estų žinomu dailininku, 
buvusiu Tartu meno mokyklos 
profesorium. Šiose studijose A. 
Nakas susipažino su techniško
mis priemonėmis, o viso kito 
— polėkio ir fantazijos jam ne
trūksta. Apie savo tapybos po
mėgį jis mažai kam pasakojo
si. Tik siauras pažįstamų ir 
draugų ratelis yra matę jo spal
vingus, pilnus ekspresijos pa
veikslus.

A. Nakas vertina kiekvieną 
tapybos meno kryptį ir iš kiek
vienos daug mokosi, tačiau, jo 
manymu, apsiriboti tik viena 
kuria nors meno kryptimi savo 
darbe, sakysime, impresioniz
mu, ekspresionizmu arba abst- 
raktizmu arba kitu “izmu”, tik
ram menininkui yra pavojinga, 
nes tai galėtų reikšti ir meni
ninko stagnaciją, kurioje polė
kis, fantazija jau išsisemia ir 
sustingsta. Menininkas turi sek

jausmai, taigi viskas yra dau
giau ar mažiau fikcija, bet in
vazija tikrai buvo ir, ją vaiz
duojant, remiamasi tikrais šal
tiniais ir telegramomis, bei nu
mestų bombų ir dalyvavusių 
laivų skaičiais.

Tai, ko dauguma nežinojo
Be abejo, ši knyga turėtų su

dominti visus, kurie nors kiek 
atmena anuos siaubinguosius 
momentus, kada daugumas ži
nojo, kad kažkas vyksta, tačiau

JURGIS GLIAUDĄ

AGONIJA
romanai

J. Gliaudos knygos viršelis 

ti gyvenimą, nuolatos keistis, 
ieškoti, gal vytis nepasiekiamo 
miražo, suklupus atsikelti ir vėl 
pradėti iš naujo.

Šių laikų tikrasis menininkas 
domisi ne tik savo srities me
nu, bet ir kitos meno sritys jam 
nėra svetimos: dailioji literatū
ra, poezija, muzika yra jo kū
rybos akstinas. Jis turi viską 
patirti, visus gerus vynus išra- 
gauti. Gyvenimas sparčiu tem
pu eina pirmyn. Kartais mus 
supa klaiki aplinkuma: nusto- 
jimas tėvynės, baisūs karai, 
košmariškas komunizmas, ne
tikrumas, didelis gyvenimo 
tempas, nuasmenintas žmogus 
— visa tai veikia menininką 
ir žadina jo pasąmonėje glū
dinčius jausmus. Dėl to meni
ninkas savo išgyvenimams iš
reikšti ieško vis naujų priemo
nių.

Nevengdamas ekspresionisti- 
(Nukelta į 2 psl.)

informacijų nebuvo. Ir dabar 
visi tie kariai, policininkai, tar
nautojai ir pagaliau visi, ku
rie rūpinosi savo tėvyne, gali 
pasiskaityti apie paskutinius 
momentus.

“Agonija” ne tik dėl savo 
įdomumo verta skaityti, bet iš 
jos galima pasimokyti, ypač 
kiek tai liečia posėdžius, kurie 
ir dabar dažnai yra ne kas ki
tas, kaip brangaus laiko gaiši
nimas, kai tuo tarpu tada bent 
kultūrinių dalykų buvo galima 
išgelbėti arba bent padaryti ke
letą ateičiai reikšmingų pareiš
kimų pasauliui.

Be abejo, ši knyga susilauks 
įvairių komentarų. Knygoje au
torius nieko nekaltina, neteisė
jauja, tik vaizduoja. Išsiliekąs 
objektyvus, vienintelis komenta
ras yra min. Balučio motto, kny 
gos pradžioje, kuriame sakoma, 
kad “tas laisvės nevertas, kas 
negina jos”. Tačiau šis vienas 
komentaras tik paliudija tos 
agonijos sunkumą, į kurią, kaip 
autorius paskutiniu sakiniu tei
gia, tauta atsakė 1941 sukilimu.

Gali kai kas nesutikti dėl 
“Agonijos” literatūrinio spren
dimo, tačiau niekas jos, nebai
gęs skaityti, nepadės.

Kultūriniam mūsų veiklos 
sektoriui ir patiems kultūrinin
kams pats didysis 1966 metų 
linkėjimas būtų: KŪRYBOS! 
Iš tikrųjų, be kūrybinės ug
nies, be to nuolatinio degimo, 
nerimo, be ieškojimo naujo, be 
rimto ir neatkištinio kultūri
nės iškilmės planavimo ir be 
nusivokimo kaip visa tai pa
daryti, mūsų jau per eilę metų 
įprastas kultūrinis bruzdėjimas 
būtų tik išdykusių vaikų trum
palaikės užgaidos arba nepajė
gių senelių ilgi pasišnekučiavi
mai.

Tačiau konkretūs mūsų lin
kėjimai rašytojams, muzikams, 
menininkams tą ar kitą taip 
ar anaip rašyti, komponuoti 
ar tapyti būtų tik dar vienas 
nesusipratimas. Esame įsitiki
nę, kad kiekvienas autentiškas 
kūrėjas tokių sufleravimų iš 
šalies yra nereikalingas. Ką 
ir kaip kurti diktuoja pats jo 
turimas talentas, žodžiu, in
dividualiąją kūrybą palikime 
čia jos pačios problemoms, ne
manydami, kad savo trigrašiu 
labai daug prisidėtume prie ge
ro veikalo parašymo ar monu
mentalios skulptūros sukūrimo.

šiuo kartu būtų kur kas 
svarbiau atkreipti dėmesį į 
šių metų visos mūsų čionykš
tės veiklos lyg ir du centrinius 
reiškimosi taškus: į Dainų 
šventę ir Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresą Chicagoje vi
durvasarį ir į Paminklinės lie
tuvių koplyčios pašventinimą 
bei Lietuvių religinį kongresą 
Washingtone rugsėjo pradžio
je. Abu žiedu net dar lyg ir su
dvigubinti įvykiai savo dieno
tvarkėse turi apsčiai ir grynai 
kultūrinių punktų. Švenčių ir 
kongresų organizatoriams su
rikiuoti kultūrinę iškilmių da
lį, angažuoti jų turiniui užpil
dyti tinkamus žmones, sukel
ti entuziazmą įvykių paruošoje 
ir žiūrėti, kad iš viso to, šven
tėms pasibaigus, liktų lietuvių 
tautai ir kas nors amžinesnio, 
nėra jau taip lengva. Reikia 
patiems organizatoriams turėti 
didelės kūrybinės iniciatyvos, 
nuovokos ir talkos, darbininkų 
su plačiu kultūriniu akiračiu. 
Juk tokių susibūrimų apgal
votas, neatkištinis ir nebergž- 
džias suplanavimas yra taipgi 
didelis kūrybinis aktas, kurį 
ne kiekvienas, paimtas iš pa
šalės, gali tinkamai įkūnyti. 
O juo daugiau šios srities kū
rybingų žmonių turėsime, juo 
mažiau liks čia vietos verž
liems diletantams, tuo bus pa
lankesnė dirva kultūriniai aug
ti ir bręsti mūsajai visuome
nei ir individualiosios kūrybos 
talentams.

Tegu tad būna šiemet Chi
cagoje ir Washingtone visa pa
daryta taip, kad jaustume pa
sididžiavimą ir savo organizuo
tumu ir kūrybinės pastangos 
sklandžiu ir vaisingu pravedi- 
mu.

J
O kas gi galėtų sakyti, kad 

nereikia didelio kūrybinio su
gebėjimo išjudinti mūsų kolo

nijų chorus ir šiaip balsinguo
sius žmones ju :gtis ir įtemp
tai ruoštis Diinų šventei. Argi 
ne kūryba patj Dainų šventės 
repertuarą parinkti tokį, kad 
jame būtų ne vien tik metai 
iš metų visur girdėtos dainos, 
bet kad klausytojas gėrėtųsi 
ir visai naujomis, o gal net ir 
pačios šventės inspiruotomis 
kantatomis. Argi nesidžiaugtu
me, kad Jaunimo kongreso mu
zikos ir literatūros vakaras 
būtų pajėgi ir ne tuščiai įsi
vaizduota jaunų žmonių kūry
bingumo demonstracija. Ir 
kaip būtų gera akiai, jeigu 
kongreso dienomis jaunųjų 
dailininkų paroda būtų ne vien 
tik Chicagos jaunųjų, bet ir 
kitų kolonijų, net viso laisvo
jo ir jauno lietuviškojo dailės 
pasaulio margaspalvė paletė.

Nenorėtume taipgi tikėti, 
kad Washingtone įvyksiąs lais
vųjų lietuvių Religinis kongre
sas praeitų tik kaip devynio
liktojo amžiaus pamaldžios 
liaudies kaimietiškas suvažiavi
mas, kai iš pačios pirmapradės 
paruošos matyti, jog rengėjų 
užsimota plačiai ir giliai. Juk 
tikrai būtų reikšmingas me- 
dernios ir kūrybingos mūsų 
katalikiškosios visuomenės in
dėlis bendrajam lietuvių tau
tos kultūriniam lobynui, jei 
pavyktų sostinėje, gal dar ir 
Katalikų universiteto patalpo
se, suorganizuoti reprezentaci
nę mūsų religinio meno paro
dą, kuri jau dabar būtų daili
ninkams paskatas jai ruoštis. 
Panašiai ir su literatūros bei 
religinės muzikos vakaru. Tu
rint minty paskelbtuosius mū
sų Jaunimo metus, būtų pras
minga ir religiniam kongrese 
išpildyti, sakysim, kad ir sty
giniam kvartetui specialiai už
sakytą ir parašytą Dariaus La
pinsko ar kurio kito jaunosios 
kartos atstovo kūrinį. Many
tume, kad ir akademinėje kon
greso dalyje, į jos dalyvius tu
rėtų prabilti ne koks čionykš
tis, gal net daugelį kartų gir
dėtasis, o parinktas užjūrinis 
svečias. Prof. J. Ereto nesenos 
viešnagės šiame žemyne paro
dė, kaip publika šviežių pa
skaitininkų laukia ir kaip jų 
žodžiui yra atvira. Kodėl tad 
Religiniam kongresui nepaban
dyti atsikviesti jau keliolika 
metų negirdėtą prof. Antaną 
Maceiną. Tikrai jis iįia proga 
turėtų ką pasakyti, kas pa
trauktų visus ir kas būtų ak
tualu pasaulio, Bažnyčios ir 
lietuvių tautos temoje.

Tad didieji 1966 metų lietu
vių sulėkimai Chicagon ir Wa- 
shingtonan jų rengėjams, jų 
programų vykdytojams ir eili
niams jų dalyviams duoda gra
žios progos parodyti visoke
riopą savo kūrybingumą bei 
visuomenės kultūrinį interesą, 
nepalaužtą dvidešimtmečio eg- 
zilėje, dargi net labiau subran
dintą naujomis patirtimis sve- 
čiojoje. k. br.
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BAŽNYČIA 
po susirinkimo

ARENAS LIULEVICIUS

DEŠIMT TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ YRA PINIGAI

Jonas XXIII buvo paklaustas, 
kodėl jis sušaukė Bažnyčios su
sirinkimą. Vietoj atsakymo, jis 
priėjo prie kambario lango ir 
jį plačiai pravėrė. Susirinkimui 
pasibaigus, galime klausti: ar 
jis įstengė į Bažnyčią atnešti 
šviežio oro, ar jis Bažnyčią pa
lieka atviresnę pasauliui?

Nuotaikos tikrai yra pasikei
tusios. Jei j rankas paimi kny
gą, kuri išleista prieš susirinki
mą ir tuo laiku atrodė labai 
drąsi, tai dabar ji atrodo per
dėm atsargi, kiekvieną aštres
nį teigimą apsupa bendrybių 
skraiste, kurios saugoja auto
rių nuo nesimpatiškų skaityto
jų. šiuo metu, pasak Kueng, 
jau galima kalbėti tiesiai ir at
virai, nes susirinkimas parodė, 
kad visais klausimais diskusi
jos Bažnyčiai eina į naudą.

Naujos nuotaikos keičia ir 
kalbos būdus. Jau per daug me
tų Bažnyčios vyrai buvo pripra
tę kalbėti savotišku trafaretu. 
Kalbant bet kuriuo klausimu 
buvo pabrėžiama Bažnyčios die
viška kilmė, garbė ir amžių pa
baigoje jos laukiantis triumfas. 
Ir keista — atrodė, kad juo la
biau pasaulis tolo nuo Kristaus, 
juo labiau Bažnyčia tolo nuo 
pasaulio, juo labiau šitoji trium- 
fališka retorika buvo pabrėžia
ma. Šis susirinkimas kalba jau 
kitaip: jo priimtuose dokumen
tuose Bažnyčia kreipiasi į šių 
dienų žmogų, ieškodama ne pri
pažinimo ar sau garbės, bet no
rėdama žmogui tarnauti.

Žvilgsnis į Bažnyčią

Pasak Pauliaus VI, pagrindi
nis susirinkimo darbas buvo da
vimas naujoB įžvalgos į tai, kas 
yra pati Bažnyčia. Galima ma
nyti, kad istorikai laikys susi
rinkimo priimtąją dogmatinę 
konstituciją apie Bažnyčią pačiu 
svarbiausiuoju susirinkimo do
kumentu. Čia pabrėžiamas Baž
nyčios bendruomeninis pradas: 
apie Bažnyčią kalbama kaip 
apie Dievo šeimą. Bažnyčia jau 
nebėra Dievo kariuomenė, su 
pėstininkais — pasauliečiais, vir 
šilomis — kunigais, kapitonais, 
— klebonais, pulkininkais — 
vyskupais. Bažnyčia yia piligri-

Šiame numery:
• Dešimt tūkstančių dolerių yra 

pinigai.
• Bažnyčia po susirinkimo.
• Apie premijuotąjį romaną ir kon

kursus.
• Edna St Vincent Millay eilėraš

čiai.
• Antano Tūlio novelė ,.Dvikova 

su mergina”.
• Br. Markaičio, SJ, žodis Daina

vos ansamblio sukakčiai.
• Antano Nako tapybos parodoje 

pasižvalgius.
• Kompozitoriaus Broniaus Bud- 

riūno kantata.
• Alg. Kezys. SJ, tarptautiniame 

nuotraukos menininkų žurnale.
• Dėmesio „Eglutės prašymui”.
• Nauji leidiniai.
• Filmų įvairumai.
• Moterų gyvenimas. 

mų bendruomenė. Ji pati keliau
ja, jos nariai vieni itiVems tal
kina. Hierarchinis pradas Baž
nyčioje suprantamas kaip tar
navimo pradas — pareigos su
teikiamos ne dėl garbės ir val- 
dovavimo, bet dėl tarnavimo.

Konstitucija reikalauja dau
giau negu naujo Bažnyčios na
rių žvilgsnio vienas į kitą. Ji 
nuolat pabrėžia, kad Bažnyčia 
yra tam, kad žmonės artėtų į 
Kristų. Todėl ir skyriuose apie 
Mariją ir šventuosius jie kelia
mi kaip pavyzdžiai žmonių, ku
rie buvo arti Kristaus. Po susi
rinkimo Bažnyčios malda vis la
biau kryps į Kristų. Viešojoj 
Bažnyčios maldoj kaskart svar
besnės darysis mišios — džiu
gus tikinčiųjų bendras valgis: 
džiugus, nes į mūsų tarpą atei
na ir draugystės ryšius atnau
jina Kristus. Mums tą džiaugs
mą atskleis ir paprastesnės — 
todėl stipresnės — mišių mal
dos, kuriomis Dievą melšime sa
vo kalba. Pamažu mes pripra
sime ir giedoti su džiaugsmu 
— o tai pasidarys dar vienas 
ryšys su mūsų broliais protes
tantais.

Susirinkimo dokumentai nuo
lat kreipiasi į Šventąjį Raštą. 
Yra raginama, kad ir kunigai 
sekmadienio pamoksluose nuo
lat prisimintų Šventąjį Raštą. 
Galima pranašauti, kad už de
šimtmečio ir mūsų gyvenime 
Šventasis Raštas bus daug svar 
besnis, negu dabar. Čia galime 
būti dėkingi protestantams, ku
rie iki šių dienų savo tikinčiųjų 
tarpe turi stiprią Švento Rašto 
tyrinėjimo tradiciją. Ši tradici
ja bus dar vienas ryšys, kuris 
artins mus vienus prie kitų.

Artyn j vienybę
Pats susirinkimas buvo dide

lis žingsnis į krikščionių vieny
bę. Jame stebėtojų teisėmis da
lyvavo arti šimto kitų krikščio
niškų bažnyčių atstovų. Tai ne
buvo šalti stebėtojai — jie bend 
ravo su susirinkusiais vysku
pais, stengėsi duoti pasiūlymų 
dokumentams, kurie palengvin
tų kelią į krikščionių susivieni
jimą. •

Bažnyčios susirinkimo priim
tame rašte apie ekumenizmą 
(1964. XI. 21.) teigiama, kad 
“rūpestis atstatyti vienybę lie
čia visą Bažnyčią, tikinčiuosius 
ir kunigus”. Kviečiama melstis 
dėl vienybės, susipažinti visiems 
su kitais. Visa širdimi pasisa
koma už ekumeninį sąjūdį, — 
tai didelis šuolis nuo Pijaus XI 
enciklikos Mortalium Animos 
1928 m. Gyvenimas tačiau pra
lenkia dokumentus: dar ir da
bartiniame pasisakyme apie 
ekumenizmą su nepasitikėjimu 
žvelgiama į bendrą maldą su 
kitų bažnyčių krikščionimis (8- 
tas skyrius), tačiau susirinkime 
nekatalikai stebėtojai dalyvau
davo ryto mišiose susirinkimo 
dalyviams, o pačiose uždarymo 
išvakarėse popiežius su stebęto- 
jais skaitė Šventąjį Raštą ir 
meldėsi už krikščionių vienybę.

Veidu į pasaulį
Susirinkimas nagrinėjo ne tik |

Salvador Dali (ispanas, g. 1904) Paskutinė vakarienė (National Gallery of Art, Washington, D. C.

katalikų Bažnyčios vidaus gy
venimo reikalus (liturgija, vys
kupų pareigos, vienuolijų refor
ma), ne tik ryšius tarp krikš
čionių bendruomenių, bet taip 
pat pasisakė ir visam pasauliui 
rūpimais klausimais.

Dviejomis deklaracijomis — 
religinės laisvės ir santykių su 
nekrikščionimis — išstumtos 
miglos iš istoriniu atžvilgiu 
problematiškų Bažnyčios gyve
nimo sričių. Religinės laisvės 
deklaracijoje rašoma, kad žmo
gus turi teisę ir pareigą sekti 
savo sąžinės balsą. Šio balso 
prievartauti neturi teisės joks 
žmogus ar institucija. Religinė 
laisyė implikuoja laisvę žmonių 
dialogui, kuriame pasidalinama 
atrastomis įžvalgomis. Teigia
ma, kad valstybė turi duoti lais
vę religinėms bendruomenėms 
savo tikėjimą nekliudomai ir

Salvador Dali __ Nukryžiuotasis

viešai išpažinti bei palaikyti ry
šius su savo bendraminčiais už 
krašto ribų.

Deklaracija apie ryšius su 
nekrikščioniškom religijom reiš
kia pagarbą hinduizmui, budiz
mui bei islamui, tačiau su ypa
tinga šilima atsiliepia apie žy
dus, nes Bažnyčia kilusi iš Se
nojo Testamento išrinktosios 
tautos. Kadangi bendras pavel
dėjimai', riša ks-J^tonis ir žy
dus, susirinkimas nori ugdyti 
vienas kitų supratimą ir pagar
bą. Pabrėžiama, kad žydai ne
kalti už Kristaus kančią ir mir
tį. Taip pat, Bažnyčia nepaken
čia bet kokių antisemitizmo ap
raiškų, nes bet koks žmogaus 
persekiojimas ar diskriminacija 
dėl rasės, spalvos, gyvenimo 
būdo ar religijos yra svetima 
Kristaus dvasiai (4—5 skyriai).

Pasisakydamas už religinę

laisvę ir prieš antisemitizmą bei 
kitas žmogaus persekiojimo ap
raiškas, susirinkimas pasirašė 
po tuo, kas pasaulio viešosios 
nuomonės jau ilgą laiką pripa
žįstama. Naujesnių minčių pa
saulio rūpesčių atžvilgiu randa
me šioje susirinkimo sesijoje 
priimtoje pastoralinėje konsti
tucijoje "Bažnyčia moderniaja
me pasaulyje”.

Bažnyčia ir pasaulis
Šio dokumento iniciatorius — 

belgas kardinolas Josef Sue- 
nens, Bruessel - Malinęs arki
vyskupas. Susirinkimo pradžio
je jis kėlė mintį, kad Vatikano 
II susirinkimas turi pasisakyti 
klausimais, kuriais pasaulyje 
šiandien itin rūpinamasi, kaip 
bado, žmonijos augimo, karo, 
neturto problemomis. Dokumen
tas ėjo per kelias redakcijas, 
buvo gyvai nagrinėtas, iššaukė 
daug kaitros susirinkimo daly
viuose. “Bažnyčia moderniaja
me pasaulyje” yra prancūzų ir 
vokiečių teologų vaikas. Visi su
sirinkimo dokumentai parašyti 
lotynų kalba, tačiau šio pirmoji 
redakcija buvo prancūzų kalbo
je, nes, rašant lotyniškai, trūks
ta žodžių kasdien vartojamiems 
terminams išreikšti.

Šioji pastoralinė konstitucija 
susideda iš trijų dalių. Įvadinė
je dalyje kalbama apie žmogaus 
situaciją moderniajame pasauly
je. Pastebima, kad žmogus yra 
įžengęs į naują istorijos tarps
nį — žmogus kaskart labiau ap
valdo gamtą mokslu ir techno
logija, bei kartu keičia savo vi
suomenę ir kultūrą. Niekados 
žmonių giminė nesidžiaugė to
kiu turto apstumu ir ekonomi
ne jėga, o tačiau milžiniška 
žmonijos dalis yra kankinama 
bado ir neturto, gi daugybė ken
čia nuo visiško neraštingumo. 
Niekados žmogus taip aštriai 
nepajuto laisvės troškimo, o ta
čiau kaip tik šiuo metu naujos 
socialinės ir psichologinės ver
gijos formos pasirodo pasauly
je (4 skyrius).

Pasaulyje kaskart daugiau 
žmonių kelia pačius pagrindi
nius klausimus su nauju aštru
mu: kas yra žmogus? kas yrą 
liūdesys, blogis, mirtis, kurie, 
nežiūrint pažangos, pasilieka 
pasaulyje? koks tikslas žmo
gaus laimėjimams, jei už tuos 
mokama tokia brangi kaina? ką 

I žmogus gali duoti visuomenei, 
ko jis gali iš jos tikėtis? kas 

j seka žemiškąjį gyvenimą? (10- 
tas skyrius).

i (Nukelta į 2 psl.)

Nuolat kalbame apie pinigų 
rinkimą, tačiau malonu, kad 
tenka pakalbėti ir apie pinigų 
skirstymą. Lietuvių fondas lig 
šiol jau paskyrė dešimtį tūks
tančių dolerių kultūriniams 
reikalams, gi malonu, kad šį
met jau už vienerius metus 
galės paskirti 10,000 dol. Tiek 
pinigų, keliant mūsų kultūri
nį gyvastingumą, yra gana 
džiaugsminga injekcija. Be 
abejo, daug pinigų mes sutei
kiam politinei akcijai, tačiau 
šie pinigai bus mūsų kultūrinei 
akcijai, mūsų kultūrinei ener
gijai palaikyti, kuri gana daž
nai pamirštama politinių ėji
mų sąskaiton. Tačiau šiaip ar 
taip, jau pradedama atsigrieb
ti, nes jei politiniai vienetai 
reikalingi budėti, tai kultūri
nės pastangos būtinos, kad bū
tų kam budėti, kad kuo dau
giau mūsų jaunimo išliktų lie
tuviais ir kad kuo didesnį pa
likimą sukrautume tėvynei, 
kur, kaip po paskutinių prane
šimų matyti, kūrybą kontro
liuoja kietas ir skaudus anti
lietuviškas ir antikūrybiškas 
botagas.

Dešimt tūkstančių yra gana 
nemaži pinigai, bet tik tada, 
kai jie yra vienoje vietoje. Iš
skaidyti į šimtus dalių, jie nu
stoja efektyvumo, ir tie, kurie 
vykdo kokius nors kultūrinius 
uždavinius, negali pradėti ju
dėti. Susmulkėjimas daugelį 
patenkina, bet tada tegalima 
atlikti tik ir smulkūs uždavi
niai.

Lietuvių fondas parėmė 
daug mūsų įstaigų, kitos gavo, 
kiek jos prašė ir kiek joms 
reikėjo, bet Lietuvių fondas 
turėtų padėti ir didesnius dar
bus įvykdyti. Be abejo, reikia 
paremti spaudą, be kurios 
žmonės ne tik nežinotų, kas 
yra pats fondas, net ir tada, 
jei Lietuvių fondas nerinktų, 
bet dalytų tūkstantines. Rei
kia paskirti kokį šimtą vienam 
ar kitam, kad ir smulkesniam, 
bet specialiam reikalui. Tačiau 
būtų gera, kad bent trečdalis 
ar net pusė metinių procentų 
sumos eitų vieno kurio dides
nio uždavinio įvykdymui, liudi
jančiam konkretų ir amžines
ni Lietuvių fondo įnašą visos 
lietuvių tautos kultūrinės rai
dos perspektyvoje.

Žinoma, yienais metais ga
lima vieną dalyką bandyti įgy
vendinti, kitais metais kitą. 
Tačiau ne kartą Lietuvių fon
do nariai paklaus: kas gi yra 
tie didieji uždaviniai? Čia, ži
noma, sunku taip jau tiksliai 
formuluoti ir apspręsti. Saky
sime, Lietuvių fondas paskyrė 
premijas lietuvių jaunimo lite
ratūrai išryškinti ir išskirti, 
bet būtų gera, kad jis premi
juojantiems kūriniams padėtų 
ir dienos šviesą išvysti leidinio 
pavidale. O kiek gi per eilę 
metų jau susitelkė mūsų moks 
lininkų lituanistinių darbų, de
ja, tik rankraščiuose ir tik ra
šomųjų stalų stalčiuose. Juk 
vien kultūros žurnalas “Ai
dai” jau yra premijavę aps
čiai šios rūšies rankraščių, ku
rie taip ir guli kur nors kone 
užmarštyje. O juk ten yra ne
senstantis, būtinas ir net iš

skirtinis mūsų kultūrinio gy
venimo lobis. Tegu tad Lietu
vių fondas ima ir finansuoja 
jų išleidimą.

Arba vėl — Chicagoje prieš 
porą metų scenoje pastatyti 
Donelaičio “Metai” grynai sa
vo žodine medžiaga buvo tik
ras šedevro įkūnijimas. Kodėl 
gi fondas negalėtų finansuoti 
Donelaičio “Metų” spektaklio 
įamžinimą plokštelėje. Juk jei
gu kadaise vos keli Montrealio 
teatralai,^ sumetę savo skati
kus, išleido Balio Sruogos 
“Milžino paunksmės” plokšte
lę, ką gi reikštų Lietuvių fon
dui dabar realizuoti Donelaitį.

Be Santvaro ir Ant. Gustai
čio daugiau savo rašytojų bal
sų plokštelėse neturime. Tokią 
gyvosios mūsų literatūros 
plokštelių seriją Lietuvių fon
das galėtų taipgi drąsiai finan
suoti. Juk kada nors bus sun
ku kultūros istorikams rašyti, 
kad nepalikome plokštelėse nei 
Krėvės, nei šeiniaus, nei Sa
vickio, nei Kiršos, nei Škėmos, 
Kaupo ar Mackaus autentiško 
jų rinktinės kūrybos įskaity
mo. Pats laikas būtų į šį už
mirštą reikalą atkreipti dėme
sį bent dabar. Ypač kad šitaip 
plokštelėse įrašyta mūsų lite
ratūra būtų ne tik dokumenti
nis dabarties palikimas atei
čiai, bet ir dabarčiai, nes jau
nimui dažnai būtų paranku pa
rodyti mūsų rašytojų kūrybos 
pavyzdžių tokia forma, kuri 
juos labiau patrauktų, negu 
vien juoda - balta raštas.

Be abejo, Lietuvių fondo val
dyba pinigų prašančių prašy
mų gauna apsčiai. Lig šiol ji 
pati savuos posėdžiuos ir svars 
tydavo, kam tuos pinigus duo
ti, kam neduoti, kuriuos pra
šymus patenkinti, kuriuos ne. 
Nieko iš esmės negalėtume pa
sakyti prieš šią procedūrą. Tik 
pinigus skirstančiai valdybai 
nereikėtų ateityje akis nu
kreipti vien tik į formalius, pi
nigo ieškančius prašymus. Kul
tūros raidoje neretai būna taip, 
kad dideli kultūros darbai ir 
dideli jų darbininkai - kūrėjai 
tiesiog neprisiverčia iš kieno 
nors pinigo prašyti, o veržlaus 
diletantizmo atakoms sunkiai 
atsispiria ir labai gerų norų 
turinti institucija. Į šį pavojų 
turėtų atkreipti dėmesį ir Lie
tuvių fondas.

Lietuvių fondo valdyba, pi
nigus skirstydama, neturėtų 
pasikliauti vien tik prisiųstai
siais prašymais, neturėtų per 
daug pasitikėti ir pačių valdy
bos narių nuomone, o pasižval
gyti po mūsų kultūrinį gyveni
mą plačiau, pasiteirauti vienu 
kitu atveju ir Kultūros tary
bos, ir pačių rašytojų, muzikų, 
menininkų, mokslininkų nuo
monių. Juk visi jie tiesioginiai 
ir labiausiai mūsų kultūrinio 
gyvenimo pulsą jaučia ir žino, 
kur mirtinai būtų reikalinga 
ir prasminga talka iš šalies. 
O mūsų bruzdėjimuos juk pa
sitaiko ir tokių atsitikimų, kad 
net ir kultūrinio pobūdžio kon
gresus ir panašius sulėkimus 
suplanuoja vien grynieji visuo
menininkai, nei pasikviesdami 
paruošos posėdžiuosna kultū- 

(Nukelta į 2 psl.)
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PANEMUNIŲ SIMFONIJA
Įspūdžiai iš "Dainavos" jubiliejinio pastatymo

J. ŽILEVIČIUS

Idilė “Nemunas žydi” spektaklyje: Nastė — Nerija Linkevičiūtė ir
Jonas — Leonas Barauskas. Nuotr. V. Noreikos

Sausio 15 d. įvykęs Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėje, 
Chicagoj, “ Dainavos” 20 metų 
sukaktuvinis “Nemunas žydi” 
2 v. muzikinės pjesės pastaty
mas buvo neeilinis įvykis ir dai- 
naviečiams ir sausakimšai salei 
žiūrovų. Nuo spektaklio pra- j 
džios iki pabaigos jautėsi šven- į 
tiška nuotaika. Dainaviečiai, ei
lę mėnesių dirbę ištisus vaka
rus, įdėdami darban visą sielą, 
atsisakydami nuo laisvalaikio 
malonumų, negaudami už vargą 
jokio atlyginimo, visuomenės ne 
liko apvilti.

Choras skambėjo geriausiai, 
orkestracijos darbai atlikti rū
pestingai, režisūra gyva ir vai
dintojų tarsena aiški, dekoraci
jos sudarė įtikinantį Nemuno 
pakrantės vaizdą.

Šokėjai šoko su pakiliu ūpu, 
lyg tai būtų ne scenoje šokę, 
bet tikrai žydinčioje Nemuno 
pakrantėje. Gana įdomiai pasi
reiškė ir išraiškos šokio atsto
vai. Scenos apšvietimas buvo 
taiklus ir švelnus, primenąs tik
rąją Lietuvos erdvę. Toks susi
darė bendras vaizdas, sekant 
pjesės eigą.

Choras ir solistai

Kadangi šis pastatymas buvo 
džiaugsmo išsiliejimas dėl pra
eityje nuveiktų darbų ir kadan
gi visas ansamblis, išskyrus me
no vadovybę, yra mėgėjai, pa
sišventę apaštalauti lietuviškai 
dainai išeivijoje ir visi yra šiai 
idėjai aklai paklusę, tad ir ne
tenka į ansamblį žiūrėti kaip į 
profesionalus, kuriems, aišku, 
būtų ir kiti reikalavimai.

Tačiau šiuo atveju, ir norėda
mi, negalime nieko ypatingo an
sambliui prikišti. Likimo buvo 
taip lemta, kad ansamblis pas
taruoju laiku turėjo meno va
dais stambius muzikus; St. So
deika visą laiką lyg švyturys 
švietė savo muzikiniu autorite
tu, meniškai ugdydamas an
samblį, jam talkino muz. Al. 
Šimkus, o dabar ansamblio prie
kyje maestro P. Armonas, šio
je srityje “senas vilkas”, muzi
ko J. Kačinsko pakviestas, kaip 
svečias dirigavęs Vilniaus Fil-

Šiame numery:
• Dainavos stovyklavietės dešimt

metis.
• “Nemunas žydi" spektaklis.
• Karnavičius, Gaidelis ir Čiurlio

nis Chicagos miesto centre.
• Vytauto Endziulaičio monogra- 

.fija.
• Apie dirigavimo meną.
• Alb. Baranausko eilėraščiai.
• A. Tūlio novelės pabaiga.
• Prano Naumiestiškio dramos.
• Nauj leidiniai.
• Revoliucija tikėjimo bare.

• Kultūrinė kronika, ir filmų įvai

rumai.
• “Aukso žąsis” prie Facifiko.
• Literatūrines įdomybės.

• Šių metų užtemimai.
• Akademinės prošvaistės.

harmonijos orkestrui, statęs 
operetes ir paruošęs operą Šiau
liuose (A. Račiūno “Trijų talis
manų” premjerą sutrukdė karo 
veiksmų griūtis), grojęs čelo 
Kauno simfoniniuose orkestruo
se, plačiai koncertavęs V. Vo
kietijoje su žymiu styginiu 
kvartetu kaip čelistas ir t. t., 
jo dabartinis asistentas — chor
meisteris P. Vacbergas Lietuvo-

Sausio 9 d. Chicagoje įvyko 
platesnis operos vadovybės 
kviestų asmenų pasitarimas, ku
riame dalyvavo Lietuvių operos 
dirigentas Al. Kučiūnas, chor
meisteriai A. Stephens ir A. Ge
čas, svarbesnieji solistai ir visi 
Lietuvių operos valdybos nariai. 
Pasitarimas buvo sušauktas lie
tuviškos operos pastatymo rei
kalu. Išnagrinėjus visas galimy
bes, prieita vieningos nuomo
nės 1967 metais — Lietuvių 
operos dešimtmečio sukakties 
proga — pastatyti Jurgio Kar- 
navičiaus 4 veiksmų operą 
“Gražiną”.

Dirig. A. Kučiūnas plačiau 
painformavo apie pačią operą 
bei jos pastatymo galimybes. 
“Gražina” parašyta 1930 me
tais. Dėl savo dramatinio ir pat
riotinio turinio, dėl lietuviško 
melodingumo bei dėl gausių 
puikių chorų savo laiku Lietu
voje buvo pati populiariausia 
lietuviška opera. Dabar ši opera 
okupantų yra išimta iš operos 
teatro repertuaro. “Gražinos” 
solistų sąstatas kaip tik atitin
ka Lietuvių operos solistines ga
limybes ir negalima esą įsivaiz
duoti gražesnės užduoties mū
sų operos chorui.

“Gražinos” orkestrinė parti
tūra jau yra gauta, o operos 
premjera numatoma Chicagos 
operos rūmuose, miesto centre. 
Šis, seniai lauktas pasirodymas 
su pirmąja lietuviška opera, 
kartu atžymint Chicagos lietu
vių operos 10 metų sukaktį, bus 
viena iš gražiausių ir įspūdin- 

je chorų varžybose laimėjęs pir
mas ir antras premijas — jie
du dabar ir vadovauja meninei 
ansamblio daliai. Įdomu, kad St. 
Sodeika, P. Armonas ir P. Vac
bergas yra Klaipėdos konser
vatorijos suolo draugai, reiškia, 
čia lyg ir tęsiama klaipėdiečių 
“dinastija”.

Viena didžiųjų ir sunkiųjų 
dainų šiame pastatyme atlikta 

ISTORINIS POSŪKIS LIETUVIŲ OPEROS KELYJE
J. Karnavičiaus, J. Gaidelio ir M. K. Čiurlionio kūriniai ateina į sceną

giausių švenčių. Šiam sumany
mui visuotinį pritarimą jau da
vė visi choro nariai, ir paruo
šiamieji pastatymo darbai pra
dedami. Nuskambėjus “Travia
tai”, chorai, solistai ir vadovai 
sutelks visas jėgas “Gražinos” 
pastatymo darbams.

Didžiausias pastatymo sunku
mas bus milžiniškos išlaidos. 
Jos dvigubai didesnės negu Ver
di “Reųuiem” — sieks 60,000 
dol. šiomis dienomis gaidų išlei
dimui jau reikia įmokėti 2,600 
dol. Bet operos vadovybė ir vi
sas kolektyvas dėl išlaidų per 
daug nenusimena: opera iki šiol 
yra susilaukusi daugybės rėmė
jų, o lietuviškos operos pasta
tymui, tikimasi, jų atsiras dar 
daugiau.

Lietuvių opera šiuo užsimo
jimu kartu ir didžiuojasi: ne
priklausomos Lietuvos laikais 
reikėjo pastatyti 40 svetimtau- ■ 
čių operų, kol pagaliau lietuviš
ka opera atėjo į teatro sceną. 
Gi Chicagos lietuvių scenoje bus 
praėjusios tik devynios sveti
mos operos, o dešimtoji jau lie
tuvio kompozitoriaus.

Minėtame posėdyje buvo ap
tarta ir dar tolimesnė veikla. 
1968 m. numatyta pastatyti jau 
kitos apimties naują J. Gaide
lio operą “Danutę” (libreto St. 
Santvaroj. "Danutė” parašyta 
Amerikoje ir librete vaizduoja
mas pokario tremties stovyklų 
gyvenimas. Opera muzikiniai 
yra stipri ir naujoviška, bene 
specialiai skirta Chicagos operai.

1969 metais Lietuvių opera 

buvo pirmą kartą — K. V. Ba
naičio “Švento Jono rytelį” 
(Sekminių naktigonių daina), 
tai puiki liaudies daina, išplės
ta variacijų pavyzdžiu. Veika
las sunkus ir ritminiai sudėtin
gas. šiuo veikalu K. V. Banai
tis didžiuodavosi, laikydamas jį 
labai pavykusiu. Ansamblis 
lengviausiai jį nugalėjo, klau
sytojams parodydamas tikrąjį 
kūrinio grožį. Daina ėjo pirmuo
ju numeriu Il-je dalyje. Užbai
gai atliktas St. Sodeikos kūri
nys “Šiaurės pašvaistė” (žodžiai 
Bern. Brazdžionio). Grandiozi
niai skambąs veikalas su simfo
niniu orkestru tikrai vainikavo 
visą pjesę. Čia P. Armonas pa
rodė choro jėgą, kokią tik vie
netas galėjo duoti.

Kiti choro kūriniai buvo 
trumpi, bet įdomiai parašyti: 
vieni harmonizuoti, kiti origina
liai sukurti. Ypatingai išsiskyrė 
V. Radys, solo su choru dainuo
damas seną Prūsų lietuvių dai
ną “Kol jauns, nevedęs buvau”. 
Ši daina, paleista “į svietą”, tu
rėtų choruose pasisekimo, nes 
ji lengva, prieinama ir mažiems 
chorams. Kai kurios dainos bu
vo sukombinuotos polifoniniai, 
su pamėgdžiojimais ir kanonais. 
Tai jau nemažas įnašas į mūsų 
chorinę literatui ą. Daina “Tu 
mano motinėle” (solo su choru) 
labai įdomi, tik nedėkinga so
listei N. Linkevičiūtei su jos ne
paprastai lyriniu švelniu balsu, 
kur choras greit ją “pražudy- 
davo”, o taip norėjosi jai pagel
bėti, kad ji, lyg lakštingala, pra- 
čiulbėtų virš kitų balsų.

N. Linkevičiūtė savo balsui 
parodyti čia tinkamų dainų kaip 

(Nukelta į 2 psl.) 

numato išeiti į Chicagos Or
chestra Hali, kur programą su
darytų M. K. Čiurlionio “Jūra” 
ir užsakytas stambesnis kūri
nys pas kurį nors lietuvį kom
pozitorių. Tai būtų tikras lietu
viškas koncertas pilna to žodžio 
prasme.

Žvelgiant į šiuos Lietuvių ope
ros užmojus, kurie taip artimi 
kiekvienam lietuviui, tenka pa
brėžti, kad Lietuvių opera jau 
buvo turėjusi progų ir anksčiau 
išeiti į Chicagos operos rūmus 
ar Orchestra Hali, bet tas pro
gas aplenkė, kad galėtų toms 
meno šventovėms paruošti pil
nus tautinius lietuviškus kūri
nius. Tą žygį jie atliks su lietu
viška “Gražinos” opera, kuri

Posėdžio dalyviai, numatę ir aptarę ateinančių trejų metų Lietuviu operos planą. Iš kairės j dešinę sėdi: 
operos v-bos pirm. V. Kadžius, sol. St. Baras, operos valdybos vicep. M. Momkienė, dirig. Al. Kučiūnas, clior- 
meistere A. Stephens, chormeisteris A. Gečas. Stovi: op. v-bos narys V. Juška, sol. A. Brazis, op v-bos sekr. 
R. Smolinskienė, sol. J, Vaznelis, sol. D. Stankaltytė ir operos v-bos nariai: Smolinskas, Br. Mačiukevičius, 
A. Kukuiža. Nuotrauka VI. Juknevičiaus

Dainava: kairėje — apšildomas žieminis namas, dešinėje — vasarinė salė ir miegamieji namukai. 
Nuotr. J. Valukonio

Dainavos stovyklavietės dešimtmetis
' /“Dainavos” dešimtmetis vie

niems kelia džiaugsmą, kad at
likta tai, ko imtis lyg ir baimin
tasi dėl uždavinio sunkumo, ki
tiems kyla abejonė, ar vertėjo 
pakelti jos kūrimo naštą. Kaip 
džiaugsmas yra pateisinamas, 
taip abejonė yra atsveriama ki
tu klausimu, ir būtent; ar mū
sų sąlygose ir siekimuose buvo 
įmanoma nesiryžti įkurti jauni
mo židinį, kuris bent dalimi at
stotų mažą tėviškę ?

Reikalas turėti savo stovyk
lavietę buvo aiškus, skatinimų 
ir nutarimų daug, tiktai kurį 
laiką trūko pasiryžtančių imti 
naštą ant savo pečių.

Kampininkavimas pas kitus 

ADOLFAS DAMUŠIS

vaizduoja Vytauto laikus, kai 
šis Lietuvos valdovas turėjo at
skirus Lietuvos kunigaikščius 
palenkti bendrai valstybės gero
vei. Gražina, kuri buvo viena 
Lietuvos sritinių kunigaikštie
nių, nepritardama prieš didįjį 
kunigaikštį maištaujančio savo 
vyro planams, išveda karius ko
von prieš kryžiuočius ir, laimė
dama mūšį, pati žūsta. Tad ope
ra herojinė, kur lietuvis lieka 
laimėtoju. Tokių kūrinių tikrai 
esam išsiilgę, ir tik galima pa
linkėti geriausios sėkmės Lietu
vių operai sunkiame darbo kely
je į “Gražinos”’ premjerą. O su
telktinės visų aukos lengvins di
džiojo užmojo įgyvendinimą.

VI. Ramojus 

buvo nemalonus — nei tinkamo 
laiko, nei tinkamų sąlygų nebu
vo galima gauti, ypačiai pačių 
mažųjų stovyklavimui. Savoje 
jaunimo stovykloje gali tvarky
tis kaip patinka, organizuoti 
programas, kokias tiktai nori, 
kasinėti, kur nori, statyti pilis, 
kokias tiktai nori. Patogu taip 
pat susitelkti pastovias sporto, 
žaidimų bei įvairaus lavinimosi 
priemones.

Be šio praktiško motyvo yra 
dar ir gilesnių uždavinių. Jau
nimo stovykla siekia užpildyti 
spragą tarp dviejų gyvenimų, 
kurių įvairūs skirtingumai jau
nimą veikia. Stovykloje susida
ro progų susitikti, susipažinti, 
dalintis mintimis, ugdyti drau
giškumą, reikšti savo sugebėji
mus, tobulinti talentus. Stovyk
loje yrą palanki aplinka reikšti 
savo asmeninius pergyvenimus, 
gilintis į svarbias pasaulines 
problemas, kristalizuoti nuomo
nes, tvirtėti lietuvišku susipra
timu bei kultūriškai religiškai 
bręsti.

¥

Štai keli dėl šių motyvų at
siradusios Dainavos kūrimosi 
faktai.

Savos jaunimo stovyklavietės 
reikalingumas buvo ryškinamas 
nutarimais keliuose Amerikos 
Lietuvių R. katalikų federaci
jos kongresuose — 1950 m. Pit- 
tsburghe, 1952 m. Detroite, 
1954 m. Clevelande.

1954 metais išrinktoji ALR 
KF valdyba, kurios prezidiumą

sudarė pirm. dr. A. Damušis, 
sekr, dr. kun. Ant. Juška, ižd. 
prelatas Ignas Albavičius, jau
nimo direktorius kun. J. Bore- 
vičius, SJ, savo pirminiu užda
viniu laikė rezoliucijų jaunimo 
stovyklos reikalu įgyvendinimą. 
Detroito, Chicagos, Clevelando 
atstovai bei Nekalto Prasidėji
mo vienuolijos vyresnioji moti
na M. Aloyza aktyviai talkino 
vietos parinkime. 1955 m. kovo 
mėn. Federacijos valdyba pa
skelbė vajų stovyklavietės pir
kimo reikalams, o lapkričio mėn. 
sukvietė suinteresuotų organiza
cijų bei visuomenės atstovų po
sėdį, kuriame vajaus surinkto
ji suma buvo papildyta auko
mis ir paskolomis.

1955 metais lapkričio mėn. 
5 d. Federacijos valdyba nuta
rė pirkti stovyklavietei ūkį prie 
Manchester, Mich., kuris dau
gumos buvo pripažintas tinka
miausiu, ir taip pat nutarė lė
šomis telkti sudaryti jaunimo 
stovyklos globos komitetus Chi
cagoje, New Yorke, Clevelande, 
Detroite. Pirkimo sutartis bu
vo sudaryta 1955 metais lap- 

, kričio mėn. 22 dieną.
Federacijos valdybos posėdy

je 1955 m. gruodžio mėn. 3 d. 
nutarta sudaryti jaunimo sto
vyklos organizaciją, kaip sava
rankišką Federacijos šaką, ku
ri atsakingai vykdytų su jauni
mo stovyklomis susietus užda
vinius. 1955 rn. gruodžio mėn. 
30 dieną ši organizacija, "Li- 
thuanian American R. Catholic 
Federation Youth Camp, Ine., 
buvo oficialiai inkorporuota Mi
chigan valstybėje kaip nepelno 
organizacija. Tai ir yra stovyk
los kūrimosi pradžios data.

Globos komitetams pradėjus 
aktyvų lėšų telkimą, buvo tuo
jau einama prie statybos. Sva
jonėms buvo duodama reali for
ma. Tuo atžvilgiu šis dešimtme
tis buvo sėkmingas. Pirmieji 

| pastatai, vasarinė salė su vir- 
| tuve 4,000 kv. pėdų grindų plo
to, ir du miegamieji namukai 
4,800 kv. pėdų buvo statomi, 
sudalius sutartį su rangovu 
1956—57 metais. Vėliau pasiry
žus statyti daugiau reikalingų 
pastatų statybos buvo vykdo
mos ūkio ir talkos būdu. Taip 
1961 m. pastatyta vasarotojų 
svetainė 1,200 kv. pėdų ir ga
ražas, 1962 metais seselių na
mas 1,000 kv. pėdų ir 1963—64 
metais baltasis, apšildomas pa
statas 10,500 kv. pėdų.

šiuo metu vasariniam stovyk- 
(Nukelta į 8 psl.)
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NAFTOS ŠALTINIAI IR RAFINERIJOS 
PRIE VIRBALIO IR NEMUNO

Lietuvos žemės gelmių paslaptis ir jos reikšmė

A. VIRBALIS

Tarnavimas - palaima ar grėsmė?
DIRBANTIS, BET NE TARNAUJANTIS ŽMOGUS

Dar prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą visoje Europos Rusijoje 
buvo ištirti naftos baseinai su 
jų tėkmėmis, šių naftos basei
nų ir jų tėkmių vietos ir konfi
gūracijos buvo sužymėtos žemė
lapiuose ir juodu tušu nudažy
tos.

Su šiuo žemėlapiu 1916 me
tais man teko susipažinti geo
loginio tyrinėjimo įstaigoje Sa
ratovo mieste. Betyrinėdamas 
šį žemėlapį, aš atkreipiau ypa
tingą dėmesį į du rajonus. Vie
nas rajonas buvo į šiaurės ry
tus nuo Kaspijos jūros. Šiame 

, rajone buvo vienas didelis naf
tos baseinas, dabartiniu metu 
pavadintas Antruoju Baku; ant
ras baseinas mažesnis, pailgas 
buvo atžymėtas netoli Volgos 
upės žiočių. Abudu baseinu jun
gė požeminė tėkmė.

Antras rajonas, su tokio pat 
dydžio dviem naftos baseinais, 
žemėlapyje atžymėtas vakari
nėje dalyje prie Vokietijos sie
nos ir Baltijos jūros pakraščio 
Lietuvos teritorijoje. Vienas 
didesnysis naftos baseinas tę
sėsi nuo Vištyčio Nemuno upės 
link, o kitas į šiaurę nuo Ne
muno upės Gargždų miestelio 
link. Abu baseinu jungė pože
minė tėkmė. O savo ruoštu abu
du naftos rajonus irgi jungė 
požeriiinė tėkmė.

Lietuvos teritorijoje abiejų 
naftos baseinų plotai galėjo bū- 

, ti dvigubai didesni, negu plotas 
baseino į š. rytus nuo Kaspijos 
jūros (Antrasis Baku).

Kur prie Baltijos ieškota naftos 
ir kas apie tai rašyta

Be anksčiau paminėtų naftos 
baseinų, po šio karo Lenkijoje, 
kairiojoj Vyslos upės pusėj, 
prie Plocko, buvo atrasti dideli 
kiekiai naftos; čia jau pastaty
tos didelės rafinerijos, kurios 
dabar į metus perdirba apie 9 
milijonus tonų žalios naftos. 
Turint galvoje, kad pereitais 
metais ir Olandija surado pas 
save didelį naftos baseiną, rei
kia manyti, kad didžiulė naftos 
gysla nuo priekaspinių dykumų 
nesibaigia Lietuvos teritorijoje, 

* bet siekia Olandiją ir, gal būt, 
toliau.

1917 m. revoliucijai įsisiūba
vus, naftos tyrinėjimo darbai

Šiame numery:
• Tarnavimas — palaima ar grės

mė?
• Naftos šaltiniai ir rafinerijos prie 

Virbalio ir Nemuno.
• Knyga Amerikoje.
• Henriko Radausko eilėraščiai.
• Pokalbis su Henriku Radausku.
• K. Pažėraitės romano ištrauka.
• Lituanus fecit (apie Adolfų. Me

kų).
• Tiesos, grožio ir gėrio beieškant.
• Rimta knyga ir nerimta kritika.
• Lietuvos fihnininkai meno ir pro

pagandos varžybose.
• Ant liūnų krašto.
• Kultūrinė kronika.
• Moterų gyvenimas.

buvo nutraukti, ir visa naftos 
tyrinėjimo darbų medžiaga ir 
planai pateko į archyvus. Apie 
1955 m. rusų spaudoje pasirodė 
žinutė, kad SSSR mokslininkai 
tarp' Uralo kalnų ir Kaspijos 
jūros dykumoje surado didelį 
naftos baseiną, o mažesnį prie 
Volgos upės žiočių.

Maždaug po vienerių metų 
rusų ir lietuvių kalbomis laik
raščiuose ši žinia buvo pakar
tota ir dar pridurta, kad pradė
tas tiesti daugiau kaip 2,000 
mylių ilgio naftotiekis, kuris 
kirs visą pietų Rusiją, pereis 
per satelitines valstybes ir iš 
Rytų Vokietijos bus nutiestas 
į Klaipėdos uostą. Žvejybos ba
zė iš Klaipėdos bus iškelta, o 
Klaipėdos uostas bus pritaiky
tas tolimesniam naftos trans
portui.

Būdinga yra tai, kad centri
nė SSSR valdžia tudjau po naf
tos atradimo tarp Uralo kalnų 
ir Kaspijos jūros dykumoje pa
skyrė lėšų žemės gelmių tyri
nėjimams ir Lietuvoje. Ir rei
kia manyti, kad centrinė SSSR 
valdžia naftos tyrinėjimo dar
bus vykdo tose vietose, kurios 
buvo pažymėtos dar priešrevo
liuciniais laikais sudarytuos že
mėlapiuos ir planuos.

