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KAI MENAS JUNGIA
Kongresinė jaunųjų dailininkų paroda

KAZYS BRADUNAS

JAUNYSTĖ

*

Tavęs negjĮsdina pavojai 
Ir nesulaiko nė mirtis — 
Viską pamynusiai po kojy 
Žygiuoti — tavo tiaskirtis.

Laisva, ugninga, nežabota 
Kliūčių, jaunyste, nežinai. 
{ ateities žavingus plotus 
Pirmyn veržiesi amžinai.

Kas tau išdrįs pastoti kelią? 
Kas tau negalima atras?
Tave sparnai padangėn kelia 
Prieš sūkurius ir prieš audras.

Eini, lyg užtvankas išvertę 
Įtūžę srovės vandenų, 
Ir šluoji visa, kas neverta, 
Ir rauni viską iš šaknų...

Nešies krūtinėj meilės ugnį 
Ir josios šilimą skleidi — 
Žiedų, viršūnių ir bedugnių 
Gilius atodūsius girdi.

Veržiesi laimėli, grožbi, gėrin 
Visa jaiuiyste ir drąsa — 
Tau vis slcaisčiai akyse žėri 
Vilties viliojanti šviesa.

Tau visata krūtinėj tvinksi — 
Tu josios žiedas išdidus — 
Greičiau palūši, nei palinksi, 
Kovodama prieš pančius ir ledus.

kimo. “Tu nieko negirdi” — šil
ta dviejų veidų studija, net su 
istorinės perspektyvos kvapu, 
lyg būtų Verlain’o ar Baudelai- 
r’o poezijos iliustracija.

Istorinė ir pirmakartinė lais
vojo pasaulio lietuvių jaunųjų 
dailininkų paroda Chicagoje. 
Eksponatai nebetelpa įprastinė
je Čiurlionio galerijoje. Reikia 
pačios didžiosios Jaunimo cent
ro salės. 37 dailininkai iš pen
kių kraštų. Tapybos, grafikos 
ir skulptūros išstatyta per 70 
darbų.

Nors kiekvienos parodos es
mė, o ir recenzijos taikinys, yra 
pačių eksponatų vertė, jų ori
ginalumas, jų forminis išradin
gumas bei išrasto tobulas išbai
gimas ir idėjinis kūrybos krū
vis, tačiau šį kartą negalima iš
kęsti pirmiausia nepasidžiaugus 
tuo, ko ne vienoje individualio
je, o ypač kolektyvinėse parodo
se vis ir vis pasigesdavome. Pa
čios parodos patalpų atitinka
mas paruošimas, paveikslų ir 
pastovų neatkištinis išdėstymas 
mūsuose parodų rengėjų vis bū
davo laikoma antraeiliu dalyku. 
Todėl nestokojome parodų, api
pavidalintų neskoningai ir tik 
apgraibomis, šį kartą dėl to nie
ko prikišti negalima. Paroda 
įforminta neblogiau kaip pana
šiais atvejais padaroma Chica
gos Meno institute. Negėda jon 
vestis ir užsienietį kongreso da
lyvį ir net išlepinto skonio me
no bičiulį amerikietį. Chicagos 
lietuvių jaunųjų dailininkų klu
bui ir parodos techniškajam or
ganizatoriui dail. Alg. Trinkū
nui už tai reikia skirti nemaža 
kreditų.

Prieš darydami kokias nors 
visą parodą apibendrinančias iš
vadas, bent vienu antru sakiniu 
žvilgterėkime į kiekvieno daili
ninko duoklę šiai kongresinei 
reprezentacijai.

Skulptorius Petras Aleksa 
(JAV), ankstesnėse parodose 
neblogai užsiangažavęs kaip iš
baigtos ir subtilios formos 
skulptorius, šį kartą nuo for
minių problemų nusigręžė ir pir
menybę atidavė idėjiniam išsi
sakymui. “Raudonoji tiesa” su 
savo kaukolėmis pažodžiui iš
skaitoma kiekvieno žiūrovo, bet 
tikro skulptūrinio sprendimo pa
čiame užmojuje pasigendame.

T Marija Ambrazaitienė (JAV), 
pastaruoju laiku įnikusi litogra- 
fijon, šioje parodoje vėl