L.T.S.R. Mokslo akademija 
drauge su Vilniaus universiteto 
geologijos katedros profesūra

Jurbarko apylinkės apie 1960 metus. Kaip naftos rafinerijų centras, 
150000 gyventojų miestu.

Jurbarkas planuojamas paversti

žemės gręžimo darbus pradėjo 
ir tebetęsia kaip tik toje vieto
je, kur anksčiau minėtam že
mėlapyje ir buvo nurodyti du 
naftos baseinai Lietuvos terito
rijoje. Gręžimo rezultatus gana 
smulkiai ir atvirai nupasakojo
L.T.S.R. valstybinio gamybinio 
geologijos komiteto pirmininkas 
V. Mikalauskas (žiūr.: Chica- 

1 gos komunistų organas “Vilnis” 
vas. mėn. 15 d. 1965 m).. Apie

KNYGA AMERIKOJE
J. DAINAUSKAS

Alberto Giacometti Biustas

Pasaulinio garso skulptorius ir dai
lininkas (šveicaras) mirė sausio 11 
d. Pereitais metais apžvalginės Gia- 
cometti darbų parodos buvo suor
ganizuotos New Yorke ir Chicagos 
Mcuo institute.

Spaudoje skaitome, kad JAV 
viešais knygynais naudojasi tik 
20% gyventojų. Perkant baldus, 
sakoma, Amerikoje sunkiausiai 
yra rasti lentyną knygoms su
talpinti, o ne dekoracijai. Tai 
vis būtų reiškiniai, liudijantieji 
tą amerikiečių nesidomėjimą 
knyga.

Tačiau 1965 metų knygų rin
kos analizė rodo, kad šioje sri
tyje padėtis gerokai pasitaisė. 
94% Amerikos knygynų pra
nešė, kad 1965 m. knygų par
davimas žymiai padidėjo. Yra 
knygų, kurie per paskutinius 
dvejus metus savo apyvartą net 
padvigubino. Žymiausius apy
vartos padidėjimus turi aukštų
jų mokyklų — kolegijų bei uni
versitetų knygynai.

Tiesa, 1965 m. JAV užsidarė 
140 knygynų, — daugumoje to
dėl, kad ligšioliniai jų savinin
kai mirė arba jau nebepajėgė 
tų knygynų patys vesti. Tačiau 
tais pačiais 1965 metais JAV 
atsidarė net 377 nauji knygy
nai, t. y. bendras JAV knygy
nų skaičius padidėjo 237 kny
gynais. Iš tų 377 naujų knygų 
parduotuvių 35'sudaro bend
ro pobūdžio knygynai, turintie
ji įvairiausių kategorijų knygų, 
15% pardavinėja tik pigiuosius 
(t. v. paperbacks) leidinius, 7% 
sudaro antikvariniai knygynai, 
11% sudaro religinių knygų 
parduotuvės, 8'7 kolegijų kny
gynai. Atsirado ir naujų įvai
rioms specialybėms skirtų kny
gynų. Iš tokių naujų knygynų 
net 99 atidaryti Kalifornijoje 
bei kitose vakarinėse valstybė
se (Kalifornijoje net 89). 57 
nauji knygynai tenka pietinei 
Kalifornijai. Matyt, čia tam tik
rą vaidmenį vaidina šiltesnis 
šio regiono klimatas. Kai tuo 
tarpu New Yorko valstybėje at-

naftos atsargas Lietuvos terito
rijoje aukščiau minėtas pirmi
ninkas V. Mikalauskas štai ką 
kalba: “Pastaruoju metu gauti 
teigiami duomenys leidžia kal
bėti apie konkrečias šių vertin
gų mūsų žemės gelmių turtų 
atsargų perspektyvas. Pirmo
sios naftos Pabaltyje žymės, 
apie kurias pastaruoju metu 
daug kalbama, buvo užtiktos 
daugiau kaip prieš penkiolika 

sidarė 34 nauji knygynai, iš ku
rių New Yorko mieste 12. Illi- 
nois valstybėje atidaryti 18 nau
jų knygynų. Iš jų Chicagoje 
šeši.

Daug knygynų padidino, pra
plėtė savo patalpas (pvz. Co- 
dy’s Books, Berkeley, Kaliforni
joje, iki šiol užėmęs patalpas 
su 2,000 kv. pėdų grindų plotu 
nuo 1965 m. gruodžio mėn. pe
rėjo į 6,500 kv. pėdų ploto pa
talpas, tapdamas bene didžiau
siu JAV knygynu, prekiaujančiu 
pigiomis knygomis ir turįs sa
vo atsargoje nuo vienuolikos 
iki dvidešimt tūkstančių knygų 
pavadinimų.

Naujų knygų JAV 1965 m. 
išleista 20,234, gi 1964 m. bu
vo išleista 20,542, t. y. 308 pa
vadinimais mažiau. Bet užtat 
senų leidinių naujų laidų išleis
ta net 453 pavadinimų daugiau 
nei 1964 m. Užtat bendras pa
vadinimų kiekis tepadidėjo tik 
144 pavadinimais, bet ir tai lai
koma geru ženklu, nes 1962— 
64 metais tas skaičius mažėjęs. 
Daugiausia padidėjo pavadini
mų psichologijos klausimais 
(28%), muzikos (net 40'7), 
ekonomikos (27%), teisės 
(26%), istorijos (24%). įSuma-i 
žėjo naujų pavadinimų kalbos ’ 
klausimais (-34'7), biografijų j 
(-28%), pedagogikos (-23%).

Pigiosios (t. y. paperbacks) 
knygos sudaro 33% visų leidi
nių, jų tarpe didelio tiražo pi
gūs leidiniai sudaro Vį visų pi
giųjų leidinių. Kitaip tariant, 
net ir pigiosios knygos turi tik 
dalinai masinį pobūdį. Impor
tuoti leidiniai sudaro 16% visų 
knygų, kurios viešųjų knygynų 
1965 metais buvo parduodamos.

Nagrinėjant knygynų paskelb 
tas apyvartas, matyti, kad JAV 
knygynų grynas pelnas viduti-

metų. Savo laiku buvo išgautos 
laisvos dujos su sunkiais ang- 
levandeniliais Stoniškio atrami
niame gręžinyje, o bitumo žy
mės rastos gręžiniuose Kalva
rijos, Parovėjos, Krekenavos, 
Sasnavos, Raseinių apylinkėse. 
Visa tai patvirtino teorines iš
vadas, kad Pabaltijo pietinėje 
dalyje gali būti naftos bei du
jų pramoninės atsargos. Kol 

(Nukelta į 2 psl.) 

niškai siekė 8.4%. Labiausiai 
pelningas buvo pardavimas kny
gų jaunimui, kur pelnas siekė 
10.4 G, gi labiausiai nuostolin
ga prekyba mažo formato kny
gomis, skirtomis suaugusiems 
(-1.7%). Atrodo, kad 1965 m. 
globalinė knygų pramonės apy
varta bus peržengusi dviejų bi
lijonų dolerių sumą.

Viską suglaudus, trumpai ga
lima būtų pasakyti, kad knygų 
pardavimas, knygynų tinklo plė
timasis 1965 m. JAV padidėjo. 
Ar šitai galima būtų pasakyti 
ir apie lietuvišką knygą JAV? 
Iš paskirų leidėjų pasisakymų 
atrodo, kad ne!

,jonas Rimša Titikaka ežere (aliejus)
Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

Praėjusiame šimtmetyje filo
sofas Hėgelis atkreipė didelį 
dėmesį į įtampą, kuri yra tarp 
pavergtojo ir pavergėjo. Šią 
įtampą jis palaikė vienu pirmi
nių žmonijos santykių.

šią įtampą labai jautriai iš
gyveno Karolis Marksas ir pa
sinešė šią negerovę taisyti. Tai 
buvo garbingas entuziazmas. Jo 
sprendimas buvo paprastas ir 
visiems lengvai suprantamas. 
Jis išėjo su pasiūlymu, kad ne
būtų daugiau tarnavimo, bet 
pasiliktų darbas. — Tačiau, kad 
nereiktų tarnų, reikia pašalinti 
tą veiksnį, kuris verčia žmones 
tarnauti. Dėl tos priežasties 
reikia pašalinti visus tuos, ku
rie patarnavimais naudojasi, t. 
y. buržuazinę vidurinę klasę. 
Dėl to marksizmas stipriai išė
jo už tokią visuomenę, kur ne
būtų tų, kuriems reikia tarnau
ti, bet pasiliktų pa/ts tarnavi
mas, kuris būtų išdalinamas vi
suomenei anonimiškai.

Taip trumpai galima būtų ap
tarti tarnavimo problemą Mark
sizme. Tarnavimo problema do
mėjosi ir Kristus, tačiau jis į 
ją ėjo, atrodo, iš kitos pusės. 
Jis ėjo ne tarnavimo naikinti, 
bet greičiau jo sustiprinti. Jis 
pats įsijungė ne į tų kategori
ją, kurie tarnavimais naudoja
si, bet į tų, kurie tarnauja. 
“Žmogaus Sūnus atėjo ne kad 
jam tarnautų, bet pats tarnau
ti...” (Mato 20,28).

Sustokime truputį prie šių 
dviejų tarnavimo problemos 
sprendimo būdų ir prie šių dvie
jų tarnavimo filosofijų.

Pirmu žvilgsniu žiūrint, Mark 
so sprendimas atrodo patenki
namas. Tarnavimą apsunkina 
dažnai ne pats fizinis ar kitoks 

darbas, bet ta nepagarba tar
naujančiam žmogui iš to, ku
ris tarnavimu naudojasi. Tarna
vimais besinaudojąs žmogus yra 
sukūręs net savo filosofiją pa
teisinti savo nesiskaitymui su 
tarnaujančiu žmogumi. Dėl to 
atrodo, kad sunaikinimas vidu
rinės klasės buržujaus sunaiki
na ir jo tarnavimo filosofiją, 
kurią galima vadinti išnaudoji
mo filosofija.

Tačiau pasirodo, kad laimin
ga visuomenė šiokiu būdu nė
ra sukuriama. Darbas pasidaro 
laisvas nuo tarnavimo, bet jis 
suserga kažkokia kita liga, ku
riai vardas dar nėra surastas. 
Darbas pasidaro sunki monoto
nija. Iš vienos pusės tarnavimas 
žmogų pavergia, bet anonimi
nis netarnaujantis darbas žmo
gų padaro mašina. Ir nors ir 
kažin kaip šiame amžiuje mes 
žavėsimės mašinomis, tačiau 
mus nejaukiai nuteikia mintis 
mums patiems pasidaryti maši
na.

Netarnaujantis žmogus yra 
kartu tas pat, kas nepripažįsta
mas ir neįvertinamas žmogus. 
Jis neturi dalininko, kuris jį 
įvertintų. — Taigi mes matome, 
kad čia yra kažkoks užburtas 
ratas, iš kurio negalima išsisuk
ti. Tarnavimas žmogų pavergia, 
padaro priklausomu nuo tar
naujamojo. Tačiau darbas be 
tarnavimo žmogų užmiršta, jį 
paniekina, jį nukelia į žemesnį 
lygį, negu žmogus paprastai 
yra suprantamas.

Kaip rasti išeitį iš šio užbur
to rato? — Pabandykime gal
voti šitaip. Marksas buvo giliai 
užgautas tolaikinių socialinių ne 
teisybių ir tarnavime matė vien 
tik išnaudojimą. Tuo tarpu, ra
miau žiūrint į šį reiškinį, tar
navime galima įžvelgti kai ku
rių kitų momentų, kurie yra gi
liai žmogiški. Čia atkreipkime 
dėmesį į du dalykus: 1. tarna
vimas yra žmogaus davimas ir 
2. tarnavimas yra tarpusavis 
žmonių ryšys.

Visų pirma, kas yra tarnavi
mas, kaip davimas? — Žmogaus 
negalima patenkinti vien buvi
mu. Žmogus turi ką nors duo
ti kitiems. Žmogus, kuris nieko 
kitiems neduoda, nėra laimin
gas. Tai labai gražiai išryškino 

Į didis piancūzų poetas Paul 
Claudel savo viso gyvenimo dra 
moję “Šilkiniame batelyje”. Ten 
yra vaizduojama jauna moteris, 
ištekėjusi už seno, labai mylin
čio žmogaus. Bet ji yra nelai
minga, nepaisant to, kad yra 
visu kuo prabangiai aprūpinta. 
Senas vyras pagaliau supranta 
jos nelaimės paslaptį ir jai su
randa begalo sunkų politinį už- 

j davinį: eiti vicekaraliaus parei
gas vienoje priešų puolamoje 

i pilyje, kuri iki šiol buvo valdo
ma nelabai ištikimo imperijai 
jos mylimojo. Moteris atsideda 
šiam uždaviniui ir jame atran
da visą savo gyvenimo piasmę.

Iš šio pavyzdžio mes matome, 
kad žmogaus negalima paten
kinti vien geromis darbo sąly
gomis, jei jis neturi galimybės 

(Nukelta į 2 psl.)
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AR RALI JONAS RIMŠA SUSIDOMĖTI IR 
LIETUVIŠKĄJĄ EGZOTIKA?

Įspūdžiai ir išvados, daili ninko parodą aplankius

Jono Rimšos tapybos 
paroda. Parodą atidarė 
Menininkų klubo pirmi- 
Povilas Gaučys ir Čiur-

Sausio mėn. 29 d. Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoje, buvo ati
daryta 
darbų 
L. A. 
ninkas
lionio galerijos direkcijos narys 
Bronius Macevičius. Pats daili
ninkas trumpai padėkojo atsi
lankiusiems į jo parodą.

Parodoje išstatyta viso 22 
aliejinės tapybos darbai ir 27 
akvarelės. Rimša priklauso vy
resniajai mūsų dailininkų kar
tai. Gimė Lietuvoje, tačiau ten 
jam neteko ilgiau pagyventi, 
pamėgti Lietuvos gamtą, žmo
nes, papročius, arčiau susipa
žinti su Lietuvos istorija, folk
loru, o tapybos mokslai užsienio 
meno mokyklose, be abejo, ne
galėjo jam įskiepyti tiesioginės 
tėvynės meilės, intymesnio prie 
jos prisirišimo. Savo talentą jis 
paskyrė Bolivijos ir kitų Pietų 
Amerikos kraštų gamtos, jos 
gyventojų, ypač indėnų pap
ročių ir charakterių pavaizdavi
mui. Su gimtuoju kraštu iki 
šio laiko ryšiai nutraukti, ir 
šiandien tenka net suabejoti, ar 
tie kraštai laiko Joną Rimšą 
lietuvių dailininku?

Te nenuskamba mielam dai
lininkui šis posakis kaip prie
kaištas. Suprantama, kad sve-

ANTANAS NAKAS

mums malonu iš 
lūpų išgirsti kiekvieną 
susijusį su Lietuvos

Amerikos miestai, ku-

tima aplinka veikia menininką 
ir nukreipia jo veiklą kita link
me, tačiau 
Rimšos 
posakį, 
vardu.

Pietų
riuose Rimšai teko gyventi, jo 
nepatraukė. Savo kūrybai įkvė
pimo jis pradėjo ieškoti džiung
lėse, kuriose gyvena civilizuoti 
indėnai su praeities kultūros li
kučiais, turintieji savotiškus pa
pročius, charakterius ir tipus. 
Ypač dailininkas pamėgo išmirš
tančią kuskvėniečių tautelę su 
spalvingais šventadieniniais rau
donais, oranžiniais, geltonais ir 
mėlynais rūbais. Rimšos pasau
lis susiformavo džunglėse.

jfi

Rimšos aliejinė ir akvarelinė 
tapybos forma yra dekoratyvi, 
ir jį tenka laikyti ekspresionis
tinės tapybos atstovu Pietų 
Amerikoje, ši meno kryptis pra
sidėjo senokai, prieš 80 metų, 
Prancūzijoje, o vėliau ir Vokie
tijoje, savo kulminaciją pasiek
dama po Pirmojo pasaulinio ka
ro. Nors ir ne viskas šioje me
no pakraipoje išsakyta, tačiau

ji jau nėra naujiena. Tačiau vi
sur ir visada randame daug šios 
meno srovės garbintojų. Jų tar
pe ir J. Rimšą.

Prie ekspresionistinės kryp
ties priskirtini šie žymūs daili
ninkai: M. Chagall, Ch. Soutine, 
G. Rouault, A. Derain — Pran
cūzijoje, M. Beckmann, E. Kirch 
nėr — Vokietijoje, E. Munch
— Norvegijoje, O. Kokoschka
— Austrijoje ir visa eilė kitų 
žymių vardų. Kadangi savo 
jėgas šioje kryptyje bandė di
deli menininkai, sukurdami daug 
puikių darbų, tai šiandien ką 
nors naujo ekspresionistinėje 
tapyboje sukurti jau per vėlu 
ir labai sunku. Upės tėkmė išva
gojo naujus krantus ir atsklei
dė naujus horizontus.

Spalvų derinime, kompozici
joje, gamtos ir žmonių pavaiz
davime Rimša nėra novatorius. 

(Nukelta į 2 psl.) Dailininkas Jonas Rimša

NAUJŲ VADOVĖLIŲ 
PROBLEMA

Koncertas fortepijono "garbei"

Talka reikalinga ne tik dar
bo kiekybei padidinti, bet ir 
kokybei pagerinti. Anksčiau ir 
vienas žmogus galėdavo atlik
ti didelius visuomeninius bei 
kultūrinius darbus, tačiau 
šiandieną kiekvienas didesnis 
užsimojimas reikalauja sutelk
tinių jėgų. O jeigu kurio nors 
darbo stveriasi vienas žmogus, 
tai dažnai jį atlieka pavėluo
tai ir netobulai. Šiuo metu di
desni moksliniai darbai atlie
kami gausiomis sutelktinėmis 
jėgomis. Taip pat ir kūrybinis 
darbas dažnai reikalauja tam 
tikros nuolatinės paramos iš 
šalies. Patys tyrinėjimai ir 
gautųjų rezultatų sugrupavi
mas atliekamas ne vieno moks
lininko, bet visos grupės. Kai 
visas mūsų šiandieninis gyve
nimas galvotrūkčiais veržia
si į priekį, tai vieno užsimotas 
kuris nors svarbesnis darbas 
gali pasenti dar ir nepabaig
tas.

Jonas Rimša

B

Fortepijonas — vienintelis 
“aristokratas”, pergyvenęs vi
sas revoliucijos audras ir tech
nikos laimėjimus, svarbiausias 
intrumentas muzikos kultūros 
gyvenime, turi didelę savo is
toriją. Jo amžius — apie 200 
m. Pianistų - virtuozų epocha 
prasideda nuo Mozart’o maž
daug 1777 m. 19 šimtmetis — 
aukščiausias fortepijono litera
tūros ir pianistų žydėjimo laiko
tarpis. Tokį instrumentą įsigi
jo Jaunimo centras, Chicagoje, 
ir praeitą sekmadienį (sausio 
30 d.) pasirodė jo “garbei” mū
sų žymiausieji muzikos meninin
kai.

¥
Andrius Kuprevičius mūsuose 

pats ryškiausias fortepijono 
muzikos interpretatorius, turįs 
savitą, aiškų charakterį. Jo 
technikoje ir muzikos “sieloje” 
nėra pigumo, nei didelių “šir
dies” audrų, bet viskas jungia
si su gracija, aiškumu, ironija 
ir savim pasitikėjimu. Šio va
karo programoje girdėjome J. 
Švedo “Sonata breve”, Chopin’o 
Rondo op. 16 ir Ravel’io “Toca- 
ta”. Kiekvienas iš ji) skamba 
savo muzikine kalba ir konkre
čioje formoje. Pianistas Švedo 
sonatoje — Ionesco, Chopin’o

“La Traviata“ pasitinkant. 
Ar pažįstate? Milašius. 
Vandos Frankienės vaidinimai. 
Kaip danguj, tau, ir žemėj. 
“Draugo” literatūrinei šventei ar
tėjant.
Nauji leidiniai.
Kultūrinė kronika.
Filmų įvairumai. 
Spygliai ir dygliai.

V

Siame numery:
Naujų vadovėlių problema.
Ar gali Jonas Rimša susidomėti 
ir lietuviškąja egzotika ? 
Koncertas fortepijono “garbei”. 
Veikimas be veikėjo.

• Lietutis skulptorius garsėja 
Anglijoj.

• Vlado šlaito eilėraščiai.
•

Anahi (aliejus)

Šokis ir ritmasJonas Rimša

“Rondo” — Hamleto poetiška 
kibirkštėlė, kurioje suspindi bū
dinga Kuprevičiaus pianizmo sa
vybė _  puiki melodinė kanti-
ler a.

¥
Prisiminus paskutinį Elenos 

Kuprevičiūtės koncertą Chica
goje, jos spalvingą Ravel’io rit
minę charakteristiką, gerą tech
niką, šį kartą tenka nustebti, 
išgirdus Grieg’o sonatą (C-mi- 
nor op. 45). Sonatai kenktų 
pompastiškas jausmingumas, 
bet “šaltis” nieko nepasako, nes 
jis neranda meninės išraiškos 
priemonių. Tiesa, gal pianistui 
Kuprevičiui trūko ansambliškos 

Į dvasios, kai kur paskandinant 
smuiką tirštame rūke, solistei 
buvo sunku iškelti intymias so
natos lyrines dalis ir pizzicato, 
bet ir tie arfiniai pasažai nepa
sižymėjo technikos briliantišku- 
mu. Trumpos įvairių autorių 
miniatiūros ir Gaidelio “Verpė
ja” praskambėjo efektingai: se
suo ir brolis prakalbėjo vienas 
į kitą kaip “lygus su lygiu”.

¥
Ką galima naujo pasakyti 

apie dainininkus, kuriais jau ža
vimės daugiau kaip dešimt me
tų įvairiose operose ir koncer
tuose? Žodynas — jau susidė
vėjęs. Jų polėkiai, dainavimo 
stilius, pasisekimai, rūbai — la
bai žinomi. Tačiau šiame kon
certe pasigirdo ir nauji bandy
mai bei eksperimentai.

Dana Stankaitytė padainavo 
iš savo ankstyvesnio repertuaro 
Banaičio “Savo skambančia dai
na” ir bandė pirmą kartą Wag- 
ner’io drobėje tapyti 
meilės mirtį, kurią 
Schumann’as pavadino 
lunatikės arija. Solistė 
išmoko, išsprendė visas
problemas, bet, būdamas visuo
met atviras dainininkei, negaliu 
šiandie meluoti; prieš Izoldos 
ariją ji “kapituliavo”. Tai ne 
jos švelniai dramatiniam balsui 
grumtis su Wagner’io “atako
mis”, tuo solistė gali savo bal
sui tik pakenkti.

Stasys Baras vėl yra pilnoje

formoje. Jo programa — 
naičio “Aš per naktį”, gerai 
“surežisuota”, ir Vlado Jakubė- 
no “Mano deimantai” (žodžiai 
Tysliavos) — premjera, priskir
tina prie sudėtingiausių kompo
zitoriaus vokalinės muzikos kū
rinių. Solistui reikia surasti 
glaudesnį ryšį tarp muzikinės 
minties ir jo balso, daugiau krei
piant dėmesį į savo dainavimo 
stilių. Dvi arijos iš “La Giocon- 
do” ir “Pajacų” skambėjo he
rojiškai jauna energija.

Aleksandras Kučiūnas kaip 
visada — solidus pianistas - 
akompanuotojas.

Aplamai, koncertą reikia lai
kyti įvairiais atžvilgiais gana 
pavykusiu. Net ir publikos pras

me, kai bilietų pritrūko. Šito
kioje situacijoje atrodo, kad 
Įgytojo fortepijono klavišiai 
greit bus visi išpirkti, o čika- 
giečiai, jau nerausdami, ateity
je prie jo galės sodinti net ir 
reikliausią virtuozą. B. Ch.

Ba-

kartu ir 
mūsų li- 
vadovė- 

neturime

Tarp skubiai atliktinų dar
bų, kurie reikalauja 
sutelktinių jėgų, yra 
tuanistinių mokyklų 
liai. Juk mes beveik
vadovėlių, kurie lengvintų mo
kytojų ir mokinių mokyklinį 
darbą, kurie akivaizdžiai bei 
esmingai tarnautų gimtosios 
kalbos puoselėjimui. Tiesa, 
mes turime atkištinių darbų, 
kuriuos galėtumėm pavadinti 
tik kroviniais, tačiau dėl meto
dinių silpnybių, tikriau sakant, 
jokio metodo nebuvimo, nega
lima pasiekti net pakenčiamų 
rezultatų. Iš panašiais meto
dais parengtų vadovėlių mes 
mokėmės prieš 40—50 metų. 
Juose vyrauja sustingimas ir 
atsilikimas. Šituo būdu mūsų 
vaikai ir pasentų, tačiau savo 
gimtosios kalbos žmoniškiau 
nepramoktų. Pasitaikančios 
išimtys nepriskirtinos prie mo
kyklinio darbo metodų nuopel
nų. Mes galėjime stumtis anais 
laikais su panašiomis mokslo 
priemonėmis, nes ten buvo lie
tuvių kalbos pilnas supratimas.

Izoldos 
kadaise 

meilės 
puikiai 

sunkias

Senoji gatvelė (aliejus)Jonas Rimša

Tačiau mūsų vaikai tos laimės 
jau neturi.

Mokytojai mažiausiai reika
lingi nurodymų, kaip jau esa
mais vadovėliais turėtų naudo
tis. Vertėtų truputį nusileisti 
žemyn ir parašyti apygerius 
vadovėlius mokiniams, kad jie 
kartą galėtų tarti, jog gimtoji 
kalba nėra jau toks baubas, 
nuo kurio reikia negarbingai 
slėptis. Mūsų aplinkybėse be 
tinkamai metodiškai ir kruopš
čiai parengtų jaunimui lietu
vių kalbos vadovėlių neįmano
ma pramokyti ne tik padoriau 
sumegzti sakinio, bet ir paken- 
čiamiau paskaityti. O be to 
juk beveik neįmanoma plačiau 
susipažinti su lietuviškąja kul
tūra.

Vadovėliui parašyti reikia 
ne tik laiko, bet ir kitų sąlygų. 
Reikia, sakytumėm, studijų. 
Kas prašo tik laiko vadovėliui 
parašyti, tas tik iš dalies yra 
teisingas. Be laiko dar reikia 
ir kitų kvalifikacijų. Medžia
gos kroviniais, kuo pasižymi 
mūsų lituanistinėms mokyk
loms skirti vadovėliai, lietuviš
kojo jaunimo tinkamai gimto
sios kalbos neišmokysi. Tai ro
do mūsų lituanistinių mokyklų 
praktika. Kai kas nesugeba ar 
nenori šito pavojaus įžvelgti, 
bet šiandieną jis toks realus, 
kad, rodos, ir diskusijų nega
lėtų būti. Reikia tik nusiste
bėti, kaip kas tokią mokyk
loms skirtą mokslo priemonę 
priima, tvirtina, o tuo labiau 
gauna paramos išleisti. Fondai, 
kurie skiria pinigus spausdini
mui, turėtų būti apdairesni. 
Vadovėlių kritika turėtų spau
doje pasirodyti dar prieš išlei
dimą, kad užkirtus kelią men
kavertiškumui.

Vadovėlių tikrinimo komisi
jos maža teturi įtakos į auto
rių. Į jos rankas darbas paten
ka jau atbaigtas, ir pagal gau
tas pastabas pataisymai beveik 
neįmanomi. Jie perdaug apsun
kina pirmąją redakciją. Patai
sos atsiliepia į visą vadovėlio 
struktūrą, ir autorius kapitu
liuoja arba užsispiria teigda
mas: jei netinka, pasiieškokite 
tinkamesnio. Autorius žino, 
kad vadovėlių didelis badas, ir 
neapsirinka pasišiaušdamas. 
Komisija nusileidžia, ir darbas 
išvysta dienos šviesą. Taip 
gimsta menkos vertės kalbos 
mokslo priemonės. Prieš ruoš
dami lituanistinėms mokyk
loms kalbos mokslo priemones, 
pirma geriau pažinkime šių 
dienų jaunimo nuotaikas, kal
binį pajėgumą ir patys stro
piai išdiskutuokime rūpimą 
klausimą. Blogas metodas šian
dieną mūsų vaikus taip nutei
kia, jog jie ima galvoti, kad 
lietuvių kalbos apskritai nega
lima žmoniškiau pramokti.

Kas-ne-kas jau mėgina pra
plėstais gramatikos pratimais, 
sujungtais į atskirus leidinius, 
užkišti mūsų lituanistinėse mo
kyklose esamas spragas. Jei 
jiems pusėtinai pavyksta pa
rengti žemesniesiems sky
riams, tačiau bandymai, kurie 
pasirodė skirti aukštesniesiems

(Nukelta į 2 psl.)
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PAVERGTAI TĖVYNEI

JONAS AISTIS

Oi gūdžiai, gūdžiai 
Pavergtos mano tėvynės 
Ošia trakas ...

Oi liūdnai, liūdnai 
Pavergtos mano tėvynės 
Upės teka ...

Oi skaudus, skaudus 
Pavergtos mano tėvynės 
Jungo lažas . ..

Oi skurdus, skurdus 
Pavergtos mano tėvynės 
Pats peizažas .. .

1965. X. 8.

DAILININKAS JONAS RIMŠA 
CHICAGOJE
ADOLFAS VALEšKA

Ritmas yra mano tironas, kan
kinąs mane, kol nebūna nuga
ištai.

Jonas Rimša

Chicagoje surengta Jono Rim
šos tapybos darbų paroda su
teikė mums išimtinę progą pa
žinti lietuvį dailininką, apie ku
lį mes žinojome tiktai iš spau
dos puslapių, išskyrus tuos, ku
rie matė jo darbus Kaune 1938 
m. Cikagiškė paroda maloniai 
mus nuteikia, ypatingai tuo, 
kad matome dailininką, jaunys
tėje iškeliavusį iš Lietuvos ir 
meniniai subrendusi svetur, o 
tačiau artimą mums savo kūri
nių forma ir spalva, nors tų dar 
bų objektai ir nėra lietuviški. 
Neabejotina, kad Rimšos tapy
bos nuotaika buvo įtaigota pieti
nės Amerikos, ypač indo-ameri- 
co folkloro, tačiau šis faktas 
visiškai nenuvertina dailininko 
kaip lietuvio, nes kūrėjo esmė 
yra jo kūrybiniai elementai, o 
ne siužetas ir ne ką, o kaip jis 
savo idėją interpretuoja. Kultū
ros istorijoje turime faktų, kad 
dailininkas, muzikas ar rašyto
jas savo tautinei kultūrai yra 
davęs įnašą, nors ir gyvenda
mas svetur. Šiandien Rimša nė
ra vienintelis lietuvis, kuris 
tautinę dvasią savo kūryboje

turi puoselėti svetur, tačiau jis 
yra vienas iš tų, kurie savo in
dividualia kūryba praturtina 
Lietuvos kultūrinį lobį.

¥
Rimšoš kūrybinė idėja ir 

šiandieną yra dar gyva, nors 
erdvės amžiuje ji gal ir nėra 
iperdaug madinga, tačiau ir Ce- 
zanne’o kūryba dar ir dabar 
moderniam dailininkui tebėra 
kūrybos šaltinis. Atrodo, kad 
Rimša yra kūbistinių metodų ir 
konstrukcijų šalininkas. Fovis- 
tai bus jam atidengę spalvos, 
linijos ir šviesos ekspresiją, šių 
idėjų sąrangoje dailininkas ir 
vysto savo tapybinius uždavi
nius. Jo kūrinių linija, kompo
zicija ir spalva yra gimusi to
kioje išbalansuotoje harmoni
joje, kuri kalba apie didį auto
riaus subrendimą savo srityje. 
Jo kompozicija yra taip išdėsty
ta ir privesta prie ribos, kad, 
nuėmimas colio ar jo dalies nuo

J. ZIKARAS UŽ NEPRIKLAUSOMYBĘ

DRAUGAI IS KULTŪROS 
PASAULIO

Šiame numery:
• Draugai iš kultūros pasaulio.
• Jono Aisčio eilėraštis.
• Dailininkas Jonas Rimša Chica-

goje.
• Kompozitoriaus C. Sasnausko

50 metų .mirties sukaktį įminint.
• Marksizmas iki žmogaus asmens 

supratimo dar nėra atėjęs.
• Danguolės Sadūnaitės eilėraščių 

rinkinio recenzija.
• Jurgio Gliaudos ‘‘Agonijos” per

sonažų problema.
• Nijolės Jankutės apybraiža.
• Nauji metai Madeiroj.
• Kūrėjai Alg. Mackui dedikuotam 

vakare.
• Kultūrinė kronika ir filmų įvairu 

mai.
• Moterų gyvenimas. i Jonas Rimša

paveikslo krašto jau neigiamai 
atsilieptų visai kompozicijai.

¥
Linija Rimšos kūryboje ne 

tiktai lygiagrečiai yra svarbi 
su plokštumų kompozicija, bet 
ji dargi nusako paveikslo eks
presijos kelią, pabrėždama kom
pozicijos ritmą. Ta linija, nors 
ir apibrėždama atskirų objektų 
kontūrus, sudaro atskirą tapy
binį elementą ir yra taip 
miškai sukontroliuota, kaip 
ra baleto šokėjų grupė.

¥

rit- 
ge-

Jei dailininko kompoziciją, li
niją, pagaliau srovę veikia vie-

Pajacai (aliejus)

i no ar kito laikotarpio įtakos bei 
aplinka, tai spalvos pajautimas 
yra jam jau prigimta dovana. 
Spalva tapytojas išreiškia pačią 
savo prigimtį. Rimšos spalvinių 
tonų gama yra plati ir įvairi: 
nuo pilkšvai sidabrinio iki kone 
lietuviškojo vidurvasario peiza
žo kolorito su cinoberio raudo
nais, aukso geltonais, smarag
do žaliais ir intensyviais rudais 
tonais. Tuos kontrastinius deri
nius Rimša naudoja daugiausia 
žmogaus ar architektūros for
mų vaizdavime.

Paveikslo koloritas, paprastai, 
išplaukia iš natūralios, jį supan
čios aplinkos, tačiau mūsų dai
lininkas tuos įtemptus kontras
tingus tonus derina savitai ir 
sėkmingai, primindamas spal
vingą lietuviškąjį peizažą. Nors 
esame įpratę savo gamtą cha
rakterizuoti, kaip pilką, tačiau, 
jeigu atsiminsime sužydusią aug 
meniją pavasarį, subrendusį 
derlių vasarą ir vėlyvosiomis gė
lėmis bei auksiniais ir purpuii- 
niais lapais pasipuošusį rudenį, 
ras me nepaprastai stiprių spal
vinių niuansų. Šalia to turime 
juk nepaprastai spalvingus liau
dies 
vias 
va s, 
vio.
dvasia. Gal užtat lietuvio dai
lininko, nežiūrint, kur jis bebū
tų, spalvinė gama neturi speci
finės ribos ir todėl mes tuiime

rų judesių parinkimą ir sukom- 
ponavimą. Stebėdami Rimšos 
kūrybą, mes matome, kad jisai 
neštįovi vietoje ir sprendžia vis 
naujus uždavinius, tačiau labai 
atsargiai, nesimesdamas į kraš
tutinumus ir neieškodmas “sen
sacijų”. Mes čikagiečiai džiau
giamės, turėdami progą pama
tyti tokio kūrybingo dailininko 
— Rimšos darbus. Paroda Čiur
lionio galerijoje uždaroma va
sario 13 d. (sekmadienį).

Tautos laisvės kovoje ne
abejotinai lemtingiausias ir di
džiausias veiksnys yra pati lie
tuvių tauta, o paskirai imant, 
ir kiekvienas lietuvis. Tačiau 
aišku kaip dieną, kad pastan
gose atgauti išplėštą laisvę 
būtinai mums reikalingi ir ki
tataučiai laisvės kovos drau
gai. Ypač tokie, kurie nuošir
džiai supranta mūsų siekimus, 
kurie, būdami pilietine ar in
telektualine prasme neeiliniai, 
dabar, o dar labiau ateityje, 
gali būti reikšmingi ir nepa
mainomi lietuvių tautos lais
vės siekimo talkininkai.

Negalėtume sakyti, kad mes 
tokių ištikimų bičiulių kitose 
tautose neturėtume. Turime jų 
apsčiai visame laisvajame pa
sauly, turime ir bendro likimo 
ištiktuose pavergtuosiuose. Ne
trūksta lietuvių tautai draugų 
ypač tuose kraštuose, kur yra 
kaip tik didesnės ir politiniai 
bei kultūriniai pajėgesnės lie
tuvių išeivių bei tremtinių ko
lonijos.

Tik lig šiol draugų savo tau
tai rinkimas mūsuose vis buvo 
sukamas grynai politinio sek
toriaus kryptimi. Sitai metai 
po metų labai akivaizdžiai re
gime ir Vasario 16 dienos mi
nėjimuose. Beveik kaip negin
čytina taisyklė priimta, kad į 
šiuos minėjimus truks laikys, 
nesigailint net ir didžiausių 
pastangų, stengiamasi atsiga
benti mus priglaudusios vals
tybės senatorius, kongresma
nus ar šiaip politines bei ad
ministracines pareigas einan
čius to ar kito krašto pilie
čius. Ir tai, žinoma, nėra blo
ga. Ir nesakome, kad toliau ši
to nereikėtų daryti. Tačiau 
taipgi manytume, kad ribotis 
vien tik politiniais šulais bei

audinius ir itin dekoraty- 
bažnytinių procesijų vėlia- 
kuriose atsispindėjo lietu- 

tegul ir liaudies, dailininko

dailininkų, sugebančių kontro
liuoti ir labai skirtingus spal
vų kontrastus.

Šalia formalinių elementų dar
nos Rimšos darbuose mes dar

l jaučiame ir jo estetinę tenden- 
j ciją ir rafinuotą, subtilų figū-

Vienas liaujas lietuvių literatūros draugas “Cicero Life” laikraščio 
redakcijos štabo narys Sean O’Gara, kuris susidomėjęs Al. Barono 
angliška knyga “Footbridges and Abysses" apie ją parašė ilgą recen
ziją ir surengė Kiwanis klube knygos pristatymą, gana plačiai su ja 
supažindindamas svečius. Sean O’Gara, studijavęs žurnalistikos ir lite
ratūros mokslą, yra taip pat ir didžiųjų laikraščių bendradarbis. 15 m. 
turįs ryšio su televizija ir rašąs joms tekstus. Ligi šiol nedaug apie 
lietuvius žinojęs, dabar jau pakankamai informuotas apie lietuvių lite
ratūrą. Nuotraukoj Sean O’Gara (kairėj) drauge su rašyt. Al. Baronu, 
oastarojo knygos pristatymo amerikiečiams proga.

Nuotr. “Cicero Life”

administraciniais pareigūnais, 
ieškant lietuvių tautai kovos 
draugų, būtų perdaug siaura, 
perdaug vienašališka, net per 
daug netikra ilgesnio laiko per
spektyvoje.

■Nenusigręžiant ir toliau nuo 
talkininkų ir bičiulių politinia
me sektoriuje, vis dėlto yra 
pats laikas suaktyvinti savo 
tautai draugų ieškojimą ir lais
vojo pasaulio kultūrinio gyve
nimo tėkmėje. Tokie mūsų lais
vės kovos talkininkai iš kultū
rinio sektoriaus ne vienu atve
ju gali būti net kur kas tikres
nis pinigas už staigiai žvaigž
dėmis blykstelėjusius politikie
rius. į

Lietuvių tautos draugas ra
šytojas, muzikas, menininkas, 
mąstytojas ar šiaip kurios nors 
srities mokslininkas, jeigu jau 
tampa mūsų draugu, tai daž
nai be jokių kitokių išskaičia
vimų, o vien tik žmogiško nuo
širdumo, žmogiškos jausmo ši
lumos ir bendro kūrybinio sai
to ir kūrybinio smalsumo vedi
nas. Šito sektoriaus žmonių 
mums parodyta draugystė ir 
tos draugystės išdava yra dar 
ir tuo mums be galo reikšmin
ga, kad ji nesibaigia tik viene- 
riais ar dvejais metais, nesi
baigia kuria nors ribota vieno
kio ar kitokio pareigūno ka
dencija. Jeigu jau mes laimė
jome savo tautos draugu tą 
ar kitą amerikietį, anglą, vo
kietį ar prancūzą rašytoją, tai 
tos draugystės reikšmė ir lai
kas nepriklauso nuo jokių rin
kimų, nuo jokių valdžių, nešgi 
rašytojas neišrenkamas ir ne
paskiriamas, o visam savo am
žiui talentu apdovanotas. Jis 
savo įtaka, gal būt, net toly- 
gio didėjąs, jis mūsų tautos 
draugas ligi karsto lentos. Ly
giai tas pat būtų pasakytina 
ir apie muzikus, menininkus, 
mokslininkus ir aplamai įvai
rių sričių kultūrininkus.

O ar šitokių nevienadienių, 
tačiau pasaulio krypties lėmi
me gal dar daugiau reiškian
čių negu akivaizdi politika, ar 
tokių savo tautos draugų ir 
jos laisvės kovų talkininkų 
mes pakankamai ieškome, ar 
juos stengiamės atkviesti į vien 
tik politika persūdytus mūsų 
Vasario 16-tos minėjimus?

Nebloga, kad pajėgiame į 
minėjimus patraukti senato
rius. kongresmanus ir burmist
rus. Bet vien jų toliau negali 
pakakti. Reikia pagaliau mums 
suprasti, kad privalome re- 
prezentuotis ne vien tik kaip 
politiniai, bet ir kultūriniai 
subrendusi tauta. Nesusiaurė- 
kime vien tik į valstybininkus 
ir politikus. Buvimas vien tik 
valstybininkais ir administra
toriais praeities šimtmečiuos 
mums jau daug pakenkė. Da
bar pats laikas šalia to tapti 
ir kultūrininkais, pats laikas 
ieškoti sau draugų ne vien tarp 
politikų, bet ir tarp kultūri
ninkų. O Vasario šešioliktoji 
šitai ir įpareigoja ir sudaro 
gražių progų. k. b.
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Ko reikėtų musų lituanistinei mokyklai
Sprendimų belaukiant 

ir į iškeltą klausimą 

konkrečiai atsiliepiant

G. MACICNIENft

Savo straipsnyje “Kam skir
ti Lietuvių Fondo tūkstančius” 
(DRAUGAS, 1966. I. 26) dr. A. 
Razma rašė: "Mano didelis as
meniškas troškimas būtų ir visų 
lituanistinių mokyklų tiesiog 
reikalavimas yra, kad vieną kar
tą pagaliau paskirtumėm pakan
kamai pinigų moderniškų mo
kymosi priemonių sukūrimui ir 
jų realizavimui”. Jis ragino: 
“Čia turėtų nedelsiant visų li
tuanistinių mokyklų kai kurie 
mokytojai išeiti j spaudą ir pa
reikšti, kokių mokymosi priemo
nių jie pageidautų, kad lituanis
tinis mokymasis palengvėtų ir 
vaikams jis būtų įdomesnis”. 
Atsiliepdama j šį kvietimą, aš 
ir norėčiau suminėti bent kai 
kuriuos dalykus, kurių daugiau 
ar mažiau pasigenda lituanisti
nės - šeštadieninės mokyklos 
mokytojas.

Pratiminiai sąsiuviniai

Šalia turimų vadovėlių dar 
būtinai yra reikalingi pratimi- 
mai sąsiuviniai, sudaryti ame
rikietiškos mokyklos vad. “work 
books” pavyzdžiu, gramatikai, 
tėvynės pažinimui, istorijai ir 
kitiems šeštadieninėje mokyklo
je pagal nustatytas programas 
einamiems dalykams. Atskirų 
sąsiuvinių pratiminė medžiaga 
turėtų būti paskirstyta pvz. į 
30 pamokų (tiek maždaug dar
bo šeštadienių per mokslo me
tus turimokyklos) ir tiktų mo
kinių klasės ir namų darbams. 
Iš savo praktikos esu patyrusi, 
kad mokiniai kaip tik ir mėgs
ta taip sutvarkytą mokymosi 
medžiagą, nes prie tokio meto
do jie jau yra gerai pripratę 
savo kasdieninėse mokyklose. 
Tai būtų ir didžiulis darbo pa
lengvinimas mokytojams, ypač 
kai mažesnėse mokyklose jiems 
tenka vienoje klasėje iš karto 
dirbti su dviejų ar net ir dau
giau skyrių mokiniais. Be to, 
mokyklos darban vis labiau įsi
jungia jaunesnieji, jau čia moks 
lūs išėję, kuriems tokius litua
nistinius pratimus patiems su
darinėti ne kartą yra ir per sun
ku. Dar reiktų nurodyti, kad 
vietovėse, kur nėra šeštadieni
nės mokyklos, tokie pratiminiai 
sąsiuviniai žymiai palengvintų

Šiame numery:
• Apie laiko diktuojamas gaires.
• Ko reikėtų 'mūsų lituanistinei 

mokyklai.
• Solistė Stankūnaitė apie nueitąjį 

dainos kelią ir busimąjį koncertą.
• Ar marksizmas yra išgelbėji

mas?
• Pokalbis su dr. Petru Kisielium.
• Joną Rimšą atsisveikinant.
• Pulgio Andriušio feljetonas.
• Sintetinis žmogus.
• Besikartojanti poetinė priemonė 

realybėje.

• Akademinės prošvaistės.

Tik dalis dainuojančios Marųuette Parko lituanistinės mokyklos Chicagoje. Mokykla dalyvaus ir šių metų 
Dainų šventėje. Nuotrauka Z. Degučio

vaikams su tėvų pagalba išeiti 
visą šeštadieninės mokyklos 
kursą. Taigi pratiminiai sąsiu
viniai yra pirmasis ir opiausias 
šeštadieninės mokyklos reika
las.

Aiškinamasis žodynas

Labai reikalingas būtų ir aiš
kinamasis bei sinoniminis lietu
vių kalbos žodynas, kuriame 
mokiniai rastų paaiškintus ma
žiau suprantamus žodžius ir ku
ris padėtų turtinti jų kalbą. Da
linių žodynėlių yra pridėta prie 
kai kuru vadovėlių (pvz. prie 
A. Rinkūno Kregždutės II ir III 
dalies), bet būtų labai gera tu
rėti aiškinamąjį žodyną ir at
skiru leidiniu. Aiškinamojon da- 
lin tektų ne kartą gal ir anglų 
kalbos žodžius įjungti (tai daro 
jau ir A. Rinkūnas), nes toji 
kalba, kasdien mokyklose gir
dima, ne vienam mokiniui da
rosi, deja, jau geriau žinoma 
už tėvų kalbą. Kalbinis žodynas 
mokiniams nebūtų kokia nau
jenybė, nes jie amerikietiškose 
mokyklose pratinami naudotis 
žodynais.

Žemėlapiai

Pasigendame ir tinkamo mo
kyklai Lietuvos žemėlapio. Lie
tuvių Enciklopedijos išleistasis 
žemėlapis, parengtas prityrusių 
specialistų ir labai vertingas sa
vo detalumu, kaip tik dėl to de
talumo - perkrovimo smulkiais 
upeliukais bei ežerėliais ir net 
kai kurių kaimų pavadinimais 
— darosi per sunkus mokyklos 
vaikams. Mokyklai reiktų leng
vai apžvelgiamo žemėlapio, ku
riame būtų sužymėti tik svar
bieji vietovardžiai, upės, ežerai, 
keliai.

Nebloga būtų turėti ir tam 
tikrą paveiksluotą Lietuvos že
mėlapį, kuriame mažais ryškiais 
piešinėliais būtų atvaizduotos 
žinomos geografinės vietos 
(pvz. Šatrijos kalnas, Neringos 
kopos, Puntukas Anykščių šile
lyje, Stelmuižės ąžuolas...), bū
dingieji architektūriniai pa
minklai (Gedimino pilies bokš
tas ir Vilniaus katedra, Trakų 
pilis, Pažaislio bažnyčia, Vyt. 
Did. Muziejus Kaune...), reikš
mingesnių istorinių įvykių vie
tovės (Kražiai, Veliuona, kur 
žuvo Gediminas...), žymiųjų lie

tuvių (Maironio, Krėvės, Ciur- 
ilonio...) gimimo vietos ar šiaip 
jau su jų vardais susijusios vie
tovės (pvz. Kudirkos Naumies
tis). Toks žemėlapis ne tik bū
tų gražus klasės papuošalas, bet 
ir teiktų mokytojui tinkamą 
progą pakalbėti apie Lietuvą. 
Panašaus pobūdžio žemėlapis, 
inž. J. Gūdžio dailiai parengtas,

Stengiuosi pagauti žmonių širdis
Solistė Irena Stankūnaitė apie nueitąjį dainos kelią ir busimąjį koncertą

Šiemetinėj “Draugo” literatū
ros šventėje - koncerte vasario 
27 d. Jaunimo centre, Chicago
je, dainuos viešnia iš rytinio 
Amerikos pakraščio — solistė 
Irena Stankūnaitė. Su pilno kon
certo programa solistė Chicago
je pas,rodys pirmą kartą. Ir mu
zikos mėgėjai čikagiečiai ir į li
teratūros šventę atvyksiantieji 
svečiai Irenos Stankūnaitės kon
certu, kaip reta naujiena, jau 
iš anksto gyvai domisi. Norėda
mi koncerto publiką ir šiaip 
mūsų visuomenę labiau supažin
dinti su soliste, pateikiame čia 
šį prieškoncertinį interview.

— Kokios priežastys ir kokie 
pagrindiniai impulsai nulėmė, 
kad savo gyvenimo kelią surišo- 
te su muzika ir daina?

— Tur būt, nuo pat pirmos 
gyvenimo dienos likimas skyrė 
man muzikos kelią. Mano tėve
lis — Juozas Stankūnas pasako
ja įdomų supuolimą: kai aš gi
miau, tuo momentu Benjamin 
Gigli radijo programoj dainavo 
"Lopšinę”. Tada visi kalbėjo, 
/tad aš būsiu dainininkė.

Visa aplinka, gyvenimo sąly
gos, muzikinė atmosfera, kas
dieninis akordų skambesys vei
kė ir formavo muzikos pradus 
mano kūdikystės dienose.

Sao Paulo priemiesty vadi
namam Vila Zelina (Brazilijoj), 
kur susitelkę dauguma lietuvių, 
turėjome menką, dviejų kamba
rių namelį. Tai buvo lietuvių 
muzikos centras. Kol parapija 
pasistatė savas patalpas, čia 
vyko chorų, orkestro, solistų re
peticijos, įvairių programų pa
ruošimas, šeštadienio vakarais 

buvo dar Vokietijoje prieš ke
liolika metų išleistas, bet dabar 
nebegaunamas, o turimieji jo 
egzemplioriai dėl blogo popie
riaus sunkiai bepanaudojami.

Kita vaizdinė medžiaga
Ir apskritai, būtų pageidauti

na daugiau vaizdinės medžiagos 
apie Lietuvą, nes iliustracijų 

bent kartą į mėnesį pasišoki
mai — “rabaksai”, jaunimo pa
silinksminimai. Vėliau atsirado 
ir muzikos studija “Muzikos Me
nas” ir liet, nlokštelių leidykla. 
Čia jau dirbome visa mūsų šei- 
ma.

Nuotrauka Vyt. Maželio

vadovėliuose nepakanka. Reik
tų išleisti bent tris sąsiuvinius 
(ar gal geriau — aplankus) ne 
visai mažo formato ir ryškiai 
atspausdintų paveikslų. Viena
me būtų būdingieji Lietuvos vie
tovardžiai ir architektūriniai pa
minklai, kitame įvairių istori
nių įvykių iliustracijos, trečia
me žymiųjų lietuvių atvaizdai. 
Tokių paveikslų neturėtų būti 
per daug, kad jie nesunkintų 
atminties ir neblaškytų dėme
sio, o mokiniams padėtų tvirtai 
įsiminti lietuviui svarbiuosius 
įvykius, vaizdus ir asmenis, štai 
ir mūsų ne vienas, klausinėja
mas pvz. apie Basanavičių, su
kluptų jo biografijos datose ar 
įvykiuose, bet kiekvieno sąmo- 
nėn tebebus giliai įsirėžę tau
rūs Basanavičiaus veido bruo
žai, susimąstęs ir gilus jo rimtų 
akių žvilgsnis, jo ilga, balta 
barzda. Kaip pedagoginę prie
monę, tokius paveikslus būtų 
galima ne kartą panaudoti kla
sėje, pvz. padarant varžybas (o 
jos mokinių visada mėgstamos), 
kas daugiau atspės parodytų 
paveikslų ir teisingiau apie juos 
papasakos.

Mokykliniai parengimai
Šalia reguliarių pamokų labai 

svarbi auklėjimo priemonė yra 
ir įvairūs mokykliniai parengi
mai. Jie paprastai labai patin
ka vaikams ir labiau juos pri
riša prie šeštadieninės mokyk
los. Be to, jie teikia gerą progą 
vaikams su lietuvišku vaidini
mu, deklamacijomis, dainomis 

(Nukelta į 2 psl.)

Kada jau galėjau pavaikščioti, 
aš su savo broliuku — Kaziu, 
daug vyresniu už mane, vis mai
šiausi choristams po kojų repe
ticijų metu. O kai su nosimi pa
siekiau pianino klaviatūrą, pra- 

(Nukelta į 7 psl.)

Dr. Antanas Sužiedėlis

APIE LAIKO DIKTUOJAMAS
GAIRES

Kai rodosi kasdien kur nors 
pasauly valdžios stojasi, griū
va, keičiasi, ir kai valstybės 
vienur kyla, kitur jungiasi — 
tai, kas įvyko prieš ketvirtį 
šimtmečio, yra gerokai neak
tualu. O mums reikia viešosios 
nuomonės dėmesio, dargi kaip 
tik todėl, kad esame neaktu
alūs.

Šičia ir yra, mums rodosi, 
mūsų didžioji problema ir pats 
didysis uždavinys. Problema 
tai, kad savo tėvynei padarytą 
neteisybę skelbdami, liekam 
dažnai neklausomi ir neišgirs
ti. O užduotis kaip tik atkreipt 
pasaulio dėmesį — taigi iš
mokt kalbėt ir laisvės bylą 
skelbti-taip, kad pasaulis no
rėtų klausytis. Šitų būdų ir ke
lių ieškant, tektų atsižvelgti 
kai kurių laiko diktuojamų gai
rių.

Pirma, šiandienos pasaulio 
rūpestyje taika ir ramybe tu
rime atskirti tai, kas komuniz
mo įtaigojama, išnaudojama ir 
diriguojama, nuo to, kas iš tie
sų yra dorų žmonių gera va
lia, ar ji būtų grįsta naivumu, 
ar ir labai svariu ir supranta
mu atominio karo grėsmės mo
tyvu. Kaip tik todėl, kad mes 
komunizmą arčiau pažįstame, 
mums privalu nesuplakti visų 
taikingųjų į vieną pulką, o su 
didele atodaira išskirti, kas 
yra apkaltintina, ir kas iš es
mės užgirtina. Kiekvienas ne
teisingas apkaltinimas, kiek
viena šituo atžvilgiu klaida 
mūsų reikalui yra skaudžiai 
žalingi. Nedaug tokių klaidų 
tereikėtų, kad iš tikro, ir užsi
tarnautai, būtume įžiūrimi va
nagais. Nei savo tarpe, nei sve
tur mums nevalia švaistytis 
kaltinimais taip, kad ilgainiui 
mūsų liudijimas nieko nebe
reikštų, kaip anuo metu maža 
gero, o daug žalos antikomu
nizmo sentimentui pridarė se
natorius McCarthy, nors gal 
ir labai gerom intencijom. Ne 
sau padrąsinti veikiame, o vei
kiame tam, kad iš to būtų Lie
tuvai naudos. Kai ginti Lietu
vą tenka žodžiu, ne ginklu, 
įnirtimas vaisių neneša. Įnirti
mas gali įkaitinti kovai šalinin
kus, bet nepritraukia naujų 
draugų, o juos atstumia.

Antroji gairė kaip tik tai, 
kad mums reikia daugiau ir 
naujų draugų, o ne vis karš
tesnių, bet tų pačių ir gal re
tėjančių šalininkų. Ir draugų 
reikia ne vien sluoksniuose val
džių. su kuriom protarpiais pa
sikeičiame memorandumais, 
laiškais, sveikinimais, užtikri
nimais, skelbimais Lietuvių 
Dienų (visa tai svarbu, bet pa
prastai lieka mūsų žinioje ir 
viešumon toli nenueina), o 
mums reikia draugų, kurie 
kasdien atliepia ir formuoja 
viešąją nuomonę. Geras laik
raštininkas atitinkamu momen 
tu neretai turi daugiau jėgos, 
negu politiniai aparatai, netgi 
tokios jėgos, kuri nuverčia ar 
pastato valdžias. Šiandien ne 
tas autoritetas, kuris tam turi 

titulą, o tas, kuris turi visuo
menės dėmesį — ir tie daiktai 
nevisuomet sutampa. Mes vei
kiai lenkiamės link žemės prieš 
kiekvieną oficialų svarbuolį ir 
džiaugiamės rinkiminės rekla
mos karštu žodžiu, o atsilan
kiusį žurnalistą nekart palie
kam pasieniais graibstytis. 
Niekas mūsų memorandumų 
žmonėm nepaskelbs, bet pla
čiai nuaidi televizijos, spaudos 
komentatorių žodžiai. O jie 
gali būti mums labai naudingi 
ir palankūs, jei pasirūpintume 
į Lietuvos laisvės ieškinį pa
žvelgti ne vien iš savo, bet ir 
iš pašalinio stebėtojo perspek
tyvos.

Šičia ir reiktų pastebėt dar 
vieną gairę. Nepriklausomybė 
ir laisvė šio laiko pasaulyje su
prantamos daugiau asmenine, 
ne kolektyvine prasme. Šio am
žiaus dėmesys nukreiptas į 
žmogų — ne tiek principas, ne 
sistema svarbu, ne, tiek tauta 
ar valstybė, ne vieta ar pri
klausomybė, o individas. Tai 
matome pavyzdžiui šio krašto 
aukščiausiojo teismo sprendi
muose, kuriuose kolektyvinis 
gėris netgi nukenčia prieš as
mens privilegijas. Šitai matome 
ir Katalikų Bažnyčioje asmens 
sąžinės, nebe išorinių normų, 
pabrėžimu. Eiliniam amerikie
čiui ne taip svarbu, ar Vietna
me bus demokratija, ar pusiau 
padori autokratija, ar koalici
ja, bet jį labai stipriai paliečia 
vaizdas sugauto vietkongo, jei 
jis užrištom akim ir supančio
tom rankom.

Mūsų balsas taip pat daug 
veikiau būtų girdimas, jei ro
dytume, kas šiandien Lietuvoj 
dedasi — religijos, spaudos, žo
džio, kultūros verguvė — tai
gi rodytume labiau žmogaus 
išniekinimą, negu smurtą vyk
domą prieš tautos kolektyvą. 
Apie Baltijos kraštų rusifika
ciją, — iš tiesų šėtonišką tarp
tautinį kriminalą — galima 
reikšmingai kalbėti politinių 
mokslų sluoksniuose, bet viešo
sios nuomonės šitai nejaudina, 
ypač krašte, kuriame asimilia
cija yra laikoma pozityviu da
lyku. O keturių Sibiro lietu
vaičių maldos pasaulyje paskli
do taip plačiai ir įgijo mūsų 
tautai tiek simpatijų, kiek joks 
memorandumas. Platesnio at
garsio ieškodami, savo paver
gėjus tikraisiais pasaulio va
nagais atskleisime ne komu
nizmu pakaltindami, ne tarp
tautinius kriminalus nurodyda
mi, o gerai paruoštomis, fak
tais, įrodymais, paliudijimais 
paremtomis bylomis paski
riems sovietijos valdovams už 
žmonių žudymą, išnaudojimą, 
priespaudą, apiplėšimą, korup
ciją. Išniekinimas žmogaus 
jautriau negu išniekinimas tau
tos paveikia jau ir mūsų pa
čių jaunimą, kuris gyvena šiuo
laikiniais taikos ir žmogaus 
teisių šūkiais.

(Iš paskaitos Vasario 16 d. mi
nėjime Chicagoj.)
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Romanų temomis
Pašnekesys su penkioliktuoju "Draugo" laureatu

' Kai prieš kiek laiko Jurgio 
Gliaudos išėjusi knyga ‘“Agoni
ja” jau buvo skaitytojų graibs- 
tyte graibstoma, paskelbta ži
nia, kad rašytojas taipgi yra 
laimėjęs ir penkioliktąjį “Drau
go” romano konkursą. Turėda
mi galvoj ir premijuotąjį roma
ną ‘“Delfino ženkle” ir įvairius 
svarstymus sukėlusią “Agoni
ją”, literatūrinėmis temomis už
kalbinome patį autorių.

— Koks buvo pirmutinis įspū
dis, gavus žinią, kad esate lai
mėjęs penkioliktąjį “Draugo” 
romano konkursą?

— Staigmeniškas, nes užmir
šau, kad "Delfino ženkle” rank
raštį buvau išsiuntęs konkur
sui.

— Kurie motyvai labiausiai 
apsprendė, kad po “Agonijos”, 
sakytumėm, po lietuviškojo kie
mo reikalų, premijuotame “Del
fino ženkle” užgriebėte tokias 
gilias žmogiškas, psichologines 
ir šeimos problemas?

— Parašymo datos yra vie
nos, o apmąstymo periodas yra 
kas kita. Taip, “Agonijos” rei
kalai buvo apsvarstomi dar 
prieš “šikšnosparnių sosto” pre
miją; lygiai “Delfino ženkle” 
apmąstymas vyko pagrečiui su 
kitais dalykais.

— Esate vienas Lš produktin- 
giausių nūdienių mūsų rašytojų, 
kiekvienu savo romanu vis duo
damas ką nors naujo, niekieno 
nekartoto. Jūsų skaitytojas la
bai smalsus ir šia proga nori 
sužinoti, kokios priežastys pa
skatina naujo romano užuomaz
gą, kaip jam organizuojate me
džiagą, kokioje aplinkoje ir kaip 
greit rašote, ranka ar mašinėle 
parašoma pirmoji rankraščio re
dakcija, koks jausmas darbą 
pabaigus?

— Nesutinku, kad aš esu pro
duktyvus rašytojas. Kitų tautų 
rašytojai rodo mums pavyzdį, 
kad suimti į save ir išreikšti iš 
savęs visus gyvenimo įspūdžius 
reikia didesnio skaičiaus pus
lapių ir tomų. Reakcija į gyve
nimą, nenoras negirdomis praei
ti pro mintį ar tezę, kuri sudo
mina, ar teikia nerimą, ar kan
kina yra tas laidas, kuris pro
vokuoja kūrybingumą.

— Kaip ir kuriuos mūsų jau
nosios kartos romanistus verti
nate, rašančius šiapus ir anapus 
geležinės uždangos? Kurių tau
tų romanistus laikytumėt pa
čiais didžiausiais moderniosios 
šių dienų literatūros šulais? ..

— Jeigu tas klausimas liestų 
skonį, palikime jį privatiškumui,

1Z
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jei specifines kvalifikacijas — 
tema ilga — ir dėkinga litera
tūros teoretikams.

— Kurių temų ir kurių prob
lemų galėtume laukti Jūsų nau
jose knygose ateityje?

— Tik tokių temų ir tik to
kių problemų, kurios teikia ar 
teiks man kūrybingą nerimą ir 
privers spręsti jas literatūrinio 
kūrinio sferoje.

— Kalbant apie “Agoniją”, 
kada ir kaip kilo mintis parašy
ti romaną, pasakytumėm, iš to
kios karštos, dar žėruojančios 
medžiagos?

— Kadaise, bent prieš deka
dą patraukė mane savo klasiki
ne tragiką Lietuvos suverenumo 
žūties aplinkybės, ištisiniai su
balansuotos B. Kalinausko kro
nikoje “Nelaimių dienomis” ir 
atspaustos “Sėjos” žurnalo iš
karpose. Amerikiečių kūriniai: 
W. Lordo “A Night to Remem- 
ber” ir J. Hersey “Hiroshima”, 
lyg pagilino pagundą visa tai 
perkelti į gyvosios istorijos, “li- 
ving history”, romano rėmus. 
Tada dar nebuvo nuskambėjęs, 
dabar jau jsipilietinęs “nonfic- 
tion novel” terminas, bet tokio 
kūrinio galimybė jau buvo su
kurta tais, ir keliais dar kitais, 
paminėtais romanais. “Žėruo
janti medžiaga” kaip tik ir yra 
tokio žanro pagrindinė savybė. 
W. Lord, vaizduodamas Atlanti- 
ko skendimą, leido sau vaizduo
ti kaip išorinį, lygiai herojų vi
dinį pasaulį katastrofos metu. 
Lietuvos suverenumo žūties da
lyvius “Agonijoje” tenka vaiz
duoti dviguboje plotmėje; išo

“Draugo” literatūros šventėje — 
koncerte ištraukas iš premijuoto 
romano rečituos aktoriai: Nijolė 
Martinaitytė (dešinėje), Jonas Ke
lečius (viduryje) ir Stasė Kelečie- 
nė (kairėje). Koncertinę progra
mos dalį išpildys sol. Irena Stan
kūnaitė, akompanuojant muzikui 
Aleksandrui Kučiūnui. Iškilmės Jau 
nimo centre prasideda rytoj (sek
madienį) 3 vai. popiet. Programai 
vadovaus rašytoja Nijolė Jankutė- 
Užubalieuė.

rine ir vidine. Tai jau yra ne 
reportažo, bet romano savybė. 
Turiu pagrindą galvoti, kad 
“Agonija” ir yra tas žanras, ku
rį vadina “nonfiction novel”. 
Mumyse tai visiška naujovė 
(tenka tai galvoti iš vertinimo 
balsų nesiorientavimo) ir, be 
abejo, kurti precedentą niekad 
nėra lengva.

Šiomis dienomis į rinką įsi
veržė Truman Capote “nonfic
tion” romanas “In Cold Blood” 
— kuriam vertintojai pripažįs
ta novatoriškumą, dar nepilnai 
suprastą ir formuluotą tada, ka
da pasirodė Lordo “A Nigth to 
Remember”.

Tad, imant “Agonijos” įrikia-

vimą į tą “nonfiction” romano 
žanrą, mane labai viliojo to dar
bo novatoriškumo specifika; o 
imant siužetu visad mus sukre
čiantį Lietuvos žūties momentą, 
dar smarkiai skambėjo sąmonė
je ir negęstantis patrioto ap
maudas.

Tas pats romanas, parašytas 
pagal tuos pat rašytinius davi
nius būtų tik istorinis, jeigu jis 
būtų parašytas bent trejetą de
kadų vėliau. Dar neišblėsusios 
savos valstybės ideologinės nuo
taikos tada jau nesudarytų sti
mulo vertinti kūrinį partinės po
lemikos ženkle. Deja, netaip yra 
dabar.

Tačiau mano vadovu, liečiant 
tą “žėruojančią medžiagą”, bu
vo tik objektyvumas, ir romano 
herojus yra ne asmenys, bet 
abstrakti, mums brangiausioji 
idėja — valstybės laisvė. Tas 
naujoviškas, kaip tvirtina kri
tikai amerikiečiai “nonfiction 
novel” žanras, man dar tada 
nesuvokus jo specifikos, o tik 
prigimtį, labai padėjo duoti tą

(Nukelta į 2 psl.)

BALTIJOS VALSTYBIŲ PROBLEMOS 
KOLEKTYVINEJE KNYGOJE

PRO BALTICA. Mėlanges dedies 
a KAAREL R. PUSTA. In memo- 
riam. Publies sous la direction de 
JURI G. POŠKA. Publication du 
Comitė dės Amis de K. R. Pusta. 
Stockholm 1965. 244 puslapiai; kai
na nepažymėta. Dvi nuotraukos: 
Pūstos atskirai ir su būreliu drau
gų-

★

1965 m. Stockholme, Švedijo
je, buvo išleista ši knyga, pa
gerbiant estų diplomatą ir vals
tybininką Kaarel Robert Pusta

Rašytojas Jurgis Gliaudą, penkioliktojo “Draugo” romano konkurso 
laureatas. Šiandien jis iš Los Angeles atskrenda Chicagon, Rytoj premi
ją jam įteiks šiemetinis konkurso mecenatas dr. Petras Kisielius.

ANTANAS KUČAS

(1883—1964). Kaip įžangoje nu
rodyta, tai yra straipsnių rin
kinys, kuriuose autoriai, kiek
vienas pagal savo specialybę, 
nagrinėja savo pasirinkimu ku
rį nors klausimą, liečiantį Bal
tijos kraštus. Rinkinį redagavo 
Juri G. Poška, Estijos ortodok
sų bažnyčios protonotaras. Tu
rinio sąraše yra 20 autorių, ku
rių 10 rašo prancūziškai, 5 ang
liškai, 3 vokiškai, 2 švediškai ir 
1 norvegiškai. Poskos įžanga ir 
straipsnis išspausdinti prancū
ziškai ir estiškai. Straipsnių il
gis įvairuoja nuo vieno ligi dvie

jų, trijų ir net iki 40 puslapių. 
Jų autoriai įvairių tautybių, 
daugumoje profesoriai, diploma
tai ir vienas kitas karys. Tai vis 
Pūstos gerbėjai bei artimesni 
bičiuliai. Knygą išleido Pūstos 
draugų komitetas, kurio 38 na
rių sąraše randame ir lietuvį 
prof. dr. Bronių Kasią, Wilkes 
College istorijos ir politinių 
mokslų skyriaus vedėją.

Redaktoriaus diplomatinio eti
keto valia, straipsniai sudėti ne 
dalykine, bet autorių pavardžių 
alfabetine eile. Taip begelbstint 
autorių šlovę, knygoje atsirado 
kalbų ir temų mišrainė. K. R. 
Pustą biografiniu straipsniu pri
stato pats redaktorius Poška. 
Ten yra užgriebta eilė tarptau
tinių įvykių, Pūstos pastangos 
atkreipti galiūnų dėmesį į Bal
tijos tautas Paryžiaus taikos 
konferencijos metu (1919), jo 
diplomatinė veikla vėliau ir mi- 
nisteriavimas Estijos vyriausy
bėje. Nupasakojama ir jo egzi- 
linė veikla, ir gilus išsilavini
mas bei humaniškumas, ir tak
tas bei tikėjimas. Estijos lais
ve Europos tautų šeimoje. Gai
la tik, kad redaktorius “užmir
šo” paminėti, kada ir kur Pus
ta gimė, kokius jis ėjo mokslus 
ir kada mirė... Apie tai nė nie
kur kitur neužsiminta toje Pus
tai pagerbti knygoje. Mirė jis 
Madride, Ispanijoje.

Baltijos jūros problemas 
svarsto net šeši autoriai: turkų 
diplomatas Cihad Baban, len
kų bibliotekos Paryžiuje vedė
jas dr. Czeslavv Chowaniec, dr. 
Bronius Kasias, švedų prof. Bir- 
ger Nerman, prancūzų tarptau
tinės teisės žinovas prof. Paul 
de Geouffre de la Pradelle ir 
estas dr. Artur Taska. Jų ap
žvalgose daug kas kartojasi apie 
didžiųjų tautų siekimus domi-

(Nukelta į 5 psl.)

LITERATŪRINĖJE ESTAFETĖJE NEGALIMA GAIŠTI

Jau penkioliktas kartas, kai 
kiekvienerių naujų metų pra
džioje "Draugo” romano kon
kurso rezultatai, premijos įtei
kimas ir ta proga surengiama 
literatūros šventė paaštrina vi
suomenės dėmesį grožinei mū
sų literatūrai. Spaudoje ir šiaip 
privačiuos pokalbiuos pasipila 
įvairių nuomonių premijuoto 
romano adresu, o šitai vėl pro
vokuoja aplamai vienokius ar 
kitokius pasisakymus mūsų li
teratūrinės situacijos temo
mis. Sveikintina kiekviena, rim 
tai pasakyta ir su širdingumu 
ginama nuomonė. Ir nebūtinai 
ji turi būti vien tik liaupsė net 
ir premijuotojo kūrinio atžvil
giu. Pakanka ir to, kad visa 
tai kelia literatūrinį bruzdėji
mą, sūkurį, į kurį, žiūrėk, ne 
kartą yra įtraukiamas ir kitaip 
nepabudinamas kultūrinis mie
galius, ne kartą vėl pasišauna 
knygą nupirkti ir tas, kuris 
seniai šiam reikalui buvo pini
ginę uždaręs.

Šių metų literatūrinė pra
džia ne vienu atžvilgiu yra dar 
įvairesnė, o tuo pačiu ir įdo
mesnė. "Draugo’’ romano kon
kursą laimėjo Jurgis Gliaudą. 
Ir tai jau ketvirtąjį kartą. Ži
noma, romano konkurso vie
nas iš daugelio tikslų yra pa
žadinti, atrasti ir išvesti mūsų 
literatūron visai naujus, gal 
būt, net visai jaunus rašyto
jus. Be abejo, toks atradimas, 
kaip jau yra pasitaikę ir “Drau 
go’” romano konkurso istori
joje, yra didelė naujiena, dė
mesį į save atkreipianti staig
mena. Tačiau taipgi reikia lai
kyti kone staigmenine atrak
cija, kai tas pats autorius šį 
konkursą laimi jau ketvirtąjį 
kartą. O tai irgi žadina įvai
rių nuomonių pokalbius, neiš
vengiamus susitikimus su li
teratūra. Šių metų atveju juo 
labiau, kai ir kita neseniai iš
leistoji Jurgio Gliaudos knyga 
“Agonija” virto mūsuose kone 
unikuminiu “bestselleriu”.

Džiaugiamės, kad vyresnio
sios kartos mūsų rašytojai, ne
žiūrėdami kūrybai nepalankių 
sąlygų, plunksnos nesulaužo, 
ranka į savo pašaukimą nenu- 
moja ir negaišta brangių va
landų pačiame gyvenimo bran
dume. Žinoma, atvirkštinių pa
vyzdžių irgi būtų galima ras
ti. Bet kurgi ir kurioje srityje 
jų nėra?

Tačiau lygus, gal net dar di
desnis džiaugsmas užplūsta 
krūtinę, kai svaiginančiose mo
dernaus gyvenimo literatūros 
lenktynėse vyresnieji turi kam 
perduoti degančios kūrybos es
tafetę. Betgi ir šitas džiaugs
mas, kaip jau šioje žemiškoje 
buityje esti, ne kartą turi ne
atskiriamai jungtis ir su sun
kiai pergyvenama likimine tra
giką. Vyresniojo Jurgio Gliau
dos pagerbimo išvakarėse, 
šiandien vakare toje pačioje 
Jaunimo centro pastogėje, Chi
cagoje, rengiamas ir vos prieš 
metus šiurpioje nelaimėje žu
vusio Algimanto Mackaus mi
nėjimas. Poetas kaip tik buvo 
vienas iš tų patvariųjų jauno
sios kartos literatūrinės esta
fetės nešėjų ateitin. Pačiame 
įsibėgėjime Algimanto Mac

kaus takas užlūžo... šiandien 
tad, gerbiant jo atminimą, sun
ku atsikratyti ir gana baugi
nančio klausimo: ar dar yra 
pakankamai tokių, kurie iš li
kimo ištiktojo rankų, nieko ne
gaišdami, perimtų literatūrinės 
kūrybos estafetę?

Atsakymas, deja, ir čia yra 
gana aštriai dviašmenis. Iš vie
nos pusės džiugu stebėti dar 
labai pajėgios jaunosios kartos 
reiškimąsi mūsų grožinės lite
ratūros dirvoje. Visa eilė nau
jų pavardžių, atėjusių mūsų 
poezijon ir bęletristikon pasta
rajame dešimtmetyje, sakyte 
sako, kad estafetę neša jauni, 
tempą išlaikantieji ir tikslą ži
nantieji: Nijolė Jankutė - Užu- 
balienė, Danutė Brazytė, Vita
lija Bogutaitė, Danguolė Sadū- 
naitė, Liūne Sutema, savo kū
ryba pasilikęs gyvas Algiman
tas Mackus, Kazys Almenas, 
Kęstutis Keblys ir kiti.

Tačiau iš antros pusės jau 
ne taip lengva ir ne taip džiugu 
atsakyti į klausimą: o kas po 
jų? Mes ir ateityje norėtume 
tikėti į Donelaičio, Strazdelio 
ar Čiurlionio stebuklą nepalan
kiausioje, net jokio tautinio 
kultūrinio intereso nežadinan
čioje aplinkoje. Tačiau stebuk
lai gali ir nepasikartoti. O kas 
tada?

Kai praėjusių metų pabaigo
je Kertinėje paraštėje buvo 
keliama sugestija Jaunimo me
tais skelbti jaunųjų kūrybos 
literatūrinį konkursą, nebe pa
grindo Pedagoginio lituanisti
kos instituto dėstytojas, pui
kiai situaciją jaučiąs Domas 
Velička paskambino redakto
riui, reikšdamas rūpestį domė
tis ne tiek mūsų jaunimo aukš
tu kūrybiniu raštingumu, kiek 
aplamai vis didėjančiu, tiesiog 
nebyliniu jo neraštingumu gim
tąja kalba. Ir negalėtume pa
sakyti, kad pedagogo pastaba 
gera savo dalimi nėra atremta 
į akivaizdžią ir liūdną tikrovę.

Tačiau vieno ir kito reikalo 
plotmė jau nėra ta pati. Gyve
nimiškas ir nuo mūsų pačių 
pareinąs idealas — siekti, kad 
visa mūsų jauniausioji karta 
būtų raštinga gimtąja kalba. 
Gi norėjimas iš jų visų pada
ryti rašytojus būtų jau tik uto
piškas persistengimas ir nie
ko daugiau. Literatūros reika
lą pabrėžiant, šito ir nesiekia
ma. Tačiau įvairiais įprasti
niais paskatais norima tik bent 
vieną kitą nepalankių sąlygų 
užgožtą talentą palenkti groži
nės literatūros kryptimi.

Tur būt, kaip tik šitokį 
tikslą prieš akis turėdamas, 
ir mūsų jaunimo žurnalas 
“Ateitis” prasmingai stengiasi 
atžymėti Jaunimo metus savo 
puslapiuos jau paskelbęs jau
nųjų plunksnos poezijos ir 
prozos konkursą.

Tad šitokį literatūriniais įvy
kiais svarų savaitgalį pasitin
kant, nelengva pasakyti, kur 
pasibaigia džiaugsmas ir kur 
prasideda rūpestis. Tačiau ir 
džiaugsmingų ir liūdnų progų 
sukeltas dėmesys literatūrai, 
tikime, yra taipgi prasmingas 
paskatas negaišant nešti kūry
binio žodžio estafetę ateitin.

k. br.
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Popiežiaus Pauliaus VI žodis menininkams IR PINIGO PADALIJIMAS NĖRA 
PAPRASTAS DALYKAS

Ponai ir mylimieji sūnūs,

ir tolesnis*mos pasaulį.

*) Prieš pradėdami šį trumpą 
pasikalbėjimą, primygtinai no
rime pašalinti tam tikrą jūsų 
minčių būkštavimą, tą varžymo
si jausmą, kuris lengvai, kad ir 
tokia proga kaip dabar, apgau
bia Siksto koplyčioje besilankan
tį. Gal nėra kitos daugiau susi
telkimo, daugiau pagarbios bai
mės įkvepiančios, didesnį dro
vumą įteigiančios, ir kartu gi
liau sielą sujaudinančios vietos. 
Bet jūs, menininkai, turite būti 
pirmieji, pasišovę išlaisvinti 
mintis nuo to instinktyvaus svy
ravimo, ištinkančio kiekvieną 
įžengiantį į šią istorijos, meno, 
religijos, žmogiškų likimų, atsi
minimų ir nujautimų šventovę.

Ir kodėl? Nes kuogi kitu ji 
bebūtų, ji pritinkančiai yra 
šventovė menininkų ir meninin
kams. Todėl dabar leiskite jū
sų širdyse laisvai kilti tam di
džiam prisiminimų, jausmo ir 
egzaltacijos bangavimui, kurį 
sužadina tokia kaip ši šventovė.

Jumyse gali 
rūpesčio jautimas, lyg koks pa
ralyžiuojantis drovumas, kurį 
sukelia ne tiek mūsų nuolanki 
žmogystė, kiek mūsų oficiali po
vyza, papiežiška tarnystė. Tik
rai galvojate: štai popiežius! 
Argi anksčiau menininkai nie
kada nėra apsilankę pas popie
žių? Ar iš viso tai yra pirmas 
kartas, kai šitaip įvyksta? Jie 
yra čia lankęsi, jie šimtmečiais 
visuomet palaikė santykius su 
Katalikų Bažnyčios galva, bet 
dėl skirtingų priežasčių. Galima 
sakyti, kad šio kontakto siūlė 
buvo nutrūkusi. Bet jūs dabar 
čia susirinkote vien jums pilnai 
priklausiančiai religinei valandė
lei, ne kaip kokie už scenų sto
vintieji, bet išėję priekin dvasiš
kam pašnekesiui ir šventai at- 
našai.

Jautriems ir suprantantiems 
yra natūralus dalykas, kad bū
tų tam tikras pamaldumo ir pa
garbos jausmas, tam tikras 
troškimas susitelkti ir nutilti. 
Mes jus atpalaiduojame net ir 
nuo tokio jautrumo, jeigu jis 
kliudo jūsų vidinės laisvės nuo
taikoms; nes jeigu Popiežius 
turi priimti visus, juk jis visų 
žmonių tėvas, visais rūpinasi, 
visiems tarnauja ir visiems turi 
žodį, tai ypatingai jums turi pa

•) Popiežius Pauliaus VI kal
ba, pasakyta Dangun Žengimo 
šventėje, 1964 m. gegužės 7 d., 
Siksto koplyčioje Italijos meni
ninkų unijos nariams jų Mišių 
proga.

Šiame numery:
• Ir pinigo padalijimas nėra pa

prastas dalykas.
• Popiežiaus Pauliaus VI žodis 

menininkams.
• Mūsų literatūros esimės beieš

kant.
• I. Stankūnaitės rečitalis Chica- 

goje.
• Rašytoja Nijolė Jankutė - Užu- 

balienė, kun. V. Bagdanavičius, 
MIC, ir dr. Petras Kisielius lite
ratūrinėmis temomis.

• D. Lapinsko kantata ir K. Os
trausko drama A. Mackaus mi
nėjime. 

skyręs žodžių, žodžių, kuriuos 
jis trokšta ir džiaugiasi šiandien 
galėdamas jums išreikšti, nes 
Popiežius yra jūsų draugas.

Jis tokiu yra ne vien tik iš 
puošnumo, globos, iškilmingu
mo ir didingumo tradicijos, ku
ri gaubia jo tarnystę ir jo au
toritetą, jo santykius su žmo
nėmis; ir ne dėl to, kad jam 
reikalingas šis puošnus ir sim
bolinis fonas išreikšti tiems, ku
rie to nežinotų, kas jis yra, ir 
kokio Kristus norėjo, kad jis 
toks būtų žmonėse. Jis yra jū
sų draugas dėl labiau esminių 
priežasčių, dėl tų,_ kuriomis 
šiandien rūpinamės ir labai jo
mis interesuojamės: mūsų tar
nystė verčia mus eiti jūsų ieško
ti. Turime pasakyti tą neįvei
kiamą žodį, kurį tačiau jūs jau 
žinote. Mes jūsų reikalingi. Mū
sų tarnystė reikalinga jūsų bend 
radarbiavimo, nes, kaip žinote, 
jos įsipareigojimas yra skelbti, 
padaryti prieinamu, supranta
mu, sielą jaudinančiu tą nema
tomo ir neapsakomo Dievo dva-

Šiame darbe, kuris perteikia 
nematomą pasaulį suprantamo
mis formomis, meisteriai esate 
jūs. Tai jūsų profesija, tai jūsų 
misija; jūsų menas yra iš dva
sios dangaus jo turtų pagrobi
mas ir jų naujas aprengimas žo
džiais, spalva, forma, pasiekia
mumu. Tai nereiškia vien tą 
įgyjamąjį savumą, atsiekiamą 
logikos ar matematikos žinovo, 
paverčiančio suprantamus tur
tus to kitaip mūsų pojūčių su
vokimo fakultetui ir daiktų be
tarpiškam apčiuopiamumui ne
pasiekiamo pasaulio. Jūs turite 
tą išimtiną dovaną, kad pačia
me veiksme, darant dvasios 

Jose Gonzalvo
Kristus prieš Pilotą

pasaulį suprantamu ir prieina
mu, jūs išsaugojate šiam nema
tomam pasauliui jo neapsako
mumą, jo transcendenciją, jo 
paslaptingumo dvelkimą ir bū
tinumą jį lengvai bei sugeban
čiai pasiekti.

Suprantantieji šį jautrumą 
vadina jį Einfuehlung, t. y. pajė
gumu pojūčiais perduoti tai, 
kas mintimis negalima įsisavin
ti ir išreikšti. Bet jūs galite tai 
atlikti. Šiuo jūsų būdu, mes pa
kartojame, jūs esate meisteriai 
šiuo jūsų pajėgumu perkelti į 
mūsų supratimo ratą ir padary
ti pojūčiams juntamus tuos da
lykus, kuriuos tiktai intuityvinė 
vizija gali aprėpti. Jeigu stoko
tume jūsų pagalbos, mūsų dva
sinė tarnyba virstų užsikertanti 
ir netikra, ir mes patys būtume 
priversti įsigyti menininkų ir 
pranašų savybes. Kunigystei 
reiktų sutapti su menu, kad ji 
pajėgiai galėtų pakilti į lyrinį 
intuityvinio grožio išreiškimą.

Jei taip yra, mūsų kalba da
bar turėtų pasidaryti svari, net 
iškilminga. Ši aplinka, net ir ši

MŪSŲ LITERATŪROS ESMĖS BEIEŠKANT
Laureato Jurgio Gliaudos kalba Draugo premijos įteikimo iškilmėse

Palikdami nuošaliai klausimą, 
kuriais keliais nueina lietuvių 
literatūros vystymasis okupuo
toje Lietuvoje, kur kūrėjas ak
linai pajungtas socialistinio rea
lizmo diktatui, žvilgterėkime, 
kaip klesti, žydi ar vegetuoja 
mūsų literatūra laisvame pa
saulyje, pilnutinės laisvės są
lygose.

Prileisdami, kad čia, kaip ir 
nepriklausomoje Lietuvoje, ra
šytojas gyvena ne iš profesinio 
darbo, ne iš savo rašto, jis kū
rybiniam darbui ir čia skiria 
tik atitrukto valandas, šitai vi
sad uždės savo antspaudą ant 
kiekvieno išbaigtumo, o tai kar
tu bus ir tam tikra bendra žy
mė visai mūsų šio laikotarpio ir 
šių sąlygų literatūrai. Bet esmė 
ne čia, šitai yra tik formos 
problema.

Pilnutinės laisvės sąlygose, 
vis dėlto galima paklausti, kuo 
gyva čionykštė mūsų raštija, 
kuo ji naši dabarčiai ir ateičiai, 
ar ji suvokia savo kūrybinę, 
kultūrinę misiją?

Žymė yra ryški. Ir aptarti ją 
nedrąsu. Tačiau aptarimo ji pra
šyte prašosi. Pirmiausia — mū
sų rašytojas yra nepaprastai 
konservatyvus. Ir benueinantys 
senieji, ir ateinantys jaunieji. 
Visi jie, tėvai ir vaikai, skirtingi 
forma, bet vienodi konservaty
vumu. Tas konservatyvumas 
yra nenykstantis nostalgijos 
reiškimas; ištikimybė tai bui
čiai, kurią mūsų rašytojas pali
ko Lietuvoje, savo kraštą ap
leisdamas. Lietuvos peizažas ir 
žmonės rašytojo pasąmonėje te
begyvena tą patį gyvenimą, ku
ris realybėje jau buvo baigtas 
prieš dvi dekadas.

Defetistinės jaunųjų poezijos 
nuotaikos atremtos į nostalgijos 
apmaudą. Iš esmės tai yra tas

vasario 27 d. Chicagoje

pat optimistinis senųjų plaka- 
tiškumas, taip šauniai skambė
jęs dar tremties barakų epo
choje. , i

Nostalginės nuotaikos ir tuo 
kontrapunktu pagrįsta kūryba 
yra mūsų čionykštės literatūros 
ryškiausioji žymė. Tai didžia da
limi tinka ir moderniems jau
niesiems ir jau klasikais virs
iantiems seniams.

Pietizmas seniai nebeegzistuo
jančiam lietuviškam kaimui ar 
sukilimas moderniomis išraiš
kos formomis prieš dabartinę 
aplinką su dvylipumo, klydimo 
iš kelio ir nesuradimo savęs, 
priekaištu vis ant savo krašto 
praradimo bazės, yra tas pats 
sunkiai uždėtas štampas, kur 
defetizmas ir optimizmas, rea-

POPIEŽIUS PAULIUS VI

valanda prie to prisidėtų, bet 
to neleidžia mums skirtas lai
kas ir ta šiam pirmam draugiš
kam susitikimui pramatyta pro
grama. Ateityje galėsime pasa
kyti daugiau.' '

Tema tačiau yra ši: turime 
atnaujinti draugiškumą tarp 
Bažnyčios ir menininkų. Ne dėl 
to, kad šis draugiškumas kada 
nors jau taip labai buvo nu- 

(Nukelta į 2 psl.) 

lybė ir iliuzija susiglaudži’a į 
vieną sferą.

Būtų nenaudinga spekuliaci
ja ieškoti čia giliųjų priežasčių, 
kodėl taip yra? Gal būt, tai tra
dicinis ir lengviausias kelias iš
reikšti save.

Visa tai labai būdinga kiek
vienai emigracinei grupei. Taip 
1850 m. lenkų literatūra už Len
kijos sienų irgi skendėte sken
dėjo nostalginiame misticizme, 
simbolikoje, neatsiejamai susi- 
rišdama su tautą ištikusiais įvy
kiais. Pietizmas nostalginiam 
kultui __ visų emigracinių gru
pių išeities punktas ir epe ir 
lyrikoje.

Nostalginėje kūryboje dažnai 
skamba aistra iki Walenrodo 
monologo forte, nuoširdumas 
p r t. si su atgaila, apmaudas ge
sina įtikėjimą, ir visa, tai yra, 

(Nukelta į 4 psl.)

“Draugo” literatūros šventėje vasario 27 d. Jaunimo centre, Chicagoje: vakarui vadovavusi rašytoja Ni
jolė Jankutė-Užubalienė įteikia penkioliktajam “Draugo” romano konkurso laimėtojui rašytojui Jurgiui 
Gliaudai losangeliečių jam atsiųstą laurų vainiką: vi duryje sėdi konkurso mecenatas dr. Petras Kisielius, 
kairėje — Marijonų spaudos namo Chicagoje vyresnysis kun. Vytautas Bagdanavičius, MIC.

Nuotrauka A. Gulbinsko

darbui sto-

ilgoje pokario metų virtinė
je laisvojo pasaulio lietuvius 
kultūrininkus slėgė nelengvas 
klausimas: kur ir kaip rasti 
būtino pinigo knygoms leisti, 
muzikiniams veikalams spaus
dinti, kūrybinėms premijoms 
teikti ir aplamai visokiam 
reikšmingam kultūriniam bruz
dėjimui skatinti ir jį remti? 
Atsakymo vis nerasta, nes ir 
pavienių geranorių ir atitinka
mų institucijų kišenės dar bu
vo tuščios arba bent apytuš
tės. Dėl šito nepritekliaus ne 
vienas gigantiškesnis kultūri
nis - kūrybinis užmojis turėjo 
likti tik planuose, niekada ne
įkūnytas realybėje. Pagaliau ir 
to planavimo bei užsidegimo 
monumentalesniam 
kojo, nes kam gi stengtis ir 
kurti projektus, jeigu jiems 
realizuoti sąlygų nebėra.

Šitokiai situacijai per ilgai 
užtrukus, kai kurios mūsų kul
tūrinio gyvenimo sritys buvo 
gerokai apleistos. Ypač tokios, 
kurios, be finansinės rizikos, 
nieko geresnio nežada. Ogi 
viena iš jų yra be galo reikš
minga, laiko perspektyvoje net 
kur kas labiau būtina, negu 
trumpi vienadieniai žybtelėji
mai, dažnai tik patys save pa
prastu įėjimo bilietu išperkan- 
tys. Ir jeigu ne J. Kapočiaus 
drąsi rizika su Enciklopedijo
mis, jeigu ne Stp. Zobarsko 
prasiveržimas su lietuvių lite
ratūra į anglosaksiškąjį pasau
lį, jeigu ne mūsų muzikų, ra
šytojų, dailininkų ir aplamai 
lituanistinio mokslo žmonių ne
palūžimas nedėkingiausiose są
lygose, vargu ar kas bendra
me tautos kultūrinių lobių aruo 
de beliktų iš mūsų jau dešimt
mečius trukusio čia buvimo.

Ir ačiū Dievui, kad kūrybi
niam polėkiui ir techniškam jo 
planavimui pasišventusių žmo
nių mūsuose vis nestokojo. Ta
čiau jeigu iš karto būtų buvę 
galima visam šiam reikalui iš
grįsti stiprų materialinį - fi
nansinį pagrindą, būtų pada
ryta, be abejo, kelis kartus 
daugiua. Vis dėlto geriau vėliau 
negu niekad. Ir šitas, tegu ir 
nudėvėtas posakis labai tinka, 
turint prieš akis dabartinio 

Lietuvių fondo metinę procen
tų sumą ir jos paskirstymą 
mūsų kultūriniam gyvenimui 
stimuliuoti.

Šiemet netrukus įvykstančia- 
me procentams skirstyti komi
sijos posėdyje įvairiems mūsų 
kultūriniams užmojams įgy
vendinti bus paklota 10,000 
dolerių suma. O tai jau reiškia 
visai apčiuopiamą paspirtį mū
sų kultūrinei veiklai. Kitąmet, 
sakoma, suma padidės iki 15, 
000. Po dvejų - trejų metų ji 
tikriausiai padvigubės.

Ir štai kyla nauja problema. 
Anksčiau pirminis rūpestis bu
vo: kaip surasti bent panašią 
sumą kultūriniam gyvenimui 
remti ? Dabargi svarbiausias 
klausimas: kaip paskirstyti 
jau turimą sumą? Paskirstyti 
taip, kad padalijimo rezultatai 
būtų patys naudingiausi ir pa
tys veiksmingiausi mūsų kul
tūrinio gyvenimo raidoje. O 
tai, pasirodo, irgi nėra taip 
lengva. Vienokį ar kitokį 
sprendimą darant, reikia ir gi
lios kultui*-, s nuovokos ir pla
taus žvilgsnio į visą mūsų kul
tūrinio gyvenimo spektrą, rei
kia ir nūdieninės pasaulio kul
tūrinės tėkmės supratimo, rei
kia, kad mūsų vienoki ar kito
kį sprendimai nebūtų archaiš
ki, kad jie neštų pačios geriau
sios kultūrinės atmainos vai
sių.

Šito siekiant, manytume, ne
užtenka tik vieno arba dviejų 
procentus skirstančios Lietu
vių fondo komisijos posėdžių, 
neužtenka ir atrankos tik. pa
gal pinigui gauti prašymus. 
Reikia, kad kas nors jau visus 
ištisus metus turėtų prieš akis 
lietuvių kultūrai remti gausi
mą sumą ir svarstytų jos pa
dalijimą ne vien tik pagal gau
tuosius prašymus, bet aplamai 
pagal visą mūsų dabarties kul
tūrinę situaciją, protingai iš
studijuojant padėtį ir nukrei
piant pinigą ten, kur jis la
biausiai yra reikalingas reikš- 
mingiausiems kūrybiniams už
mojams.

Neapsisunkinant kokių nors 
naujų komisijų sudarinėjimu, 
siūlytume Lietuvių fondui šiam 
reikalui pasitaikinti prie Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
veikiančią Kultūros tarybą. 
Kultūros taryba, tiesiogiai be
sirūpindama laisvojo pasaulio 
lietuvių kultūrinio gyvenimo 
problemomis, gali puiaiai jaus
ti, kur labiausiai piniginė pa
rama reikalinga ir kur tos pa
ramos vaisiai gali būti geriau
siai pribrandinti. Pačią tarybą 
sudaro: archeologas - istorikas 
dr. Jonas Puzinas — pirminin
kas, kalbininkas Leonardas 
Dambriūnas — vicepirminin
kas, lituanistas Aleksas Vaš
kelis — sekretorius ir nariai 
— kalbininkas dr. Antanas Sa
lys, literatūros istorikas dr. 
Vincas Maciūnas, rašytojas - 
dramaturgas Kostas Ostraus
kas ir istorikas Vincas Trum
pa.

Kultūros taryba, kaip šako
tas, įvairias kultūrinio darbo 
sritis atstovaujančių speciaiis- 

(Nukelta į 2 psl.)
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LIETUVAITE KLASTINGOSIOS PROFESIJOS KELYJE
Įspūdžiai ir pokalbio akimirkos iš susitikimo su Metropolitan operos 

soliste Lilija Šukyte GYVYBINĖS INJEKCIJOS
Artėjanti G. Verdi “Travia

ta”, kurią stato Chicagos Lietu
vių opera ir kurios premjera bus 
ateinantį sekmadienį, suspindės 
naujomis spalvomis ir ypač nau
jais veidais. Visų akys kažkaip 
krypsta į Violetą, kurios tituli
nę rolę pirmuosiuose trijuose 
spektakliuose atliks naujoji 
Metropolitan operos solistė Li
lija šukytė, o ketvirtajame spek
taklyje — Daiva Mongirdaitė iš 
Bostono.

Lilija šukytė, tik neseniai 
priimta į Metropolitan operą, 
yra labai apsikrovusi darbais 
New Yorke. Bet dar prieš pri
ėmimą į tą muzikos šventovę 
— Metropolitan operą, ji Chica
gos Lietuvių operos vadovybei 
buvo pažadėjusi atlikti Violetos 
partiją. Tad ir dabar, karjeroje 
padariusi vieną iš reikšmingiau
sių žingsnių, ji lietuvių operai 
duoto pažado nesulaužė ir pra
ėjusį savaitgalį, atvykusi į Chi
cagą, per tris dienas iki vėly
vos nakties repetavo su mūsų 
operos kolektyvu. Po jos trum
po pasirodymo ( o ji atvyko 
nepaprastai puikiai pasiruošusi 
savo rolei) viso mūsų operos 
kolektyvo veidai smarkiai pra
šviesėjo, nuotaikos pakilo, nes 
visi pamatė, kad lietuviškoj 
“Traviatoj” suspindės įdomus 
Violetos asmuo.

Po sekmadienio repeticijos, 
kuri vyko Marijos aukšt. mo
kyklos scenoje, susitikom su Li
lija rež. B. Pūkelevičiūtės ir 
naujojo mūsų operos baritono 
Algio Grigo būryje. Bandėm 
kalbėti apie hockey ir beisbo
lą, juk Lilija, Kanadoje užau
gusi, tad Kanados tautinis spor
tas jai turėtų patikti. O mudu 
su Algiu Grigu, “amerikiečiai”, 
nepaprasti beisbolo entuziastai. 
Bet Lilijai tai neįdomu — ji eu
ropietiško charakterio, mėgsta 
muziką, knygas ir tenisą.

Jaukiam restorane, kur Chi
cagos Lietuvių operos vadovy
bė surengė Lilijai priėmimą, ra
dęs progos, užkalbinau Liliją 
operos tema. Apie Metropolitan 
ji dar nenori kalbėti. Kai klau
simus pasukau link Lietuvių 
operos Chicagoj, Lilija atsivėrė 
iš širdies. Jos lėktuvas turėjo 
pakilti 7:15 vai. vak., bet ji, 
Vyt. Radžiaus ir kitų priprašy
ta, skridimą atidėjo dviem va
landom vėliau. O per tą laiką 
ir teko išbūti šalia jos, šalia 
tos lietuvaitės, kuri, nors ir į 
Metropolitan operą įkopusi, skai 
to "Draugą”, “Tėviškės Žibu
rius”, “Lietuvių Dienas”.

Šiame numery:
Gyvybinės injekcijos.
Lietuvaitė klastingosios profe
sijos kelyje.
Ar dera galabyti sceninį kūdikį? 
šešioliktasis “Draugo" romano 
konkursas.
Darbo problema indoeuropiečių 
kultūroj.
Mozaikiškai apie Vytą Valaitį.
J. Augustaitytės - Vaičiūnienės 
eilėraščiai.
Poeto gyvenimas scenoj.
Nobelio mokslo premijų 1965 
m. lauretai.
Jaunimo požiūris j lietuvių li
teratūrą.
Nauji leidiniai.
Kultūrinė kronika.
Filmų įvairumai.
Moterų gyvenimas.

— Kokį įspūdį Jums daro 
Chicagos Lietuvių opera: ar 
profesinį, ar daugiau mėgėjiš
ką? — paklausiau.

— Negali Chicagos Lietuvių 
operos lyginti su pasaulinio gar
so operos teatrais, kaip La Sca- 
la, Metropolitan, Lyric ir kitos. 
Juk mūsiškė nei pinigų tiek tu
ri, nei tokių sąlygų. Bet pagal 
savo išgales tai yra labai geras 
vienetas. Galim išvardinti visą 
eilę amerikiečių operų, kaip 
American Opera Co. ir kitas, 
kurios yra silpnesnės.

— Ar Violetos partiją dainuo- 
sit pirmą kartą?

— Violetą dainuosiu pirmą 
kartą. Tą rolę skaitau sunkiau
sia savo repertuare. Ji yra pa
vojinga jaunam dainininkui, nes 
turi daug dimensijų, kurias gali 
išpildyti tik labai prityręs me
nininkas, pvz Maria Callas. Ji 
yra fantastinė moteris.

Man čia prisiminė vienas mo
mentas, kuriuo tuojaus pasida
linome su Lilija. 1955 m. Lyric 
operoje Chicagoje debiutavo 
Maria Callas, o barono partiją 
šalia tos pasaulinės žvaigždės 
dainavo Algirdas Brazis, kurį 
dabar matysime lietuviškoje 
“Traviatoje”. Be to, Algirdas 
Brazis “Traviatos” pastatymuo
se yra dalyvavęs ir Metropoli
tan operoje 1951—53 metais.

— Kaip vertinate Lietuvių 
operos nueitą kelią? — vėl pa
klausiau Lilijos Šukytės.

— Mažai jos kelią galėjau 
sekti, nes 1957 m., kaip ši ope
ra susitvėrė, buvau dar gimna
zistė. Bet faktas, kad iki šiol 
pastatyta jau net aštuonios ope
ros, devintoji bus “Traviata”, o 
dešimtoji — “Gražina”, rodo, 
kad įdėtos didelės pastangos ir 
rastas pilnas žmonių įvertini

Dailininkas Viktoras Petravičius, kuriam šiemet gegužės 12 d. sueina 
60 metų. Sukaktuvinė Petravičiaus darbų paroda atidaroma šiandien 
7 vai. vak. 69 meno galerijoj, 2612 W. 69 St., Marąuette Parke, 
Chicagoje. Nuotr. V.Noreikos

mas. Tad šie žygiai labai svei
kintini.

— Kokį įspūdį Jums daro 
“Traviatos” tenoras, kurio par
tija šį kartą atitenka dainavu
siam Lyric ir kitose operose 
Stefan Wicik?

— Tenoras puikus žmogus, 
laisvai laikosi scenoje, atrodo, 
muzikalus, lyrinis tenoras. Kiek 
girdėjau, dainuoja labai gerai.

(Čia tenka paaiškinti, kad 
Alfredo partijai buvo kviestas 
mūsų visų mėgiamas Stasys Ba
ras. Bet jis yra dramatinis te
noras. “Traviatai” gi reikia ly
rinio. Tad St. Baras šį kartą 
atsisakė jam siūlytos Alfredo 
partijos, o jo vietoj buvo pa
kviestas Stefan Wicik, kuris iš
moko savo partiją lietuviškai ir 
labai nuoširdžiai bei aktyviai 
“Traviatos” pastatyme įsijungė 
į mūsų operos kolektyvą. V. R.)

— Įdomi būtų Jūsų nuomonė 
apie mūsų operos dirigentą mnz. 
A. Kučifmą?
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AR DERA GALABYTI SCENINĮ KŪDIKĮ?
Apkalbami čia dalykai: Kosto 
Ostrausko dramaturgija ir jos 
čikaginėje lietuviškoje scenoje 
tartum dusinančios realizacijos.

Kostas Ostrauskas, jau išei
vijoje pradėjęs reikštis drama
turgas, specializuojasi viena
veiksmių scenos veikalų kūrybo
je. Yra savitas realistas (su ne
suvaldomais polinkiais į simbo
lizmą). Dažnokai nusilenkia 
tam, kas maždaug prieš 50 me
tų išnyko iš literatūros akira
čių. Jo dramaturgijoje dar per 
apstu anuometinių įtakų bei ten
dencijų ir pakanka naivumo.

Lilija Šukytė, Metropolitan operos solistė, Puccini “La Boheme” ope
ros Mrmi rolėje, kurią ji dainavo praeitą vasarą Kanados Tautinėje 
operoje (Canadian National Opera Co.) Nuotrauka Peter Smith

ST. MERINGIS

Sekdamas laiko dvasią, tebeieš
ko takų ir šiųdienėje pasaulinė
je literatūroje. Bet ruginės duo
nos skonis burnoj dar tebetirps
ta.

Vienaveiksmis scenos veika
las reikalauja ypatingo rašymo 
technikos ir kondensuotos veiks
minės bei žodinės įtampos ( + vi
sų trijų įprastų pjesės elemen
tų: užuomazgos, kulminacijos ir 
atomazgos). Tokios draminės 
formos miniatiūra (ypač būties 
tematikoje) stiprius meisterius 
surado Prancūzijoje ir Rusijo
je (A. Čechovas), o belgai vai
nikavo simbolistinę vienaveiks
mę dramą. 

Amerikietis dramaturgas Eu
gene O’Neill šį žanrą iš negilių
jų vandenų išvedė į aukštus 
kalnynus. Mūsų amžininkai Be- 
ckett, Adamoff, Ionesco ir jų 
sekėjų plejada vienaveiksmį sce
nos veikalą pagrindė absurdo 
filosofija. Žiūrovas staigios 
problemos, gilesnės idėjos lieka 
paveiktas, netgi sukrėstas. Te
atras negali palikti žmones šal
tus: toks (formos nepaisant) 
yra ir nūdienis tikslas.

Kostas Ostrauskas irgi trimi
tuoja žmoniškumą: tai, manau, 
raktas jo veikalų interpretaci- 

j jai. Tematika bei poveikio prie
monėm (išimtį sudaro “Pypkė”) 
yra artimas lietuviams žiūro
vams.

Čikaginėje scenoje jau buvo 
vaidinti visi K. Ostrausko vie
naveiksmiai : Kanarėlė, Pypkė, 
Žaliojoj lankelėj, Gyveno kartą 
senelis ir senelė, Duobkasiai.

Nesinori nuslėpti antros me
dalio pusės: efektingai, bet for
maliai pateiktus Ostrausko vie
naveiksmius veikalus žiūrovų 
masė palydėjo šaltokai ir net 
“priešiškai”. Tam yra priežas
čių, dėl kurių ir kas kitas yra 
kaltas.

Aišku, yra veikalai, kurie pub
liką patraukia. Esti spektaklių

toleruojamų; būna vien ta tik
ros žiūrovų kategorijos propa
guojamų ir karščiau pergyvena
mų. Pasitaiko premjerų, sutin
kančių nepalankią reakciją. 
Laiks nuo laiko praskrenda ir 
tokie meteorai, katrie teatro 
kasą ir lankytojus letargo mie
gu migdo. Tačiau būna spektak
lių, pastatyminiai veikalą ir au
torių “novijančių”. Vagi, apie 
tai pagunda ir stumia prabilti.

Lietuviškos išeivijos drama
turgas Kostas Ostrauskas pasi
darė grupiniai malonių nusitei
kimų, vienminčių drūtų ambici
jų bei jaukios globos oželis. Vei
zėkit; jisai jaunas tėveliukas, 
ir mes jo naujagimius pačiais 
madingiausiais vystyklais apvy
niosime. Gana jau tų senoviškų, 
lininių? Tebūnie mažylis nekal
toje savo kūdikystėje paguldy
tas naujinteliame lopšelyje, lai 
apanka nuo marguliuojančių 
švieselių, tegu klausosi moder- 
ninamos lopšinės garsų (et ce- 
tera: iki saldaus apsvaigimo).

Jokia čia naujiena, kad kūdi
kį lydi meilė bei jautriausias dė
mesys; saugomas jisai, dėl jo 
naktys nemiegamos. Jei silpnai 
bręsta ar sunegaloja (o dar, 
saugok, Visagali, kiek rimčiau!) 
keli gydytojai bėga į pagalbą, 
žymiausieji profesoriai specialis
tai iš minkštų patalų naktį ke- ! 
liasi, kad atneštų mažyčiui gel
bėti išmanymą ir patirtį. Joks 
eskulapas neatsako konsultaci
jos bei svarių patarimų. Vaike- 
liukas juk yra nemenkas daly- | 
kas (o gal ir sceninio veikalo j 
pavidale).

K. Ostrausko scenai skirtą , 
kūrybą visad lydėjo stipri tai- i 
ka, stiprios pastangos, nemen- Į 
kos pastatymų realizacijos išlai
dos. Bet ar kas buvo nustatęs I 
netinkamo paveldėjimo, patalo- 
ginę, netobulo vystymosi ir pa
našias diagnozes? Buvo paruo-į 
šiami puošnūs sceniniai guoliai, 
kūdikėliai apvelkami margaspal-1 
viais marškinėliais, patefonas

(Nukelta į 2 psl.)

Pas lietuvius dažniausiai vis
kas eina atvirkščiai, negu ki
tose tautose. Ir dažniausiai dėl 
to, kad mes, būdami neturtin
gi, norime savo neturtingumą 
užginčyti. Amerikiečiai gyvena 
ekonomiškai puikiai, jų litera
tūrinis gyvenimas klesti gana 
gerai, knygų leidyklos sudaro 
bilijoninę krašto pramonę, ta
čiau, jeigu rašytojams skiria
mos premijos ir jų, palyginti, 
skiriama gana daug ir gan di
delėmis sumomis, niekas ten 
dėl to neverkia. Gi mūsuose 
jau ne vieną kartą buvo pasi
sakyta prieš premijas, kad, 
girdi, esanti jų infliacija, ir to
kių premijų ir konkursų išvis 
vargu ar reikėtų.

Keisčiausia, kad prieš premi
jas pasisako ir tie, kurie jas 
jau yra gavę ir priėmę. Pran
cūzai irgi kartais pasiginčija 
dėl savų premijų gausos. Ta
čiau ten yra pasitaikęs ne vie
nas atvejis, kada premijos at
sisakyta. Vienu iš tokių auto
rių galima paminėti ir Vintila 
Horia, kuris premijos atsisakė 
1960 m. už savo kūrinį “Die
vas gimė tremtyje”. Niekšiškai 
pasielgė prancūzas J. P. Sart
re, girdamas komunistinę prie
vartą savo viešnagės Vilniuje 
metu. Tačiau jis garbingai pa
sielgė, nepriimdamas Nobelio 
premijos, kadangi jis pats tų 
premijų nevertina. Gi mūsuo
se, kad ir kaip kas niekina pre
mijas, tokio atsitikimo dar ne
buvo. Priešingai, buvo tik ko
va už jas.

Todėl tokie visi mūsų sa- 
vuotėje pasisakymai prieš pre
mijas neišlaiko nei praktiškos, 
nei teoretinės kritikos. Prak
tiškai — premijas visi ėmė, 
nepaisant, kaip prieš jas bū
tų pasisakę. Tai lengva būtų 
faktais įrodyti, nes viską turi
me po ranka. O teoretiškai — 
kiekviena premija yra tam tik
ras visuomenės sujudinimas, 
visuomenės sudominimas, tam 
tikras akmens į nusistovėjusį 
literatūrinį ežerėlį pliaukštelė
jimas. Iš antros pusės, nežiū
rint kokio didumo premija be
būtų, ji yra bent simbolinis at
lyginimas už rašytojo darbą.

ŠEŠIOLIKTASIS ROMANO

KONKURSAS
1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos (romano, 
apysakos) šešioliktąjį konkursą. Rankraščiams įteikti pasku
tinė data yra 1966 m. lapkričio 1 d.
2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 1,006 dolerių premija. 

š|ešioliktojo (“Draugo” romano konkurso mecenatas yra
Vacys Petrauskas, Vacys Construction Co.
3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti parašytus 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 išrinkąs 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 vėliau.

Niekad, kad ir laisvoje Lietu
voje, rašytojas nebuvo gerai 
atlyginamas. Todėl vargu ar 
jau išeivijos sąlygose galima 
tikėtis šimtaprocentiniai verto 
atlyginimo. Bet jei yra žmo
nių, norinčių mūsų literatūrai 
paskirti didesnę ar mažesnę 
sumą, reikia tik džiaugtis. Ži
nant kaip sunku rašyti ir kaip 
sunku knygą išleisti, būtų ge
ra, kad kiekviena geresnioji 
susilauktų atžymėjimo, nes 
šiaip ar taip, tai yra visų mū
sų ne taip jau eilinis turtas, 
kuris mūsų viešnagę Ameriko
je, ar ir kitur laisvame pasau
ly ilgiau liudys, negu gražūs 
namai ar riebios sąskaitos. O 
ir iš viso patį mecenatą ilgiau 
atmins lietuvių išeivijos, o ir 
lietuvių literatūros istorija,

Vienas “Draugo” konkurso 
rašytojas gavo už keturias 
knygas keturis tūkstančių do
lerių. Tokia metinė uždarbio 
suma šiandien laikoma skur
džiu atlyginimu, o gi kiek lai
ko reikia romanui parašyti?

Taigi, dėkojant mecenatams, 
tenka pasakyti, kad mecenatą 
visi rašytojai įvertino ir už 
premijas dėkojo, tik keista, 
kad po to dar viena ar kita 
proga pradedama išreikšti abe
jonės premijos reikalingumu. 
Premijas skyrė įvairūs fondai, 
privatūs asmenys, korporaci
jos, net ir Balfas su Raudo
nuoju Kryžium. Ir visi rašyto
jai jas mielai priėmė. Priėmė 
net iš minėtų šalpos organiza
cijų, nors, kiek žinoma, jų tiks
las yra ne literatūros puoselė
jimas, o vargšų šelpimas.

Taigi, kaip matome, kiek ra
šytojai, tiek mecenatai teore
tiškai ir praktiškai sutaria, 
jog premijos reikalingcs. Gi iš 
leidėjų ir skaitytojų pusės yra 
taipgi pritarimas. Juk tai yra 
konkretus pirštu parodymas į 
vieną ar į kitą leidinį. Tai su
stiprina leidėją ir taip pat vie
na ar kita prasme sudomina 
skaitytoją arba bent padeda 
vystytis jo literatūriniam su
pratimui.

Žinoma, iš kitos pusės rei
kia atminti, kad premija ne- 

(Nukelta į 4 psl.)



■B R -A.

ANTROJI DALIS / 1966 METAI , KOVO MENESIO 19 D. / M A R C H 19 , 1966 / PART TWO NR. 66 (11)

Tarp dviejų
\\ T • i. 11Traviatų

Kur praeitis ir dabartis aidu susitinka

J. ŽILEVIČIUS

NEPASISENDINKIME PER 
ANKSTI

Praeitų metų lapkričio 23 d. 
sukako Kiprui Petrauskui 80 
metų amžiaus. Savo ilgoje (iki 
1953 metų) sceninėje veikloje 
jis yra suvaidinęs dešimtis 
pagrindinių vaidmenų nuo 
Maskvos - Petrapilio iki Kau
no - Vilniaus operos scenų, 
ką liudija ir čia pridėta nuo
trauka. Tai neginčytinai didelis 
jo sceniškos veiklos laimėjimas, 
kokio iki šiol tik jis vienas mū
sųjų tarpe tepasiekė. Tai dai
nininko laimėta vien tik savo 
ryžtu, dideliu darbu, pasišven
timu ir, žinoma, talentu.

Kilusi Rusijoje revoliucija 
Kiprą Petrauską 1920 m. vasa
rą bloškė į nepriklausomos Lie
tuvos laikinąją sostinę Kauną. 
Čia jis susitiko su tik ką atvy
kusiu iš JAV savo broliu Miku 
ir susipažino su A. Sodeika. Mi
kas vienur kitur Lietuvos mies
tuose statė savo operetes, o Kip
ras su St. Šimkum, A. Sodeika 
ir K. Binkių, užsidėję kariškas 
uniformas, išvyko į pafrontį 
koncertuoti kovojantiems ka
riams.

Kaune tą vasarą pradėjo rink
tis pirmieji mūsų vokalistai. 
Prie energingai veikusios Lietu
vių meno kūrėjų draugijos, ku
riai vadovavo dailininkas Ad. 
Varnas, be kitų sekcijų buvo 
suorganizuota ir Muzikos sek
cija. Jai priklausė: V. Grigaitie
nė, J. Vencevičaitė, J. Bieliū
nas, Al. Kačanauskas, P. Oleka, 
J. Byra, Ad. Galaunienė, J. štar 
ka (jau tada turėjo savo vardo 
chorą), J. Tallat - Kelpša, J. 
Naujalis, J. Žilevičius, St. šil 
kus ir dar vienas kitas. Ir Kip
ras kartą buvo atsilankęs pose- 
din. Susirinkimai būdavo kas 
savaitę. Tada rūpintasi J. Nau
jalio Muzikos mokyklos praplė 
timu, chorų kultūros kėlimu, 
operos statymu ir kt.

Dar nebuvo planuojama sta
tyti kurios nors operos ištisai, 
bet tik atskiras operos dalis iš 
“Eugenijaus Oniegino”, “Demo- 
no’’ ir kt., nes Bieliūnas, Grigai
tienė, Galaunienė tas operas ge
rai žinojo ir jose buvo jau dai
navę.

Pirmieji tuo reikalu susirin
kimai būdavo šaukiami VI. Gri
gaitienės bute. Vėliau, kai Lie
tuvių meno kūrėjų draugija iš-

Šiame numery:
Nepasisendinkime per anksti. 
Tarp dviejų “Traviatą”. 
Kritikai taip pat gali klysti. 
Darbo problema užstoja Dievą. 
Lietuviškos dvasios ekspresija 
daiktuos.
Naujas filmas apie Čiurlionį. 
Kelionė j mėnulį.
Prof A< Klimas pagerbtas 
Rochesterio universitete. 
“Laiškų Lietuviams” koncerto 
įspūdžiai.
Kanadiečiai apie Tamošaičius. 
Nauji leidiniai.
Hetitų ir lietuvių kalbos. 
Kultūrinė kronika ir filmų įvai
rumai.
Akademinės prošvaistės. 

nuomavo Kauno miesto 
visas muzikinis judėjimas ir 
įvairūs posėdžiai vykdavo pa
čiuose teatro rūmuose.

Reikalingų dalių tekstus ža
dėjo parūpinti poetai F. Kirša 
ir B. Sruoga, o finansais aprū
pinti buvo pasižadėjęs Wiljans, 
Vokietijos žydas, prityręs teat
ro agentas. Palengva darbas 
stūmėsi pirmyn, muzikinei da
liai vadovaujant solistui Al. Ka- 
čanauskui. Vilniuje įsikūrusieji 
pradėjo taipgi veikti. Kaunie
čiai ėmė jau svarstyti, ką ir 
kaip perkelti Vilniun. Kipras su 
Miku ir A. Sodeika, apsigyvenę 
Vilniuje, pradėjo ruoštis ten sta
tyti operetes ir steigti muzikos 
mokyklą. Operetės darbams jau 
turėjo išsinuomavę patalpas, jau 
pradėjo organizuoti chorą.

Kauniečiai operininkai, neno
rėdami apeiti Kipro, du kartu 
siuntė Al. Kačanauską į Vilnių, 
kviesdami Kiprą Petrauską įsi
jungti į operos pastatymą Kau
ne, nes buvo tada čia jau pa
kankamas kiekis kai kurioms 
operoms ir dainininkų, o Vil
niuje pakankamai savųjų solis
tų tuo tarpu dar nebuvo. Bet 
abu kartus Kipras griežtai atsi
sakė važiuoti į Kauną ir talkinti 
ten besikuriančiai operai.

Kai lenkai Vilnių smurtu už
grobė, vieną lapkričio pradžios 
vakarą Kipras iškilmingai at
vyko į muzikos sekcijos posėdį, 
asistuojamas Tallat - Kelpšos ir 
A. Sodeikos. Didžiai pakeltu ūpu 
pareiškė, jog jis stato operą 
“Traviatą”. Čia pat ir nusakęs 
bendrais bruožais savo darbų 
apmatus. Kvietė mane įeiti “Lie
tuvių operos tarybon”, kurią 
sudarys keturi nariai, būtent: 
viskam vadovausiąs pats, J. Tal
lat - Kelpša būsiąs dirigentu, St. 
Šilingas eis pirmininko ir ryši-

Kipras Petrauskas įvairiuose dainuotų operų vaidmenyse.

Lietuvių operos taryba 1920 metais. Iš kairės į dešinę: J. Žilevičius, J. Tallat-Kelpša, St. šilingas ir 
Kipras Petrauskas.

ninko tarp operos ir valdžios ir 
bendrai visuomenės pareigas, o 
man (Žilevičiui) teksią visas ad
ministracinis darbas (tada aš 
jau buvau minėto teatro valdy
tojas ir ten pat gyvenau), o vė
liau reikėsią eiti ir antrojo di
rigento pareigos, ši naujiena vi
sus nudžiugino, o drauge ir nu
stebino. Kipras, girdi, jau kal
bėjęs ir su švietimo ministeriu, 
LMKDr-jos valdyba ir kitais

įtakingais asmenimis, visur ras
damas visapusišką pritarimą.

Nuo tada ir prasidėjo operos 
“Traviata” pastatymo darbai: 
vertimai, dekoracijų paruošimai 
ir visa kita, o J. Štarka, atrin
kęs savo choro pajėgesnius dai
nininkus, pradėjo rengti operai 
chorą. Suprantama, dėl vietos 
stokos nėra įmanoma kiek 
plačiau į visas,smulkmenas le;s- 
tis.

KRITIKAS TAIP PAT GALI KLYSTI
Į romano "Karklupėnuose" vertinimą atsiliepiant*)

Prieš porą trejetą metų Los 
Angeles, rodos, Lietuvių dailių
jų menų klubas buvo pasikvie
tęs į savo tarpą jauną lietuvių 
studentą, kad jis pasakytų savo 
nuomonę, kaip jaunieji lietuviai 
Amerikos kontinente žiūri į lie
tuvių literatūrą. Anas simpatin
gas ir drąsus studentas pasakė, 
kad dabartiniam, svetur bręs
tančiam lietuvių jaunimui lietu
vių literatūra mažai teįdomi ir 
menkai teskaitoma, nes joje ne-

DR. J. GRINIUS

są aktualių visuotinių proble
mų ir tokių didelių rašytojų, 
kaip rusų F. Dostojevskis arba 
prancūzų A. Camus.

Studentiškai ir pranašiškai
Skaitant “Drauge“ šito pasi

sakymo santrauką ir po jo ėju
sias diskusijas, stebino ne tiek 
ano studento nuomonė, susida
ryta pirmiausiai iš lietuvių lite
ratūros gabaliukų ar gabalų, 
skaitytų mokykliniame suole, 
kiek nuostabą kėlė metodas ir 
matas, kurie buvo pritaikyti lie
tuvių literatūrai vertinti. Tada 
Lietuva nebuvo palyginta su to
kiais kraštais kaip Šveicarija, 
Belgija ar Olandija, su kuriais 
mūsų tėvynė panaši bent teri
toriniu atžvilgiu, bet jai buvo 
pritaikyti patys didieji (pasauli-

*)Dėmesys naujai išėjusioms lie
tuviškoms grožinės literatūros kny
goms mūsuose dažniausiai pasibai
gia vienintele ir labai trumpa recen
zija viename ar kitame laikraštyje 
bei žurnale. Lietuviškos knygos li
kimas čia kaip to akmenėlio, įmes
to į ramią kūdrą — tik pradžioje 
dar keli ratilai nubėga, o paskui vėl 

j lyg niekur nieko. O tokį abuojumą 
lietuviškai knygai, manytume, ga
lėtų padėt sulaužyti pakartotini 

į kritikų grįžimai prie tų pačių kny- 
| gų periodinėje spaudoje, nevengiant 
nuomonių įvairumo, tuo gyvinant 

Į ir aktualinant kartais jau ir gerokai 
į beišvėstančią mūsų literatūrinę kas
dienybę. Šitai turėdami galvoje, dr. 
J. Griniaus straipsniu ir grįžtame 
prie Albino Baranausko “Karklu- 
pėnų” ir ryšium su jų vertinimu ky
lančių problemų. Kiekvienu pana
šiu atveju rašančiųjų nuomonės ne
būtinai turi būti pačios redakcijos 
pozicija vienu ar kitu keliamu 
klausimu. Red.

Darbas užvirė visu smarku
mu. Teatro patalpose vienu kar
tu buvo mokomasi keliose vie
tose nuo ryto iki vėlaus vaka
ro: vieni dalyvių neturėjo pas 
save pianino, kiti nepajėgė pa
tys pasiruošti, kiti, dienomis 
būdami tarnyboj, tik vakarais 
tegalėjo mokytis ir pn.

Taip įtemptai dirbant, 1920 
m. gruodžio mėn. 31 d. vakare 

(Nukelta į 2 psl.) 

niai) mastai literatūroj. Man 
atrodo, kad vertinimo rezulta
tas lietuviams būtų išėjęs palan
kesnis, jei Lietuva tada būtų 
buvusi sugretinta bent su JAV 
ir Kanada. Nors gerai nepažįs
tu šių kraštų literatūrų, bet 
man atrodo, kad Kanados 
raštija vargiai galėtų išlai
kyti 1 yginimą su prancūzų 
Camus, nors šis rašytojas 
tegu ir nelaikytinas labai 
jau gigantišku, nežiūrint ir No
belio premijos laurų. Taip pat, 
tur būt, nepalankūs išeitų Ame
rikai rezultatai, lyginant JAV 
literatūros autorius su rusų 
Dostojevskiu, nes šis yra pana
šaus dydžio unikumas kaip ita
lų Dante ar anglų Shakespeare.

Atleistina anam jaunam stu
dentui, vertinusiam lietuvių li
teratūrą Dailiųjų menų klube, 
kad jis lyginimui pasirinko ne
tinkamą mastą. Ir be to anas 
studentas tikriausiai nežinojo, 
kad jo mintys bus paskelbtos 
spaudoj. Bet jau kitaip tenka 

(Nukelta j 3 psl.)

D. V. Kol baltė Miestas saulėje (aliejus) ..
Iš šiandien Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, 7 vai. vak. atidaromos jaunųjų dailininkų parodos.

Kada-ne-kada, bet Jaunimo 
metais, atrodo, kiekvienas, 
nors ir žilsterėjęs, norėtų bū
ti jaunu: tiek visur tos jau
nystės adresu prirašoma, tiek 
tuo jaunu žmogum džiaugia
masi, tiek iš jo tikimasi. Ir iš 
tikrųjų. Jaunimo metų povei
kyje daug kur visa mūsų bend
ruomenė, ypač jos kultūrinis 
gyvenimas, lyg ir pajaunėjo, 
įgavo platesnio polėkio pasiti
kėti savomis jėgomis. Jaunų 
žmonių kūriniai skamba kon
certuose, jauni žmonės kyla 
į muzikos viršūnes, žurnaluos 
skelbiami jaunųjų literatų kon
kursai, įvairius minėjimus ir 
kitokias iškilmes praveda jau
nieji, didžia dalimi patys už
pildydami jų programas. Ir 
vargu ar klystume sakydami, 
kad mes čia svetimose žemėse 
tik tol ir būsime išeiviškosios 
misijos ir savo tautos kultū
rinio lobyno turtinimo prasme 
šio to verti, kol dar pajėgsime 
išugdyti tokį tautiniai susipra
tusį ir kultūriškai veržlų jau
nimą ir kol patys savo dvasio
je nepasensime.

Deja, jokie oficialiai skelbia
mi Jaunimo metai nė viena die
na nesustabdys kiekvienam ar
tėjančios fizinės senatvės. Jos 
neišvengsime, ir nėra čia ko 
prieš ją spyriuotis. Kur kas 
svarbiau mums visiems, kiek 
galima, ilgiau išlaikyti savo 
dvasios jaunatvę. O šitas dva
sinis nepasenimas daug kur ir 
ne vienu atveju pareina jau 
nuo paties žmogaus vienokio 
ar kitokio nusiteikimo ir ryžto.

Iliustracijai pavyzdžių galė
tume apsčiai rasti ir savo 
bendruomenės tarpe. Žiūrėk, 
ten jau prieš kelerius metus 
peržengęs į aštuntąją savo am
žiaus dešimtį teatro ir šmaikš
čios plunksnos veteranas do
misi visomis kūrybos sritimis, 
viską seka, gyvai raštu į kul
tūrines apraiškas reaguoja, 
akylus visa kam, kas šiuo me
tu formuojasi pasauliniuose 
kultūros vieškeliuos. O ten, va, 
net aštuoniasdešimtį peršokęs, 
grožinės plunksnos veteranas 
kuria eilėraščius, leidžia kny
gas, su jaunatviška elegancija 
rašo tomas po tomo puikiau
sius savo atsiminimus.

Tačiau yra ir antrasis laz
dos galas, rodantis į visai prie
šingus pavyzdžius. Juk jau 
apsčiai savo tarpe turime ir 
tokių, kurie, vos baigę čia ko
legijas ir universitetus, savo 

dvasioje yra tikri seniai, be
sirūpiną tik savo fizinės egzis
tencijos užtikrinimu. Tokiems 
šis pasaulis virsta tik senat
viškąja prieglauda, kurioje vis
kas turi būti palenkta, kiek ga
lima, tobulesnei ir, kiek galima, 
ilgesnei jų fizinių organų funk
cijai, nežiūrint dvasios sukal- 
kėjimo, vos trisdešimtmetį pa
siekus. šitokiems, per anksti 
nunokusiems dvasios seneliams 
neberūpi nei kokios tautinės 
kultūros aspiracijos, nei apla
mai jie turi kokio platesnio 
intereso šalia savo profesinio 
įgudimo.

Ir šitokioje vietoje žmogus 
turėtum visai nuskęsti nusimi
nime, jeigu neblykstelėtų ir 
šviesesni faktai, kuriuos pra
džioje minėjome kaip kūrybin
gas jaunimo apraiškas Jauni
mo metų kontekste.

Kūrybinguoju jaunimo už
moju laikome ir šiandien Jau
nimo centre, Chicagoje, atida
romą mūsų jaunųjų dailininkų 
parodą, rodančią ir jų organi
zacinius sugebėjimus, jų neati
trūkimą nUo savo tautinės 
bendruomenės, o kartu ir nebi
jojimą svetimosios platumos, 
jų atvirą žvilgsnį pasauliui ir 
jų širdies plakimą savai tau
tai. Tokios metinės jaunųjų 
dailininkų parodos Chicagoje 
jau yra virtusios kone tradici
ja. O šiemetinė dar laikytina 
lyg ir maža repeticija didžiajai 
Jaunimo kongreso meno paro
dai.

Ryšium su tuo — dar maža 
užuomina. Mūsų kultūriniame 
gyvenime tenka pastebėti vie
ną, nelabai sveiką nusiteikimą, 
ypač dailininkuos ir rašyto
juos. “Jaunojo dailininko” ar 
“jaunojo rašytojo“ vardui jau
čiamai priskiriama lyg ir ne- 
susitupėjimo žymė, sąvokai 
duodant daugiau ar mažiau 
neigiamą prasmę. Visi kažkaip 
nori greit save pasendinti, tap
ti bent iš vardo jau subrendė
liais, lyg atsiribojimas nuo jau
nųjų ir pačiai kūrybai duotų 
visai kitą vertę.

Atsimenu, kadaise žeminin
kų kartos rašytojus buvo įsi
smaginta vis vadinti “jaunai
siais rašytojais”. Ir tai dar vis 
buvo linksniuojama, jau pa
tiems žemininkams artėjant į 
keturiasdešimtuosius metus. 
Tačiau toks jaunatviškas epi
tetas anų buvo priimtas toli 
gražu ne kaip koks nuvertini- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, įspūdžiai
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Kai prieš kelerius metus jau
nieji lietuviai dailininkai suor
ganizavo pirmąją savo parodą 
Chicagoje, ne vienam tai buvo 
džiugi staigmena. Staigmena ir 
dėl to, kad visa eilė mūsų jau
nųjų joje iš karto pasirodė dė
mesio verti ir kūrybingi meni
ninkai, ir dėl to, kad mes neti
kėtai pamatėme, kiek apsčiai 
mūsų tarpe jaunų žmonių, ku
rie perima iš vyresniųjų lietuvių 
dailininkų kūrybos tęstinumą. 
Džiaugėmės pirmapradžiu paro
dos faktu, bet širdyje vis buvo 
sunku dar patikėti, kad tokios 
parodos mūsuose taps kasmeti
ne tradicija, kad susiorganiza
vę Chicagoje jaunieji lietuvių 
dailininkai į Jaunųjų dailininkų 
klubą po pirmojo užsidegimo ne
pabirs.

Tačiau nuogąstavimai buvo 
be pagrindo. Tiesa, ne visos po 
to sekusios jaunųjų parodos bu
vo išskirtinai aukšto lygio. Pa
rodų lankytojui teko apgailes
tauti kai kurių itin kūrybingų 
jaunųjų dailininkų per greitą 
"pasenimą” ta prasme, kad vė
lesnėse jaunųjų parodose ne 
vieno tokio buvo pasigesta. 
Džiaugsmo nekėlė ir 1965 me
tais įprastinės parodos nesuor- 
ganizavimas, nors vis nesinorė
jo tikėti, kad išsivaikščiota vi
sam laikui.

Ir štai dabar stambi duoklė 
Jaunimo metų kultūriniam aruo
dui — ketvirtoji jaunųjų daili
ninkų paroda. Džiugu konsta
tuoti, kad ji, lyginant su trečią
ja. visu savo pločiu yra gero
kai ūgtelėjusi. Pagirtina ir šiuo
laikinė Jaunųjų dailininkų klu
bo valdyba ir energingas jos 
pirmininkas Valentinas Ramo- 
nis - Ramonaitis, kad šioji pa
roda apipavidalinta ne kaip 
nors tik atmestinai, bet su atsi
dėjimu, apgalvotai bei rūpestin
gai eksponuojant parodos ob
jektus, išleidžiant skoningą ka
talogą ir pan. šituo savo sąži
ningumu parodos rengime jau
nieji dailininkai pralenkė ir vy
resniuosius, turint galvoj pas
kutinę Lietuvių dailininkų są
jungos parodą, kurioje buvo vi
sai nekreipta dėmesio į pačios 
parodos įforminimą, neparūpin
ta nei papiasčiausio katalogėlio, 
nei estetiškų parašų po paveiks
lais, tuo pačiu negerbiant nei 
savo pačių profesijos bei pašau
kimo, nei parodą lankančių žiū
rovų.
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Šiame numery.
Nė ui rašalą neužmoka. 
Jaunieji dailininkai maloniai 
nustebino.
Nauji veidai — naujos viltys. 
Neteisingas užvaizdas.
Šležo “Velnio balą” pamačius. 
Kas mus traukia j operą. 
Vyskupo Valančiaus tarnas. 
Thomas Stearns .Eliot eilėraš
čiai.
Darių Lapinską išgirdus, 
“žaižaro" žiežirba pro šalį.

Modernizacijos vargai ir džiaugs
mai Madride.
Sodininkas paliko gėlelių. 
Ryšium su Krėvės “Skirgaila 
Vilniaus dramos teatre.
Maltiečių paroda atskeidžianti 
jų tautų sielą.
Moterų gyvenimas.
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Marija Ambrozaitienė
Čiurlionio galerijoj, Chicagoj.

Pavasaris (litografija)

Ir grynai kūrybine prasme 
dabartinė jaunųjų dailininkų pa
roda duoda lietuvių dailei lais
vajame pasauly neabejotiną 
ateities garantiją.

¥
Bendras parodos įspūdis: per 

daug nesimesta į pačius pasku
čiausius avangardinius kraštuti
numus, o lengvai ir išradingai 
balansuota tarp konstrukcinio 
ekspresionizmo ir sąlyčio su 
“pop art”. Krito akin šį kartą 
taipgi gana stipri grafika. Pei
zažui vis mūsų dailėje lig šiol 
kone vyraujant, parodoje ma
loni naujiena buvo taipgi figū
rinių kompozicijų gausa. Konk
rečiai bent keletą žodžių apie 
kiekvieną parodos dalyvį.

Petras Aleksa — vienintelis 
“grynakraujis” skulptorius pa
rodoje. Išstatyta du aliumino 
darbai: “Politikas” ir “Pirmie
ji”. “Politikas” — konstrukty
viai šaltas varžtų, spyruoklių ir 
gaubtos plokštumos rėksmin
gam polėky sustingęs junginys, 
gal ir tiksliai išsakąs norimą 
idėją, bet žiūrovo taip nepagau- 
nąs, kaip pagyrimo kaspinu ju-

ry komisijos išskirti “Pirmieji”, 
kur vyrauja lyriško ir trapaus 
jausmo įkūnijimas į dvi, tokias 
apeigiškai kilnias, o kartu ir 
paprastas viena kitą bijančias 
paliesti formas.

Marija Ambrozaitienė, anks
tesnėse parodose labiau pasi
reiškusi kaip tapytoja, šį kar
tą pateikė staigmeną — sąži
ningai išbaigtus savo grafikos 
darbus. Išskirtinos litografijos 
“Jungtinės tautos” ir “Sėdinti 
moteris”, kuriose dailininkė pa-

| demonstruoja savo sugebėjimą 
l figūras puikiai sujungti gracin
gomis linijomis ir dėmėmis 
plokštuminėje ir giluminėje pu- 

; siausvyroje. Taipgi kruopščiai 
i įvairia technika ir subtilia spal
vine nuojauta atlikti “Pajacai”, 
kur kiekviena paveikslo detalė 
kūrybingai jungiasi į groteskiš
kai poetišką visumą.

Dalia Ancevičienė savo plie
niniai mėlynomis ir baltomis 
spalvomis, pasakytume, yra 
“šalčiausia” tarp visų savo ko-

legų. šiaurietišku ir kietu savo 
įprasto, kone lietuviško spalvų 
koloritu ji išsiskiria iš mūsuose 
minkštumo.

Nijolė Banienė išstatytuose 
darbuose dar gana nelygi. Kiek, 
sakysim, jos “šokėjos” ir tema 
ir jos įforminimas ataidi net 
stančikaitišką sentimentalumą, 
tai “Natiurmortas” jau liudija 
tapytoją, gerai jaučiančią bend
rąjį paveikslo koloritą, operuo
jančią plačiu spalvų išdėstymu 

(Nukelta į 2 psl.)

naujos viltys
Trumpas žvilgsnis į pirmąjį "Traviatos" spektaklį

Joks teatras šiandie neturi 
tiek daug problemų, kiek opera. 
Vieni joje eina tradicijos ruti
na, kiti stengiasi atšviežinti se
nas opeias nauja dvasia, nau
jais ieškojimais.

Kokiu keliu veda šiemetinia- 
ve Verdi “Traviatos” lietuviška
me pastatyme dirigentas Kučiū-

BALYS CHOMSKIS

nas, režisierė Pūkelevičiūtė, dai
lininkas Virkau? Į tuos klausi
mus galima bus mėginti atsa
kyti, pasibaigus spektakliams, 
nes pirmasis pasirodymas, kaip

I)ii metropolilHiiiečiai Chicagos Lietuvių operos šiemetiniaime Verdi “Traviatos” pastatyme. Antrojo veiks
mo scena: Algirdas Brazis — Giorgio Germani ir Lilija šukytė — Violeta. Nuotr. Alg. Kezio, SJ

J W

dainininkė ir aktorė, 
būtų atskirai kalbėti 
jos talento savybes: 
vokalinę techniką ir

visada, praeina daugiau ar ma
žiau repeticijos nuotaikoje.

Vienas aiškus dabartinio 
“Traviatos” pastatymo laimėji
mas — Lilijos šukytės Violeta. 
Operos Violeta per šimtą metų 
turi apsčiai savo sceninių tra
dicijų ir nemaža nusistovėjusių 
schemų, štampų, šukytė — Vio
leta — žavi, natūrali ir vienti
sa. Ji — 
Ir sunku 
apie dvi 
apie gerą
balso spalvingumą, nesurištą su 
jos elegantiška figūra ir grožiu, 
šiltu žvilgsniu, artistine, sceni- 

| ne maniera. Visa tai yra viena 
i harmonija, Violetos charakteris- 
j tika: kova tarp meilės, laisvės 
’ ir mirties. Ji “nemato” dirigen
to, ji moka “išdainuoti” pauzės 
mimika, jos veiksmas ir muzika 
neina kaip dvi paralelės linijos, 
bet susilieja į vieną dramatinę 
sintezę. Trumpai tariant, Šuky
tė — mūsiškės “Traviatos” he
rojė.

Polemiškas gal kiek būtų jos 
IV veiksmas. Atrodo, kad iki 
šiol buvęs artistinis aktyvumas 
silpnėja, užleisdamas daugiau 
visko dainavimui, nors pabaigoj, 
kūno skausmui nutilus, perėji
mas į trumpą dvasinę iliuziją 
buvo vėlgi stipriai ir dramatiš- : 
kai užakcentuotas.

Koks Alfredas? Išoriniai — i 
blizgąs, vidujiniai — bevalis. To
kia visų lyrinių tenorų dalia 

j operose. Stelan IVicik, skaito- j

Šiuo metu Amerikoje pasipy
lė įvairių premijų. Amerikie
čiai premijuoja romanų,, poe
zijos, biografinių ir vaikams 
skirtų knygų autorius, sporto 
ir kitokius žurnalistus. Šįmet 
ir Lietuvių rašytojų draugija 
artimiausiu laiku paskirs pre
mijas už 1964 ir 1965 metų 
geriausias mūsų grožinės lite
ratūros knygas. Premija per
nai už 1964 metus nebuvo pa
skirta, reikia manyti, vien tik 
todėl, kad buvo sunku sudary
ti jury komisiją. Pinigai (500 
dol.) buvo paskirti Lietuvių 
fondo. Reikia tikėti, kad ne
mažiau Lietuvių fondas pa
skirs ir šįmet. Tačiau nėra 
lengva sudaryti komisijas lau
reatams atrinkti, nes niekas 
nenori užsitraukti nemalonės, 
kurios išvengti beveik neįma
noma, negalint niekada visų 
patenkinti. Premijiniai pinigai 
yra, žinoma, nedideli. Jie dabar 
net daug mažesni savo verte, 
negu buvo prieš tuziną metų. 
Tačiau ir tai vis dėlto yra 
šioks toks atlyginimas rašyto
jui, kai šiandien honorarų be
veik niekas jam nemoka, o ne 
retais atvejais rašytojas pats 
turi kam nors primokėti, kad 
jo knygą išleistų. Taigi, atsi
žvelgiant į tokią situaciją, ir 
visai pasiteisina noras gauti 
bent minimalų atlyginimą pre
mijos pavidalu, kurių mūsuose 
nėra tiek daug, kaip kai kas 
bando įtikinti.

Štai 1964 metais išėjo K. 
Almeno dvitomis romanas 
“Upė į rytus, upė į šiaurę”, N. 
Narutės eilėraščiai “Relikvi
jos”, Vyt. Volerto romanas 
“Gyvenimas yra dailus”, Mi- 
nelgos eilių rinkinys vaikams 
“Labas rytas, vovere”, VI. Šlai
to eilėraščiai “Antroje pusėje” 
ir dar eilė kitų knygų. O iš jų 
tik viena tegaus premiją. Gi 
jų kiekviena verta tų penkių 
šimtų dolerių. Už tokią sumą 
kiti vargu ar tų knygų tekstą 
mašinėle perrašinėtų, nekal
bant jau apie tikrąjį jų para
šymą.

1965 m. literatūros derlius 
buvo dar geresnis. Tais metais 
išėjo K. Almeno novelės “Bė
giai”’ Gliaudos romanas “Ago
nija”, A. Jasmanto eilėraščiai 
“Gruodas”, A. Mackaus eilė
raščių rinkinys “Chapel B”, 
Landsbergio vaidinimas “Mei
lės mokykla”, Frankienės “Vai
dinimai”, šlaito “Širdies'paguo- 
dai”, Myk Vaitkaus dvi atsi
minimų knygos ir eilių rinki
nys “šerkšno sidabras”, Sadū-

naitės eilės “Kai tu arti ma
nęs", Naumiestiškio dramos 
“Baisusis birželis”, Tūlio no
velės “Inicialai po tiltu”. Skir- 
kos “Kur bėga Šešupė” ir ei
lė kitų knygų. Neminime mes 
čia dar eilės knygų, kurios yra 
jau premijuotos, kaip K. Bra- 
dūno “Sidabrinių kamanų”, A. 
Rūtos "Kelio į kairę”, Krali- 
kausko “Mindaugo nužudymo”, 
Baranausko “Karklupėnuose”, 
Kairio “Viščiukų ūkio”, arba 
tų, kurios išėjo jau pakarto
tais bei papildytais leidimais, 
kaip Radausko “Elėraščiai” ar 
Mikuckio “Derliaus vainikas”, 
žodžiu, visas knygas suminė
jus, būtų tikras derliaus vai
nikas, nes šiaip ar taip, nors 
knygų vienetų nėra gausu, 
nors jos ir leidžiamos mažais 
tiražais, tačiau jų nebeišeina 
labai blogų, nes, jas spausdi
nant, skaitomasi su doleriu ar
ba su svaru. Jei būtų galima 
paskirti ne dvi, bet dešimtį 
premijų po 500 dol., būtų nors 
reliatyviai jau šiokia tokia pa
rama liteartūrai. Dabar tebus 
atžymėtos tik dvi knygos ir 
tebus patenkinti tik du. Visi ki
ti jausis (dėl to tam tikra pras
me jie ir pateisinami) nu
skriausti.

Taigi premijų yra maža. Jų 
sumos yra menkutės. Norma
liose sąlygose tai negalima lai
kyti net honoraru už darbą. 
Ir jei kas, premiją jau gavęs, 
nepatenkintas, kad kitiems yra 
proga dabar ją gauti, yra ne
susipratimas. Be abejo, yra ge
rų ir kitokių atvejų, kai rašy
tojas atžymimas ir be ryšio 
su knygos išleidimu, suteikiant 
jam, sakysim, kūrybinę stipen
diją. Tai malonu konstatuoti, 
bet nė kiek nėra blogiau, kai 
paskiriamos rašytojui premijos 
už jau išleistus ir kritikos įver
tintus kūrinius.

Šiais laikais už viską visur 
apmoka. Tik mūsų kultūrinin
kai dirba be atlyginimo, ir kny
gų autoriai už savo darbą, tur
tinantį mūsų kultūrą, negauna 
nieko. Todėl reikia džiaugtis, 
kad galima nors maža premi
ja juos atžymėti. Kiekvienas 
kūrinys yra vertas ne tik kul
tūrine, bet ir paties darbo 
prasme daugiau, negu tų kuk
lių premijinių šimtinių. Todėl 
tenepavydi nei rašą, nei skai
tą, kad už kelių ar keliolikos 
metų darbą koks nors rašyto
jas gauna keletą skurdžių do
lerių. Daugeliui tuo neatlygi
nama nė už rašalą.

P. Svilius

I

j mas Chicagoje geriausiu lyriniu
■ tenoru, išmoko gan neblogai lie- 
į tuvišką tekstą, nors reikia ma-j 
i nyti, kad jam buvo nemaža kan
kynė dainuoti viena kalba, o j 
galvoti kita. Bet Alfredo parti- j 

Į ją išdainavo švariai, nors ne vi- 
sur pasiekdamas alfrediško efek 

I to. Pavyzdžiui, pirmojo veiksmo 
tosto arija — blankoka, o Vio- 

: lėtos įžeidimo scena, kuri turė
tų sprogti kaip bomba, liko be 
ypatingesnio efekto. Tenoras tū
li nedidelį lyrinį balsą, techniš
kai gerai apvaldytą, su skam
bančiomis viršūnėmis.

Alfredo tėvas — Algirdas 
Brazis priklauso prie tokių dai
nininkų - aktorių, kuiie moka 
trumpais brūkšniais nutapyti 
vaidmens charakterį. Pats dai
navimas buvo daug lygesnis 
kaip kitados, be jokio forsavi
mo, lyriškieji momentai — šil
ti, malonūs.

Dabar laukiame kitų “Travia
tos” spektaklių, tikėdami, kad 
ir orkestras bus labiau išjudin
tas iš šabloniško
išgirsime preciziškesnio ritmo 
ansamblio scenose.

muzikavimo ir
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ŽODŽIAI IR DARBAI
Į iškeltą vadovėlių problemą atsiliepiant

JERONIMAS IGNATONIS

Pastaruoju metu mūsų spau
doje vis dažniau pradeda rody
tis straipsnių lituanistinio švie
timo klausimu. Kalbama apie 
vadovėlius, pagalbines priemo
nes, nusiskundžiama metodo 
trūkumais ir panašiai. Tikrai 
džiugu išgirsti pačių mokytojų 
pasisiūlymus, jungtinėmis jėgo
mis posėdžiaujant, parašyti ge
rus lituanistinėms mokykloms 
vadovėlius. Bet dar labiau džiu
gina Lietuvių fondo tarybos pir
mininko pažadas darbą stipirai 
finansiškai paremti. Skaitant 
straipsnius, lyg ir jauti, jog 
aušta pažangos darbo pavasaris 
lituanistinėse mokyklose, žodžiai 
nepaprastai gražūs ir paskati
nantys, o Lietuvių fondo pirmi
ninko pažadas finansiškai rem
ti tiesiog pakvipo medaus stati
ne. Prieš keliamas mintis nieko 
prieš negalima pasisakyti, o nuo 
siūlomos finansinės paramos at
sisakyti, ar jos neišnaudoti — 
būtų daugiau negu savižudybė.

Jeigu būtų galima pamiršti 
skaudžią patirtį ir neįvertinti 
jos realybės, tuomet galėtume 
būti užtikrinti, kad taip ir bus, 
kaip rašoma. Deja, pati tikrovė 
nėra taip jau skaidri ir auštan
čiu pavasariu nedvelkia. Ir tai 
visuotinai ir visose tautose. Vie
niems pasenus, gimsta kiti, nau
ji. Bet specialiai mūsų tikrovė 
yra nepaprastai šykšti ir žiau
ri, ir galimybės labai ir labai ri
botos.

Mes gyvename krašte, kur 
švietimo reikalai sprendžiami 
valstybiniu mastu. Ištisi peda
gogų štabai, atitraukti nuo prak 
tiškojo mokyklinio darbo, metų 
metais dirba vien tik vadovėlių 
tobulinimo srityje. Mes tai jau
čiame ir apčiuopiamai matome 
jų pažangą. Bet ar mūsose są
lygose visa tai yra įmanoma?! 
Ar tų briliantinių straipsnių au
toriai, įžiebę mūsų skaitytojo 
aistras, įžvelgia šią realybę, ar 
nušviečia ją tikrovės šviesoje?!

Būkime atviri, nuoširdūs ir 
garbingi. Nevaikščiokime pade
besiais, pasiramstydami lazdele, 
ir nemėtykime skiedromis į 
tuos, kurie, per šešiolika metų 
intensyviai dirbdami, davė mū
sų lituanistiniam švietimui tai, 
ką jie mokėjo ir ką sugebėjo. 
Šias parafrazes iššaukia šie pa
sisakymai: “...mes turime atkiš- 
tinių darbų”. “Iš panašiais me
todais parengtų vadovėlių mes 
mokėmės prieš 40 - 50 metų. 
Juose vyrauja sustingimas ir at
silikimas”, ir “Reikia tik nusi-

Siame numery:
• „Draugo” įnašas j lietuviškosios 

kultūros lobyną.
• žodžiai ir darbai.
• Kai nesustojama pusiaukelėje.
• Vienas iš natūraliausių lietuvių 

poetų.
• Reporteris iš Amerikos.
• Vlado Šlaito eilėraščiai.
• Stasys Baras operų arijose.
• „Traviatos” muzikos ir scenos 

vadovybė.
• Apie parodą, kurios nemačiau.
• Literatūros konukursinių premi

jų klausimu.
• Nauji leidiniai.
• Lietuvio debiutą įvertino JAV 

pirmaująs žurnalas.
• Kultūrinė kronika.
• Spygliai ir dygliai. 

stebėti, kaip kas tokią mokyk
loms skirtą priemonę priima, 
tvirtina, o tuo labiau gauna pa
ramos išleisti. Fondai, kurie ski
ria pinigus spausdinimui, turė
tų būti apdairesni”. Ir dar, lyg 
stabdžiams paspausti, autorite
tingai iškeliama mintis: “Vado
vėlių kritika turėtų spaudoje 
pasirodyti dar prieš išleidimą, 
kad užkirtus (tur būt, galvoja
ma, kad būtų užkirsta... J. I.) 
kelią menkavertiškumui”.

Nesunku suprasti, ko siekia
ma šiais liepsningais pasisaky
mais. Norima suniekinti, nu
griauti ir nušluoti, kas iki šiol 
buvo daioma, kad į nušluotą 
vietą būtų galima statyti nau
jus pastatus. Jei po šių skambių 
žodžių seks darbai, tikrai bus 
kuo pasidžiaugti, o gal net ir 
pasigėrėti. Bet neduok, Dieve, 
jei į nušluotą vietą nieko nebus 
pastatyta, — tuomet liks tuščia 
vieta, kaip ir tušti žodžiai. Ga
lima sutikti, kad šių dienų mū
sų lituanistinių mokyklų vado
vėliai gerokai atkerę nuo šių 
dienų reikalavimų, ir daug kas 
juose reikalinga taisyti ar iš vi
so iš naujo peržiūrėti ir per
tvarkyti, bet kad jie būtų ne
verti fondų skiriamų lėšų juos 
išleisti, su tuo sutikti negalima. 
Pamirštamas faktas, kad vado
vėliai rašomi lituanistinėms mo
kykloms pilna to žodžio prasme, 
kurias lanko lietuvių vaikai su 
gimtąja lietuvių kalba, bet ne 
toms mokykloms, kuriose lietu
vių kalba yra tik kaip dėstomas 
dalykas.

(Nukelta į 2 psl.)

Rūpintojėlis (medžio raižinys)Vytautas Ignas

Pavasarėjant Vyto Valaičio nuotrauka

Kai nesustojama pusiaukelėje
Ar lietuvis rašytojas pralįs į amerikiečių ekraną?

gimai, “Draugo' bendradarbis 
kreipėsi į rašyt. S. Zobarską su 
konkrečiais klausimais, ir iš tų 
konkrečių atsakymų matyti, kas 
ir kodėl daroma, kaip daroma 
ir kiek padaryta. Čia liudija ne
be kokie abstraktūs liaupsinimo 
žodžiai, bet vardai ir skaičiai.

— Kiek esate anglų kalba iš
leidę paskirų autorių knygų ir 
kiek antologijų?

— Devyni autoriai buvo pri
statyti angliškai skaitančiai 
publikai su paskirais veikalais, 
ir visa eilė trijose antologijose.

— Kurių knygų laidas teko 
pakartoti?

— “Selected Lithuanian Short 
Stories” išėjo trim laidom, "Li
thuanian Quartet” — dviem.

— Į kiek bibliotekų patenka 
Jūsų leidyklos leidiniai?

— Sunku tiksliai pasakyti 
skaičių, tačiau kone visos dides
nės miestų ir universitetų bib
liotekos yra įsigijusios mūsų 
leidinių. Gi pastaruoju metu vis 
dažniau pasirodo užsakymai ir 
iš aukštesniųjų mokyklų.

— Į kiek kraštų siunčiami 
leidiniai ir ar patenka jie už 
geležinės uždangos?

— Daugiausia leidinių išpar
duodama Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir Kanadoje; labai 
mažais k:ekiais Švedijoje, Dani
joje, Norvegijoje, Vokietijoje, 
Australijoje, Anglijoje. Kai bu
vo palankiai kritikos sutiktas 
Afrikos pasakų rinkinys “The 
Mountain Doves”, mūsų leidi
mą s susidomėjo kai kurios Af
rikos valstybės. Įdomu pažymė
ti, kad jos perka ne tik Afrikos 
pasakas, bet ir visų lietuvių ra
šytojų veikalus. Kai kuriuos 
leidinius užsisako ir Maskvos 
valstybinė bibl oteka. Yra žinių, 
kad mūsų leidiniai yra pasiekę 
Vilnių, Krokuvą, Prahą ir Bel
gradą.

— Ar nenumatote išleisti ir 
poezijos rinkinių?

— Ta p, ir dar šiais metais.
— Teko matyti pardavinėjant 

kišeninio formato knygutes, ku
riose išspausdinti kūriniai ang
lų ir vokiečių, anglų ir ispanų 
ir kitomis kalbomis. Girdėjome,

Vienas, vienintelis asmuo sa
vo privačia iniciatyva Lietuvos 
vardo iškėlimui ir lietuvių lite
ratūrai nusipelnė mūsuose dau
giau, negu daugelis planuotų, 
svarstytų, įvairius raštus rašiu
sių oficialių vienetų. Tai rašyt. 
St. Zobarskas, Manyland Bo- 
oks leidyklos vadovas, išlei
dęs anglų kalba eilę lietuvių ir 
kitų tautų rašytojų kūrinių. 
Kad tai nebūtų abstraktūs tei

kad žadate išleisti lietuvių pro
zos antologiją kišeninio forma
to anglų ir lietuvių kalba?

— Taip. Tai būtų lyg lietu
viškųjų metų apvainikavimas. 
Bet jų reikia leisti didelį kiekį, 
taigi ir išlaidos susidaro leidyk
lai nepakeliamos. Kreipiaus į 
Lietuvių fondą, prašydamas tam 
tikslui paramos. Nuo jo dabar 
priklausys tos knygos pasiro
dymas ar nepasirodymas.

— Koks tikslas vienoje kny
goje leisti dviem kalbom nove
les?

— Kaip jau žinot, 99% visų 
užsieniečių įsitikinę, kad mūsų 
kalba yra rusų ar lenkų kalbų 
tarmė. Tokiam leidiny, kuris 
būtų platinamas po visą Ameri
ką (dėl to principe jau susitarta 
su didele paperback knygų pla
tinimo bendrove), mes galėtu
me parodyti, kad lietuvių kalba 
yra tikrai originali ir viena iš 
seniausių pasauly, o rūpestin
gai atrinkti patys gražiausi mū
sų kūrybos pavyzdžiai pailiust
ruotų mūsų tautos dvasinę kul
tūrą. Antra, čia gimusiems lie
tuvių vaikams tai būtų puikus 
paskatinimas susipažinti su savo 
tėvų kalba. Taip pat nemaža 
JAV ir Kanados, Australijos ir 
Anglijos akademinio jaunimo 
noriai įs'gytų tokį leidinį vien 
mokslinio smalsumo sumetimais, 
nes jo kaina būtų labai prieina
ma.

— Ką toliau leidykla numato 
leisti ir kokie tolimesni jos už
daviniai?

— Be jau minėto bi - lingual 
novelių rinkinio, leidykla dar 
š ais metais ruošiasi išleisti pro
fesoriaus Raphael Sealey “Es- 
says in Greek Politics”, latvių 
novelių rinkinį, kurį puikiai pa
ruošė ir išvertė Ruth Speirs 
Londone, “Tundra Talės”; lie
tuvių vaikų literatūros antolo
giją. Ypač daug dėmesio bus 
kreipiama į leid nį apie Mikalo
jų K. Čiurlionį ir iliustruotą vei
kalą apie Lietuvą ir lietuvius 
(panašiai, kaip Time - Life lei
džia seriją apie įvairius kraštus.

(Nukelta į 2 psl.)

“DRAUGO” ĮNAŠAS Į LIETUVIŠKOS 
KULTŪROS LOBYNĄ

Dienraščiui penkiasdešimtmetį minint

Nuo 1909 m. “Draugos” ėjo 
savaitraščiu. Savo kultūrine 
veikla jis pelnė visuomenės pa
sitikėjimą. Tai jo leidėjus pa
drąsino “Draugą” leisti dien
raščiu. Be kita ko “Draugo” 
bendrovei rūpėjo sustiprinti ir 
lietuviškosios kultūros puose
lėjimą. šita prasme laikraštis 
ir pasisakė, išėjęs jau dienraš- 

’čiu 1916 m. kovo 31 d. Tai bu
vo pirmojo dienraščio redakto
riaus dr. Antano Maliausko 
credo. Jis pats, tiesa, neilgai 
stovėjo dienraščio redakcijos 
priešakyje, nes turėjo grįžti 
Lietuvon, kur ir pasinėrė į 
grynai kultūrinius darbus, pro
fesoriaudamas Vytauto Didžio
jo universitete. Tačiau jo nu
tiestos dienraščio pagrindiniam 
tikslui — lietuviškosios kultū
ros puoselėjimui linijos nenu
traukė nė vienas, vėliau redak
cijos kėdėn atsisėdęs, redakto
rius.

Kad “Draugui” visą laiką 
rūpėjo lietuviškosios ir bend
rai kultūros dalykai, aišku iš 
kitų buvusių redaktorių, žy
mių mūsų tautoje kultūrinin
kų, sąrašo, kuriame, tarp ki
tų, yra: prof. vysk. P. Būčys, 
prof. kan. Fabijonas Kemėšis, 
prof. dr. Kazys Pakštas, prof. 
kun. dr. Ignas Cesaitis, kun. 
V. Kulikauskas, kun. dr. K. 
Matulaitis ir kiti.

¥
Po jų atėję dienraštį reda

guoti publicistai taip pat lai
kėsi nusistovėjusių tradicijų 
— žiūrėjo, kad kultūriniai rei
kalai nebūtų nustumti pasku- 
tinėn vieton. Bevartant dien
raščio komplektus, pastebim. 

Stepas Zobarskas, Manyland Books leidyklos vadovas
Nuotrauka R, Kisieliaus

kad dauguma vedamųjų straips 
nių, kuriuos paprastai rašo pa
tys redaktoriai, ir bendradar
bių rašinių buvo skirta kultū
rinėms problemoms svarstyti. 
Kultūrinė veikla lietuvių pa
rapijose, organizacijose ir spe
cialiai sukurtuose sąjūdžiuose 
dienraščio giliai vertinama, 
plačiai aprašoma, kultūrininkai 
- menininkai: muzikai, daini
ninkai, chorai, dramos rateliai 
ir kiti kultūriniai vienetai vi
sais laikais turėjo didelę dien
raščio paramą ir paskatą dar 
daugiau ir plačiau reikštis. Ne
buvo užmiršti nė dailininkai, 
kurių, deja, ligi pastarojo po
kario tremtinių atvykimo ban
gos (1949 m. ir vėliau), ne
daug čia ir tebuvo.

Dienraščio redaktoriai perio
diniai skaitydavo paskaitas bei 
sakydavo kalbas daugiausia 
kultūrinėmis temomis. Jų ini
ciatyva būdavo surengiama 

•koncertų Chicagos Civic ope
ros patalpose, Orchestra Hali 
ir kitose didesnėse miesto sa
lėse. Įvairių tautinių švenčių 
parengimai neapsieidavo be 
dienraščio ir jo redaktorių tal
kos. Šie sąjūdžiai žymiai pri
sidėjo prie mūsų visuomenės 
kultūrinio auklėjimo. Chicago
je ir apylinkėse būdavo orga
nizuojami paskaitų bei semina
rų ciklai kultūrinėms proble
moms svarstyti.

Prie dienraščio veikė Ame
rikos Lietuvių spaudos drau
gija. Ji rūpinosi knygų 'leidi
mu, spaudos platinimu, kny
gynų bei bibliotekų steigimu

(Nukelta į 4 psl.)
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LIETUVOS KARALIUS VAKARU
EUROPOS LITERATŪROJE

Mindaugo krikštas 14 amž. vokiečių poeto akimis

RIMVYDAS ŠLIAŽAS

Riteriai ir kryžiaus žygių 
poezija

Mindaugas, ypač jam skir
tuos minėjimuos, yra mūsų po
etų, istorikų ir politikų "specia
lybė”. Jie daug apie jį žino, nu
šviečia mums jo didybę ir reikš
mę dabarčiai. Gal rastume žmo
nių ir kitose profesijose, kurie 
vėl savaip moka išryškinti ka
ralių Mindaugą. Tačiau sunkiau i 
prileistume, kad germanistikos 
studentas savo studijų plotmėje j 
galėtų ką nors naujo apie Min- j 
daugą pasakyti. Tačiau ši min
tis vis dėlto neturėtų būti tokia 
svetima. Juk lietuviai ir vokie
čiai kadaise susitiko kare, kry- Į 
žiaus kare, tokiame kare, kuris ■ 
uždegė visos vakarų Europos 
kunigaikščių idealizmą ir vaiz
duotę, kuris išsprendė vieną iš 
jų giliausių dvasinių konfliktų, ’ 
jų suskilimą tarp tarnybos pa
sauliui ir Dievui. Štai kaip gar
susis 13 amž. vokiečių poetas 
Walther von der Vogelweide 
mato savo pasaulį ir žygio Į 
reikšmę;

Ach, kaip mus apgauna saldieji 
dalykai! 

Aš matau karčią tulžį meduje. 
Pasaulis išorėje gražus, baltas, 

žalias, raudonas, 
O viduje — juodas, tamBUB kaip 

mirtis. 
Tas, kurį jis apgavo, teregi savo 

išganymą: 
Jam bus atleista už mažą atgailą 

didelės nuodėmės. 
Atminkite tai, riteriai, tai jūsų 

reikalas!
Jūs nešiojate šviesius šalmus ir 

šarvus, 
Taip pat tvirtus skydus ir pa

šventintus kardus. 
Jei Dievas lemtų, kad ir aš bū

čiau vertas tokio šventumo, 
Tada ir aš — vargšas — uždirb

čiau nemažai pelno 
Bet negalvoju čia apie auksą: 
Aš nešiočiau amžinai išganymo 

karūną, 
Kurią gali laimėti karžygys savo 

ietimi.
Jeigu galėčiau keliauti kelionę!

per jūrą, 
Dainuočiau tada visad linksmai 

ir jau neliūdėčiau. | 
Kryžiaus kare riteriai turėjo I 

progos įsigyti ir parodyti vi- j 
sas kario dorybes, bet kartu 
laimėti sielai kardu amžinąjį gy- ; 
venimą. Viliojo taipgi toluma, 
susitikimas su paslaptingu ir 
spalvingu svetimu pasauliu. 
Kryžiaus žygio skelbimas, išvy
kimas, žygis, kovos, šventoji 
žemė — tai momentai pilni dra- 
matikos, viliojančios taipgi po-■ 
etą. Šitai ir atsispindi viename

iš vokiečių literatūros aukščiau
sių tarpsnių, maždaug 1170— 
1230 metų laikotarpiu. Šioje li
teratūroje tačiau apsčiai rasime 
ir visai nekūrybiško žingeidu
mo, susidomėjimo tik nepapras
tais pergyvenimais naujame pa
sauly arba, dažniausiai dvasiš
kių rašytus grynai propagandi
nius epus, kuriuose kilnūs pa
vyzdingi riteriai laimi arba 
miršta kankinio mirtimi kovoje 
prieš niekingus pagonis. Žmo
nės tokiuose veikaluose yra be 
jokių asmeninių ypatybių: 
krikščionys suidealizuoti iki gry
nųjų dvasių lygio, o pagonys 
vaizduojami kone velniais.

Tikrasis kryžiaus žygių kū
rybinis - literatūrinis pergyve
nimas atsiskleidžia daugiausia 
lyrikoj (ypač didžiojo Walther 
von der Vogelweide poezijoj, 
nes ten žygis jau yra asmeni
nis konfliktas, kova už pras
mę su atsiskyrimo skausmu ir 
pagaliau šventų vietų regėji
mas.

Walther’is įsivaizduoja tą mo
mentą taip:

Tik dabar pradedu gyventi, 
Kai mano nuodėmingos akys iš

vysta 
Tą tyrą kraštą ir tą žemę, 
Kurią visi garbina.
Man buvo pagaliau suteikta, ko 

prašiau:

Šiame numery:
• Kelsimės ir kilsime.

Lietuvos karalius vakarų Eu
ropos literatūroje.
Operos uždangai nusileidus.
P. Claudello “šilkinis batelis” 
lietuvių kalba.
Claudello seminarui pasibai
gus.
Vaitkus

• Abioseh
per giedrą ir audrą. 
Nicol eilėraščiai, 
meno parodą aplan-Matisse 

kius.
Kultūrinė kronika.

• Moterų gyvenimas.

Velykų rytas Lietuvoje (medžio raižinys)Telesforas Valius

Operos uždangai nusileidus

KELSIMĖS IR KILSIME

Atėjau į vietą,
Kur Dievas vaikščiojo kaip žmo

gus.

Pats žmogiškiausias konflik
tas atsiskleidžia atsisveikinimo i 
dainose, kai išvykstantis riteris 
palieka žmoną ar mylimąją. Po
etas Friedrich von Hausen 
skundžiasi:

Mano širdis nori atsiskirti nuo 
mano kūno, 

Kurie keliavo jau tiek laiko kar
tu.

Kūnas nori kovoti džiaugsmingai 
prieš pagonis, 

Tačiau širdis pasirinko moterį 
Prieš visą pasaulį. Tai sukelia 

man skausmą, 
Kad ji nekeliauja kartu...

Kadangi aš tavęs, širdie, negaliu ; 
perkalbėti, 

Kad tu manęs taip negraudin
tum, 

Todėl prašau Dievo, kad jis teik
tųsi nusiųsti 

Tave į vietą, kur tave maloniai 
priims...

Aš manau, kad būsiu laisvas
nuo tokių sunkumų, 1 

Kai paėmiau kryžių Dievo gar
bei... ■

Aš būčiau tikrai pilnas džiaugs- ■ 
mo ir gyvybės, |

Jeigu širdis galėtų atsisakyti 
savo noro.

Kai kurie, ypatingai pradžio
je, skelbia drąsiai, kad jie pa
sirinko Dievo meilę vietoje mo
ters; jiems žygis yra išsivada- i 
vimas iš juos supančio sugedi
mo ir beprasmybės. Kiti iške
liauja taip pat, bet su skausmu, 
nes mylimoji pasilieka, o treti, 
ir atsiminkime, kad tai tik 12- 
ame ir 13-ame amžiuje, eina ne
noriai: kovoje prieš pagonis jie 
tegalvoja daugiau apie paliktas 
mylimąsias, ir vienas iš riterių 
pagaliau pasako, kad jo dan
gus tik pas ją.

Taip kalba Botenlauben:

Jeigu Kristaus alga nebūtų to
kia saldi,

(Nukelta į 2 psl.)

Jaunųjų dainininkų debiutas "Traviatoj" Jaunimo metuose

Kalbėti apie Chicagos Lietu
vių operą ir jos dainininkus reiš
kia kalbėti apie Verdi. Dešimties 
metų bėgyje pastatyta keturios 
Verdi operos ir jo Reųuiem. Iš 
pirmo žvilgsnio, atrodo, perne
lyg griežtas sustojimas prie vie
no operos kompozitoriaus — 
siauros akys į operų pasaulį. Ta
čiau giliau apmąstant, tai konk
retus planas auklėti mėgėjų ope
rinį ansamblį, nes Verdi duoda 
visas sąlygas operinio meno ug
dymui.

Apie Verdi ir mūsų operą 
aplamai

Verdi operos yra charakterių 
operos. Žmonių portretus jis ku
ria trumpais, taikliais brūkšte
lėjimais, bet pats jų charakte
ris gimsta tik dainavime. Balsas 
ir jo išraiška yra Verdi operos 
tikslas, bet ne priemonė, kaip 
Wagnerio muzikinėse dramose. 
Verdi operų žmonės gyvena, my
lisi ir miršta, kad dainuotų. Ri-

BALYS CHOMSKIS

goletto nėra tikras, nelaimingas 
kuprys, bet baritonas, kuris dai
nuoja ir vaidina kuprį. Ne tik
rovė, kad Aida ir Radamesas tu
ri mirti iš bado kalėjime, mus 
jaudina, bet jų nuostabi kanti- 
lena ir melodijos grožis. Verdi 
melodinė inija — natūraliai au
ganti, neturinti jokių nepatogių 

! šuolių žmogaus balsui, ji atsi- 
j randa, lyg savaime dainuojant. 
I Ir taip susiklostė pati Verdi ope
rų schema: baritonas, sopranas, 
tenoras — Brazis, Stankaitytė, 
Baras, o natūraliai įsisteigusi 
Verdi - Kučiūno operos mokyk
la, kurios principas — drausmė 
ir darbštumas, užtikrino gerus 

\ operų spektaklius.

Dirigentas A. Kučiūnas, kaip 
žmogus, nėra lengvai “priglau
džiamas” prie širdies. Jei jis ne
nori apie kurį nors dainininką1

nieko žinoti, tai nepadės jokie 
įkalbinėjimai bei prašymai. Iš 

j kitos pusės, jei jis mato, kad 
dainininkas turi balsą ir talentą, 
tai paims kietai į rankas, muzi
kaliai auklės, reikalaus ir atsa
kys už jo likimą. Koks jis yra 
prie fortepijono kaip akompa- 
nuotojas, toks jis yra ir prie pul
to kaip dirigentas, reikalauda
mas besąlyginio paklusnumo jo 
valiai. Ir kartais nuaidi skun- 

, das: su juo dainuoti — lengva, 
Į bet jis per daug varžo daininin
ko individualią iniciatyvą. Ne
prieštarauju tam skundui, tai vi
sų dirigentų nesugriaunama dog 
ma. Kitą puslapį atvertus, iš tos 
mokyklos išėjo labai pasisekusi 
Stasio Baro ir kompozitoriaus 
Dariaus Lapinsko arijų plokšte
lė.

Rekordinis šuolis, choras, 
Šukytė

Šiemetinė “Traviata” netikė-
(Nukelta į 5 psl.)

Velykų margučiai (Iš dr. Venciaus margučių kolekcijos) Nuotrauka R. Kisieliaus

Būdingiausia medžiaginio pa 
šaulio savybė yra jo nuolatinė 
raida ir kaita. Pasaulis savo 
prigimtimi yra nuolat besikei
čiantis ir įvairus, kaip jis atro
do valtyje tyrinėtojui, srau
nios upės nešamam į tobuly
bės ir amžinybės jūrą; už 
kiekvienos užuolankos vis nau
ji, dar nematyti, nė nesapnuoti 
žavūs reginiai. Kas žmonijos 
sukurta, žinome. Kas jos dar 
bus sukurta, nei žinome, nei 
atspėti galime. Bet viena iš 
praeities žinome: kas nežiūri 
ateitin ir nepakelia akių aukš
tyn, kas nekuria ir vaisiaus 
neneša, tas išsekęs ir miręs.

Tokie Kristaus laikais buvo 
žydų tautos vadai - mokytojai. 
Jie gyveno praeitimi ir, užuot 
dabartyje rengęsi ateičiai, kaip 
Jonas Krikštytojas juos ska
tino, anie ieškojo joje praei
ties. Dėl to jie Kristaus nepa
žino, ir iki šiai dienai tebelau
kia savo mesijo.

Žmonijos Atpirkimo (ir at
kūrimo) paslaptyje Kristus at
skleidžia mums tris kūrybinės 
pažangos tarpsnius: mirtį, pri
sikėlimą ir pakilimą aukštyn 
(pažangą tobulybėje, artėjimą 
prie savo tikslo, savo dvasios 
turtų brandinimą ir kūrybin- 
gesnį jų skleidimą). Žmogus 
tačiau kyla aukštyn ne stačiai, 
lyg kopėčiomis, iš mirties per 
prisikėlimą į aukštybes, kaip 
iš kūdikystės per jaunatvę į 
senatvę. Jeigu jis žengia pir
myn ir aukštyn, tai tik sraig
tiniu takeliu, iš lėto vingiuojan
čiu aplink kūrybingo gyveni
mo tobulybės kalną į jojo vir
šūnę. Kaip žemė sukasi ap
link saulę ir besisukdama pa
tiria nakties tamsą bei vėsą 
ir dienos šviesą bei šilumą, taip 
ir žmogus, ratu kopdamas į 
tobulybės kalną, išgyvena nak
ties mirtį ir dienos prisikėli
mą, ir kiekvienu kalno apėji
mu palypėja keliais laipsniais 
arčiau tobulybės.

Ratu sukdamas į kalno vir
šūnę, žmogus daugelį kartų 
pereina per mirtį ir prisikėli
mą, per naktį ir dieną, ir juo 
aukščiau jis į kalną pakyla, 
juo jo akiratis platėja, juo to
liau ir daugiau jis mato. Kiek
vienu kalno apėjimu jis regi 
tuos pačius vaizdus, bet vis iš 
aukštesnės perspektyvos ir pla 
tesniame kontekste. Nuo kal
no viršūnės jis visa mato vie
nu, visa apimančiu žvilgsniu. 
Jis regi daiktų įvairybę, bet 
drauge ir jųjų vienybę. Jis 
stebi įvykių raidą jos nuolat 
besikeičiančiame kontekste ir 
supranta josios priežastingu
mą.

*
Kaip žmogus, taip ir tautos 

auga, vystosi, bręsta ir tobu
lėja nuolat besikeičiančiam pa
saulinių įvykių turinyje. Tauta 
kuri šio taip akivaizdaus dės
nio nesupranta, stingsta vieto
je ir atrofuojasi, liūliuodama 
save istorijos miegan didingais 
praeities laimėjimais. Ji išlipa 
iš gyvenimo srovės į užmarš
ties krantą.

Ir lietuvių tauta diasporoj 
neturi užsidaryti ir užsiklęsti 
savybėje, lyg kokioje saloje ar 
dramblio kaulo bokšte, be jo

kio sąlyčio su pro jį sruvenan
čia žmonija ir bendromis jo
sios problemomis. Žmonija yra 
vienas gyvas organizmas, kurį 
kankina ne vienas skausmas ir 
ne vienoje vietoje. Viena tokių 
vietų yra Lietuva, kuri kenčia 
laisvės paralyžių, arba nužmo
ginimą. Sau pagelbėti viena ji 
nepajėgia. Kadangi dėl šios 
sopamos vietos — Lietuvos 
kenčia ir visas žmonijos orga
nizmas, jam irgi svarbu šį 
skaudulį pagydyti. Bet dides
ni skausmai didesniuose orga
nizmo nariuose nustelbia geo
grafiškai mažosios Lietuvėlės 
skausmą. Šitokiose sąlygose 
laisvėje gyvenančių lietuvių už
davinys yra aiškiausias: visa 
gerkle rėkti pasaulio organiz
mui, kad jis kenčia dar ir Lie
tuvoj. Rėkti dar maža. Reikia 
ir veikti. Reikia organizuoti 
pasaulinio organizmo laisvą
sias ir sveikąsias dalis kovai 
prieš komunizmo bacilas Lie
tuvoj. Kur jos jau yra orga
nizuotos, reikia į jas įeiti, prie 
jų prisijungti, naudotis jų prie
monėmis, metodais, na, jeigu 
galima, ir ištekliais ir tada, 
jau nebe vieni, bet su visu lais
vuoju pasauliu užnugary, iš
pjauti tą skaudulį Lietuvoje iš 
visos žmonijos kūno.

Gyvenimui nuolat riedant 
pirmyn, jo sąlygos negal nesi
keisti, o prie jų reikia nuolat 
vikriai derintis. Vakar dienos 
veiksmingos kovos priemonės 
šiandie jau nebetinka, o šian
dienos priemonės rytdienos są
lygoms nebetiks.

Visų didžiausias tautos gink
las ir tuo pačiu jos turtas glū
di ne aukštame krašto mate
rialiniame lygyje, ne pranašio
je jo technikoje, ne greitkelių 
tinkluose, ne puošniose rezi
dencijose, bet josios išsiauklė- 
jusiose pilnutinėse asmenybė
se. Toji tauta yra garbingiau
sia, labiausiai žmoniją puošian
ti ir dėl to labiausiai laisvės 
verta, kuri daugiausia išugdo, 
žiūrint gyventojų proporcijos, 
pilnutinių asmenybių.

Diasporos lietuvių uždavinys 
yra įrodyti laisvajam pasauliui 
savimi pačiais, jog lietuvių 
tauta tokia yra. Visi pasaulio 
kraštai, kuriuose lietuviai be
gyventų, turėtų didžiuotis, tu
rėdami tokių asmenybių sa- 
votarpe, ir didžiuojasi jais. 
Jos tik kultūrina ir dva
siškai turtina jas politiškai 
priglaudusius kraštus ir tuo 
pačiu visą žmoniją. Stipresnio 
argumento, kad lietuvių tau
ta turi būti laisva ir nepriklau
soma savame krašte nėra ir 
negali būti. Tai diktuoja išmin
tingas ir šviesus žmonijos sa
vanaudiškumas. Tokios pilnu
tinės lietuviškos asmenybės 
yra garbė Dievui, savajai tau
tai, jas priglaudusiems kraš
tams ir visai žmonijai.

Štai, ko mus šiandie moko 
ir kaip įpareigoja iš mirties 
kėlęsis pasaulio Atpirkėjas. 
Jame ir mes kelsimės ir kilsi
me. Džiugios drąsos! Sursum 
corda, aukštyn širdis, platyn 
žvilgsnius, aukštyn ratu per 
tamsą į šviesą, per skausmą 
į džiaugsmą, į dvasinio ir kul
tūrinio gyvenimo viršūnę ir žė
rinčią pergalę. J. Všk.
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savo

nuo 
gal-

Šiandien girdime daug apie 
t pasauliečių apaštalavimą. Pa

bandykime susivokti giliau šia
me reikale. Kiekvienas krikščio
nis, dėka išpažįstamos Krikščio
nybės, yra apaštalas, t. y. Die
vo siųstas. Tėvas atsiuntė Dievą 
Sūnų. Jis atsiuntė Šventąją 
Dvasią, o Šventoji Dvasia pa
siuntė apaštalus j žygį, kuomet 
nusileido ant jų per pirmas Sek
mines. Ta pati Šventa Dvasia 
išsiskleidė ant kiekvieno iš mū
sų laike krikšto ir siuntė mus liu 
dyti Teisybę, visur skelbti Ge
rąją Naujieną, kuriai atskleisti 
mums buvo atsiųstas Kristus. 
Kiekvienas mūsų privalo veikti 
toje srityje, kuri išplaukia iš pa
sirinktos paskirties. Vieni tei
kia sakramentus ir skelbia Die
vo žodį, kaip pašvęsti kunigai. 
Kiti, kaip pasauliečiai, neša su 
savim į pasaulį, kuriame jie gy
vena, Evangelijos šviesą, palik
dami tokie, kokie yra, savo reiš
kiamomis pažiūromis ir 
gyvenimu.

Atskirdami dvasininkus 
pasauliečių, mes per daug
vojame laipsnių ir kilmingumo 
sąvokomis, apie valdančius ir 
valdomus, apie mokytojus ir 
mokinius, beveik apie pirmos 
ir antros rūšies piliečius. Mes 
geriau darytume, jei galvotu- 
mėm su šv. Povilu apie pareigų 
įvairumą. Pagaliau Šv. Tėvas 
nėra didesnis Bažnyčios narys 
už jus ir mane. Jo paskirtis yra 
vienintelė, ir ta pareiga suteikia 
jam ypatingą laipsnį ir kilmin
gumą. Bet laipsnis ir kilmingu
mas teka iš paskirties, bet ne 
atvirkščiai. Jūsų paskirtis, jūsų 
indėlis į Bažnyčios apaštalavi
mą nėra mažiau realus už jo ir 
ne mažiau būtinas jo sėkmin
gam vykdymui.

Iš tikrųjų, Šventas Tėvas pa
reiškė vienoje paskutinių savo 
kalbų katalikams akademikams, 
kad pasauliečių vaidmuo yra til
tu tarp Bažnyčios ir aplinkinio 
pasaulio. Jie yra pilni Bažny- ; 
čios nariai ir jie gyvena pasauly
je. Jie turi po vieą koją abiejose 
stovyklose, dėl to Šventas Tėvas 
nesvyruodamas pridėjo, jog jie 
yra geriau paruošti už dvasinin
kus užtikrinti, kad pasaulis ne
liktų be krikščioniškos išgelbė- 
jančios naujienos. Civilta Catto-1 
lica, aiškindama tą ir kitus pas
kutinių laikų popiežiaus pareiš
kimus, rašo: “Pasauliečiai Baž
nyčioje nėra amžini mažame
čiai, kurie turi tik klausyti ir 
paklusti, jie privalo gelbėti Baž
nyčios hierarchijai savo patari
mais ir patyrimu, kuris gali bū-i

1 ti, jei reikalinga, kritikuojantis, 
bet niekuomet kartus ar šiurkš
tus, nes tuo būdu galima sėk
mingiau vykdyti Evangelijos 
skleidimo pasaulyje pasiuntiny
bę. Šiandieninis pasaulis nėra 
vakar dienos pasaulis. Pasaulie
čiai yra įpareigojami geriau jį 

; pažinti.
Tai kokia gi yra ypatinga ka

taliko gydytojo šiuo metu pa
skirtis Bažnyčioje? Jis savo as- 

' meniu privalo Bažnyčios moks
lą medicinos reikaluose paskleis
ti plačiai visuose gydytojuose. 

į Ne mažiau svarbu, kad tuo pa- 
i čiu asmuo perteiktų Bažnyčiai 
gydytojų profesijos galvojimą, 
kuris galėtų užimti prideramą 
vietą jos sąvokų formavime ir 
nuosprendžių daryme.

Kas atsitinka, kuomet pada- 
, romas neklaidingas nuospren
dis ? Čia negalima atsiremti die
višku įkvėpimu. Čia nebuvo ant
ros Šventosios Dvasios Sekmi
nės. Mums nėra pagrindo gal
voti, kad dabartinio Bažnyčios 
susirinkimo gale šventoji Dva
sia nusileido ant Eminencijų, 
Malonybių ir Šviesybių ugnies 
liežuviais ar kitokiomis formo
mis.

Neklaidingumas yia greičiau 
negatyvi, nei pozityvi savybė: 
tai tik užtikrinimas, kad Bažny
čia savo oficialiame moksle apie 
tikėjimą ir dorą nesuklys. Ta
čiau, tai nėra laidas, kad Bažny 

čia išreikš pilną tiesą, ar kad ji 
apibūdins tiesą geriausiomis są
vokomis, ar kad ji padarys savo 
nuosprendžius tinkamiausiu lai
ku. Kad šito būtų pasiekta, ji 
turi naudoti paprastus žmogaus 
mintijimo procesus, tyrimus ir 
patyrimus daugelio metų, net 
šimtmečių.

Tuo tarpu pasauliečiai negali 
sėdėti ir laukti, kad atsakymas 
taptų jiems lėkštėje patiektas. 
Jei posakiai “Bažnyčia galvoja”,! 

J “Bažnyčia tiria” yra prasmingi, 
i tuomet jie reiškia, kad Bažny-\ 
i čios nariai galvoja, ir tai reiš
kia, kad ne tik vyskupai, kuni
gai ir teologai, bet jūs ir visi 
kiti tai daro.

besiraus- 
knygose, įgyti pakan- 
žinių medicinos klau- 
ir tuo apsisaugoti nuo 
klaidų. Bet yra neįti- 
kad jie įgis žinių to-

sų profesinio, zinovisko patyri
mo. Nėra abejonių, kad morali
niai teologai gali, 
darni 
karnai 
simais 
grubių 
ketina,
kį kiekį, kuris pateisina pilną 
pasitikėjimą, jog jie apglėbė 
problemą su visais jos išsišako
jimais. Tad jie privalo bendra
darbiauti artimai su gydytojais. 
Jei jūsų profesinis žinojimas ir 
vadovavimas nežengia pirmyn 
arba jei dvasininkai tuo taipgi 
nesidomės, Bažnyčios mąstymas 

į bus nuskurdęs, lygiai kaip ir 
mūsų visų galvojimas skursta 
ir tampa ydingas, jei dėl bai- 

j mės * ar prietarų užskleidžiame 
Į savo protą kai kuriems proble- 
j mų aspektams. Ir Bažnyčios su- 
| skurdęs galvojimas silpnina jos 
i įtaką į pasaulį. Bažnyčia nesu- 
Į klys. Bet gali pasirodyti jūsų 
nekatalikams kolegoms — ir net 

i jums patiems — kad ji kalbanti 
perdaug suglaustai ir, kaip jie 

: mėgsta sakyti, neturinti sąlyčio 
su moderniu galvojimu. Jei taip 
atsitiktų, tai mes neprivalome 
smerkti atitrauktą ir neįsikūni
jusią “bažnyčią”,' bet tik peikti 
save.

Bažnyčiai tokiu atveju stinga 
jūsų profesinio žinojimo. Bet ji 
reikalauja daugiau. Įstatymas,

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numery.
• Ar tik nešlubuojame?

Gydytojas katalikas ir Bažnyčia. 
Kelios mintys dėl muzikos kri
tikos.
Dail. S. Mercedes individuali pa
roda.
D. Sadūnaitės eilėraščiai. 
Moderniosios pažangos proble
mos.
Dvi skirtingos meno parodos. 
Pastelinė Portugalija.
Pauliaus Jurkaus paroda Det
roite.
Vandenynų dugno tyrimas.
“Inicialai po tiltu’', ar po už
maršties smėliu?
Kultūrinė kronika. 
Akademinės prošvaistės. i

Viktoras Petravičius Dievo teismas
(Šį V. Petravičiaus medžio raižinį 69-toje meno galerijoje nupirko 
Amerikos Lietuvių Taryba ir jį, kaip dovaną, įteikė nuoširdžiam lie
tuvių draugui Atstovų rūmų speakeriui John W. McCormackui Ame
rikos Katalikų karo veteranų sąjungos jam suruoštam pagerbime Wa- 
shingtone)

KELIOS MINTYS DĖL MUZIKOS KRITIKOS
ST. SLIŽYS, Dearborn, Mich.

Atsiminkite, ką aš kalbėjau 
apie paskirčių įvairumą. Jūs 
privalote sukrauti gaivinantį in
dėlį, ir kaip Bažnyčios nariai 
ir kaip gydytojų profesijos na
riai, panaudodami savo specia
lias žinias, įgudimą ir patyri
mą. Pirmiausia ji reikalinga jū-

Gyvenime muzikos kritiką 
paprastai randame periodinėje 
ir neperiodinėje spaudoje, kur 
yra vertinami muzikos veikalų 
bei kūrinių interpretatoriai: di
rigentai, instrumentalistai ir vo
kalistai muzikai. Taip pat mu
zikos kritikai priklauso ir mu
zikos epochų, jos krypčių ir sis
temų analizės ir apžvalgos. Gar
sieji pasauliniai muzikos kriti
kai — kompozitoriai Weber, 
Berlioz, Liszt, Wagner ir kiti 
davė gerą pradžią muzikos kri- 

i tikai, kuri palaipsniui išaugo į 
muzikos kritikos profesiją. Tai
gi dabar muzikos kritika yra 
mokslas, kuris nagrinėja kame-

čio kompetencijos ir nusimany
mo, objektyvumo ir beasmeniš- 
kumo, nebijant iškelti gerąsias 
ir blogąsias puses ne tik atlikė
jų, bet ir muzikos kūrinio —

rinius, simfoninius, chorinius ir 
solistinius koncertus, operų, ora
torijų ir kitų muzikinių veikalų 
pastatymus ir įvertina jų atli
kėjus.

Plečiantis muzikos akiračiui taigi ir kompozitoriaus. Iš to 
ir atsiradus naujiems kūrybos 
keliams, muzikos kritikos moks
las dar daugiau įgijo svarbos ir 
reikšmės muzikiniame gyveni
me. Užtai ir pats mokslas dabar 
dar plačiau apima muzikos me
no sritis, kurios paliečia muzi
kos akustiką, psichologiją, este
tiką, sociologiją, istoriją ir et- 
nomuzikologiją. Muzikos kriti
ka reikalauja iš kiekvieno vie
šai raštu tuo reikalu pasisakan-

suprantama, kiek muzikos kri
tikas turi būti pats pasiruošęs 
ir nusimanantis muzikos mene, 
kiek giliai jam turi būti pažįs
tama muzika ir jos atlikimo 
dėsniai. Taip pat muzikos kri
tikui svarbu sugebėti kelti mu
zikinę kultūrą ir paruošti klau
sytojus inteligentiškam muzikos 
veikalų supratimui ir išmokyti 
jais pilniau pasigėrėti.

(Nukelta į 2 psl.)

Katas Kompozicija (spalvota, grafika)
Iš parodos “Gallery Interna tional” patalpose, Clevelande
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Esame tokie žmonės, kad 
jeigu kam užsidegame, jeigu 
ką įsikalbame, tai įsikimbame 
ir įsižiūrime taip atkakliai, 
taip į visa kita šalia nekrei
piam dėmesio, jog bet kokia 
mūsų veikla greit praranda 
būtiną pusiausvyrą, savo svo
riu pakrypdama tik vienon ku
rion pusėn.

Gal sakysite, kad tai netie
sa. Juk mes nuo amžių įsiti
kinę arba kitų įtikinti, kad 
esame kraštutinumų nemėgs
tanti, nuosaiki, gana lėto bū
do tauta, nelabai paslanki bet 
kokiam entuziazmui, sunkiai iš
judinama vienokio ar kitokio 
užmojo ekstazei. Tokia nuomo
nė lig šiol mūsuoše buvo ko
ne įsipilietinus. Bet vargu ar 
ji atitinka regimąją tikrovę.

Kad nesame prisiekę lėtūnai 
(jei patys nematome), ne vie
ną kartą yra pastebėję kaip 
tik svetimieji. Čia man prisi
mena pokario metų stovykli
nio gyvenimo laikotarpis Vo
kietijoje, kada pradėjome vo
kiečių, prancūzų, anglų ir ame
rikiečių akivaizdoje šokti sa
vo lenciūgėlius ir malūnus. Po 
vieno tokio tarptautinio festi
valio vokiečių spauda ypač at
kreipė dėmesį į šokėjus lietu
vius ir į mūsų tautinius šo
kius. Ir kuria prasme? Ogi 
pavadindama lietuvius šiaurės 
ispanais. Laikrašty rašančiam 
vokiečiui atrodė, kad lietuviai 
yra labai temperamentinga, 
judri tauta. Tokie mūsų bruo
žai buvo išskaityti, žiūrint gy
vų ir ugningų mūsų šokių ir 
juos lyginant su kitų, kaimy
ninių tautų (estų, latvių, suo
mių bei skandinavų) tautinių 
šokių lėtumu. O jeigu liaudies 
papročių ir pramogų apraiš
kose atsispindi ir tautos bū
das, tai anas vokietis vargu 
ar daug suklydo, pavadinda
mas mus šiaurės Europos is
panais.

Iš tikrųjų vienokiam ar ki
tokiam darbo užsidegimui 
mums niekados energijos ne
trūko. Tik viena nelaimė, kaip 
pradžioje minėta, kad nenori
me ar neįstengiame tos savo 
energijos paskleisti visu gyve
nimo raidos pločiu. Mes vis 
griebiamės už vienos kurios 
nors išskirtinės srities ir joje 
paskęstame su "dūšia ir kū
nu”. Net ir senojoje mūsų tau
tos istorijoje šitai gana aki
vaizdu, kada, susižavėję tik 
valstybingumu, visai nekreipė
me dėmesio į tautiniai kultū
rinio veiksnio reikšmę. Vytau
to galybės laikotarpiu tiesiog 
tragiškai ligi paskutiniųjų ko
vojome dėl karaliaus vainiko, 
tačiau nė piršto nepajudinome 
dėl lietuviškos abėcėlės ir dėl 
universiteto Vilniuje. O tanie 
vien tik valstybingume jau 
glūdėjo ir vėlesnių tautos ne
laimių šaknys.

Šnekant toliau tik apie kultu 
rinės raidos sektorių, ten
ka pabrėžti, kad tautos savo 
kūrybos aukso amžius išgyve
na tada, kada visuomenė auga 
visu kultūrinio savo brendi
mo pločiu, kada ji lygiai negali 
apsieiti ir be koncerto, ir be 
meno parodos, ir be knygos, 
kada visuomenė, vieno iš čia

suminėtų neturėdama, jaučia
si savo dvasioje nepilna, kaž
ko trūkstanti, ir to trūksta
mo uoliai ieško, kol randa. To
kiomis tada epochomis tautos 
ir žymi savo kūrybinio kelio 
aukštumas. Gi kada kultūrinės 
pusiausvyros išlaikymo rūpes
tis susiaurėja, kada dėmesys 
susitelkia tik ties kuria nors 
viena kultūrine apraiška, pa
mirštant tą ar kitą visumos 
dalį, tada ir visas kūrybinis 
polėkis ir jo rezultatas ima 
menkėti, praranda savo pilnu
mą, tenkinantis tik dalimi, ta
da tautose prasideda visuoti
nio nuosmukio periodas.

Savaime tad kyla klausi
mas: na, o kokia yra šitokia
me problemos kontekste viso 
mūsų laisvojo pasaulio lietu
vių kultūrinės pastangos si
tuacija? Ar stovime kelio pa
kilime, ar ant nuosmukio 
slenksčio?

Pirmiausia tikrai nuoširdžiai 
reikia pasidžiaugti visuomenės 
pastaruoju metu parodytu ne
eiliniu dėmesiu kad ir mūsų 
operos pastatymams, o taip
gi kai kuriems, net daug nau
jumo įnešusioms koncertams. 
Bet šitame džiaugsme slypi ir 
baugaus pavojaus šešėliai. 
Žvelgdami į viso mūsų kultū
rinio gyvenimo šakotumą ir 
jo plotį, minėtų džiugių fak
tų sugretinimu su kitais jau 
labai aštriai galime užčiuopti 
anos pabrėžtos ir palaimingos 
pusiausvyros nebuvimą. Mes 
vėl sunkiai ątsiplėšiame nuo 
to fatališko mūsų vienašališ
kumo, kada, “anatomiškai ir 
simboliškai kalbant”, leidžia
me augti tik vienai kuriai sa
vo kojai ar vienai kuriai ran
kai, o paskui šlubuodami atsi
liekame ir nepasiekiame to, 
kam paimti reikia abiejų ilgų 
rankų.

(Nukelta į 2 psl.)

V. Kaulas Kabinas (medis) I
Iš parodos “Gallery Internatio- j 
nal” patalpose, Clevelande.
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BAŽNYČIOS PAŽIŪRA EKONOMIJOM
Žvilgsnis į problemą amžių slinktyje

.Ekonomijos esmė
Ekonomijos sritis yra įstaty

mai, saistą produkciją bei pre
kybą daiktais bei patarnavimais. 
Taigi ekonomijos sfera yra pa
grindinai materija. Bet ji taip 
pat liečia žmogaus dvasinį ger
būvį, nes medžiaginės gėrybės 
patenkina fizinius žmogaus rei
kalavimus ir leidžia jam siekti 
aukštesnio išsivystymo.

Religija gali turėti keturis 
požiūrius į ekonominį gyveni
mą:

1. Stovėti atokiai ir su aske
tišku abejingumu žiūrėti į fi
zinį pasaulį kaip pagrindinai 
blogą — jansenizmas, maniche- 
izmas.

2. Matyt pasaulį koks jis yra, 
bet ignoruoti jo problemas, žiū
rėti į jas kaip esminiai skirtin
gas, nieko bendro neturinčias 
su religija.

3. Kelti kokią ypatingą refor
mą, pašalinimą rėkiančio blo
gio ir laikyt tai savo pareigos 
atlikimo simboliu.

4. Tuo pačiu metu priimti ir 
kritikuoti, toleruoti ir taisyti, 
priimti grubią žemę su žmogiš
kaisiais norais, kaip netobulą 
pagrindą, ant kurio dvasinis pa
saulis turi būti pastatytas — 
tuo būdu materiją paverčiant 
medžiaga Dievo karalystės sta
tybai.1)

Istorijoje randame Bažnyčią 
įvairiose fazėse savo ekonomi
nėje pažiūroje, šias fazes gali
ma suskirstyti į tokius tarps
nius:

1. apaštalų laikai,
2. Bažnyčios kūrimosi laiko

tarpis,
3. Viduramžių Bažnyčia,
4. reformacijos laikotarpis,
5. atbundantis socialinis ka

talikiškumas,
6. enciklikų laikotarpis.

Apaštalų laikai
Apaštalų laikais Bažnyčia bu

vo visų pirma susirūpinusi skel
bimu gerosios žinios. Ekonomija 
buvo ignoruojama, nes ji atsto
vavo tai, kas laikina.3) i
Bažnyčios kūrimosi laikotarpis 1 

Kadangi pradžioje Bažnyčia 
pergyveno persekiojimus, ir 
krikščionys buvo neįtakinga vi
suomenės dalis — jokios efek
tyvios socialinės teorijos negali
me rasti šiame periode. Tadgi 
per daugelį šimtmečių giliau
sios moralinių Evangelijos dės
nių implikacijos liko neišaiškin
tos ir neįgyvendintos.4)

FELIKSAS PALUBINSKAS

Šiame numery:
• Nejsikalbėkim šykštumo.
• Bažnyčios pažiūra ekonomi

jom
• Kova prieš Dievą Lietuvoje.'
• Albino Baranausko eilėraš

čiai.
• Apie parodas, kurias mačiau.
• Pastelinė Portugalija.
• Thornton VVilder lietuviškoje 

scenoj.
• Literatūrinės įdomybės.
• Naujausias Pautienius Chi-1 

cagoje.
• Nauji leidiniai.
• Moterų gyvenimas.

žino, kas ir kiek yra jo — kont-

Viduramžių periodas

Kai Evengelija paplito, jos 
persekiotojai priėmė krikščioniš
kąjį tikėjimą, Bažnyčios filoso
fai susirūpino visa socialine vi
suomenės struktūra. Kadangi 
Bažnyčios filosofai ieškojo veik
los principų visom gyvenimo 
fazėm, jie negalėjo tylomis pra- i 
eiti ir pro ekonominę sritį.0)

Viduramžių Bažnyčia sutiko, 
kad ekonominis gyvenimas yra 
reikalingas žmogiškai gyvybei 
palaikyti. Tuo pačiu jie laikė 
ekonomiją pilnu pavojų užsi
ėmimu. Pavojus buvo įžiūrimas 
tame fakte, kad būvio hierar
chija (Dievas — dvasia — sie
la — gyvulys — negyvoji tva- 
rinija) ir vertybių hierarchija 
yra giminingos ir paralelės. Ka
dangi ekonominiai veiksniai tu
rėjo bendro daugumoj su žemu
tine šios skalės dalimi, jie buvo 
toleruotini tik tiek, kiek jie tie
siogiai prisideda prie žmogaus 
kopimo vertybių skale.0)

Ekonomiškai savarankiškas 
dvaras, pats pagamindamas ir 
sunaudodamas maistą, apvalka
lą. gyvenvietę, nesudarė morali
nių problemų. Bet prekyboje 
ir finansuose buvo įžiūrima įvai
riausių moralinių klausimų. 
Pirklys prekiavo produktais, ku
rių jis pats negamino. Todėl 
iškilo klausimas: ką jis prekės 
vertei prideda, kad reiškia tei
sę į aukštesnę prekės kainą, ne
gu jis pats už ją mokėjo?7)

Viduramžių pirkliai ir finansi
ninkai buvo panašioj socialinėj 
pozicijoj kaip modernusis smuk
lės savininkas ar azartinių lo
šimų namo savininkas, šiuos 
užsiėmimus (prekybą ir finan
sus) nelaikė būtinai savyje blo
gais, bet juose buvo matoma 
apsčiai moralinio pavojaus.8) 
Tad šių dienų mechaniko dar
bas šioj vertybių skalėje būtų 
žymiai aukščiau vertinamas už 
krautuvės savininko.

Yra aišku, kad viduramžių 
teologai nepalankiai žiūrėjo į 
turto krovimą. Kaip R. H. Taw- 
ney išsireiškia: “Viduramžių 
teoretikai prakeikė kaipo nuo
dėmę visiškai tas pačias pastan
gas siekti nuolatinio ir nesibai
giančio medžiaginio turto didė
jimo, ką moderniosios visuome
nės laiko dorybe”.8) Ir kaip ga
lėjo būt išvystyta produkcija 
išlaikyti beaugančias žmonių 
minias be kapitalo, kuris atsi
randa tik per turto sukaupimą 
individo ar visuomenės rankose ?

Yra buvę pastangų įrodyti, 
kad ankstyboji Bažnyčia buvo 
už komunistinę turto sistemą. 
Tačiau, bendrai paėmus, tai nė
ra tikslu. Su keliom išimtim, tei
sė į nuosavybę buvo viduram
žiuose visuotinai pripažįstama. 
Šv. Tomas teigė, kad nuosavy
bė yra žmogui būtina dėl trijų 
priežasčių:

1. Žmogus labiau rūpinasi sa
va nuosavybe negu bendruome
nine — tad jis prižiūrės savąją, 
o apleis bendrąją.

2. Asmeninė nuosavybė lei
džia tvarkingą žmogiškųjų rei
kalų tvarkymą, nes kiekvienas

rastas sąmyšiui, kuris kiltų ki
tose sąlygose.

3. Privati nuosavybė veda tal
kon ir harmonijon, kai tuo tar
pu ginčai ir nesantaika būtų ne
išvengiama, jei kiekvienas ban
dytų naudotis kokia bendra 
nuosavybe.'0)

Viduramžiuose buvo dedama 
daug pastangų surasti visa api
mančias taisykles ekonominiam 
gyvenimui tvarkyti. Buvo daro
mos sistemingos ir nuoširdžios 
pastangos įgyvendinti morali
nius įsakymus kasdieniniame 
gyvenime — paversti teorijas 
praktika.11) Kai teologai prob
lemas sprendė teoretiškai, Baž
nyčia doktrinas įsakmiai vykdė 
praktikoj.

Viduramžių mintyto jai buvo 
ypač susirūpinę moralės padari
niais individe. Medžiaginėje - 
ekonominėje plotmėje buvo bi
joma, kad individas, įklimpda- 
mas į žemiškuosius rūpesčius ir 

(Nukelta į 2 psl.)

KOVA PRIEŠ DIEVĄ LIETUVOJE
Vertingas plačios apimties dokumentinis leidinys

Dr. J. Savasis, THE WAR 
AGAINST GOD IN LITHEANIA,
Manyland Books, Ine., New York, 
134 psl., $1.25. Gaunamas “Drau
ge”.

*

Gal vienu iš labiausiai džiu
ginančių tremties gyvenimo reiš 
kinių reikia laikyti vaisingas pa
stangas su lietuviškąja kūryba, 
su lietuviškąja mintimi, su pa
vergtos Lietuvos byla supažin
dinti platųjį angliškai skaitantį 
pasaulį. Ne visos pastangos čia 
pasiekia plačiuosius kelis kon

tinentus, kaip tai įvyko su Si
biro maldaknygės daugybe lai
dų, tačiau ir č a. ypač dėka mū
sų jaunųjų mokslirinkų, pate
kusių į profesūros tarpą, dėka 
energingų Stepo Zobarsko pa
stangų susilaukiama žymių lai
mėjimų.
Lietuviška, ispaniška, angliška 

laida
Vienas iš tokių naujų leidi

mų yra “The War Against God 
in L’thuania”, kurio autorius 
yra kruopštusis dr. J. Savasis 
(pseudonimas). Jau 1963 me
tais mūsų didžiojo ketuviškos 
knygos mecenato prel. Pr. Ju
ro lėšomis buvo išleista lietu
viškoji šio veikalo laida, pava
dinta "Kova prieš Dievą Lietu-

JUOZAS PRINSKIS

voje”. Pasirodė ir ispaniškoji 
laida, o dabar, dėka St. Zobars
ko, Manyland Books leidykla 
davė angliškąją šio veikalo lai
dą.

Šios rūšies literatūra turi sa
vo reikšmę. Kai prieš 23 metus 
buvo išleistas kuklus leidinėlis 
“Fifteen ‘Liąuidated’ Priests in 
Lithuania”, vadinamasis Kers- 
teno komitetas, tyręs raudonų
jų žiaurumus Baltijos valstybė
se, visą aną leidinį 1954 m. fo
tostatiniu būdu perspausdino 
JAV valstybės spaustuvės pa
rūpintame stambiame 678 psl. 
leidiny “Baltic Statės Investi- 
gation”.

Šis naujasis dr. J. Savaičio 
paruoštas leidinys duoda nepa
lyginamai dar daugiau medžia
gos, paimtos iš pačių sovietų 
leidinių, taigi okupantai čia per
duodamų faktų negali nugin
čyti.

Daug naudingų papildymų

Palyginus leidinio lietuviškąją 
ir angliškąją laidą, tenka pri
pažinti, kad angliškoje yra 
įvesta visa eilė naudingų papil
dymų. Visų pirma čia suglaus
tai supažindinama su pačia Lie
tuva ir jos praeitimi, duodant 
kondensuotas informacijas, pa
grindinius faktus ir svarbiąsias 
datas. Kiek plačiau aptariamas 
nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpis, perteikiant svarbių sta- 
tist'nių davinių apie Lietuvos 
Bažnyčios padėtį laisvėje, apie 
šaugusį katalikų organizacinį 

ir kultūrinį gyvenimą. Toliau 
pereinama prie pirmosios So
vietų okupacijos.

Vytautas Kasiulis šv. Petras (spalvota litografija)

Nacių ir antroji Sovietų 
okupacija

Angliškoje laidoje įvestas pa
pildomas skyrius apie įvykius 
nacių okupacijoje, kas angliš- vyskupas
kajam skaitytojui sustiprina pa- » lietuvių tautos’ 
sitikėjimą autoriaus objektyvu- ’ ginį persekiojimą.

mu. Toliau tekstas jau eina ar
čiau lietuviškos laidos, nusa
kant naujus sunkumus antroje 
Sovietų okupacijoje, atoslūgio 
laikotarpį, naują griežtos kovos 
periodą (apimant ateistines mo
kyklas, paskaitas, spaudą, radi
ją, filmus, televiziją, muziejus).

Kondensuotai ir taikliai
Angliškoji laida pilnesnė, sis- 

tematingesnė, techniškai ge
riau sutvarkyta, nors kiek ma
žiau iliustruota. Skaitytojui di
delio įspūdžio darys labai gau
sios citatos iš pačių Sovietų 
Lietuvoje leidžiamos spaudos. 
Tai duomenys, kurių nei suk
čiausia okupantų propaganda 
negalės paneigti.

Apskritai, veikalas labai 
kruopščiai paruoštas, kalba ne 
sentimentais, o gyvenimo fak
tais, kurie čia perteikiami sis
temingai, suglaustai,, nurodant 
šaltinius, neatmiešiant sentimen 
tiniu vandenėliu, o kalbant kon
densuotai ir taikliai.

Herojiškos lietuvių tautos 
kančios

Šį veikalą reikia po ranka tu
rėti kiekvienuose namuose, kad 
iš jo būtų galima kiekvienu 
momentu pasisemti reikiamų 
argumentų, bet ypač jį svar
bu kuo plačiau paskleisti tarp 
k tataučių, kad pasaulis žinotų, 
kokių barbariško porcinio tero
ro priemonių imasi tie, kurie 
žmonijai plačia burna žada rau
donąją laisvę. Šios knygos pa
skleidimu turėtų rūpintis kaip 
pavieniai patriotai, taip ir or
ganizacijos: ypač aprūpinti kny
gynus.

Ta prasme įvade kalba ir 
New Yorko vyskupas augzilia
ras E. Svvanstrom, šį veikalą, 
kaip sakosi, be jokių rezervų 
rekomenduodamas skaitanč'ai 
Amerikos publikai, nes knyga 
gausiai informuoja apie, ka'p 

skelbia, “herojiškos 
kenčiamą reli-

NEJSIKALBĖKIM ŠYKŠTUMO
Lietuviškosios periodinės 

spaudos trūkumu laisvajame 
pasauly skųstis negalėtume. 
Ypač kiekybine prasme. Jei
gu būtų įmanoma leidžiamos 
periodikos pavadinimų skaičių 
net sumažinti (kokybės geri
nimo sąskaiton), gal nuosto
lio ir nebūtų. Tačiau jau esa
me tokio būdo, kad šia prasme 
vargu ar protingai susikalbė
tume. Tikriausiai pats laikas 
tiesiu pirštu parodys kada ir 
kuriam savo laikraštinius rū
pesčius pabaigti.

O tačiau ne nuo laiko, o nuo 
mūsų pačių priklauso kitas 
reikalas, kuris toli gražu dar 
negali greitai baigtis, kuris 
mūsuose lig šiol buvo ir tebė
ra beveik tik pradinėje savo 
būsenoje. Turim čia mintyje 
politinio ir kultūrinio pamuša
lo vienaip ar kitaip periodinius 
mūsų leidinius didžiosiomis va
karų pasaulio kalbomis. Nega
lėtume sakyti, kad tokių leidi
nių visai nebūtų. Leidžia juos 
įvairūs veiksniai, institucijos, 
kai kur net sujungiant bendras 
lietuvių, latvių ir estų pastan
gas. Dauguma jų yra pasaulį 
išvydę vyresniosios mūsų kar
tos iniciatyva. Vyresniosios 
kartos jie daugiausia ir yra 
prirašomi. Tad nenuostabu, 
kad medžiagos parinkime ir 
ypač leidinio išoriniame apipa
vidalinime ne kartą jaučiama 
mums nenaudingo senstelėji- 
mo. Kada spaudos technika 
yra pasiekus tokį tobulumo 
laipsnį, išleisti anglų kalba 
brošiūrinio formato leidinį, sa
vo skurdžia išvaizda visai pa
našų į spaudos draudimo lai
kų tilžinę knygelę, yra mūsų 
reprezentacijai kone žalinga. 
O kiek dar ir kitokio pasime
timo! Sakysim, veiksniai skel
bia laikraščiuose specialų raš
tą dėl žemėlapiuose ir kitur ro
dytinų Lietuvos sienų. O tuo 
tarpu su tuOse pačiuose 

M. K. Čiurlionio “Rex” naujo “Lituanus” numerio viršelyje

veiksniuose dirbusių žmonių 
redagavimo talka leidžiamas 
“The Baltic Review” (1965 m. 
birželio mėn., nr. 29) viršelyje 
rodomam žemėlapy net dabar 
Lietuvos administruojamas 
Švenčionių ir Marcinkonių - 
Druskininkų sritis palieka Gu
dijai. Na, ir kurgi čia mūsų 
galvos ir mūsų logika?

Šitokiai situacijai esant, ku
ris laikas mūsų visuomenės 
akys su pasitenkinimu kryps
ta į anglų kalba leidžiamą žur
nalą “Lituanus”. Žinoma, griež 
tai vertindami, rasime, kad ir 
jame nėra viskas jau taip šim
tu procentų tobula. Tačiau 
bent matyti ryškios pastangos 
su kiekvienu numeriu žengti 
visose kryptyse pirmyn. Vien 
tik išoriniu savo pavidalu ir 
estetišku puslapių sutvarkymu 
bei medžiagos paskirstymu jis 
mums gėdos nepadarys, at
sidūręs ir reikliausiose ran
kose.

Gi pats džiugiausias reiški
nys, kad “Lituanus” yra gi
męs ir lig šiol gyvuoja dau
giausia mūsų jaunosios inte
lektualų kartos rūpesčiu. Šitai, 
be abejo, garantuoja dar gana 
ilgą žurnalo amžių.

Tačiau žurnalo garantijos 
didžiąja dalimi yra visa lietu
viškoji visuomenė ir kiekvie
nas paskiras lietuvis. Nelau
kime, kad pasaulio bibliotekos 
ir kitokios kultūrinės institu
cijos ar pavieniai šviesūs pro
tai patys sava iniciatyva grobs 
tytų mūsų kultūrą ir mūsų 
laisvės kovą pasauliui prista
tantį žurnalą. Pirmiausia turi
me patys su “Lituanus” pla
tųjį pasaulį supažindinti, tu
rime patys gera dalimi dengti 
jo spausdinimo išlaidas: kurios, 
leidžiant nemažą tiražą, nėra 
vien tik smulkmena. Ogi ir 
“Lituanus” nėra koks nors vie
nadienis pasauliui pasirody- 

(Nukelta į 5 psl.)
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NAUJA, BET RIZIKINGA
Apie Jurgio Gliaudos "Delfino ženkle" romaną

DR. J. GRINIUS

PoAsutb

NETURTINGAS DARBDAVYS
Jurgis Gliaudą, DELFINO ŽENK 

LE. Premijuotas romanas. Išleido 
Lietuviškos knygos klubas 1966 m. 
Spausdino “Draugo” spaustuve, 
4545 W. 63rd St., Chicago, III. Ap
lanką piešė Paulius Jurkus. Leidi
nys 234 psl., 7J4 x $l/2 >nč. forma
to, kaina $2 50, gaunamas “Drau
ge".

*

Ateityje lietuvių literatūros 
istorikas turės konstatuoti, kad 
Lietuvos sovietinio pavergimo 
ir jos vaikų po pasaulį išblašky
mo metais romano žanras lie
tuviuose padarė didelę pažangą 
kiekybės ir kokybės atžvilgiu. 
Jis taip pat turės sutikti, kad 
kokybės (temų, problemų įvai
rumo, vaizdavimo būdo, sti
liaus) atžvilgiu ta pažanga la
biausiai matyti toje literatūro
je, kurią lietuviai rašytojai ku
ria tremty ir išeivijoj.

Romanų konkursai ir 
J. Gliaudą

Pagaliau objektyvus istorikas 
negalės apeiti tylomis kitų dvie
jų faktų, būtent, kad prie lie
tuviško romano pažangos labai 
akivaizdžiai prisidėjo “Draugo” 
romanų konkursai, palaikomi 
dosnių mecenatų, ir kad minė- 
toj pažangoj žymų vaidmenį at
liko Jurgis Gliaudą. Tas jo įna
šas yra svarus tiek kiekybiniu, 
tiek kokybiniu atžvilgiais, nes 
greta keturių romanų, vainikuo
tų “Draugo” premijomis, jis yra 
parašęs ir išspausdinęs, tur būt, 
dar kita tiek romanų, kur te
mos ir problemos vis skirtin
gos, nors realizuotos (ir tai nor
malu) nevienodai sėkmingai. 
Tos įvairios temos ir proble
mos romanuose liudija J. Gliau
dos gyvą vaizduotę, judrų, pa
saulio problemoms atvirą in
telektą ir veržlią kūrybinę nuo
taiką.

Suprantama, kad šitos, kiek
vienam rašytojui brangios ypa
tybės turi svyravimų, gali bū
ti nevienodo laipsnio, taipgi ir 
nevienodos vertės. Sakysim, te
mų bei problemų įvairumas, 
svarbus eiliniam skaitytojui ir 
jo branginamas, gali būti men
kiau vertinamas literatūros spe
cialisto, nes šiam greta nauju
mo dar bus svarbu, kiek pasi
rinkta rašytojo problema yra 
plati (imiVersali) ir gili. Spe
cialistas klaus, ar judrios dva
sios rašytojas, romanais eida
mas nuo vienos problemos prie 
antros, pakankamai į jas įsigi
lina, ar jis tas problemas per
gyvena, išreiškia ir apipavidali-

Šiame numery:
• Neturtingas darbdavys.
• Nauja, bet rizikinga.
• Tiems, kurie sukrėtimų neieško.
• Raidės, veidai, vienatie.
• Aleksio Loto eilėraštis.
• Danutės Bindokienės novelė.
• Nuo Nemuno iki Assabet.
• Hetitų ir lietuvių kalba.
• Atsisveikinimo koncertas.
• A. Siniavskio knygos ištrauka.
• V. Vokietijos kultūros gyvenime 

pasidairius.
• Steigiamas lietuvių foto archy

vas.
• Naujausias Pautienius Chicagoje
• Kultūrinė kronika ir filmai. 

na tokiu vieninteliu būdu, kad 
jo kūrinys sudarytų nepakarto
jamo individualumo įspūdį. Gal 
savo kūryboj, atskleisdamas te
mų ir problemų įvairumą, ra
šytojas per daug pasiduoda žur- 
nalizmo pagundai, kad būtų 
įdomus šios dienos lietuvių skai
tytojui, kurio smalsumą Vaka
ruose dilgina snobai ir komer
santai, nors atsiliepimas į savo 
amžiaus didžiąsias problemas 
liudija rašytojo veiklią dvasią? 
Į šituos klausimus reiktų atsa
kyti, vertinant visą J. Gliaudos 
kūrybą. Šito viso čia, šį kartą, 
neįmanoma atlikti, sutelkiant 
dėmesį į vieną naujausią jo kū
rinį, “Draugo” romanų konkur
sine premija atžymėtą “Delfi
no ženkle” romaną, nors vieną 
antrą minėtų klausimų teks pa
liesti. Pirmiausia tad — ką vaiz
duoja ir kokią problemą iškelia 
J. Gliaudą savo romane?

Kodėl delfino ženkle?

Rašytojas romano centre pa
stato Amerikos didmiesčio jau
ną šeimą. Jos galva, vyras, var
du Kazimieras, pasivadinęs Gar
bu, kad greičiau paskęstų ano
niminėj masėj, dirba technikiniu 
rašytoju vienoj didelėj įmonėj, 
turi išradingą vaizduotę, bet 
silpną būdą ir dar silpnesnius, 
labai miglotus, pasaulėžiūrinius 
ir moralinius principus. Jo jau
na, maloni žmona yra tautiniu 
atžvilgiu mišrios šeimos duktė, 
Lina Prestonaitė, kuri dar ne
ra baigusi studijuoti teatro me
ną ir todėl turi artimų ryšių 
su jauna kavininės spalvos ak
tore, gražuole Hedda ir šios 
kompanionu bei adoratorium, 
estetu Fitzgeraldu. Tapusi nėš
čia, Lina pirmagimio laukimą 
pergyvena šiek tiek teatrališ
kai, apsupdama jį estetinėmis 
aplinkybėmis ir grynai moteriš
kais intymiais jausmais, o Čar
lis iš šito laukimo susikuria ir 
pergyvena gilią psichinę bei mo
ralinę dramą. Jis laukia ir bi
jo vaistų deformuoto kūdikio,

Sesuo M. Mercedes Prisikėlimas

Pumpurai pavasario saulėje... Nuotrauka Algimanto Kezio, SJ

neš susekė, kad nėštumo pra
džioj nuo nemigos Lina buvo 
pavartojusi kevadono arba con- 
tergano piliules, kenkiančias ge
malui tiek, kad vėliau gimsta 
sužaloti (be rankų, be kojų, be 
veidų) kūdikiai arba kurių ga
lūnės būna panašios į delfino 
pelekus.

Dėl laikraščiuose skelbtų ži
nių ir vaizdų apie šitokius inva
lidus naujagimius Čarlis savo 
būsimo sužaloto vaiko galimybę

Tiems, kurie sukrėtimų neieško
Įspūdžiai iš Sesers M. Mercedes meno parodos

Sesuo M. Mercedes jau se
niai gerai pažįstama meno mė
gėjams kaip patyrusi dailininkė. 
Jos meno kūrinių teko matyti 
ankstesnėje lietuvių religinio 
meno parodoje ir kitose bendri
nėse parodose. Bet individua
lią jos meno parodą dabar re-

įsivaizduoja neišvengiama tikre
nybe. Uošviai Prestonai tai te
laiko galimybe ir pasiruošę su
sitaikyti su bloga tikrenybe, jei 
Lina pagimdytų deformuotą kū
dikį. Prieš tai maištaudamas, 
Čarlis norėtų negimusį kūdikį 
vienaip ar kitaip nužudyti. Ta
čiau nei jis, nei jo uošviai grės
mingo pikto galimybės nedrįsta 
pasakyti Linai: jie bijo sudrums 
ti mylimos nėščios moteriškės 
estetiškai sentimentalią ramy

SAULE JAUTOKAITE tieji, paprastieji žmonės ar gam
ta.

Gal geriausiai dailininkei se
kasi, sakytume, skirtingose te
mose, kaip “Nukryžiavimas” ir 
'“Prisikėlimas”, išgauti jų rim
tį, bei gilumą litografijoje ir 
graviūrose. Šie meno kūriniai, 
būdami sunkesnių spalvų, labiau 
atitinka pasirinktoms temoms, 
negu tų pačių temų išpildymas 
švelniomis pastelinėmis spalvo
mis.

Iš visų dailininkės meno kū
rinių gal labiausiai išsilaisvinęs 
iš ramumo yra “Tropikinės leli
jos’’ (aliejus), su lanksčiomis, 
grakščiomis linijomis ir ryškes
nėmis spalvomis.

Atrodo, kad kiekvieno daili
ninko meno kūriniuose atrasime 
vienokį ar kitokį trūkumą, nes 
ir pats Mykolas Angelas sakė, 
kad menas yra tiktai šešėlis 
dieviškosios tobulybės.

Seselės Mercedes kūriniai su
prantami kiekvienam eiliniam ir 
perdaug neišlepusiam meno mė
gėjui. Žiūrovo akį patrauks gra
žios, švelnios spalvos, nuosekli 
kompozicija ir raminančios, nuo
saikios temos. Didelių pergyve
nimų bei sukrėtimų neieškan- 
tiems seselės M. Mercedes meno 
kūriniai teiks simpatišką ir pa- 
sigrožėtiną įspūdį. Paroda 69- 
toje meno galerijoje, Chicagoje 
(2612 W. 69th St.) uždaroma 
balandžio 30 d. (šiandien). Me
no mėgėjai dar ją gali aplan
kyti iki 9 vai. vak.

gimė pirmą kartą 69-toje meno 
galerijoje, Chicagoje, kur išsta
tyta dailininkės aliejaus, lito
grafijos ir graviūros darbai.

Ieškantys sensacingų ir praš
matnių meno kūrinių, nuėję į 
Mercedes meno parodą, nusivils, 
nes visų šių prašmatnybių čia 
neras. Dailininkės parodoj vieš
patauja kompozicinė tvarka, 
gražus pastelinių spalvų tyro 
ramumo derinys. Dailininkės te
matika yra daugiausia religinė: 
“Prisikėlimas”, “Nukryžiavi
mas”, “Paskutinė vakarienė”. 
Charakteringiausius sesers Mer
cedes meno kūrinius, atliktus 
savitu stiliumi, vartojant tiesius 
teptuko brūkšnius su staigiu 
posūkiu, galima pavadinti pu
siau stilizuotais abstraktais, pri
menančiais, gal kiek net per 
daug kruopščiai užbaigtas, gra
žias iliustracijas.

Sakoma, kad kiekviename 
meno kūrinyje atsispindi meni
ninko dvasios ir jo aplinkos pa
saulis. Atrodo, kad ir mūsų me
nininkė - vienuolė vienodoje ra
mioje nuotaikoje išgyvena tiek 
Kristaus gimimą, tiek Jo nukry
žiavimą, tiek Jo triumfališką 
prisikėlimą. Norėtųsi, kad dai
lininkė parodytų daugiau lais
vumo, įdiegtų daugiau gyvybės 
savo kūriniams, nesvarbu, kas 
juose būtų bevaizduojama: šven

bę. Negalėdamas atskleisti žmo
nai savo intensyvėjančios vidi
nės dramos, Čarlis nuo Linos 
psichiškai ir fiziškai nutolsta 
tiek, kad net nupuola iki paleis
tuvystės su Hedda. Tai dar la
biau sukomplikuoja psichinį bei 
moralinį vyro stovį. Rašytojo 
įtemptai vestas per visą roma
ną šis stovis teatsileidžia tik ta
da, kai Carliu pasivadinęs Ka
zimieras ligoninėj savo akimis 

(Nukelta į 2 psl.)

Kun. Vyt. Bagdanavičius sa
vo straipsniuose gana intelek
tualiai nagrinėjo dirbančiojo 
ir darbdavio santykį. Šiaip ar 
taip, kiekvienam daugiau ar 
mažiau žinoma (ir ta mintis su
tvirtėjo), kad darbininkas yra 
neturtingesnis už darbdavį. 
Tačiau tremtyje, ypač lietuvių 
visuomenėj, yra atsitikę kai 
kuriais atvejais kitaip. Neži
nia kas kaltas, tačiau kūrėjas 
čia yra vienoks ar kitoks darb
davys, suteikiąs darbo eilei 
įmonių ar paskirų asmenų, ta
čiau pats už tai dažniausiai 
nieko negaunąs. Nežinia, kas 
kaltas: ar lietuvių abejingu
mas kūrybai, ar bendra trem
ties situacija, tačiau mūsuose 
rašytojas yra neturtingasis 
darbdavys.

J. Gliaudą yra kartą rašęs, 
kad rašytojai nenori būti kar
šinčiais, girdi, nereikia, kad 
kas rašytoją remtų, bet rei
kia, kad remtų leidyklas, pirk
tų kūrinius ir tokia parama 
ateis savaime, šiandien kūrė
jas parašo knygą ir nieko už 
ją negauna, kartais dar už po
pierių užmoka, o kartais net 
reikia savo pinigų pridėti. Bet 
jis kiekvienu atveju tampa 
čia darbo teikėjas. Taigi, jei 
knyga spausdinama, apmoka
mas popierius, rašalas, spaus
tuvės darbininkas, mašinų su
kimasis, elektra ir amortizaci
ja, įrišimas, įpakavimo vokai, 
pašto darbininkai, ženklai ir 
transportas. Tiek žmonių, ne
svarbu, kad ir po nedidelį kie
kį, gauna darbo. Iš tų mažų 
kiekių ir susideda pats pilna- 
laikis vienos ar kitos įmonės 
darbas. Bet pats pirmasis viso 
to vyksmo kaltininkas — au
torius, tas darbo parūpintojas, 
pats nieko negauna.

Prieš kiek laiko rašyt. A. 
Giedriui Vokietijoj buvo sun
ku gauti bedarbio pašalpą, ka
dangi šis buvo žinomas kaip 
rašytojas. Rašytojo skundą 
sprendžiąs teisėjas paklausė, 
ar rašytojo knygos spausdina
mos. Ir kai sulaukė teigiamo 
atsakymo, teisėjas pasakė, kad 
negalįs duoti bedarbio pašal
pos asmeniui, kuris kitus ap
rūpina darbu. Šiam vokiečių 
valdininkui buvo paaiškinta 
keista lietuvių tremties situa
cija, vokietis paskyrė pašalpą, 
bet pastebėjo, kad geriau ra
šytojas tokioje situacijoje ne
rašytų knygų, tada būtų abiem 
geriau; vienas turėtų daugiau 
laiko, o kitas nenusikalstų 
įstatymui, skirdamas pašalpą.

Sesuo M. Mercedes Paskutinė Vakariene

Panaši situacija yra ir dabar 
Amerikoje, kur dažnai fizinis 
darbas yra laikomas darbu, o 
lašymas pramoga. Seniau Lie
tuvoje buvo toks keistas ter
minas “inteligentas bedarbis”, 
o dabar yra “inteligentas darb 
davys”, tačiau abu neapmo
kami.

Gal nebūtų verta ir kalbėti 
apie šį nepaprastą neapmoka
mojo darbdavio atvejį, bet to
kių atvejų vis didėja, o ne ma
žėja. Gi iš kitos pusės, be šių 
neapmokamų darbdavių, nors 
ir nesugriūtų ekonominis gy
venimas, bet būtų daug tuš- 
čiau mūsų kultūros baruose, ir 
mūsų tremties palikimas ne 
vienu atveju būtų labai skur
dus. Juo labiau, kad kūrėjas 
nė kiek nemažiau laisvina tė
vynę už politikus. Skirtumas 
tik tas, kad politikas gali savo 
veiklos metodus kaitalioti, kū
rėjo darbai palieka pastovūs, 
bet užtat jie praauga politi
kos ir laiko ribas.

Kaip rašytojo darbas mū
suose nevertinamas, liudija 
kad ir “Darbininko” balandžio 
19 d. nr., kur prie straipsnio 
“Angliškoj spaudoj lietuviški 
balsai ir veidai”, be kita ko, 
išspausdinta iš amerikiečių laik 
raščio paimta nuotrauka su 
aprašymu, kaip New Lon- 
don, Conn., studentė Salė 
Petrauskaitė valo gatvėje pra
eiviams batus. Bet kad kultū
ros žurn. “Saturday Review’’ 
parašė plačią recenziją apie 
Aloyzo Barono knygą “Foot- 
bridges and Abysses” ir vėliau 
tą knygą skaitytojams išskir
tinai rekomendavo, lietuvių lai
kraštis neužsimena. Mat, ba
tų valymas yra darbas, gi kny
gų rašymas — pramoga. Ta
čiau manytume, kad lietuvių 
vardo kėlimui minėtoji recen
zija daugiau padarė, negu anie, 
kad ir gerai nuvalyti, batai.

Taigi, iškeliant tokį neįpras
tą ekonomikoje atvejį ir atsi
liepiant tokiu straipsneliu į 
kun. V. Bagdanavičiaus studi
ją, nesinorėtų akcentuoti, kad 
tas neapmokamas darbdavys 
turėtų būti šelpiamas, bet no
rėtųsi, kad bent būtų atmena
ma, jog jis toks yra. O tai at
minti geriausia gali ne tik fon
dai, leidžią vieną ar kitą lei
dinį, bet ir visa visuomenė, ne
likdama abejinga mūsų litera
tūrai. To ir norėtųsi, baigiant 
balandį, kurį LB buvo paskel
busi spaudos mėnesiu.

k. r.
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Koks yra mūsų naujųjų laureatų įnašas ?

Antanas Jasmantas Premijuotų knygų viršeliai, piešti P. Jurkaus Kazys Almenas

Tik ką paskirtosios Lietuvių 
rašytojų draugijos premijos už 
1965 ir 1964 metų geriausias 
laisvojo pasaulio lietuvių rašy
tojų knygas, kaip jau žinome, 
teko Antanui Jasmantui už eilė
raščių rinkinį “Gruodas” ir Ka
ziui Almenui už dviejų tomų is
torinio pamušalo dvitomį nuo
tykių romaną “Upė į rytus, upė 
į šiaurę”.

Naujieji lauretai ir premijas 
laimėjusios knygos mūsų litera
tūros raidoje yra gana išskirti
nai įdomus faktas. Pirmiausia 
akin krinta dviejų mūsų rašyto
jų kartų reikšmingas atžymė- 
jimas. Antanas Jasmantas yra 
kūrybingosios Bern. Brazdžio
nio, Antano Vaičiulaičio, Vinco 
Ramono, Jono Aisčio, Jurgio 
Jankaus kartos poetas. Gi Ka
zys Almenas, galėtume sakyti, 
yra pačios jauniausios mūsų ra
šytojų kartos atstovas, vos tik 
persiritęs per tris dešimtis, bren

ADOLFAS VALEŠKA TARP
KETURIŲ DIDŽIŲJŲ

Praeitą pirmadienį, gegužės 
2 d., iškilmingai buvo dedikuo
tas Valdinių įstaigų centras Chi
cagoje (Civic centre, Randolph, 
Clark ir Dearborn gatvių kvar
tale), kuris už naują pastatą 
laimėjo vieną iš keturių didžių
jų 1966 m. architektūros gar
bės premijų. Ta pačia proga 
tenai atidaryta ir visų premijas 
laimėjusių objektų padidintų 
(40”x40”) nuotraukų paroda.

Už universitetinio kvartalo 
išplanavimą premija buvo pa
skirta Illinojaus universiteto 
naujųjų pastatų grupei (Chica
go Circle Campus, prie Cermak 
Rd.) ir už aplinkos išplanavi

Šiame numery:
• Rankraščiai iš Lietuvos.
• Koks yra mūsų naujųjų laureatų 

Įnašas.
• Adolfas Valeška tarp keturių 

didžiųjų.
• Elenos Kuprevičlūtčs koncertas 

Detroite.
• Lietuvių konferencijų banga 

1916 m.
• Grafikos ir skulptūros draugys

tė.
• Pasauly nėra žmogiškų rankų.
• Trijų koncertas Chicagoje.
• Vergilijaus “Eneidė” lietuviš

kuose drabužiuos.
• Sunkiai sprendžiama vaikų li

teratūros problema.
• Popiežiaus žodis mokslininkams.
• Naujas a tomas „Muonium”.
• Kultūrinė kronika, filmų Įvairu

mai.
• Spygliai ir dygliai.

Nuo religinės gilumos ligi įprasminto nuotykio
KAZYS PRIEŠPYLIS

dęs ir augęs jau pokario metais 
tėvynės netekusių žmonių buity
je. Premijų paskyrimas šių dvie 
jų kartų atstovams yra ne tik 
simboliškas, bet ir visai konkre
tus faktas, liudijąs dviejų mū
sų rašytojų kartų bendrąją 
duoklę literatūriniam tautos 
aruodui, o taipgi kone estafetinį 
šuolį jos ateities tęstinumui.

Premijų paskyrime pasitaikė 
net savotiškas supuolimas, kai 
abudu laureatai premijas gavo 
už savo debiutines knygas. Ta 
proga prisimintina, kad premi
jos debiutinėms knygoms mū
suose nėra kokia ypatinga nau
jiena. Vyresnioji karta dar pui
kiai žino, kaip kadaise nepriklau 
somoje Lietuvoje pirmą kartą 
skiriamą valstybinę premiją 

mą — Eąuitable pastatui (401 
N. Michigan Avė.), kuriuos abu 
projektavo Skidmore, Owinge 
& Merrill architektai.

Vienintelė premija už dailiųjų 
menų pritaikymą architektūrai 
jury komisijos buvo pripažinta 
lietuviui dail. Adolfui Valeškai 
už jo suprojektuotus ir Valeš- 
kos dailės studijoje padarytus 
skaldyto stiklo vitražus Lanski 
koplyčiai Rodfei Zedek šven
tykloje, 5200 So. Hyde Park 
Blvd., Chicagoje.

Be šių keturių garbės premi
jų buvo paskirta dar 12 atžy- 
mėjimų architektams bei sta
tytojams už įvairius architektū
rinius laimėjimus. Šių premijų 
paskyrimą organizavo Amerikos 
Architektų institutas (A. I. A.) 
drauge su Chicagos Komercijos 
ir industrijos sąjunga (Chicago 
Association of Commerce and 
Industry), kurie laimėtojams 
premijas įteikė Congress vieš
bučio didžiojoje salėje suruoš
tuose pietuose balandžio 27 d.

Architektūros paroda nauja
jame Valdinių įstaigų pastate 
truks visą gegužės mėnesį, o 
paskui bus kilnojama po visą 
Ameriką. Šalia visų Chicagos 
dienraščių, aprašiusių minėtųjų 
premijų laimėtojus ir įsidėjusių 
premijuotųjų objektų nuotrau
kas specialios “The Inland Ar- 
chitect” ir “Commerce’’ žurna
lų laidos bus skiriamos laure
atams pagerbti. krp. 

taipgi laimėjo debiutante Ieva 
Simonaitytė su savo pirmąja 
knyga — romanu “Aukštųjų 
Šimonių likimas”, tur būt, lig 
šiol pačiu geriausiu visoje Simo
naitytės kūryboje.

Kiek Kazio Almeno premija
vimo atveju krenta akysna jo 
amžiaus trisdešimtmetis, tiek 
Antano Jasmanto atveju auto
riaus neskubėjimas su savąja 
poezija viešai pasirodyti. Juk 
Antano Jasmanto eilėraščius pla 
tesnis geros poezijos mėgėjų ra
tas teišvydo tik pokaz o metų 
periodinėje liet, spaudoje Vo
kietijoje, visai dar neįtariant, 
kad Antanas Jasmantas yra ži
nomasis mūsų filosofas dr. An
tanas Maceina. Maceinos virti
mas Jasmantu visu savo pobū

Premiją laimėjusieji dail. Adolfo Valeškos skaldyto stiklo vitražai Rodfei Zedek šventykloje, Chicagoje

džiu mūsų literatūros raidoje 
lieka taipgi gana staigmeninis, 
kito sau panašaus neturintis 
reiškinys.

Tačiau kiekvieną literatūros 
mėgėją turėtų labiausiai džiu
ginti ir jo dėmesį patraukti tai, 
kas šiomis knygomis atnešama 
mūsų literatūron. O atnešama, 
ko mūsuose dar nebuvo ir ko 
mes ne vienu atveju skaudžiai 
pasigesdavome.

Kai skaitome Antano Jasman
to premijuotuosius “Gruodo” 
puslapius ir kaj dažnoje-vietoje 
turime stabtelėti ir pakartoti
nai grožėtis nuosaikiai moder
niais religiniais poeto posmais, 
tokiais paprastais, be jokio pa
toso, tik kasdieniškos lietuviš
kosios buities įvaizdžiais pasi
puošusiais, pajuntame, kad 
šitokios savo religinės poezijos 
mes dar neturėjome. Ir poetinių 
priemonių lietuviškuoju drabu
žiu ir kone mažybinio žodžio 

šiltu santykiu su eilėraščio idė
ja Jasmanto eilėraščiai mūsų 
religinės minties poezijoje yra 
seniai lauktas jos kilstelėjimas 
aukštyn. Jasmanto poezija mū
suose yra taipgi akivaizdus įro- 
dymos, kad rebgmiai posmai 
gali turėti nemažesni filosofinį, 
net egzistencialistinį gilumą 
kaip ir specialiai ana kryptimi 
pasinešusieji. Todėl ir Jasman
to kūryboje netrūksta ir įtam
pos tarp šiapus ir Anapus, kas 
dar labiau poeto žodį ir mintį 
priartina prie šių dienų dabar
ties ir prie ateities vizijos. Visu 
savo kūrybos pobūdžiu Antano 
Jasmanto posmai yra, kaip ir 
Chagollio tapyba, atremti į sa
vo praeities, į savo jaunų dienų 
įvaizdžių klodą, tačiau kalba 
šių dienų bendražmogiškųjų 
problemų bei rūpesčių balsu, 
pasilaikančiu betgi autentišką 
lietuvišką tembrą.

Kazys Almenas su savo dvi
tomiu romanu “Upė į rytus, upė 
į šiaurę”, manytume, dovanojo 
mums tai, ko labai pasigesdavo
me, kadais skaitydami Sienkie- 
vičiaus “Dykumose ir giriose”. 
Ne kartą tada statydavome 
klausimą: kodėl mūsų rašyto
jai neparašo panašaus pobūdžio 
knygos, kurią skaitytum neat
gaudamas kvapo dar ir dėl to, 
kad jos veikėjai būtų ne kokie 
lenkai, vokiečiai ar kitų kitoki, 
bet gryno kaulo lietuviai — ir 
dar kokie! Manytume, kad Al
menas šią spragą dabar ne tik 
užkišo, bet, nepas.tenkindamas 
vien tik nuotykiu dėl nuotykio, 
sukūrė ryškiame istoriniame fo
ne ir skulptūrinių charakterių 

Premijuotų knygų dar neskai
čiusiems dabar tenka tik išgirs
ti abiejų kartojamą mažvy- 
diškąjį raginimą ir šauksmą: 
Imkit mudvi ir skaitykit!

RANKRAŠČIAI IŠ LIETUVOS

Kai prieš kelerius metus B. 
Pasternako “Dr. Živago” rank
raštis, prasiskverbęs pro gele
žinę uždangą, pasiekė laisvuo
sius Vakarus ir čia pirmą kar
tą buvo atspausdintas, atrodė, 
kad atsitiko tikrai kažkas ne
paprasto. Nepaprastumas slė
pėsi ne tiek pačios knygos ko
kiame nors išskirtiniame ge
rume, kiek lig tol Vakarams 
nežinotame fakte, kad po tiek 
metų smurto, dvasinio prie
vartavimo ir plunksnos pajun
gimo partijos molochui Sovie- 
tijoje dar tebėra rašytojų, var
dan minties, turinio ir formos 
laisvės drįstančių rizikuoti net 
savo ir artimųjų likimu.

Kiek vėliau laisvojo pasau
lio nuostaba dar padidėjo, kai 
Vakarų Europą įvairiais ka
nalais pasiekė rankraščiai ne 
kokių ten dar caro laikus pri
simenančių senelių, bet ketu
riasdešimtmečių jau komunis
tinėje santvarkoje užaugintų 
ir subrendusių rusų rašytojų, 
tačiau atlaikiusių visus oficia
liuosius ir neoficialiuosius 
“smegenų plovimus” ir savo 
dvasios gelmėse vis dėlto pa
silikusių žmonėmis, bet ne ro
botais. Kiekgi ten tokių kaip 
Andrėj Siniavsky ir J. Daniel 
už drąsą ir tikėjimą laisvu 
žmogumi ištremiama, metama 
į kalėjimus, uždaroma beprot
namiuose, norint užtvenkti ne
tikėtai pradėjusią tekėti pože
minę kūrybos srovę, ardančią 
pačius XX amžiaus tironijos 
pamatus.

Neįtikėtina staigmena Va
karams buvo taipgi ne vien 
tik rusų, bet ir kitų, Maskvos 
pavergtų tautų kūrybinis ne
palūžimas jau beveik pusšimtis 
metų besitęsiančioje jų naiki
nimo ir tautinių bruožų nive
liavimo akcijoje. Eilės paverg
tųjų tautų literatūrinis jauni
mas, gimęs apie 1935 metus 
ir vėliau, perėjęs komjaunuo
lių ir kitokias panašias orga
nizacijas, net redagavęs komu
nistinius laikraščius, staiga lyg 
praregi ir nusigręžia nuo in
ternacionalizmu užmaskuoto 
rusiškojo imperializmo, prakal
bėdamas savo tautos balsu. Vie 
nu iš tokių čia prisimintinas 
prieš trejus metus “vėžio liga” 
numarintas dvidešimtdevynme- 
tis ukrainiečių poetas Vasylij 
Simonenko, kurio poezija jau 
prasiveržė į laisvuosius Vaka
rus ir kurioje jis taip nedvi
prasmiškai demaskuoja rusiš
kojo komunizmo nusikaltimus 
ir išpažįsta begalinę meilę ir 
ištikimybę savo gimtajam 
kraštui ir savo tautai:

Iš meilės Tau sėju perlus į 
žmonių sielas,

Iš meilės Tau aš galvoju ir 
kuriu.

Amerika ir Rusija turi 
nutilti,

Kai aš su Tavimi, Ukraina, 
kalbu.

Šitokioje tad situacijoje ne 
kartą mūsuose tenka nugirsti 
lyg ir nepasitenkinimą. Kodėl 
tų rankraščių iš anapus sro

vėje nerandame ir tėvynėje pa
vergto lietuvio rašytojo bal
so? Argi iš Donelaičio, Mairo
nio, Vaižganto, Vinco Krėvės 
ir kitų mūsų didžiųjų klasikų 
paveldėtoji plunksna būtų da
bar ten pati pirmutinė kapitu
liavus ir nusilenkus aziatiško 
botago kirčiams?

Anaiptol! Vien tik jau Si
biro lietuvaičių rankraštinė 
maldaknygė laisvajame pasau
lyje išversta į daugelį kalbų 
ir išleista milžiniškais tiražais, 
yra toks baisioje katorgoje gi
męs nuoširdžiausios maldos ir 
poezijos unikuminis lydinys, 
kad jo kreditų mums galėtų 
pavydėti ne vienas, kad ir sto
riausias prasiveržėlės literatū
ros tomas.

Antra vertus, jeigu mes kol 
kas čia nespausdiname atski
romis knygomis anos požemi
nės kūrybos, tai dar nereiškia, 
kad tokios pavergtoje Lietu
voje ir nėra. Jos ten yra aps
čiai. Ji ten eina nusirašinėji
mo būdu iš rankų į rankas. 
Stamboki jos gabalai jau yra 
pasiekę ir laisvuosius Vakarus. 
Bet neatsakingai ir viešai jais 
švaistytis ne visada galima ir 
čia, nenorint, kad anie laisvo
sios kūrybos šaltiniai dusina
moje tėvynėje nebūtų užpilti 
žemėmis per anksti.

Džiugu tačiau, kad to noro 
išsiveržti iš partinio apynas
rio, to noro prakalbėti auten
tišku žmogaus balsu daugiau
sia ten yra pačioje jauniausio
je rašytojų kartoje, telpančio
je tarp dvidešimt ir trisdešimt 
metų amžiaus. Tačiau jų reiš
kimasis viešajame literatūros 
gyvenime, visai suprantama, 
yra gana ribotas ir varžomas 
privalomos generalinės linijos. 
Vis dėlto ir tokioje situacijoje 
ne kartą pavyksta atspausdin
ti visai nedirbtinį, gyvosios šir
dies balsą, sakantį, kad pa
pūgų riksmas dar nėra galu
tinai jo nustelbęs. Okupacijos 
sąlygose yra dar ir tokių 
plunksnų, kurios nė nesiveržia 
į viešumą, tačiau taipgi nerū
dija, tikėdamos ateitimi ir lais
vojo žmogaus triumfu.

Šį kartą mūsų skaitytojams 
ir norime dviejų savaitgalių 
atkarpoje parodyti vieną to
kios požeminės kūrybos Lie
tuvoje pavyzdį, pasiekusį lais
vuosius Vakarus. Mirusio Riks
mo slapyvardžiu pasirašęs au
torius čia toli gražu neina pri
valomo socialistinio realizmo 
keliu. Šiurpulingų surrealisti- 
nių vaizdų ir makabriškų sim
bolių maišatyje čia atsisklei
džia vergiamo ir niekinamo 
žmogaus tragedija, o kartu 
kreipiamasi į mus — laisvuo
sius: “Pasigrožėkit, pasibaisė- 
kit, prisiminkite ir mus savo 
sočiame, šviesiame ir laimin
game gyvenime”. k. b.
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LITUANUS ŽENKLE
I. SVARBIAUSIEJI TAIKINIAI

VYTAUTAS VARDYS

KAD ILGIAU LIUDYTŲ

Įtikinėti, kad reikalingas “Li
tuanus” ar panašus angliškas 
žurnalas, reiškia tą patį, ką kal
bėti, kad nors retkarčiais turi 
šviesti saulė. Žemynai ir vieto
vės, kur saulė visai ar mažai te
šviečia, yra arba apšalę ar ap- 
sumanėję, arba tiesiog šikšno
sparnių apgyventi urvai. Taip 
būtų ir lietuviškoji visuomenė 
be “Lituanus” ar panašaus žur
nalo. Sakau “ar panašaus”, ka
dangi, aksioma priimant žurna
lo egzistenciją, galima ir reikia 
diskutuoti, koks tas žurnalas 
turėtų būti, kiokia kryptimi pa
sinešti.

Koks pobūdis?

Mūsų aplinkybėse yra disku- 
tutinos trys žurnalistinės ga
limybės; mano nuomone, “Litu
anus” daro pažangą teisinga 
kryptimi. Viena galimybė — 
žurnalas masėms; toks turėtų 
būti populiarus, daugtiražinis, 
spalvotas ir pan., dažnai išei
nantis žurnalas. Jeigu, sakysim, 
sugebėtumėm leisti lietuvišką 
versiją tokio žurnalo kaip “Sa- 
turday Evening Post” ar “Lo- 
ok”, lietuviškam reikalui nauda 
būtų fantastinė. Tačiau šito ne- 
sugebėsim, nes neturim nei pi
nigų, nei žmonių; reikia todėl 
masinio žurnalo minties atsi
sakyti. Galima antra kryptis: 
bandyti, taip vadinamą, ‘“auk
so vidurį”, bandant duoti vi
siems po truputį: ir populiariam 
ir elitiniam skoniui, parenkant 
tam pritaikytą formatą ir t. t. 
Tačiau paprastai, kai taikoma 
visiems, nepataikoma niekam. 
Iš praktikos ir patirties žinome, 
kad tokio pobūdžio kombinaci
jos yra buvę mažiausiai efektin
gos. Yra tačiau trečioji galimy
bė: “Lituanus” kaip mokslo 
žurnalas. Man atrodo, kad ši
toje srity glūdi “Lituanus” svar 
ba ir ateitis, jeigu jos norima.

Visų pirma, kai sakome 
“mokslo” žurnalas, negalvoju 
apie žargonu rašytą knygelę, 
kuri skirta tik specialistams ir 
kurios kaip tik dėlto specialistai 
neskaito. “Mokslo” žurnalas 
reiškia mokslinį, t. y. rimtą, vi- 
sapusinį, dokumentuotą, ne pi
gų ir ne propagandinį dalyko 
traktavimą. Toks yra ne tik

Šiame numery:

• Kad ilgiau liudyti;.
• “Lituanus” ženkle.
• Chicagos simfoninio orkestro 

jubiliejus.
• Lietuvių konferencijų banga 

1916 m.
• Antano Jasmanto premijuotasis 

“Gruodas”.
• Pasauly nėra žmogiškų rankų.
• Didžioji savaitė Kastilijoje.
• Thornton Wilder spektakliui 

Bostone praėjus.
• Kultūrinė kronika.
• Nauji leidiniai.
• Filmų įvairumai.
• Motery gyvenimas. 

įkandamas, bet ir įdomus inte
ligentijai, kuriai jau angliškai 
skaityti lengviau, ir amerikie- 
tiškajai, kuriai pasaulįs nesibai
gia su New Yorku ar su savo 
parapija.

Antra, “mokslinis” reiškia, 
kad žurnalas yra nukreipiamas 
į akademiją, į universitetą, į 
Rytų Europos studiozų ir spe
cialistų elitą. Manau, kad mū
sų aplinkybėse, kuriose reikia 
skaitytis su pinigu, mes turime 
sukoncentruoti jėgas ir taikyti 
į pagrindinius taikinius. Vienu 
iš svarbiausių (sakyčiau, pačiu 
svarbiausiu) iš tų taikinių yra 
mokslo žmonių ir švietimo — 
akademinio jaunimo pasaulis. 
Šitų žmonių įtaka politikai au
ga nežmoniškai greit. Jeigu 
prieš kiek dešimtmečių Ameri
kos visuomenę “priversti” klau
syti reikėjo ateiti į politiką (neg 
rai dar ir dabar taip turi da
ryti), tai šiuo metu, ypač to
kiai mažai kaip mūsų grupei, 
kuri politikoje negali turėti nei 
panašios kaip negrų ar lenkų 
įtakos, reikia ateiti į mokslinį 
pasaulį. Padarykime lietuviškų 
reikalų, Lietuvos svarstymą 
moksliniam pasauly respektuo
jamu, priimtinu, svarbiu; tada 
ir politikai jį svarbiu laikys. 
Daug, pavyzdžiui, ukrainiečių 
reikalui yra atsiekęs Amerikos 
Ukrainiečių kongresas su savo 
suvažiavimais, politine veikla ir 
pan., bet dar daugiau yra at
siekusi jų Mokslo Akademija 
su savo leidiniais; taip pat daug 
padėjo amerikiečių universiteti
nis domėjimasis Ukraina. Šitai 
privedė prie to, kad nemaža žy
mių universitetinių vardų yra 
surištų su Ukraina. Jinai išpo
puliarinta, žinoma. O su tuo 
auga ir simpatijos ukrainiečių 
aspiracijoms.

Quo vadis?

“Lituanus”, nežiūrint savo 
diskutinio pavadinimo, yra pa
ėmęs gerą kryptį; žurnalo for
mato pakeitimas buvo taip pat 
teigiamas veiksmas; buvau 
siūlęs ir daugiau reformų, 
reikalingų tinkamam žurnalo 
moksliniam pristatymui ir eg
zistavimui ; jų ne visos buvo pri
imtos, bet, reikia manyti, su

Aleksandras Marčiulionis Paskutinė Vakarienė (bronza)

Aleksandras Marčiulionis «' Simbolis (metalas)

2. TIKROVĖS VEIDRODIS IR JOS KŪRĖJAS

Mūsų kultūrinis gyvenimas 
išeivijoje, nežiūrint visokių trū
kumų, tikrų ar įsivaizduotų 
“nuosmukių”, vis dėlto yra ste
bėtinai veržlus ir turiningas. 
Talentingų, įvairioms kartoms 
priklausančių žmonių ieškoji
mai, darbai įtikina, kad šitas 
gajus kūrybos medis yra tikrai 
vertas išsaugojimo ir tolimesnio 
ugdymo. Yra tik vienas tikrai 
didelis pavojus, būtent, kad, su- 

laiku bus įgyvendintos. Apie jas 
šiam straipsny kalbėti būtų per 
detalu. Ne per detalu tačiau bū
tų norėti geresnės spaudos; 
nors žurnalas estetiškai atrodo 
šauniai, vienas jo puslapis bū
na baltas, kitas juodas, dar 
trečiam — eilutės nelygios, ši
tai tačiau lengvai sutvarkoma 
ir, aišku, kritikuojama draugiš
kai. Ne per detalu šiam apžval
giniam straipsnely būtų taip 
pat paminėti, jog žurnalas tu
rėtų apjungti ne tik lietuvišką- 
kąją jauną inteligentiją, kaip 
skaitytojus ir kaip mokslinin
kus, bet taip pat ir latvius ir 
estus. Šitai nesusikirstų su “Bal

R. ŠILBAJORIS

kurnu, mes galime per daug už
sidaryti nuo mus supančio Va
karų pasaulio, kurio mokyklose 
mokomės, kuriame atsiekiame 
asmeniškus laimėjimus pasi
rinktose srityse ir profesijose. 
Turi būti koks nors santykiavi
mas, dialogas tarp mūsų grynai 

sirūpinę savo kultūros lietuviš- savitos kultūros ir Vakarų gy-

tic Revievv” funkcijom, kadan
gi šis pastarasis žurnalas yra 
skirtingas ir taikomas skirtin
giems skaitytojams. įteiktų 
taip pat rūpintis žurnale suda
ryti forumą Amerikos jauniem 
studiozams spausdinti studijas 
apie Lietuvą ir Baltijos valsty
bes.

Tai pora minčių, į kurias vi
suomenės dėmesį norėtųsi at
kreipti “Lituanus” finansinio 
vajaus metu. Turime potencia
liai labai gerą instrumentą Lie
tuvos reikalui iškelti į įtakingą 
visuomenę, pasinaudokime juo, 
jį tobulindami ir suteikdami ga
limybę jam pačiam tobulintis. 

venimo srovės, nes kitaip mes 
prieisime prie kryžkelės, kada 
neišvengiamai teks pasirinkti 
arba vieną arba kitą. Negalėda
mi grįžti Lietuvon, mes jos čia 
neatkursime tokios, kad ji pa
tenkintų visus — tiek tautinius, 
tiek ir profesinius — mūsų rei
kalavimus, ir tada didelė, gal 
būt, pati svarbiausia mūsų da
lis pasuks svetimo pasaulio ke
liu. Ir nukirsime tada patys sa
vo lietuviškos kultūros medį.

Kas čia rašoma, yra ne nau
jiena. Beveik visi mes padėtį 
suprantame, tik nežinome, ko
kiu būdu galima užmegzti gy
vus ir prasmingus santykius 
tarp tų dviejų mumyse glūdin
čių, mus sudarančių, elementų. 
Kaip tik šičia ir tenka dar kar
tą pažvelgti į “Lituanus” žur
nalą. “Lituanus” galėtų būti 
vienas iš pačių svarbiausių mū
sų kultūrinių atsiekimų išeivi
joje. Jis tuo dar nėra todėl, kad 
mūsų visuomenė kol kas dar 
pilnai nesupranta visų šito žur
nalo galimybių. Visi sako, kad 
“Lituanus” tikslas — pristaty
ti kitataučiams, propaguoti tarp 
jų mūsų lietuvišką kultūrą. Tai

Net ir tie neseniai buvę jau
nieji jau stipriu tempu artėja 
į penkiasdešimtmetį. Jau išau
go dar jaunesnė karta, kuri 
taip pat išeina iš tariamo jau
nimo gretų. Ir visoje toje lai
ko tėkmėje mums vis kyla 
klausimas: kiek belieka karto
se atliktų darbų, nes, laikui ne
grįžtamai skrendant, tik pras
mingieji darbai senųjų ir jau
nųjų pėdsakus beliudija. Ne 
kartą jau mes čia esame už
siminę, kad šalia politinio nuo
latinio budėjimo reikia juo 
daugiau dėmesio kreipti į mū
sų kultūrininkus, kad, laikui 
bėgant, nepraleistume progos 
jų sugebėjimus bei darbus įam
žinti konkretesne prasme, prieš 
ką atsilaužtų ir aštriausi laiko 
dantys. Visa tai, kas įdainuota 
ir išspausdinta, kas nupiešta 
ir įrašyta gaidomis, o pagaliau 
ir kas įskiepyta ir įdiegta mū
sų jauniausiuose, palieka il
giau, negu tie, vieni ar kiti, 
greitai bėgą metai.

Dabar, kada Lietuvių fon
das užsimojo savo nuolatine 
jėgaine remti mūsų kultūros 
užmojus, kada šiomis dieno
mis jis jau rengiasi padalinti 
dešimtį tūkstančių dolerių 
procentų, norėtųsi dar kartą 
priminti, kad toji kultūros rei
kalams išugdyta institucija ne
pasuktų savo dalinimo įvai
riems organizaciniams, vienkar 
tiniams, kad ir reikšmingiems, 
užmojams. Pinigai turi eiti iš
skirtinai mūsų kultūros ir 
švietimo reikalams, o ne tegu 
ir reikšmingiems susibūri
mams. Tie vienkartiniai suėji
mai sutelkia ir vienkartines 
pajamas, gi kultūros ir švie
timo reikalai turi susilaukti 
kur kas daugiau dėmesio, kad 
ilgiau galėtų išlaikyti mūsų 
pačių čia buvimą, mūsų pačių 
išeiviškus pėdsakus.

Puikiai prisimena, kaip bu
vo šaipomasi iš Lietuvių fon
do iniciatorių, kad tai, girdi, 
neįmanoma, kad tai nereikš
minga ir neįvykdoma. Tačiau 

tiesa, bet žurnalas pajėgus at
likti ir daugiau uždavinių, jo 
potencialas dar galutinai neiš
naudotas. Kodėl jis turi būti 
tiktai dokumentinio pobūdžio 
leidinys, kuriame galima tik 
perduoti, interpretuoti mūsų 
kultūrą, nedalyvaujant jos kū
rime?

Didieji mūsų kultūros klasi
kai yra, žinoma, labai gilūs ir 
vertingi, bet jei bus apie juos 
svetimtaučiams kalbama, nena
grinėjant, neaaiškinant ryšio 
tarp jų ir visuomenės, dvidešim
tojo amžiaus civilizacijos, tarp 
jų ir mūsų šiandieninių kūrybi
nių ieškojimų, tai pasiliks tik 
muziejinio žurnalo įspūdis, žur
nalo, kuris šneka apie mirusius 
numirėliška kalba. Geros valios 
svetimtaučiai paims, pavartys 
tą žurnalą, bet jis nebus nei vie
nam iš jų tikrai įdomus, reika
lingas, nes nieku neprisidės prie 
jų pačių gyvybinių intelektua
linių interesų.

Ne tik svetimtaučiams turė

tų “Lituanus” būti reikalingas. 
Yra daug lietuviško mokslus ei
nančio jaunimo, kuriuos sunkiai 
bepasiekia lietuvių kalba rašo
mi kultūriniai leidiniai. Jie arba 
nieko apie tuos leidinius nežino, 
arba per silpnai moka lietuviš
kai, arba nepajėgūs suprasti, 
kodėl juose gvildenami klausi
mai turėtų būti svarbūs jiems, 
pilnai šio krašto oru kvėpuojan
tiems. Šių žmonių kelias atgal 
į lietuvišką šeimą veda kaip tik 
per “Lituanus”, jeigu šis žurna
las kalbės ne tik protui leng
viau prieinama anglų kalba, bet 
if sielai artimesne šios dienos, 
modernaus lietuvio čia, Vaka
ruose — taigi, jų pačių kalba.

“Lituanus” turi ieškoti naujų 
kelių. Čia ne tik kultūrinio ar 
akademinio lygio, bet ir tema
tikos, pobūdžio klausimas. “Li
tuanus” turi būti ne tik buvu
sios tikrovės veidrodis, bet ir 
šiandieninės lietuviškos tikrovės 
kūrėjas. Gali būti, kad ta pras
me jis mums patiems dar rei
kalingesnis, negu svetimiesiems.

dabar viskas pasikeitė. Ir rei
kia manyti, kad ir didžiausi 
skeptikai jau tiki dešimt tūks
tančių dolerių sumos reikšmin
gumu. Ir svarbiausia, kad į tą 
dešimt tūkstančių dolerių yra 
daug ištiestų rankų, ir to pini
go skirstymas taip pat nėra 
lengvas kaip ir jo surinkimas. 
Todėl manytume, kad Lietuvių 
fondo procentų skirstytojai 
pirmoje eilėje, kaip jau ir LF 
steigiant ir aukas telkiant ak
centuota, pinigą skirtų tikrai 
kultūriniams reikalams, nors, 
be abejo, sunku bus išvengti 
išimčių išskirtinėmis progomis, 
kad ir Jaunimo metus šven
čiant ir Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresą šaukiant.

Lietuvių fondas yra nesen
kantis, todėl jis pabrėžtinai 
turi remti ne vienadienes ver
tybes, bet tas, kurios ilgiau 
liudytų mūsų žingsnius ir ke
lius šiame viską švariai, be 
skrupulo ir skausmo niveliuo
jančiame krašte. Lietuvių tau
tai išeivijoje daug brangesnis 
neturtingas lituanistinės mo
kyklos mokytojas, negu niekur 
nesirodąs, tik ant savo pinigų 
miegąs profesionalas. Turtuo
lis, niekur neprisidedąs prie 
lietuvių veiklos nei darbu, nei 
auka, yra žemiau už bet kokį 
nusigyvenėlį, nes pastarasis 
dar iššaukia gailestį, gi anas 
— vien papiktinimą. Iš Lietu
vių fondo gautosios lėšos kul
tūrai ir švietimui padės įam
žinti patį Lietuvių fondą, nes 
jo suteikta pagalba liudys gal 
dar ilgiau lietuvių tautos gy
vastingumą, negu pats nesu
griaunamas fondas.

Taigi tiems, kurie svarstys, 
gal būt, daugybę įvairių prašy
mų, pagrindiniu svarsčiu tebū
na kriterijus — kiek tai prisi
deda prie lietuvių kultūros kė
limo, kiek tai prisideda prie 
kultūrinio lietuvių tautos pro
pagavimo, kiek tai yra vertin
ga, ir kiek tai, laikui ir pini
gams krintant, išliks amžina.

P. Janulis
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VILNIUS IR VYTAUTAS
Naujasis Lietuvių Enciklopedijos XXXIV tomas

J. DŽIUGELIS

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 
XXXIV tomas, Vienos kongresas 
— X spinduliai, 1966, 640 psl., in 
8°. Šį tomą suredagavo Pr. Čepė
nas.

*
Naujasis, tegu ir gerokai su

vėlavęs, Lietuvių Enciklopedi
jos tomas jau mūsų rankose, 
vartome ir žvelgiame, kokiu 
nauju lobiu prabyla. Ir jam ap
tarti, atrodo, teturime du žo
džius — Vilnius ir Vytautas, 
nes jie abu aiškiai vyrauja vi
same tome, sudarydami 140 psl., 
taigi visą 1/5 tomo. Tokio isto
rinio krūvio nė viename iki šiol 
LE tome dar nebuvo. Bet ir ne
nuostabu, nes Vilnius ir Vytau
tas yra mūsų istorijos pagrindi
nė ašis. Apie Vilnių mes iki 
šiol dažnai poetiškai šnekėjome, 
jj poetiškai dažnai ir suvokėme, 
nes Lietuvoje apie Vilnių sava 
kalba mažai ką teturėjome. Ir 
Vilniui vaduoti s-gos leidiniai 
tebuvo dienos metui, bet vis 
trūko platesnės ir gilesnės Vil
niaus praeities apžvalgos. Spra
gą užtaisė a. a. prof. dr. Adol
fas Šapoka tremtyje. Prisidėjo 
ir a. a. prof. M. Biržiška, dau
giausia Vilniaus universitetą 
trumpai apžvelgdamas. Laimin
gesnis buvo Vilnius meno is
torijos apžvalgomis. Dar nepri
klausomoje Lietuvoje pasirodė 
du geri darbai dr. M. Vorobjovo 
ir dr. J. Griniaus. Tremties me
tu apie Vilniaus meną gerų ap
žvalgų pateikė jaunas, bet la
bai brandus meno istorikas dr. 
P. Rėklaitis. Vilniaus proistorė 
buvo susilaukusi prof. dr. J. Pu- 
zino trumpų apžvalgų, bet jai 
daugiau prabilti tebuvo lemta 
tik po II pas. karo, pratęsus 
Vilniaus katedros ir pilies ap
linkos kasinėjimus. Tie kasinė
jimai, kuriuos dabar apžvelgia 
prof. dr. J. Puzinas, tiek daug 
davė naujos medžiagos, kad 
šiandien jau tenka prie Vilniaus 
senovės rimtai susimąstyti ir 
daug ką naujai persvarstyti.

Vilnius Mindaugo sostinė
Vilnius seniai gyvenama vie

tovė. Jau maždaug prieš 10,000 
metų Vilniuje prie Neries gyve
no pirmieji žmonės, nors jie ir 
nebuvo mūsų protėviai. Ir tik 
maždaug IV a. po Kr. Vilniuje 
Aukštutinės ir Žemutinės pilies 
srityje pradeda gyventi mūsų 
protėviai, ir nuo to meto ši vie
tovė nepertraukiamai gyvena
ma. Dabartiniu metu ten rasta 
labai įdomių statybos likučių, 
gatvės grindinių, na, ir medinio 
vandentekio liekanų. Tačiau vi-

Pr. Čepėnas, Lietuvių Enciklope
dijos XXXIV tomo redaktorius

Šiame numery:
• Reikia tik stebėtis.
• Vilnius ir Vytautas.
• Juozas Bagdonas — dailininkas 

rezistentas.
• Tautos istorijos pabiros.
• Lietuvybės tvirtovė pavergtoje 

sostinėje.
• V. Mykolaičio - Putino eilėraštis.
• Jeronimo Kačinsko naujos mišios 

apiskopalų bažnyčioje.
• Remarąue apie savo gyvenimo 

ironijas.
• Užburtas miestas Cuenca.
• Nauji leidiniai.
• Filmą įvairumai.
• Kultūrinė kronika.
• Akademinės prošvaistės.

tinė. Mindaugą nužudžius, ka
tedra galėjo būti sudeginta ir 
sunaikinta. LE šią įdomią, a. 
a. prof. A. Šapokos paremian- 
čią prielaidą, įrašė (225 p.) ir 
šiandien galime jau džiaugtis, 
kad Mindaugo sostinės mįslė 
aiškėja: Vilnių galime visai pa
grįstai laikyti jau nuo Mindau
go laikų sostine, paneigiančia 
gana vėlyvą Gedimino sapno le
gendą.

Vilnius kultūros ir meno lopšys
Vilnius švietimo ir kultūros 

židinys plačiai atskleistas kun. 
dr. P. Rabikausko straipsniais: 
Vilniaus akademija, Vilniaus 
jėzuitai. Tiek viename, tiek ki
tame yra daug kas nauja, nes 
paimta visai naujų duomenų iš 
Romos jėzuitų archyvo, atitai
soma eilė seniai kartojamų klai
dų. Įdomus čia išrašas apie 1583 
m. kalbėjusius Vilniaus gatvėse 
jėzuitus lietuviškai, t. y. pa
mokslavusius gatvėse. Taip pat 
naujas ir 1583 Akademijos vi-

(Nukelta į 3 psl.)

si tie radiniai dar neišaiškina, 
ar tikrai tik nuo 1323 m. Vilnių 
reikia laikyti sostine, o gal Vil
nius sostine buvo jau ir anks
čiau. Ir prof. dr. A. Šapoka 
(1906—1961) labai rimtai pri
leido, kad Mindaugo sostinė ga
lėjo būti Vilnius, nes ji buvo 
Lietuvos branduolio srityje (žr. 
Senasis Vilnius, 20—21, 1963). 
Asmeniškai turiu pastebėti, kad 
1960 vasarą a. a. prof. A. Šapo
ka ta galimybe mažai teabejojo, 
jis daugiau ir plačiau žodžiu 
šias galimybes dėstė, ne raš
tuos paliko. Šią jo nuomonę pa
laikė ir šiame LE tome prof. S. 
Sužiedėlis, apžvelgdamas Vil
niaus istoriją. Tačiau 1965 m. 
atsitiktinai užtikus proistorikui 
A. Tautavičiui Gedimino kalno 
vakarinėje papėdėje XIII a. mū
rinės sienos likučius, kur ply
tos surištos vad. baltiškuoju 
būdu, t. y. tokiu plytų rišimu, 
kuris Lietuvoje nebeperėjo j 
XIV a., bet kuris buvo XIII a. 
mėgstamas Rygoje, daro labai 
rimtą prielaidą, kad tas sude
gęs ir trumpai stovėjęs pasta
tas, turėjęs puošnius skliautus 
ir stambius keturkampius kont
raforsus, galėjo būti bažnyčia, 
taigi galėjo būti Mindaugo pa
statytoji katedra, šio pastato 
buvimas Vilniaus pilies srityje 
leidžia spėlioti, kad ši pilis ga
lėjo būti tikroji Mindaugo sos-

Juozas Bagdonas Kompozicija (aliejus)

JUOZAS BAGDONAS-DAILININKAS REZISTENTAS3
Dažnai pagalvoju, kad pasku

tiniaisiais nepriklausomybės me
tais tautos vaduose ir vadeliuo
se pasireiškusi pasidavimo dva
sia mūsuose tampa tolydi ir vi
suotinė, apimanti ne vien politi
nio - visuomeninio, bet ir kul
tūrinio gyvenimo sritis. Be to, 
tai palietė ne vien tremtį, kuri 
yra praėjusio laikotarpio lyg ir 
netarpiškas tęstinumas, bet taip 
pat -ir svetimos priespaudos pri
slėgtąją tautos dalį, kuri, bent 
oficialioji, yra ano gyvenimo 
priešybė. Aišku, toji pasidavimo 
dvasia glūdi žmonių pasąmonė
je, ne sąmonėje, bet čia ir yra 
visa šio tragiško reiškinio es
mė...

Tremtis ir okupacija visą 
žmogaus gyvenimą apverčia 
aukštyn kojomis. Tada labiau 
negu bet kada fiziškas individo 
išsilaikymas atsistoja prieš akis 
visoje savo šiurkščioje nuogybė- 
e. Reikia truk plyšk prisitai
kinti prie neįprastų svetimų są
lygų; reikia užmiršt, kas buvai 
ir ko siekei; dažnai reikia keis
ti profesiją ir socialinę aplinką 
ir iš aukštesnės pakopos reikia 
leistis į žemesniąją. Tas reiški
nys ypatingai skaudžiai paliečia 
kultūrininkus, kurie paprastai 
yra pašaukimo žmonės, tai yra, 
kuriems Dievas tik labai retais 
atsitikimais prie talento prideda 
ir praktiškąją gyslelę...

Iš visų kultūrininkų, atrodė, 
geriausiai gebės prisitaikinti tie, 
kuriems kalba nėra esminė iš
raiškos priemonė, kaip, sakysi
me, dailininkai, muzikai, šokė
jai... Bet ir pastariesiems reikia 
š pagrindų persiorientuoti. 

Priespaudoje reikia iškreipti tie
są ir tikrovę, o svetur meninin
kas susiduria su nelygia kompe- 
ticija ir visagale mada. Vienur 
ir kitur prieš menininko akis 
atsistojo dilema: pasiduoti, ar 
likti ištikimam savo menui ir 
savo sąž nei: ar tapyti ir lip
dyti šabloninius leninus ir Sta
linus bei kitus vergijos atribu
tus, ar ne? Daugis okupacijoje 
pasitraukė pedagogikon ir už
kasė savo talentus, o kiti pasi
šovė vaizduoti Tūlos samavo-

JONAS AISTIS

rus... Svetur? Svetur reikėjo 
praplaukti sauldžiabalsių sirenų 
ir Kirkės salas... Čia dauguma, 
deja, pasidavė: vieni tapo bažny 
čių apdailos meistrais ir rango
vais, antri pradėjo žagreles sta
tyti ir su paaugliais rungtis ek
vilibristikoje... Yra, žinoma, dar 
trečia rūšis, kuri nei pasidavė, 
nei atsispyrė, nei persiorienta
vo, tik pasiliko saldainių popie
rėlių piešiny ir spalvose...

Yra momentų, kur visi menai 
susitinka. Jų ir kūrėjų neskiriu, 
nes tai tiktai išraiškos priemo
nių, ne esmės dalykas. Paber- 
damas šias pastabas, neturiu 
tikslo nieko kaltinti, o juoba 
niekinti, tiktai konstatuoti tą 
skaudų faktą, kurį visos tautos 
likimas menininkui primetė. 
Kaltė yra kitur. Nereikia išleis
ti iš akių mūsų tautos siekiąs 
skurdo neturtas... Skurde išau
gusi vaizduotė gana siaura: 
duona, lopyta kūno priedanga,

pakrypusi pastogė, na ir retkar
čiais vargams ir rūpesčiams už
miršti koserėn supilamas kar
čiosios lašas... O tas mano tau
tos karčiosios lašas! Jam šia
me krašte sukraunami šimterio
pai didesni fondai negu dr. Raz
mai, ir patylom, ir su džiaugs
mu, be riksmo ir reklamos... 
Mūsų valdovai ir kiti veiksniai 
laiku nesuprato, kad meninin
kas turi visą savo laiką ir visą 
savo gyvenimą paskirti menui. 
Apie tai kalbėti svetur yra tru
putį ironiška. Bet tebūnie pa
laimintas ir pagerbtas dr. Raz
mos vardas ir teįvyksta jojo 
svajonė! Lietuvos šiandien būtų 
likęs tiktai vardas, jei ne že
maičių kietas užsispyrimas. Kas 
būtų palikta van Beethoveno ir 
Čaikovskio, jei nebūtų atsiradę 
žmonių, kurie nebūtų sudarę 
jiems sąlygų pasišvęsti menui?!

Bet, belaukiant dangiškų mig
dolų, menininkui reikia gyventi 
ir kurti. Rašytojas likimo dau
giau puoselėjamas, nes popie
rius ir rašalas dar įperkami. Da 
žai, drobė, akmuo, medis daly-

(Nukelta į 2 psl.)

Dail. Juozo Bagdono studijoje Washingtone, D.O. Iš kairės j dešinę: rašytojas Antanas Vaičiulaitis, 
dail. Juozas Bagdonas, p. Viliamienė ir dr. Vladas Viliamas

REIKIA TIK
Daug kuo mūsuose reikia 

stebėtis. O kiekvienas nustebi
mas reiškia, kad dar esame 
gyvi. Gyvi patys, kad dar pa
jėgiame žmogiškai nustebti 
džiaugdamies ar piktindamies, 
gyvi ir kiti, įstengią sukurti 
šviesios nuostabos vertus fak
tus. Šį kartą tačiau čia apkal
bama nuostaba ribosis vien 
tik mūsų kultūrinio gyvenimo 
užuoganomis, dar detaliau — 
dėmesiu mūsų grožinės litera
tūros knyginei ir kitokiai si
tuacijai.

Ir iš tikrųjų, reikia rimtai 
nustebti, kad mūsų rašytojai 
ir po dvidešimtmečio buvojimo 
svetimose padangėse, nedėkin
giausiose rašymui sąlygose, 
dirbdami tiesiog veltui ir prie 
mikroskopinių tiražų yra dar 
kūrybingai gyvi. Jie rašo kny
gą po knygos, vertimuose susi
laukdami dėmesio toli už lie
tuviškosios bendruomenės ri
bų, net darydami įtakos (kaip 
žemininkų kartos poezija) ban
dančiai varžtus nusimesti oku- 
kuotos Lietuvos šiandieninei 
literatūrai.

Nemažai reikia stebėtis ir pa 
čios jauniausios mūsų rašyto
jų kartos buvimu, tos kartos, 
kuri mažiausiai turi tiesioginės 
atramos gimtojoje žemėje, ku
ri, nors užaugusi ir brendusi 
begalinio pasaulio plotuose, vis 
dėlto neatitrūkusi nuo lietu
viškos bendruomenės ir nuo 
lietuviško rašto, pajėgi net 
laimėti reikšmingas mūsiškes 
premijas ir aktyviai bendra
darbiauti periodinėje spaudoje.

Būtume trumparegiai, jeigu 
nesistebėtume bent dalies mū
sų organizuotos visuomenės 
bei pavienių šviesuolių mora
line bei materialine parama 
kūrybiniam literatūros reika
lui. Tūkstantinių “Draugo” ro
mano konkursui dar vis atsi
randa. šimtinės sumetamos ir 
skiriamos ir kitų vardų litera
tūrinėms premijoms.

Širdis turi šoktelti kiekvie
nam, pamačius Jaunimo cent
re, Chicagoje, Pedagoginio li
tuanistikos instituto rūpesčiu 
įrengtą lietuviškųjų leidinių 
vitriną, kur akivaizdžiai į pra-

STEBĖTIS
eivį kalba kiekviena nauja lie
tuviška knyga; kur, literatū
rinius faktus pasekant, net 
spaudos iškarpomis iliustruo
jama premijų paskyrimai, ra
šytojų nuotraukos ir kit. O 
argi ne šviesaus idealizmo pa
vyzdys, kai kiekvieno didesnio 
žmonių susibūrimo proga ar 
net saulėto pavasario sekma
dieniais prie bažnyčios Mar- 
ąuette Parke vis tenka maty
ti nepavargstantį knygnešį K. 
Rožanską su lietuviškų kny
gų stalu, nežiūrint, kad jo ten 
buvimas ne vienu atveju gali 
atrodyti tik šaukiantis balsas 
tyruose. O vėlgi mėnesiniai 
santariečių susirinkimai Chi
cagoje, kur įprasta pristatyti 
parinktą to mėnesio knygą, ją 
aptarti, daugeliui dalyvių jau
čiant pareigą ją čia pat įsi
gyti.

Tai vis faktai, kelią mūsų 
nuostabą pačia gerąja pras
me. Tačiau nuostaba, kaip ir 
lazda, turi ir du galu. O tas 
antrasis mūsų nuostabos ga
las kaip tik kartais yra toks 
sunkus, vos bepakeliamas ir 
toks didelis, kad jis savo apim
timi ir savo šešėliu užtemdo 
visa kita, ko mes da vis grai
bomės kaip spinksuolės tam
soje.

Argi nenuostabu, kad į Nau
jąjį Pasaulį pokario metais su
gužėjo, tur būt, apie 20 tūks
tančių lietuviškosios inteligen
tijos. Su visu naujuoju prie
augliu tikriausiai tas skaičius 
ir šiandien nėra sumažėjęs. 
Jeigu tik kas penktas iš jų 
nusipirktų kiekvieną palankiai 
kritikos sutiktą knygą, tai mū
sų prozos ir poezijos tiražai 
suktųsi apie 4,000. O tai reikš
tų, kad bent kelios leidyklos 
galėtų dirbti pilnu tempu, ir 
nereikėtų mums gėdytis prieš 
Lietuvoje pasilikusius savo 
knygų vos vos šimtiniais, ir 
tai toli gražu neišperkamais, 
tiražais. Ieškoti būdų grožinės 
knygos tiražui pakelti turėtų 
būti vienas iš svarbiųjų mūsų 
kultūrinių užmojų. Todėl kiek
vienoje kolonijoje būtini nauji 
Rožanskai, todėl bendruome
nės ir įvairių organizacijų 
susirinkimai galėtų įsiskiepyti 
tradicinį ir nuolatinį visų su
eigų priedą — lietuviškosios 
knygos pristatymą bei jos Čia 
pat įsigijimą. O ir ateičiai tai 
būtų be galo svarbu, jeigu šis 
paprotys prigytų akademinio 
jaunimo sambūriuose, ne tik 
santariečiuose, bet ir ateitinin
kuose, skautuose, neolituanuo- 
se ir jų bendriniuose susibėgi
muose.

Tačiau didžiausią liūdnąją 
nuostabą mūsuose kelia pačios 
lietuviškosios periodinės spau
dos menkas dėmesys savajai 
literatūrai. Kas kas, betgi laik
raščių redaktoriai ir redakci
niai laikraščių kolektyvai, at
rodo, vis yra vienokia ar ki
tokia prasme taipgi rašto žmo
nės, ir jiems reikalą aiškinti 
būtų net gėda. Bet kaip iš tik
rųjų yra ? Ogi neretai mūsų 
laikraščiuose net pagrindinių 
premijų paskyrimui ar išskir
tinės knygos pasirodymui at
metama tiek eilučių, kiek me-

(Nukelta į 2 psl.)
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KALĖDŲ SENELIS MIRĘS PRAKALBĖJO
Apie vyskupo Pr. Būčio atsiminimų I tomą

VYSKUPO BCCIO ATSIMINI
MAI. Pirmas tomas. Pasiruošimas 
darbui. Surašė prof. Z. Ivinskis. 
Redagavo J. Vaišnora, MIC. Išlei
do Lietuviškos knygos klubas 1966 
m. Leidinio mecenatas kun. Vin
centas Puidokas. Aplanką piešė 
P. Jurkus. Knyga 324 psl., 7%x5y2 
inč. formato, kaina $3.50, gauna
ma “Drauge”.

Rašo Mykolas Vaitkus

Visuomet mėgdavau senų 
žmonių, kad ir paprastų, pasi
pasakojimus apie jų praeitą gy
venimą. Mat, kiekvienas gyve
nimas yra žmogaus ir Dievo su
dėtinis, nors ne visuomet su
tartinis, kūrinys, galįs būti pui
kia medžiaga talentingam me
nininkui — poetui, beletristui, 
dramaturgui ir t. t.

Betgi nebūtina, kad žmogaus 
gyvenimas būtų kokio meninin
ko meniškai apdorotas: jis yra 
savaime įdomus, nes gyva tik
rovė yra didele menininkė, ku
ri iš egzistencijos sukuria įvai
rių įvairiausių šedevrų. Užtat ir 
sakoma: nereikia nė po roma
nus knisinėtis — užtenka tik 
po gyvenimą pasižvalgyti. Ir 
čia nebūtina knibinėti taip va
dinamų “didžiųjų” vyrų sielas, 
kaip va, Churchillių, Hitleriu, 
Stalinų, Rooseveltų; žmogaus 
siela savo esme yra labai pa
naši į kitų; tik gyvenimo aplin
kybės, noriai panaudotos, iške
lia vieną asmenį viršum kitų. 
Ir makrokosmas, ir mikrokos
mas yra savaime įdomūs. Ir ne
žinia, katras įdomesnis. Tad ir 
a. a. vyskupo Pr. Būčio gyve
nimas, šiaip ar taip vertus, yra 
ir bus objektyviai ir subjekty
viai įdomus.

ciškų Bučį savo knygoj Ketu
ri Ganytojai). Susidomės ir pa
mils ne dėl mano šio rašinio, o 
beskaitydami jo atsiminimus. Gi 
šie yra labai ir labai verti skai
tymo. Juk jo įnašas į Lietuvos 
kultūros, ypač religinės kultū
ros, gyvenimą yra tikrai didelis. 
Po Pirmojo didž. karo jis buvo 
aukštai bei plačiai įvertintas net 
Vakarų Europoj, ypač Šv. Sos
to.

Žinoma, savo atsiminimuose 
Būčys būtų pasirodęs mums dar 
“būčiškesnis”, jei būtų mašinėle 
užrekorduotas. O dabar jis tu
rėjo pasiduoti dviejų žmonių 
įtakai: dr. Zenono Ivinskio ir 
kun. dr. Juozo Vaišnoros. Be 
abejo, juodu traktavo vyskupo 
Būčio pasipasakojimus su dide
liu pietizmu: Zenonas Ivinskis 
užrašinėdamas vyskupo pasipa
sakojimus, o dr. Vaišnora užra
šytus redaguodamas. Bet užra
šinėtojas — gyvas žmogus, o 
ne mašinėlė, tad nejučiom, o 
kartais gal ir “jučiom” paliko 
užrašuose savą ivinskinį, pirš
to įspaudą. O ir redaktorius, jau

Jau seniau buvau girdėjęs, 
kad esama garbingojo vyskupo 
surašytų atsiminimų, o vėliau 
— kad ir ištisi jo atsiminimai 
esą surašyti iš gyvų jo pasako
jimų mūsų labai gerbiamo isto
riko prof. Zenono Ivinskio, o 
galutinai suredaguoti kito mū
sų įžymaus mokslo vyro kun. 
dr. Juozo Vaišnoros. Todėl ypa
čiai tais atsiminimais susidomė
jau, juoba, kad a. a. vyskupą 
Petrą Pranciškų Bučį aukštai 
vertinau, kaip gilaus proto bei 
plačios žinijos mokslininką bei 
mokytoją, ir kaip didžiai gerą, 
meilingą, net šventą asmenį.

Nedyvai tad, jog jo atsimi
nimų pasirodant tiesiog laukte 
laukiau ir, kai tik jų pirmąją 
dalį gavau, tuoj ryte prarijau. 
Ir štai bandau savo įspūdžiais 
pasidalyt su skaitančia visuo
mene. Esu tikras, jog ir ji su
sidomės tuo nepaprastu vyru 
ir pamils jį, kaip vaikai myli 
Kalėdų Senelį (taip aš pavadi
nau a. a. vyskupą Petrą Pran-

Kun. Pr. Būčys, baigęs Petrapilio 
dvasinę akademiją.

siškai — apsimesti, dėtis kuo. 
Tačiau tai nereiškia, kad dos
nusis Senelis apsčiai pribarstęs 
svetimybių razinkų į skanųjį 
savo atsiminimų pyragą: juk 
jis buvo vienas iš mūsų rašto 
pionierių dar caro laikais; juk 
jis gerai pažinojo savo gimtąją 
tarmę. Atsimenu, kaip man, tik
ram žemaitukui, būdavo malonu 
klausytis jo šnekos, skaniai 
plaukiančios iš jo lūpų, tikrai 
kaip tikro liepų medaus ragaut.

Gal būt, iš to paties pietizmo, 
Ivinskis su Vaišnora nė nebe
taisė Kalėdų Senelio (o gal vien 
korektūros) rikto, kur it dei
mantas spinksi: dvidešimtaja
me puslapyje, pačiam viršuje, 
skaitome: “Minėtoji Ona Povi
laitytė 1870 m. ištekėjo į Šil- 
galius už Jono Būčio, mano tė
vo”. O štai 21-me puslapyje, 
po didele nuotrauka, yra paraš
tė: Vysk. P. Būčio tėvai Agota 
ir Jonas Būčiai.

Dabar suprask, kaip tinka
mas.

Supratau, kai keletą kartų 
tuos puslapius perskaičiau. Mat, 
vyskupo tėviškėje, Šilgaliuose, 
buvę dveji Būčiai: vieni — evan 
gelikai, antri — katalikai; vie
nas iš šių buvo Jonas, vedęs 
Agotą Totoraitytę; šio Jono ir 
Agotos sūnus buvo irgi Jonas,
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visai sąmoningai, kai kur saviš
kai pataisė būčiškas išraiškas 
bei žodžius.

Tačiau tai — ne priekaištas, 
vien pastabėlė, visai nekandi, o 
tik paglostymas, nesgi tuodu 
specialistai atliko savo darbą 
sąžiningai ir mokamai. Savaime 
suprantama, vyskupas, nors 
suparntama, vyskupas, nors 
dar turėjo gerą atmintį, vis dėl 
to jau buvo pamiršęs kai ku
riuos vardus ar datas, ar tiks
lų įvykių bėgį — tad prof. 
Ivinskiui teko tokias klaidas ati
taisyt, nors būdavę nelengva 
vyskupą įtikint, kad jis sukly
dęs: mat, velionis buvo kiek už
sispyręs: anot žemaitiško liau
dies posakio; ką žinau, tą ži
nau, ko nežinau, to nežinau!

Teko ir redaktoriui kun. dr. 
Vaišnorai pasidarbuoti — at
sargiai pataisyt kai kuriuos kal
bos riktus bei išlygint stilių ir, 
apskritai — pakelt tekstą į nū
dienės kalbos lygį. Ir tas užda
vinys atliktas lygiai bei dailiai. 
Tačiau, matyt, iš pietizmo nuo
stabiajam Kalėdų Seneliui, šis- 
tas palikta, kaip jo buvo pavar
tota ne visai tinkamai. Pami
nėsiu čia porą skanskoniukų: 
slavišką “ploščių” ir tyrai len
kišką “nuduoti”, udawac, mū-

Nuotr. Vyt. MaželioSaulės ir tulpių abstrakcija..

UŽUOMINOS JAUNIMO 
METAMS

PIRMOJI DAINŲ ŠVENTĖ LIETUVOJ
Atsiminimų pluoštas, artėjant šiemetinei dainų šventei

Pirmasis apsižvalgymas
Būdamas Lietuvių - latvių 

draugijos nariu, vykau į latvių 
50 metų sukaktuvinę dainų 
šventę Rygon, kuri įvyko ten 
1923 m. liepos 29 ir 30 d. Pir
moji latvių šventė buvo 1873 m., 
kurioje jau dalyvavo 43 chorai 
su 1,035 dainininkais. Sukaktu
vinėje 1923 metų šventėje da
lyvavo irgi tik 2,000 choristų, 
nes ji buvo vien įterptinė tarp 
eilinių kitų dainų švenčių, ku
riose jau vis dėlto dalyvaudavo/ 
po keliolika tūkstančių daininin
kų su šimtais chorų ir orkestrų. 
Ypatingą dėmesį šventėje pa
traukė būrys senų dainininkų 
pačios pirmosios latvių dainų 
šventės veteranų, pasirodžiusių 
su savo atskira programa, kurią 
dirigavo taipgi pirmosios dainų 
šventės jungtinio choro dirigen
tas J. Dreibergas, kurį pakeitė 
kitas senelis Er. Wiegneris, da
lyvavęs pirmojoje dainų šven
tėje su savo choru, šventės da
lyviai sukėlė tiems veteranams 
milžiniškas ovacijas. Klausyto
jai šaukė nesavais balsais, dau
geliui riedėjo džiaugsmo aša
ros, veteranai buvo tiesiog pa
skandinti gėlių glėbiuose. Val
džios atstovai teikė jiems pagar
bos ženklus, muzikos draugijos 
ir visuomenės atstovai klojo do
vanas.

Ta proga ten sutikau savo 
buvusį Petrapilio konservatori
joje profesorių J. Vitolį. Dabar 
jis buvo Rygos valstybinės kon
servatorijos rektorius ir visų 
latvių muzikų patriarchas. Su
tikau ir savo buvusį kurso kom
pozicijos klasėje draugą Ozols, 
aktyviai tada veikusį latvių mū

J. ŽILEVIČIUS

zikinėse organizacijose. Su jais 
pasikalbėjęs ir gavęs rūpimų 
man informacijų, kupinas nepa
prastų įspūdžių, grįžau Kaunan. 
Latviai nepaprastai didžiavosi 
savo dainų švente, net ir sukak
tuviniame leidinyje, pažymėda
mi, kad Latvija yra nepriklau
soma ir tauta giliai susipratusi 
tik savo nepamirštų dainų ir jų 
didingų švenčių dėka.

Pirmieji žingsniai rengti 
lietuvių dainų šventei

Grįžęs visa tai paaiškinau 
anuometiniam Švietimo minis- 
teriui dr. L. Bistrui ir prašiau 
leidimo, kad leistų man, kaip 
meno skyriaus viršininkui, tada

tarnavusiam švietimo ministeri
joj, savo skyriaus vardu pa
skelbti chorų registraciją, pra
šant pranešti choro vardą, daly
vių skaičių ir dainuojamų dai
nų sąrašą. Chorai jautriai atsi
liepė. Ministeris entuziastingai 
tam pritarė ir davė man lais
vas rankas veikti. Tuoj užsire
gistravo 108 chorai su 3,486 
choristais. (Ta visa medžiaga 
paskelbta “Muzikos almanache” 
1924 m.) Tų pat metų gruodžio 
22 d. Švietimo ministerijos pa
talpose įvyko pirmasis organi
zacinis susirinkimas, kuriame 
dalyvavo: Švietimo ministerijos 
atstovas J. Vokietaitis, pradžios 
mokyklų departamento direkto
rius, Kauno miesto burmistras 
J. Vileišis, Šaulių sąjungos at-
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Puiku, kad Jaunimo metų 
idėją laisvojo pasaulio lietu
viai pavertė akivaizdžia realy
be: 1966-tieji metai jau baigia 
įpusėti jaunimo ženkle. Jauni
mo temomis mirga mūsų laik
raščių puslapiai. Tik džiaugs
mas būtų dvigubai didesnis, 
jei šiomis savo temomis ten 
daugiau rašytų pats jaunimas. 
Puiku, kad šį jaunatviškąjį šie
metinį bruzdėjimą vainikuos 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresas ir Pasaulio lietuvių jau
nimo stovykla. Tai bus Jauni
mo metų kulminaciniai, iškil
mingieji, masinio susitikimo ir 
studijinio pokalbio bei jaunat
viško entuziazmo momentai.

Ne vienam jaunam šių susi
būrimų dalyviui, anų momentų 
įspūdžiai gali turėti lemiamos 
reikšmės jo asmenybės forma
vimui tautine - lietuviškąja 
kryptimi. Ir jeigu tokiomis 
šventiškomis šių metų progo
mis sėjamas lietuviškosios 
minties grūdas kris į gerą dir
vą ir neš ateityje vaisių, tai 
Jaunimo metų užmojai bus di
džia dalimi prasmingi ir iškil
mių vainikai netuščiaviduriai.

Tačiau pati iškilmė lieka 
tik trumpalaikė. Ji neretai bū
na efemerinė savo vienadieniu 
blizgesiu ir greit išsisemiančiu 
ūpu. Po kelių vėliavomis ple
vėsavusių ir dainomis skambė
jusių dienų ateina vėl gana 
rutiniška mokslo ir darbo kas
dienybė. Ir pats tikrasis bu
vusių iškilmių kriterijus ir yra 
tas, kuris rodo, kiek sruve
nančio laiko pilkumoje pasilie
ka anų pakilių momentų pasi
ryžimo, aukos, kūrybos ir tau
tinio gajumo dvasios.

Tačiau tokių neeilinių me
tų ir neeilinių iškilmių bei su
važiavimų progomis mūsuose 
dažnai yra pamirštama, kad 
reikia ką nors ateičiai palikti 
ir platesniu, bendruomeniniu 
mastu. Sakysim, kad ir atitin
kamo leidinio pavidale, liudi
jančiame ir po daugelio metų 
tos ar kitos progos konkretų- 
jj rezultatą. Būtų ne pro šalį 
ir Jaunimo metuose jų planuo
tojams šia kryptimi pagalvo
ti, gal būt, net užpilant vieną

ar antrą lietuviškojo mūsų ke
lio duobę, o atliktąjį darbą pa
žymint Jaunimo metų data.

Tokių neatliktų, o būtinai at
liktinų ir naudingų darbų vi
soje mūsų kultūrinėje ir bend- 
luomeninėje veikloje rastume 
gana apsčiai. Ir būtų labai 
prasminga, kad jų pabaigtu
vių vainikas iškiltų kaip tik 
Jaunimo metuose.

Dainos dienai ruošti komiteto surengtųjų dirigentams kursų klausytojai ir dėstytojai. Vidury sėdi kompozi
torius Juozas Naujalis, nuo jo j dešinę — Aleks. Kačanauskas ir Juozas Žilevičius, kairėje — Julius Star
ką ir St. Šimkus. |

Šį sykį tik porą konkrečių 
užuominų. Sakysim, ne kartą 
žmonių kalbose tenka išgirsti, 
kad mirtinai trūksta skaitinių 
mūsų mokyklinio amžiaus jau
nimui, kad jam negali užtek
ti vien tik lituanistinių vado
vėlių, kad jį gi reikia pratinti 
ir prie grožinės lietuvių litera
tūros skaitymo. Ir kaip tyčia, 
greta vadovėlių, jokios vai
kams ir jaunimui skirtos gro
žinės literatūros beveik kaip 
ir nerašome ir dar labiau ne- 
išleidžiame. O tačiau per visą 
pastarąjį mūsų literatūros 
šimtmetį turėjome apsčiai pui
kių vaikų ir jaunimo literatū
ros autorių, kurių kūryboje 
galėtume rasti tiesiog klasiki
nių, jaunam skaitytojui skirtų 
gabalų. Jeigu esame išleidę lie
tuvių poezijos ir prozos antolo
gijas, kodėl Jaunimo metuose 
neišleisti jaunimui skirtų rink
tinių skaitinių antologijos, ku
rioje pamainomis galėtų eiti 
puikiausi šios rūšies mūsų pro
zos ir poezijos pluoštai, kūry
bingai mūsų dailininkų iliust
ruoti ir sudėti į neeilinio api
pavidalinimo leidinį. Šitokiu 
leidiniu būtų parankiai vienoje 
vietoje sutelkta viskas, ką lig 
šiol tam reikalui sukūrėme ge
riausio, ir jaunimo skaitinių 
badas iš karto sumažėtų.

Auga ir bręsta mūsuose taip
gi nemaža muzikalaus jaunimo. 
Įvairiomis susirinkimų ir mi
nėjimų progomis, jau ir sceno
je jų atstovai ką nors atlieka 
pianu ar net ir solo uždainuo
ja. Tačiau, išgirdę jaunimo 
lūpose solo kūrinį italų ar vo
kiečių kalba, mes beveik lin
kę piktintis: kodėl nepasirink
ta lietuviškasis? O iš ko pasi
rinkti? Tad manytume, kad 
Jaunimo metais taipgi būtų 
prasminga Kultūros fondui ar 
kuriai kitai organizacijai bei 
leidyklai išleisti muz;kos besi
mokančiam jaunimui lietuvių 
kompozitorių gražiausių dainų 
bei arijų rinktinę. Tokia rink
tinė būtų labai paranki ir nau
dinga ilgiems, ilgiems metams.

Jeigu tik šie du leidiniai Jau
nimo metais pasirodytų, tai 
jau būtų užkištos dvi didelės 
spragos. O šalia šiaip ar taip 
greit pasibaigiančių iškilmių 
liktų ir amžinesnis Jaunimo 
metų pastangos ženklas.

k. b.
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TĖVIŠKĖS NAMAI
Broniaus Budriūno kantata Dainų šventei

VLADASJAKUBENAS

verčiasi ir nejudamojo turto 
bizniu.

Visa tai atima daug laiko ir 
sumažina Br. Budriūno, kaip 
kompozitoriaus, produktyvumą. 
Tačiau, atsiradus akstinui, at
siranda laiko ir energijos. Ga
vęs užsakymą parašyti kantatą 
III dainų šventei, Bronius Bud
riūnas praturtino mūsų chorų 
literatūrą nauju, stambiu ir 
vertingu įnašu. Br. Budriūno 
“Tėviškės namai” (B. Brazdžio
nio tekstas) parašyti sopranui, 
bosui, mišriam chorui ir forte
pijonui; kantata yra keturių ne
ilgų dalių, užbaigtos visumos, 
patriotinės, šviesios nuotaikos. 
Jos muzikos pobūdis turi glau
daus ryšio su konkrečiu užda
viniu: ji skirta masiniam cho
rui atlikti, todėl išlaikyta san
tūriame, diatoniškame ir tona- 
liame stiliuje, su aiškia linija 
vedamais choro balsais. Nėra 
panaudota aiškių liaudies me
lodijų citatų, bet apsčiai naudo
jami mūsų melodijoms charak
teringi motyvai. Fortepijono 
partija yra komplikuotesnė, rei
kalauja, jei ne virtuozo, tai bent 
gerokai pažengusio pianisto; ji 
yra skambi, išnaudoja instru
mento galimybes. Vokalinės par 
tijos parašytos su Br. Budriū- 
nui įprastu šios srities pojūčiu; 
reikalinga vis dėlto dainininkų,

REIKIA DRĄSOS PASIGRUMTI 
SU LOKIU

Bronius Budriūnas yra jau
niausias iš trijų brolių, kurių 
visi yra muzikai. (Antanas yra 
likęs Lietuvoj; vyriausias — 
Motiejus gyvena Vokietijoje.) 
Jų tėviškė — Pabiržės bažnyt
kaimis, netoli Biržų, Šiaurės Lie 
tuvoje.

šakotos kūrybos keliu

Bronius Budriūnas yra talen
tingai pasireiškęs įvairiose sri
tyse; jis įsgijo nuodugnų kom
pozitoriaus išlavinimą, baigda
mas prof. Gruodžio kompozici
jos klasę Kauno konservatori
joje; ten pat jis baigė ir var
gonų klasę; tremties stovyk- 

*> lų laikotarpyje jis dar gilino 
savo kaip kompozitoriaus žinias 
Vakarų Vokietijoje.

Jau Lietuvoje jo vedamieji 
chorai pakartotinai laimėdavo 
pirmąsias vietas įvairiose var
žybose; ir vėliau, tiek Vak. Vo
kietijoje, tiek Amerikoje, jis pa
sižymėjo kaip chorvedys, suge
bąs pasiekti aukšto darnumo ir 
meniškumo jo vedamuose cho
ruose. i '

Kompozicijos srityje, šalia ke
leto simfoninių veikalų, forte
pijono sonatos ir kitų instru
mentinių miniatiūrų, jis yra 
tvirtai įėjęs į lietuvių muzikos 
gyvenimą ir savo vokaliniais 
kūriniais, tiek solo balsui, tiek 
chorui. “Mano protėvių žemė’’ 
(chorui su soprano solo), “O 
Nemune”, išplėsta liaudies dai
na “Praded aušrelė aušti” cho
rui; “Šauksmas”, “Išdykęs ru-

* denėlis” ir visa eilė bažnytinių 
giesmių solo balsui yra, šalia 
daugelio kitų, plačiai žinomi Br. 
Budriūno vokalinės kūrybos pa
vyzdžiai. Br. Budriūno muzika 
pasižymi nuoširdžiu lietuviško 
charakterio melodingumu, neba
nalia, kartais gan naujoviška, 
bet švelniai skambančia harmo
nija ir jaukia lyrine, kartais 
melancholiška, kartais šviesiai 
pakilusia nuotaika.

Bendrasis naujos kantatos 
pobūdis

Nuo 1953 m. Br. Budriūnas 
yra šv. Kazimiero lietuvių pa-

* rapijos vargonininkas Los An
geles mieste, Kalifornijoje. Jis

• ten yra paskendęs visokerio
poje veikloje. Jo vedamas cho
ras yra aukšto lygio, žinomas 
ne vien lietuvių tarpe; jis turi 
didelę mokinių studiją, tiek for
tepijono, tiek dainininkų; talki
na Los Angeles miesto valdy
bai kitataučių chorų srityje;
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• Vokiečių poetas Johannes Bo- 

brovvski ir jo eilėraščiai.
• Dr. Leonardas J. Šimutis — or
dinarinis profesorius.
• Rengiama monografija apie Vy

tauto Didžiojo universitetą.
• Mokslininkų sąžiningumas Lie

tuvoj.
• Prancūziškų knygų leidimo revo

liucija.
• Spygliai ir dygliai.

Bronius Budriūnas

gerai valdančių aukštas gaidas; 
sopranas pageidautinas daugiau 
dramatinis, negu lyrinis; boso 
solo partija lengviau atliekama 
boso - baritono, negu gryno bo
so.

Apie atskiras kantatos dalis
Pirmoji kantatos dalis pra

sideda moterų, vėliau vyrų, o 
baigiama mišriu choru; nuotai
ka — šviesiai elegantiška; turi
nys iliustruojamas baigiamais 
žodžiais: “Stebuklingos gero 
Dievo rankos ieškančius namo 
parves”.

Antroji dalis labiau dramatiš
ka, minorinėje tonacijoje; ener
ginga tema pradedama žodžiais: 
“Namai, namai, pavasariu pra
žydę”. Boso arija aidi drama
tišku pakilimu; po to vėl grįž
ta pirmykštė, energinga tema, 
šviesiai užsibaigianti mažoro to
nacijoje žodžiais: “Namai, na
mai,kaip karštas džiaugsmo vy
nas rudens naktų auksiniam si
dabre”.

Trečioji dalis prasideda lyg 
varpais, plačiais ir garsiais for
tepijono akordais; jiems nu
skambėjus, eina elegiškas sop
rano solo; moterų choras pra
deda tylią, liaudiškai skamban-

Chorai Dainy šventės paruošoje... Nuotrauka V. Maželio

čią melodiją: “Tylią, tylią va
saros naktį, kai dangus gimta 
žvaigžde pamos”. Toliau sopra
no solo, moterų choro, o į galą 
iš mišraus choro ansamblis iš- 
siplėtoja į galingą fortissimo žo
džiais “Aidų aidais mūsų skam
bės daina”.

Ketvirtoji dalis įdomi tuo, 
kad antros dalies energingoji

NAUJAS TARPSNIS KORĖJŲ KOVOJE PRIEŠ PARTIJA
Sovietų literatūroje gausiau religinių bei istorinių temų, bet... tai buvo prieš 23-jį 

partijos kongresą

Sovietų Sąjungos rašytojų ir 
menininkų kovoje prieš parti
nę dogmą pastaruoju metu įžiū
rime naujus reiškinius: tos ko
vos naują tarpsnį liudija religi
nių bei istorinių temų pagausė
jimas. Nepaisant šaltų vėjų, pa
dvelkusių 23-me kom. partijos 
suvažiavime, atrodo, kad, var
žymų nepaisant, Sovietijoje ir 
toliau bandoma kūryboje pa
reikšti laisvę.

Kodėl beveik nutylėta 
Achmatovos mirtis?

Šių metų kovo 5 d. mirus vi
same pasaulyje žinomai rusų 
poetei Annai Achmatovai, apie 
jos mirtį sovietinė spauda rašė 
nepaprastai šykščiai. Nebuvo 
paskelbtos nusipelniusios kūrė
jos nuotraukos, įdėtas vos 20 
eilučių Tass agentūros praneši
mas. Tai nenuostabu, nes prieš 
tris mėnesius, vasario 26 d., 
‘“Pravdos” ir “Izvestijų” dien
raščiai plačiai išryškino miru
sio Andriejaus Ždanovo, Stali
no laikais buvusio ideologinio 
vadovo, nuopelnus — o jis juk 
Achmatovą buvo pavadinęs 
“liaudies priešu”, pasistengęs, 
kad ji būtų pašalinta iš rašyto
jų sąjungos ir kad nebūtų spaus 
dinama jos kūryba.

Vis dėlto kiek vėliau, kovo 
8 d., mirusioji poetė plačiau pa
minėta "Literaturnaja Gazeta” 
skiltyse. Tą pačią dieną “Izves- 
tijose” apie Achmatovą rašė 
Aleks. Tvardovskis, nors tas 
straipsnis, su įvairiais priešta
ravimais, daro įspūdį, kad jis 
rašytas kelių autorių. Svarbiau
sias priekaištas — kūrėja savo 
poezijoje buvo atsilikusi nuo 
pagrindinių socialinių bei poli- 

melodija čia panaudota, kaip 
fugos tema, pravedama per vi
sus keturis balsus; šios fugos 
kulminacija reiškiama žodžiais: 
“Mes giedame jūsų gyvąją ba
ladę, namų ieškodami visuos 
keliuos”. Po neilgos fortepijono 
interliudijos prasideda finalas 
(Grave - Maestoso), pradžioje 
unisonu, vėliau balsams prasi-

V. ALSEIKA, Vokietija 

tinių įvykių. Šiaip ar taip, so
vietų spauda pripažino, kad 
Achmatovą tenka laikyti dide
liu talentu ir išskirtina asme
nybe.

Tai vienas pastarojo meto 
bruožų. Esama ir kitų (vis at
mintina, kad aprašomieji įvy
kiai liečia laikotarpį prieš 23- 
jį partijos suvažiavimą, šių me
tų kovo 30 d.).

Rašytojai nutolsta nuo partijos 
nubrėžtos krypties

1965 m. pabaigoje pasirodė 
Vladimiro Solouchino knyga “Z> 
liričeskich pozicij’’ (Iš lyriškojo 
požiūrio). Matyt, dėl knygos 
turinio, jos tiražas, pagal so
vietinius papročius, mažas — 
vos 8,000 egz. Jau pačioje pra
džioje autorius kritikuoja par
tiją dėl jos pažiūros, kad “kū
rėjai, inteligentija privalą tar
nauti partijai”. Jis klausia: ne
gi inteligentai nesudarą tautos? 
Jo žodžiais, šiuo metu Sovieti
joje tauta yra virtusi monolitu 
ir vis dėlto tebenurodoma, kad 
tos tautos dalis (inteligentija, 
kūrėjai) turį tarnauti kitai tau
tos daliai. Kuriai? Autoriaus 
nuomone, tauta gali būti bloga 
ir gera. Vienas jos atstovų so
dinamas į kalėjimą, kitam už
dedamas laurų vainikas. Net 
ir yiename žmoguje gali būti 
įvairių priešingumų. Solouchi- 
nas, pagaliau, teigia, kad ne kas 
kitas, kaip kūrėjai tautai nuro
do kryptį, teikia impulsų ir tie 
kūrėjai kaip tik atstovauja dva
sinę nepriklausomybę.

skleidžiant, dalyvaujant visam 
sąstatui: mišriam chorui ir 
abiem solistams. Baigiamos apo
teozės žodžiai yra: “Širdį neša 
džiaugsmas, Lietuvos pavasa
rio diena”. Tiek B. Brazdžionio 
žodžių, tiek Br. Budriūno mu
zikos pagrindinė nuotaika yra 
šviesi, vaizduojanti ne tiek 

(Nukelta į 3 psl.)

Du trumpi Viktoro Nekraso- 
vo kūriniai “Novyj Mir” 1965 
m. gruodžio mėn. n-ryje vėl liu
dija, kad nukrypstama nuo par
tijos kurso. Jo kūriniai nutolę 
ir nuo socialistinio realizmo rei
kalavimų. Pvz. antrame apsa
kyme apie apsilankyma Stalin- 

iNukelta į 4 psl.)

V. K. Jonynas Prosper Merimee “Lokio” titulinis puslapis 
(medžio raižinys)

Tik prieš gerą mėnesį buvo 
nugirsta, kad kompozitorius 
Darius Lapinskas rašo viena
veiksmę, kelių paveikslų ope
rą pagal Prosper Mėrimėe lie
tuviškos temos novelę “Lo
kys”. Ir ne tik rašo, bet užsi
mota ją Jaunimo kongreso pro
ga net pastatyti Chicagoje. 
Daug kam norėjosi tuo ir ti
kėti ir netikėti. Mums, įpratu- 
siems į nusistovėjusius laiko, 
darbo bei kūrybos svarsčius, 
atrodė toks užsimojimas neį
manomas. Juk per porą mėne
sių parašyti operą ir ją išvesti 
scenon su solistais, chorais, 
kostiumais, dekoracijomis ir 
simfoniniu orkestru būtų kaž
kas jau virš mūsų įprastinių 
jėgų ir tempų.

O tačiau, kaip šios dienos 
kultūrinėje kronikoje skaito
me, LOKIO opera jau repetuo
jama, ir jos premjera bus Jau
nimo kongreso metu, liepos 1 
d., Chicagoje. Jaunimo metuo
se mus džiugina jauno kompo
zitoriaus ryžtas ir drąsa pasi- 
galinėti su “Lokiu". Žinoma, 
kiekvienose imtynėse galima ir 
pralaimėti. Kiekviena šitokia 
pastanga yra taipgi ir geroka 
rizika. Betgi bijant pralaimėti, 
niekada niekur nerizikuojant, 
dažniausiai niekada nieko ir 
nelaimima.

Šia proga tad ir norėtųsi, 
kad panašių pasigalinėjimų su 
lokiu, ypač mūsų kultūriniame 
bei visuomeniniame gyvenime, 
būtų dažniau ir kad imtynių 
rezultatus vis galėtume įrašy
ti kultūrinių laimėjimų skiltin. 
Nepasakytume, kad tokių im
tynių su lokiu laisvoje lietuviš
koje bendruomenėje lig šiol vi
sai nebuvo ir nėra. Vien tik 
šiuose metuose jų mūsuose tik
rai netrūksta. Sakysim, nepasi

tenkinimas artėjančioje Dainų 
šventėje vien tik šiaip sau har
monizuotomis liaudies ar atski
rų kompozitorių trumpesnėmis 
dainomis, o užsakymas Br. 
Budriūnui specialios kantatos 
ir jos atlikimas Dainų šven
tėje yra taipgi tikras galinėji- 
masis su lokiu. Ir pats pirma- 
kartinis Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas yra taipg> ga- 
linėjimasis su lokiu. O rude
niop lietuviškosios koplyčios 
pašventinimas ir Religinis kon
gresas Washingtone argi tai 
nėra rimtas galinėjimasis su 
lokiais ?

Būtume išskirtinė tauta vi
same pasaulyje, jeigu tokiais 
ir panašiais atvejais akintume 
vien tik laimėjimų laurus. Kiek 
vieno naujo ir didesnio užsi
mojimo vykdyme šalia laimė
jimo būna nemaža ir šiaip 
įprastinės ir trafaretinės kas
dienybės, kuri be ženklo ir nu
byra su praeinančia diena. Net 
gana sunku išvengti tokių tuš
čiavidurių, vienadienių žiedų, 
neužmezgančių jokių vaisių vis 
didesniam tautos kultūriniam 
brendimui.

O nuo lokio kalbai pakrypus 
į žiedus, tenka prasitarti, kad 
mes, tur būt, visi labiau mėgs
tam sentimentaliai ir tingiai 
pasvajoti, negu, įtempę visas 
jėgas, atominio amžiaus tem
pu suorganizuoti, sukurti ir ki
tiems parodyti ką nors tikrai 
lig šiol dar neturėto ir neišban
dyto.

Jeigu artėjančioje Dainų 
šventėje ir Jaunimo kongrese 
to, pasakytume, galiaėjimosi 
su lokiais tikimės vienokia ar 
k tokia formi akivaizdžiai pa
matyti, tai Religinio kongreso 
planavime vis dėlto galėtų pa
sireikšti platesnis, naujesnis ir 
drąsesnis užmojis. Ar negalėtų 
būti lokio nug-’lėjimu VVashing- ; 
tone ne vien istorinis lietuviško , 
s os šventovės atidarymas, bet 
:r stambesnio religinio muzikos j 
kūrinio premjerinis atlikimas, ; 
reprezentacinė religin:o meno ; 
paroda, aukšt > lygio koncertas , 
•r literatūros va <aras, vertingi i 
patys savyje, ne vien tik kaip j 
tretieji patie italai prie užkan- I 
džių?

Pastarosios progos atveju, 1 
gal sakytume, kad jau maža 
belikę laiko Ką nors kitaip pa- j 
keisti bei stipriau užsimoti. Ta- 1 
čiau lig šiol apie tai pagalvoti j 
ir ta kryptimi ką nors daryti I 
laiko buvo apsčiai. O pagaliau i 
dar belikę geri trys mėnesiai. I 
Jeigu netrūko drąsos per du I 
mėnesius mėginti parašyti ir 
pastatyti naują operą Chicago
je, kodėl reikėtų baimintis gal į 
net dar didesnio arba bent ly
gaus pasiryžimo Religinio kon- '■ 
greso darbuose Washingtone, j 
norint kad iš to liktų ryški ir I 
gili žymė mūsų religinės kury- j 
bos raidoje?

žodžiu, visokiomis čia sumi- I 
nėtomis ir panašiomis progo- j 
mis mūsuose būtų labu pras- | 
minga provokuoti rimtus pasi- | 
galinėjimus su lokiais, nesiten- i 
kmant vien tik žaidimu su ak- ! 
sominiais meškiukais.

k. b.
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PROPAGANDA IR POLITIKA MOKSLO VARDU
Mažoji "lietuviškoji" tarybinė enciklopedija

1966 m. pradžioje buvo iš
spausdintas minimos enciklope
dijos pirmasis tomas, apimąs 
A—J (imtinai) raides, kiekvie
nas puslapis turi tris skiltis, iš 
viso 736 puslapiai. Iliustracijos 
gan menkos, popierius vidutinio 
gerumo.

Pagaliau... pagaliau...

Prieš kokius 8 metus okupuo
toje Lietuvoje buvo pasinešta 
spausdinti 12 didelių tomų en
ciklopedija, buvo sudaryta re
dakcija, sukomplektuotas tech
niškasis personalas ir pradėta 
reklamuotis, kad redagavimo 
darbas dirbamas stachanovietiš- 
kai.

Darbas buvo dirbamas, bet to 
darbo rezultatų nebuvo. Paga
liau, užuot 12 tomų dabar žada
ma išspausdinti tik 3 tomų ma
žąją enciklopediją. Negi vals
tybė pritrūko 12 tomų enciklo
pedijai lėšų? Iš tikrųjų ne lėšų 
reikalas vilkino enciklopedijos 
parengimo darbą, bet redaktorių 
atsakomybės baimė, laisvėsi sto
ka tokiam darbui dirbti. Iš pa
tyrimo žinau, kad okupacijų me
tu (rusų bolševikų ir nacių vo
kiečių) tada Lietuvoje lei
džiamoji Lietuviškoji Enciklo
pedija visai sušlubavo. Nepri
klausomoje Lietuvoje Lietuviš
kajai Enciklopedijai leisti jokių 
cenzūrinių trukdymų nebuvo.

Pirmuoju bolševikmečiu Lie
tuviškai Enciklopedijai niekas 
nesutiko rašyti Hitlerio biogra
fijos, o kai šią biografiją para
šė redakcijos narys, tai ji ilgo
kai keliavo nuo vieno cenzoriaus 
pas kitą, kol pagaliau kažkoks 
komunistų partijos sekretorius 
leido ją spausdinti.

Ne kitokia padėtis buvo vo
kiečių nacių okupacijos metu. Iš 
anksto redakcija buvo įspėta 
nespausdinti žydų mokslininkų 
biografijų, o kitų tautų moksli
ninkai,nėšio ją Abraomo ar Do
vydo vardą, buvo kruopščiai ty
rinėjami — reikėjo, remiantis 
vokiškais biografiniais žodynais, 
įrodyti tokių mokslininkų ariš- 
kumą.

Ar galima tokiose, politikos 
apspręstose sąlygose dirbti, ro
dyti spartą, pasiimti atsakomy
bę? Reik manyti, kad ne leng
vesnes sąlygas turi ir Mažoji 
“lietuviškoji” tarybinė enciklo
pedija.

Kur “lietuviškosios” enciklope
dijos lietuviškumas?

Kasgi šioje tarybinėje encik
lopedijoje yra lietuviškiausia ? 
Atidžiai minimą enciklopediją

Šiame numery:
• Dona Muzika.
• Propaganda ir politika.
• Teatrinės kritikos prašmat

nybės ir šių pastangų vėsus 
atoveikis.

• Kompozitorius Darius Lapins
kas apie pirmąją savo operą.

• Penčo Slavejkov eilėraštis.
• Lietuvybės tvirtovė pavergto

je sostinėje.
• Darbai ir metai, pašvęsti li

tuanistikai.
• Kultūrinė kronika.
• Moterų gyvenimas.

PRANAS ČEPĖNAS DONA MUZIKA

pavarčius, drąsiai galima teig
ti, kad joje, greta lietuvių kal
bos dalykų, lietuviškiausi yra 
vandenvardžiai: ežerai, upės, 
bet ir čia su mažu bet..., kadan
gi tarybinėje “lietuviškoj” en
ciklopedijoj visai nerandame lie
tuviškais vardais upių, ežerų, 
kurie yra už okupuotos Lietu
vos sienų, kad nesužadintų lie
tuviuose ‘imperialistinių nusitei
kimų’, todėl visai neįdėti ir Ma
žosios Lietuvos vandenvardžiai 
— nėra Alnos, Gilijos, Gardu- 
vos upių ir kt.

Toji pat ‘taisyklė’ taikoma ne 
tik vandenvardžiams, bet ir vie
tovardžiams. Ir ne dėl paklai
dos, bet dėl “vyresniojo brolio” 
įsakymo nerasite tarybinėje 
“lietuvių” enciklopedijoje įpras
tinių Lietuvos vietovardžių: Aš
menos, Breslaujos, Balstogės, 
Brastos, kuri keičiama į Brestą, 
Gardino, Gervėčių, Horodnicos, 
Augustovo ir kt. Taip pat išlei
džiami Mažosios Lietuvos vie
tovardžiai — Girdava, Gumbinė, 
Įsrutis ir kt.

Okupuotos Lietuvos kaimai 
paminimi tie, kur buvo nelegali 
komunistų kuopelė arba gegu

A. Lietuvninkienė Keramika
Iš Lietuvių dailės studijos parodos 
. . 69 meno galerijoje, Chicago je.. .

žės pirmosios proga buvo iškel
ta raudona vėliava. Antabaltės 
k. (Utenos aps.) tikrai nebūtų 
matęs tarybinės enciklopedijos, 
jeigu ten nebūtų žuvęs jefreito- 
rius (grandinis, mano vertimas) 
D. Čiumakas ir viršila Medvec- 
kis, kuriems yra suteiktas Ta
rybų Sąjungos didvyrio titulas.

Vietovardžiai yra lankstesni, 
kaip vandenvardžiai, ir juos re
dakcija panaudoja propagandos 
reikalui, pvz. Ablingos k., And- 
riejavo vis., išspausdintas toks 
aprašas: “1941 VI 23 vokiški 
fašistai ir vietiniai buržuaziniai 
nacionalistai padegė kaimą ir 
sušaudė 42 gyventojus”. Sušau
dytų tarpe pažymi tik du akty
vistu. Iš tokio aprašo išvada bū
tų tokia, kad “buržuaziniai na
cionalistai sudegino kaimą ir su
šaudė buržuazinius nacionalis
tus”.

Iš tikrųjų, Ablingos kaimo

gyventojai buvo iššaudyti ir kai
mas sudegintas, kada vokiečiai 
ten surado nukautus du savo 
karius. Iš tolimesnės istorinės 
praeities “lietuviškoji” enciklo
pedija rašo apie Auseniškių kai
mą ir dvarą, Vievio apylinkėje, 
kuris 1831 m. esą sudegęs, susi
kovus sukilėliams su caro ka
riuomenės daliniais.

Apie šią vietovę istorinė tie
sa tokia: Auseniškių dvaras ir 
kaimas priklausė V. Matusevi
čiaus, Trakų aps. sukilėlių būrio 
vado, tėvui. Netoliese kaimo su
kilėliai susikovė su rusų caro 
kariuomenės daliniais, kuriems 
vadovavo pulkininkas Verzili- 
nas, pasižymėjęs gyventojų sker 
dynėmis Ašmenoje. Jis, pasi
traukdamas iš kautynių lauko 
ir keršydamas sukilėlių būrio 
vadui, sudegino Auseniškius.

Ir dar vienas pavyzdys, apra
šant Ibėnų kaimą, visai nemini
ma, kad Kauno gubernatorius 
Muravjovas, generalgubernato
riaus Muravjovo - Koriko sūnus, 
1864 m. pasiuntė kariuomenės 
baudžiamąjį būrį į Ibėnus, neto
liese Kauno, kuris kaimą sude
gino, gyventojus išsivarė, vėliau 
juos ištrėmė ir iš Lietuvos. Į

(Nukelta į 6 psl.)

L. Bildušaitė Lino raižinys
Iš Lietuvių dailės studijos parodos, šiandien 7 vai. 30 min. vak. 
atidaromos 69 galerijoje, Chicagoje.

TEATRINES KRITIKOS PRAŠMATNYBES
IR ŠIŲ PASTANGŲ VĖSUS ATOVEIKIS

Pagalbinės teatrinei kultūrai in
tervencijos susikerta su tuščia
vidurės reikiamos hiperbolėmis, 
su naiviais ar archaiškais pasi

reiškimais.
Iš ankstyvesnės išeivijos esa

me paklusniai pasiskolinę, noriai 
perėmę palinkimą į perdedamo 
titulavimo, beribio liaupsinimo 
reklamą, žvaigždžių bei žvaigž
dynų išeiviškose padangėse, ly
giai kaip ir hiperbolėmis skrie
jančių kometų niekad nepristin
ga. Ar tai jau nevirto narciziš- 
kumo skiepijimo epidemija?

Ir debiutantai, ir susendintos 
“vilkės” bei sendinami “vilkai”, 
o ypač iš kitur atkeliavę (!) bū
tinai privalo būti iškelti iki di
džiųjų planetų apimties: garsi
nimo mastas ir tūris siekia kos- 
miškų aukštybių! Šiurpu darosi, 
jog be pritaikyto ir išsamaus 
kosmografijos vadovėlio savųjų 
žvaigždėtų kūnų ir mėnuliukų 
jau ir surūšiuoti nepajėgsime. 
Juokingiausia, jog ir jaunesnių
jų kartos tais žvangėjimais, spin 
dėjimais ima žavėtis; jų trokš
ta, laukia, geidžia! Liga, atrodo, 
užkrečiama arba paveldima.

Lydi mūsuosius žingsnius 
įvairūs kazusai. Sakysim, spran- 
dikaulio be reikalo lenkimas (gal 
vergiškumo komplekso neatsi- 
kratymas ?), nereikšmingomis 
svetimomis nuomonėmis pasigar 
džiavimas (bet čia kita istori
ja, jos verčiau neliesime).

Menuose ypač mėgiamas ar
chaiškas konservatizmas, o gre
ta (kad ir dailėje) laikinomis, 
“madingomis’’ formomis per 
ūmus apsižavėjimas, linkui jų 
lyg ir aklas iš paskos trepsėji
mas. Ar ne to dėka ir specifinė 
kūrybinė apraiška, tautinis sa
vitumas sunkiu sapnu užmiega? 
Tartum, vien tam, kas prieš

ST. MERINGIS

penkias dekadas buvo gyvastin
ga, privalome sentimentus ro
dyti. Arba vien žabalam pamėg
džiojimui esame apsigimę?..

Laimei, esama spinduliuojan
čių išimčių! Kur turinys, kūry
biškoji prasmė nenutolsta nuo 
lietuviškos tikrovės ir kur pra
šneka naujoviškai stiprios išraiš 
kos formos. Šia linkme mūsiškė 
išeiviška beletristika ar tik nė
ra kitų meno šakų avangarde? 
Gal ne pro šalį pridurti, kad 
toji raštija nėra linkusi į hiper- 
bolinės reklamos kosmines to
lumas ar į žėrėjimais apsisvai- 
gimą.

Stabtelkim ties vadinamos 
išeiviškos teatrinės kultūros 
problema. Po reto švystelėjimo, 
sceninis veikimas nukrypo į ap
snūdimą, palinko į primityvius 
niekniekius, į provincišką sko
nį. Prasiskverbia operiniai spek
takliai, jaunųjų pastangos, pro
giniai inscenizavimai, kanadiš- 
kis didesnio ryžto vaidinimas. 
Gi šiaip — ar nuovargio reak
cija, susenėjimo simptomai, ar 
gyvenimiško diktato iššauktas 
stabdžių nuleidimas? O gal gry
nojo, prasmingo sceninio veiks
mo suniveliavimas? Ar į pa
slaugios spaudos puslapius be 
paliovos žvaigždžių neįrašymas? 
Nors žiūrovai pvz. draminių 
spektaklių yra tiesiog išsiilgę!!! 
Klausimas, manyčiau, turėtų bū
ti iškeltas.

Pradėkime nuo sceninio veiks
mo “degalo”: nuo dramaturgi
jos. Suveskime balansą: ką ga
lėtumėm įrašyti į išeiviškus šio
je srity laimėjimus? Regis, de
šimt, o gal ir penkiolika tūks
tančių dolerių dėl pirmenybės 

varžybose JAV-ėse ir Kanado
je tauriai išdalinta. Taip sakant, 
už dramaturgijoje prasiverži
mus ar už tinkamo vaidintojams 
repertuaro parūpinimą (— kas 
ir besupras: konkursai neaiškius 
kėslus rodė, juos dažniausiai 
skelbė nuo tikslo atokios san
daros). Pasekmė? Mūsiškė sce
ninė veikla daugiur nudžiūvo 
gal ir dėl to, kad vaidintojai... 
pristigo repertuaro.

(Nukelta į 2 psl.)

J. Praninskaitė Tapyba (aliejus)
Iš Lietuvių dailės studijos parodos 69 meno galerijoje, Chicagoje.

Besiartinanti Dainų šventė 
duoda mums progos pasi
džiaugti, kad dainavimas yra 
gyvas kultūrinis reiškinys mū
sų visuomenėje. Dainavimas 
yra šakota kultūrinio gyveni
mo apraiška. Kartais jis pasi
reiškia didele asmenine tobu
lybe, savo balsu pasiekiant 
aukštos technikos. Dainavimas 
siejasi ir su instrumentine mu
zika, ją ugdydamas ir ja, kaip 
akompanimentu, naudodamasis 
savo koncertuos. Dainavimas 
glaudžiai siejasi taipgi su po
ezija, irgi naudodamasis jos 
laimėjimais žodine turinio ir 
formos prasme. Bet visi šie pa
sireiškimai yra greičiau tobu
lybės, kurios yra savaimingi 
laimėjimai kultūriniame gyve
nime. Tuo tarpu dainavimas, 
kaip sutartinė meniška žmonių 
veikla, yra pats centrinis dai
nos kultūros pasireiškimas. Ir 
reikia laikyti ne mažu dalyku, 
kad mūsų visuomenėje šios 
veiklos apraiškų bei gerų re
zultatų netrūksta.

Neišaiškinama ir neaprėpia
ma yra žmogaus prigimtis sa
vo nusiteikimų gelmėje. Paim
kime vieną pavyzdį, kurį ypač 
išryškina prancūzų dramatur
gas Paul Claudel. Jam daina
vimas yra ne vien pasilinksmi
nimas; jis jam yra taipgi pa
siekimas didelių mistinių 
aukštumų. Tačiau esmingiau
sia šios aukštumos formulė 
yra labai paprasta. Savo mis
terijoje “Šilkinis batelis’’ jis 
yra įvedęs vieną personažą, 
kurį yra pavadinęs Dona Mu
zika. Ši Dona Muzika čia reiš
kiasi visuose žmogaus gyveni
mo lygiuose: ji yra ir papras
ta kaimietė mergaitė ir kara
lienė. Kartais ji yra iki įkyru
mo naivi, o kartais ji mistiš
kai gili. Ji, būdama karaliene, 
šitaip meldžiasi šaltą žiemos 

vakarą Prahos bažnyčioje: 
“Dieve, tu man davei galią, 
kad kiekvienas, kurs mane pa
mato, užsinori dainuoti. Tar
tum aš jiems visai tyliai taktą 
duočiau”. Praktiški tačiau žmo 
nės gana sunkiai atveria bur
ną dainai. Jie greičiau ją atve
ria ginčams. Tačiau kaip tik 
tada, kai pokalbis nesiseka, 
Dona Muzika duoda šitokį pa
tarimą: “Tas, kuris negali kal
bėti, tegul dainuoja”. Ko rei
kia, kad galėtum dainuoti? 
Reikia nusižeminimo. Dona 
Muzika toliau sako: “Užtenka 
žmogui tik tiek turėti nusiže
minimo, kad jis pradėtų, o vi
si kiti nenoromis pradeda 
klausytis, paskui pritaria dai
nai ir įvyksta taika”.

P. Claudel’iui muzika yra re
ali, bet yra kartu aukštesnės 
realybės — taikos, kuri savo 
ruožtu neša palaimą, simbolis. 
Dona Muzika,turėdama prieš 
akis religinių karų išvargintą 
ir suskaldytą Europą, toliau 
sako: “Virš visų sienų mes 
statome šią žavesio sąrangą, 
kurioje sielos sutinka viena ki
tą gondolose,ir kur vienos aša
ros užtenka jų vienybei. Ne 
mes kuriame Muziką. Ji jau 
yra, ir niekas jos negali išveng
ti. Mums reikia tik jai pasiduo
ti. Reikia tik paskęsti jos pot- 
vynin...” (158—9 psl.)

Kai mes šią vasarą laukia
me Donos Muzikos Chicagoje, 
— t. y. visų lietuvių chorų ir 
jų dainininkų, — kyla klausi
mas, ar mes pakankamai da
rome, kad šie chorai susikurtų 
ir išsilaikytų. Dainų šventė nė
ra visas dainos gyvenimas. Ji 
yra greičiau jo žiedas ar vai
sius. Choras turi būti gyvas 
kasdieninėse pratybose. Dau
geliui dainos mėgėjų tos vaka
rinės pratybos yra tikros ma
žos dainų šventės. Jie mielai 
į jas renkasi. Tačiau neretai 
įvairios kasdienybės sukliudo 
šią pratybų ritmiką. Maži ne
patogumai, ir maži nesklandu
mai, laiku nepašalinti, išauga 
dideliais. Sėkmingesnių mūsų 
chorų praktika yra įrodžiusi, 
kad geriau išsivystė ir sėkmin
giau pasireiškė tie chorai, ku
rie, šalia muzikinės vadovybės, 
turėjo ir gerą visuomeninę or
ganizaciją, arba nuoširdžią iš 
šalies ateinančią globą. Mes, 
žmonės, visada liekame žmonė
mis. Mūsų sambūrių tęstinu
mui išlaikyti daug prisideda 
gerai veikią žaibolaidžiai, ku
rie, susitvenkusią energiją su
geba pakreipti pozityvių užda
vinių kryptimi, tuo būdu su- 
kliudydami jiems virsti ardan
čia jėga.

Chorų pastovumo išlaikymu 
mūsų bendruomenėje turėtų 
kas nors labiau visuomenišku 
būdu rūpintis. Čia būtų pro
gos pasireikšti ir mūsiškiams 
turtingesniesiems. Sudarymas 
tam tikslui didesnių ar mažes
nių fondų padėtų išspręsti 
transportacijos ir kitas prob
lemas. Tačiau ir mes visi kiti 
turime pareigų lietuviškajam

(Nukelta į 2 psl.)
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PREL. P. JURO SUKAKTIS
Rašo JONAS AISTIS

Gražus ir turtingas amžius 
yra viena pačių retųjų žmogui 
teikiamų Dievo dovanų. Ne per
gyvento laiko tarpo ilgumas, 
bet nuveikti darbai daro žmo
gaus gyvenimą vertą ir pras
mingą. Laimingas yra tas, ku
ris tai suprato, kuris kūrybi
niam darbui didesnę savo gyve
nimo dalį paskyrė, nes turtus 
ir kitas tuštybes mirtis sunai
kina ir žmogus nueina užmirš- 
tin, lyg jo niekad čia žemėje 
nebūtų buvę...

Šių metų birželio 16 d. prela
tas Pranciškus M. Juras minėjo 
septyniasdešimt penkerių savo 
amžiaus metų sukaktuves. Jis 
to gražaus metų skaičiaus su
laukia gyvastingas ir veiklus. 
Prelatas pastoviai ir beveik me
todingai savo gyvenimą turtino 
darbais ir pastatė sau pa
minklą, kurio laiko rūdys nesu- 
ės ir pasiliks visiems laikams.

Tie darbai yra platūs ir gau
sūs bei šakoti. Pirmon galvon 
jis yra dvasiškis ir lietuvis, o 
po to, jis yra lietuvis kultūri
ninkas. Taipgi jis yra geras ir 
sumanus nedidelės lietuviškos 
parapijos klebonas, išbuvęs to
je parapijoje beveik visą savo 
kunigavimo laiką. Aktyviai reiš
kėsi bendrame šio krašto lietu
vių dvasiškių ir krikščioniškųjų 
organizacijų gyvenime, dažnai 
būdamas pačiose vadovavimo 
viršūnėse. Rėmė lietuviškas vie
nuolijas, skirdamas joms savo 
sumanumą, laiką ir lėšas. Ta 
labai plati veiklos sritis: daug 
apie tai jo tautiečiai žino ir dar 
sužinos, bet daug apie tai neži
no ir greičiausiai nesužinos, nes 
jis visa tai darė ne tuščios gar
bės ieškodamas, o iš gilaus rei
kalo supratimo ir iš įgimto no
ro aukoti ir aukotis. Už tuos 
darbus lietuviškuose religiniuo
se baruose popiežius Paulius VI 
jam suteikė apaštališkojo pro- 
tonotaro titulą, kuriuo prieš jį 
buvęs apdovanotas tik vienas 
lietuvis prelatas, tai didysis lie
tuvių tautos dainius Maironis.

Kultūriniuose baruose prela
to P. Juro veikla nėmaž nemen
kesnė,o gal net ir didesnė bei 
įspūdingesnė, tik visa bėda, kad 
mūsų tautiečių abejingumas kul
tūros reikalams yra neįsivaiz
duojamas. Jis siekia liaudies 
dainas: mesk, broleli, rašyti, 
imk grėblelį taisyti... Grėblelio 
taisymas yra rimtas ir produk
tyvus darbas, o rašymas yra 
tinginiavimo ir dykaduoniavimo 
sinonimas. Ta ataviška lietu
vio sodiečio galvosena perėjo 
ir į labai dažno mūsų inteligen

Šiame numery:
• Kritiškoji masė.
• Jonas Aistis apie prel. P. Jurą.
• P.E.N. kongresas New Yorke.
• Kaip gimsta nauja opera?
• Lietuvoje lietuvių kalba išstu

miama iš mokslo žurnalo.
• Chicagos moterys menininkės.
• Bažnyčios susirinkimas ir Šven

tas Raštas.
• Violeta ir Olimpija.
• “Kritikuokite tik tai, ką mes 

nurodysime kritikuotino.
• Karo ir tremties dienos.
• Nauji leidiniai ir kultūrinė kro

nika.
• Akademinės prošvaistės.

to arba šviesuolio sąmonę.
Atsimenu, kai pasirodė “Ai

duose’’ mano rašinėlis “Knygos 
— mielosios draugės”, kur, be 
kita ko, esu parašęs; “Pradėjus 
mano paties šeima ir baigiant 
bendruomene, visiems atrodė, 
kad namų apyvokos reikalėliai 
ar laikraštinė terlionė visada 
buvo svarbesnė, negu mano tas 
dvidešimt penkerių (šiandien pa 
sakyčiau: keturių dešimtų) me
tų darbas”, sutikusi p. Magda
lena Galdikienė priekaištavo, 
kaip aš galėjęs taip negailestin
gai pakaltinti savo šeimą ir sa
vo tautą... Man ir šiandien aky
se tasai pokalbis stovi, ir esu 
dėkingas tai garbingai tautie
tei, kad ji šitai pastebėjo, bet 
turiu prisipažinti, kad man ne 
kartą į akis geri ir malonūs bei 
mieli žmonės yra tai parodę ir 
net pasakę, o šitai ar ne lygiai 
buvo žiauru ir negailestinga? 
Esu tikras, kad ir prel. Jurui 
yra ne vienas tą švento nenusi- 
manymo mostą parodęs... Kas 
ir kur mes šiandien būtume, jei 
kultūrininkai visais laikais būtų 
paklusę to nuoširdaus ir blai
vaus liaudies balso...

Grįžtant, manau, nebus pro 
šalį bent bendrais bruožais pa-

Prel. Pranciškus M. Juras

minėti tas kultūrinio gyvenimo 
sritis, kuriose prelatas P. Juras 
reiškėsi: rėmė lietuviškas mo
kyklas (ne vien savo parapiji
nę), rėmė lietuvišką spaudą, lei
do ir tebeleidžia lietuviškas 
knygas, steigė ir aukojo biblio
tekėles, įsteigė archyvą ir tau
totyros muziejų. Nors tie dar
bai yra atlikti lietuvišku mastu, 
bet, sakytume, tai yra daugiau, 
negu eilinės žmogiškosios ener
gijos ir ištekliai siekia. Ir visa 
tai darė diskretiškai, be būgnų 
ir trimitų, lengva ir nerūpestin
ga širdimi, lyg tai būtų t kta 
laisvalaikio žaismas, lyg to lais
valaikio jam būtų buvę per akis 
ir lyg būtų nežinojęs, kaip ir 
kur tą laisvalaikį sunaudoti...

Kultūros rėmimo šaknys yra 
kitur. Tauta, kuri rūpinasi vien 
medžiaginiu gerbūviu ir nesirū
pina kultūors kūrimu, yra pa
smerkta žūti. Kas tatai supran
ta ir žino, aukojasi ir aukoja. 
Žmogus ne viena duona gyvas, 
taip lygiai ir tauta, ir ji viena 
duona nėra gyva...

Exempla trahunt — pavyz
džiai patraukia. Prelatas P. Ju
ras turėtų būti gyvu pavyzdžiu,

Lietuviškasis laisvojo pasaulio jaunimas jau būriuojasi savo kongresam .. Nuotr. V. Maželio

kaip tapti dideliu kultūrininku, 
dideliu visuomenininku ir dide
liu mecenatu, o tuo pačiu pasi
likti pavyzdingu savo pašauki
mo ar profesijos žmogumi.

Nesmagu pirštu rodyti, bet 
faktas lieka faktu, kad dideli 
mūsų tautiečių turtai, didelės 
pinigų sumos nueina, kaip sa
koma, šuniui ant uodegos... Kai 
man tekdavo kadaise praeiti 
New Yorke trečiąja avenue, kur 
tada buvo susispietusios senie
nų parduotuvės, dažnai pagal
vodavau, kad vidutinių pajamų

P. E. N. KONGRESAS NEW YORKE
Birželio 13 d. New Yorko uni

versiteto patalpose prasidėjo 34- 
asis Tarptautinio P. E. N. klubo 
kongresas. Nors niujorkiečiams 
kongresai ir delegatai yra kas
dienis reiškinys, šis rašytojų są
skrydis kelia ypatingo dėmesio.

P. E. N. — pasaulinė poetų, 
dramaturgų, eseistų, redaktorių 
ir romanistų draugija — buvo 
įsteigta 1921 metais Londone. 
Jos pirmininkais yra buvę Mau- 
rice Maeterlinck, H. G. Wells, 
Julės Romains ir Alberto Mora- 
via. Šiandien P. E. N. klubui pir
mininkauja amerikiečių drama
turgas Arturas Milleris, išrink
tas pernai Jugoslavijoje įvyku
siame kongrese.

P. E. N. klubo tikslas yra puo
selėti “pasaulinį susipratimą”, 
ginti išraiškos laisvę, bei ugdy
ti draugystę ir intelektualinį 
bendravimą tarp rašytojų. P. E.
N. klubo nuostatai įpareigoja 
narius "daryti visa, kas įmano
ma rasinėms, klasinėms ir tau
tinėms neapykantoms pašalinti” 
ir išlaikyti “netrukdomą minčių 
ir idėjų perdavimo principą”.

Kuo gi ypatingas New Yorko 
kongresas? Pirmiausia tuo, kad 
jisai čia subūrė gausiausią tarp
tautinę rašytojų grupę bet kada 
istorijoje. Didž oji 500 dalyvių 
dalis atvyko iš Vakarų ir Rytų 
Europos, Afrikos, Pietų Ameri
kos ir Azijos.

Mums P. E. N. klubo sąskry
dis pažymėtinas dar ir tuo, kad 
jame, kaip Tarptautinio egzilų 
centro nariai dalyvauja ir keli 
lietuviai: Algirdas Landsberg s, 
kaip Egzilų centro pirmininkas, 
Henrikas Radauskas ir Stasys 
Santvaras. Kongresui prasidė
jus, tikimasi susilaukti ir dau
giau lietuvių delegatų, o po kon
greso bus imtasi žygių lietuviš- 

lietuvis dvasiškis, inžinierius ar 
gydytojas per dešimt - penkioli
ka metų galėtų surinkti vertin
gą kolekciją ir nuo to visai ne
nukentėtų nei kelionės į Bermu
dų salas ar kitur. Mano galva, 
išsigalintieji to nedaro tiktai dėl 
to, kad nežino, jog tokie daly
kai yra galimi. Žinoma, tam 
reikia truputį lakesnės fantazi
jos ir nusimanymo, tai yra, spe
cialių studijų. Pats laisvalaikis 
būtų įdomus ir patraukiantis.

Prelatas P. Juras, būkite tik
ri, nėra už daugelį lietuvių kon- 

kųjų narių skaičių žymiai padi
dinti.

Latviai ir estai savo P. E. N. 
centrus įsteigė dar nepriklauso
mybės laikais, tad ir New Yor
ko kongrese jie dalyvauja kaip 
tautinės delegacijos. Estų pozi
cijas laiko profesorius Ants 
Oras, žymiausias estų kritikas, 
ir Aleksis Rannitas, lietuvių bi
čiulis, daug prisidėjęs prie lietu
viškosios reprezentacijos P. E. 
N. klube sustiprinimo. Latvius 
atstovauja Helmars Rudzitis ir 
Gunars Salins.

34-asis P. E. N. kongresas itin 
svarbus ir JAV centrui. Pasku
tinysis toksai kongresas New 
Yorke buvo suruoštas 1924 me
tais. Po jo, nežiūrint tokių gar
sių narių kaip Hemingway ir 
Faulkner, JAV centras nubluko 
ir nuslydo nežinomybėn. Kai 
Europoje P. E. N. narystė yra 
prestižo reikalas, JAV-ėse P. E. 
N. klubu tesidomėjo saujelė ra
šytojų. Arthur’o Miller’io išrin
kimas P. E. N. pirmininku per
nai buvo svarbi injekc ja JAV 
centrui, kurio ateitis daug pri
klausys nuo šio kongreso pasi
sekimo.

New Yorko kongrese bus ke
lios tuščios stebėtojų kėdės, ku
rias turėjo už!mti sovietų dele
gatai. Sovietinis požiūris į P. E. 
N. klubą keitėsi beveik kasmet. 
Kadais Maskva buvo prakeiku
si P. E. N. klubą, kaip buržua
zinės reakcijos židinį. Prieš ke
lerius metus Europoje buvo 
įste:gta tarptautinė rašytojų or
ganizacija COMES, kurioje vy
ravo “pažangūs autoriai” ir ku
ri paskelbė, kad kiekvienas anti
komunistinis rašytojas esąs 

fratrų nei turtingesnis, nei tu
rįs daugiau laiko. Bet jis gebė
jo savo laiką ir savo kuklius iš
teklius gerai ir kultūringai pa
naudoti. Nenuostabu, kad Baž
nyčios galva jį pagerbė apašta
liškojo protonataro titulu, o jo
jo miesto majoras paskelbė 
“Prel. P. Juro dieną” jo gimta
dieniui.

Ilgiausių metų! Ilgų ir našių 
metų, Prelate, ilgų ir kūrybin
gų metų, neprarandant giedrios 
nuotaikos ir jaunuoliško entu
ziazmo !

Musų specialaus korespondento pranešimas

“fašistas”. (Pagal tąją dialek
tinę logiką fašistu būtų ir gar
susis italų romanistas Ignazio 
Silone, kovojęs prieš fašistus.)

Tačiau COMES organizacijai 
nepavyko užtemdyti P. E. N. 
garso ir įtakos. Sovietai vėl pra
dėjo žiūrėti į P. E. N. klubą mei
lesnėmis akimis, nežiūrint P. E. 
N. protestų prieš rašytojų kali

Rockefellerio Centro New Yorke detalė. Nuotr. R. Kisieliaus

KRITIŠKOJI MASĖ
Už kelių dienų — Pasaulio 

lietuvių jaunimo kongresas. 
Chicagon atvyks seniai laukti 
svečiai iš keturių kontinentų. 
Ką kongreso dalyviams galė
tume palinkėti?

Pirmiausia, linkime, kad jie 
savo tarpe gerai susipažintų, 
kad pajustų bendruomeninį ry
šį. Lietuviškoji bendruomenė 
visai kitaip kongrese gali atro
dyti, negu į ją žvelgiant iš sa
vo kolonijos.

Norėtume, kad dalyviai kon
grese išgirstų ką nors naujo, 
nes jaunai dvasiai minčių rei
kia taip, kaip jaunam kūnui 
reikia mėsos. Linkėtume, kad 
kongreso jaunieji dalyviai ne 
tik klausytų, bet ir galvotų ir 
savo nuomonę drąsiai pasaky
tų.

Linkėtume, kad iš kongreso 
į namus dalyviai grįžtų trupu
tį gyvesni, judresni, negu į jį 
atvažiavę. Kaip norėtųsi tikėti, 
kad didelis kongreso dalyvių 
būrys bus ta kritiškoji masė, 
kuri gali palaikyti branduolinę 
reakciją — kad dalyviuose už
sidegusios nors ir mažo entu
ziazmo kibirkštėlės bus drau
gų palaikomos ir į kaskart di
desnę liepsną įpučiamos.

nimą Sovietijoje. Pereitų metų 
kongrese Bled mieste, Jugosla
vijoje, dalyvavo taipgi gausi so
vietų delegacija. Keletas sovie
tų rašytojų (Leonid Leonov, 
etc.) buvo jau žinomi Vakaruo
se kaip tikri menininkai ir savo 
laikysena bei pareiškimais jie 
padarė teigiamą įspūdį. Buvo 
užmegztos derybos apie sovie-

Kaip apsaugoti tas kibirkštė
les nuo to šalto vėjo, kuris va
dinasi bejėgiškumas, abejingu
mas? Mums atrodo, kad entu
ziazmo kibirkštis nebijos vėjo, 
jei kongreso dalyviai savyje 
matys kūrėją, o ne stebėtoją. 
O kūrėjų mums labai reikia, 
ypatingai tų, kurie kurtų gy
vuoju lietuvišku žodžiu. Po 
kongreso kviečiame jaunimą 
prie rašto: tuos ryšius, kuriuos 
užmegsite Jaunimo kongrese, 
palaikykite per lietuvišką spau 
dą; savo troškimus, savo vil
tis išsakykite eilėraščiuose; sa
vo įžvalgą, kuo yra žmogus ir 
kuo jis galėtų būti, išliekite be
letristikoje. Norėtume atkreip
ti dėmesį į premijas, kurios 
kaip tik jaunimo kūrybą nori 
skatinti. Skautai skelbia kon
kursą parašyti laužo progra
mai. Žurnalas “Ateitis” kviečia 
visą lietuviškąjį jaunimą daly
vauti jaunosios kūrybos kon
kurse, kurio premijoms skiria
ma šeši šimtai dolerių.

Į Jaunimo kongresą einame 
su didele viltimi, kad po ope
ros, paskaitų ir darbo posė
džių kūrybinės žiežirbos iš
šauks energija verdančią re
akciją jo dalyvių kritiškoje 
masėje. A. L.

tinio P. E. N. centro (ar cent
rų) įsteigimą.

Kai sovietų įstojimas į P. E. 
N. atrodė jau beveik užtikrin
tas, sprogo Siniavskio - Danie
liaus bomba. P. E. N. vadovybė 
bematant pasiuntė Maskvon 
griežtą protestą, ir netrukus P. 
E. N. klubo generalinis sekre
torius David Carver nuvyko 
Maskvon, tikėdamasis gauti so
vietų rašytojų paramos kalina
mųjų bausmei sušvelninti. Šį 
sykį jį sutiko “stalinistiniai” So
vietų draugijos pareigūnai, ku
rie atsisakė paremti jo pastan
gas. Vienas jų net pareiškė, jog 
jis laikąs Siniavskio ir Danie
liaus bausmę per švelnia. P. E. 
N. atstovas tada pareiškė, jog 
tokiomis aplinkybėmis sovietų 
priėmimas į P. E. N. klubą bū
siąs beveik neįmanomas.

Nežiūrįnt santykių atvėsimo, 
P. E. N. klubas pakvietė į New 
Yorko kongresą stebėtojais ei
lę žinomų sovietų rašytojų, 
įskaitant romanistą Fediną ir 
poetą Voznesenskį. Po ilgos per
traukos Maskva paskelbė atsiu
sianti šešis stebėtojus. Jų tarpe 
nebuvo nei vieno P. E. N. pa
kviestojo. Visi šeši, įskaitant 
"stą Johannes Semper, buvo ti
pingi literatūriniai politrukai, 
mažai kam žinomi net Sovieti
joje.

Tuo sovietinis P. E. N. epizo
das dar nesibaigė. Pora dienų 
prieš kongreso atidarymą New 
Yorke iš Maskvos buvo gauta 
telegrama, kad stebėtojai neat- 
vyksią.

Tokioje atmosferoje New 
Yorke prasideda P. E. N. Kon
gresas, apie kurį plačiau atei
nančiuose “Draugo” kultūrinio 
priedo numeriuose.

P. K.
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TAI PRASIDĖJO PRIEŠ ŠEŠIS 
ŠIMTUS METI!...

DOMAS JASAITIS

“Kryžiuočiai atima iš mūsų 
vilną ir pieną, geria mūsų krau
ją, mėsą nuo kaulų nuėda’’ (Že
maičių skundas prieš kryžiuo
čius)... “Nes ji tada jau buvo 
Lietuva... Tiek kartų deginta — 
ir nesudeginta... Tiek kartų šau
dyta — ir nesušaudyta” (J. 
Marcinkevičius, “Kraujas ir pe
lenai”).

Tai du mūsų tautos tragedi
jos aktai. Juos skiria šešių šim
tų laikotarpis. Bet pagrindiniai 
jos vaidintojai nesikeičia. Jie 
yra lietuvių tauta ir kryžiuočiai 
— vis tiek ar su kardu, kurio 
rankena buvo kryžius, ar kurių 
vėliavose raitėsi kabliuotas kry
žius, ir Maskva — vis tiek ar 
caristinė — dvigalvio aro, ar ko
munistinė — raudonosios žvaigž 
dės.

Okupuotos Lietuvos rašytojo 
Justino Marcinkevičiaus poemo
je “Kraujas ir pelenai” randa
mi pasmerkimai, taikyti ne tik 
senoviškiems ar naujoviškiems 
kryžiuočiams, bet ir dabartinei 
Lietuvos pavergėjai — Sovietų 
Rusijai. Ir vienų ir kitų nusikal
timai padaryti mūsų tautai šau
kiasi dangaus keršto. Budinti 
prie Pirčiupio žudynių vietos 
skulptoriaus Jokubonio sukurta 
Motina yra Madona be Kūdikio, 
nes jj atplėšė nuo jos krūtinės 
moderniški tautžudžiai — naciai 
ir komunistai — yra Lietuva 
be laisvės.

Ne “tūkstančiai motinų šau
kia, ne tūkstančiai neapykanlų 
vienose lūpose”, kaip byloja 
Marcinkevičiaus, bet visos lie
tuvės motinos, visa lietuvių tau
ta tai daro, nes Sovietų Rusija 
pavertė visą mūsų žemę didžiuo
ju Pirčiupiu. Norėdami savo ma
sines žiaurybes nuslėpti nuo 
laisvojo pasaulio akių, jie išga
beno šimtus tūkstančių mūsų 
žmonių lėtai mirčiai j savuosius 
Pirčiupius Vorkutoje, Sibire, 
Arktikoje, kur viršijantis žmo
gaus jėgas prievartos darbas, 
marinimas badu ir speigas su
stabdo kenčiančių ir kankina
mų lietuvių širdies plakimą. Už 
ką? Ar už tai, kad lietuvė Mo
tina rymodama svajojo:

O, kaip norėtųsi be galo
Kad ir ant žemės, kaip ant 

stalo,
Kvepėtų duona, ne mirtim.
Kad kožną rytą, saulei tekant, 
Visi girdėtų dalgį plakant 
Ir patikėtų ateitim...

Taip gražiai ir tokiomis ilge
singomis spalvomis Marcinkevi-
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čius nupiešė nepriklausomos 
Lietuvos lietuvio realų gyveni
mą ir nuotaiką... Dabar okupuo
toje Lietuvoje jau kitokia tik
rovė...

Sovietų Rusija, okupavusi 
Lietuvą 1940 m. ir pakartotinai 
vėl tai įvykdžiusi 1944 m., įve
dė kraštutinę, smurtinę bau
džiavą. Pravieniškiai, Petrošiū- 
nai, Lankeliškiai, Kretinga, Ra
seiniai, Telšiai — Rainių miške
lis, Panevėžys, Rokiškis kalbės 
amžinai apie ten padarytas ma
sines lietuvių žudynes ir pri
mins S. Rusijos vilkišką “drau
giškumą’’ Lietuvai, primins 
klastingas savitarpinės pagal
bos sutartis, kurias ji kaip kil
pą užnėrė mažoms kaimyninėms 
tautoms.

Bet ko kito buvo galima tikė
tis, kai istorija rodo, jog Mask
va, jau šimtmečius smaugdama 
savo kaimynus, pavergė kelioli
ka stambesnių tautų ir kelias
dešimt mažesnių tautinių viene
tų. Tačiau nė vienai iš jų neat
nešė nei laimės, nei laisvės, ne
praturtino jų tautinės kultūros 
ir, dažniausiai, nepakėlė net me
džiaginės gerovės. Ir Lenino ne
va humaniškumu aidįs posakis 
— “Mes turime sulaužyti seną 
ir kruviną praeitį, kada kapita
listų ir prispaudėjų Rusija bu
vo kitų tautų budelis” — buvo 
tik apgaulės kaukė, po kuria 
yra paslėpti visi komunistų pa
prasti ir iškilmingi pažadai. Le
ninas, įsitvirtinęs Kremliuje, nu
ėjo pirmtakų carų pramintais 
keliais. Visą okupuotą šalį už
liejo tautžudystės banga, kurios 
padarytas pasekmes riteriškas 
kardinolas R. Cushingas atvaiz
duoja su lakonišku tragizmu ši
taip: ‘“For almost twenty years 
practically every Lithuanian fa-

Juozas Kapočius, Lietuvių Enciklopedijos ir Encyklopedia Lituaniea 
leidėjas. Nuotr. R. Kisieliaus

J. Grabošas
Iš kongresinės jaunųjų lietuvių dailininkų parodos Jaunimo

mily, has refugees and escapees 
in foreign lands, its loved ones 
in prison and jails and its mar- 
tyrs in heaven”.

Stalinas stengėsi visoje pilnu
moje įvykdyti Muravjovo - Ko
riko, mirtimi dvelkiantį įsaky-

TEBŪNA IŠTARTA : TAIP !
Neatidėliotiną darbą jau reikia pradėti

Tenka kartotis, reikia dar 
kartą priminti, gal net pravers
tų garsiau šūktelti, kada mūsų 
intelektualus apima vasariškas, 
atostoginis mieguistumas ir no
ras nevarginti savęs, apie nieką 
nebegalvoti, atostoginėn nirva- 
non pasinėrus... O vis dėlto net 
ir vasaros karščiuose reikia sku
biai priminti, kad mes patys 
sau turime pasitarnauti, kelda
mi savo protėvių labai labai se
ną ir gražią praeitį su pasaulio 
nežinion užkastais dideliais kul
tūros turtais. 

mą; "Rasplastat Litvu” (Išda
rinėti Lietuvą).

Visa Mažoji Lietuva tapo di
dele, kankinių krauju apšlakš- 
tyta aikšte — lygumų Kalvari
ja, kurioje raudonieji inkvizito
riai vykdė smurtą ir kerštą, nė 

DR. P. MAČIULIS neatidėliotina pareiga išleisti ir 
įteikti. Kad ir nebuvo visai 
bergždžiai praleistos pastarosios 
dvi dekados, šis tas žurnalų ar 
knygų pavidale yra išleista ang
liškai, tik visi tie dalykai yra 
daugiau sporadiniai, prasklei- 
džią vieną kitą mūsų kultūros 
šakelę, o reikia išeiti visu už
moju, parodant visus tuos be
galinius turtus, kurių ir karšti 
ir šalti priešo ginklai lig šiol ne
pajėgia sunaikinti.

O kol Lituanistinės Enciklo
pedijos jokia svetima kalba ne
turime, negalime per daug ir 
pykti, kai kitataučiai ir be blo
gos valios, tik nerasdami šalti
nių, savo vadovėliuose apie mus 
rašo; gyventojų — penki mili
jonai, religija — protestantų, 
kalba rusiška?!.

Grįžtant pire sumanymo tal
kos būdu išleisti Lituanistinę 
Enciklopediją anglų kalba, ly
giai kaip ir kitą informaciją 
svetimomis kalbomis apie mūsų 
kraštą ir jo vietą pasaulio kul
tūrų margumyne, reikia įsidė
mėti vieną kartą ir visiems lai
kams, kad šitokios kovos prie
monės veikia taikliau ir efekty
viau, negu grubių nukariautojų 
šūviai.

Lietuvių Enciklopedijos leidė
jas Juozas Kapočius lietuvių vi
suomenės lig šiol neapvylė, jo 
duotas žodis tesėtas. Didžioji 
Lietuvių Enciklopedija prie pa
baigos. O Lituanistinę Enciklo
pediją anglų kalba yra užplana
vęs išleisti per penkerius metus, 
sutelkiant visą turimą informa
ciją apie Lietuvą ir lietuvius še
šiuose jos tomuose. Tačiau vie
nas J. Kapočius tokio darbo ne
gali apsiimti be susipratusių lie
tuvių talkos — prenumeratos, 
kuri darbo pradžiai būtina. Tad 
lemiamas žodis priklauso kiek
vienam iš mūsų. Neatidėliotina 
Lituanistinės Enciklopedijos pre 
numerata tebūna ištartas didy
sis žodis — TAIP.

Visa tai reikia atskleisti pa
sauliui pirštu prik'šamai ir pa
sakyti, kad Lietuva XIII-me am
žiuje užsklendė mongolams ke
lią į Vakarų Europą ir dviejų 
amžių laikotarpiu buvo sulaikiu
si vokiškojo ordino veržimąsi į 
Rytus. Nors ir labai pavėluotai 
mūsų pareiga dabar parodyti 
pasauliui amžiais susiklosčiusią 
lietuvių kultūrą, atidengiant 
jam mūsų liaudies puoselėtą ly
rinį lietuvių tautosakos grožį; 
priminti pirmą knygą, išleistą 
daugiau kaip prieš keturis šim
tus metų gimtąja kalba; at
skleisti lietuvio sielos išgyveni
mus tautodailėje; parodyti bū
riškos buities Homerą Kristijo
ną Donelaitį bei nušviesti visą 
nūdienę lietuvių tautos kūrybi
nio darbo ir pastangų laisvei at
gauti panoramą!

Šitai padaryti mums būtina. 
Ir ne vien tiktai šiai dienai, bet 
ir nemariam tautos vardui atei
ties amžiuose užtikrinti. Niekas 
nebeateis mūsų ieškoti — patys 
turime ir privalome pasisakyti, 
kas buvome, kas esame ir kuo 
norime būti ateityje. Ypatingai 

šiuo metu, kada laiko atneštos 
svetimos drumzlės visokiais ke
liais ir būdais stengiasi mūsų 
tautą užtroškinti, uždusinti.

Nepajėgdami atsispirti prieš 
tiesioginį okupanto prievartos 
ginklą, panaudokime kitą — 
dvasinį, kultūrinį ginklą apginti 
savo tautos istorinei vertei. Mi
lijonams pasaulio žmonių pra
kalbėkime jiems suprantamu 
būdu. O tai gali padaryti tik Li- 
tuan'stinė Enciklopedija anglų 
kalba, nes ją pasaulyje vartoja 
penki šimtai milijonų žmonių!

Plačiosioms žmonių masėms 
ir kultūrinėms institucijoms su
prantama kalba tokį informaci
nį šaltinį kaip Lituanistinė En
ciklopedija šiandien mums yra

Įvairenybės 
centre, Chicagoje.

Dievo įstatymų, nė žmonišku
mo dėsniu nesutramdytomis 
priemonėmis. Anot Maironio, 
ten padangėmis raitėsi dūmai. 
Tai pleškėjo liepsnose ir virto 
pelenais lietuvio ūkininko pra- 

(Nukelta į 5 psl.)

DIDŽIOJI TAUTINĖ SAVAITĖ
Ar kada taip buvo? Ar ka

da taip bus? Tuo pačiu savait
galiu, toje pačioje vietoje ir 
viso laisvojo pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas, ir Ameri
kos - Kanados lietuvių dainų 
šventė, ir lietuviškosios operos 
premjera, ir pasaulio lietuvių 
jaunimo stovykla, ir tos pat 
apimties lietuvių jaunųjų daili
ninkų paroda ir kt. Tokiu ūgiu 
ir tokiu pločiu visa tai mū
sų išeivijoje atsitinka pirmą 
kartą. Kliūtis ir abejingumą 
nugalėjus, Dieve duok, kad tai 
nebūtų pirmas ir paskutinis sy
kis, bet kad tai būtų tik pra
džia virtinės panašių užmojų 
ir panašių, pasitikėjimą savimi 
liudijančių reiškinių.

Dabartinėse mūsų išeivijos 
sąlygose šitokio masto periodi
niai lietuviškosios visuomenės 
stuktelėjimai yra būtini ilgų 
distancijų kultūriniam, politi
niam ir visuomeniniam bėgi
mui. Tai gyvybiškas kvapo pa
laikymas, siekiant laimėjimo 
baigmės — Lietuvos laisvės.

Dabartyje ir ateityje šitokie 
darbo, kūrybos ir iškilmės pe
riodiniai mazgai tikriausiai tu
rės atlikti išeivijoje panašią 
misiją, kokią vyresniojoje kar
toje atliko didieji organizacijų 
seimai, kokią pokario metais 
atliko naujų ateivių banga, už
degdama naują ryžtą ir pūste
lėdama šviežio vėjo gūsius.

Pagaliau šitokios, pasakytu
me, didžiosios tautinės savai
tės mums visiems duoda pro
gos atsiplėšti nuo metų metais, 
gal būt, net įgrisusios lokali
nės ir “šeimyninės” mūsų veik
los. Tokiose dienose pačia ge
rąja prasme mes pamirštame 
ir kartų skirtumus, ir įvairių 
organizacijų bei partijų narys
tes, ir Bendruomenes, ir Al
tus, ir Vlikus, jaučiamės ku
pini vien tik to paties tautinio 
jausmo, jaučiamės nešami to 
paties likiminio, visus lietuvius 
apjungiančio sriauto. Tokiu 
momentu ši didžioji tautinė 
atgaiva yra neišsemiamas ener 
gijos šaltinis ir paskiram šven
tės dalyviui, ir organizuotai vi
suomenei, ir įvairias funkcijas 
atliekantiems veiksniams, kai 
po to kasdienybėn grįžtama 
atsišviežinus, naujos patirties 

Projektuojamos Encyklopedia Lituaniea modelis. Nuotr. R. Kisieliaus

ir naujų įspūdžių perpildyta 
dvasia.

Tikime, kad viso to bus aps
čiai pergyventa ir Dainų šven
tėje ir Pasaulio lietuvių jauni
mo kongrese, kur kiekvienas 
jausis kaip šeimininkas ir kaip 
svečias, įpareigotas ir įsiparei- 
gojantis.

Betgi nereikėtų iš anksto įsi
kalbėti, kad visos didžiosios 
tautinės savaitės dienos jau 
turi būti vien šventas ir iškil
mingas Pakylėjimas, šviesus, 
be jokio šešėlio. Tai jau būtų 
įkūnyta, tur būt, dar niekieno 
nepasiekta tobulybė. Tačiau, 
jeigu mokėsime pasidžiaugti ir 
atskiromis šviesiomis detalė
mis, o taipgi pastebėti ir šešė
liuotąsias vietas ir iš to pada
ryti išvadas ateičiai, tai jau 
bus gana daug.

Jaudinančių momentų jau 
apstu ir įvykių išvakarėse. Sa
kysim, miela buvo stebėti, kai 
tik susitikęs Argentinos ir 
Australijos lietuvių jaunimas 
vienintele tarpusavio susižino
jimo priemone teturėjo dar gy
vą ir skambią lietuviškąją kal
bą. Bet dar mieliau būtų, kad 
tam pačiam jaunimui lietuvių 
kalba būtų ne tik reikale bū
tina susižinojimo priemonnė, 
bet ir tautinės savigarbos de
monstracija visada, kada tik 
lietuvis susitinka su lietuviu. 
Neabejojame, kad jaunimo ne
truks kongreso pramogose. Bet 
dar įspūdingiau būtų, kad jo 
būtų taipgi sklidina ir kongre
so paskaitose ir simpoziumuo
se, nes panašiuose atvejuose 
praeityje būta ir tam tikrų nu
siskundimų.

Negalima peikti vyresniųjų 
dėl rūpesčio jaunąja mūsų kar
ta. Bet dar labiau vyresnieji 
būtų pagirtini, kad šiomis die
nomis parodytų šiltą dėmesį to 
jaunimo pastangoms ir atsi
lieptų kvietimui atsilankyti į 
operos premjerą, į baigminį 
banketą, į simpoziumus ir į ki
tus kongreso darbus.

Na, o visus apjungianti Dai
nų šventė tebūna šios didžio
sios savaitės vainikas, kuriame 
kiekvienas privalome būti, jei
gu jau ne žiedu, tai bent gyvu 
ir žaliuojančiu lapeliu.

k. br.


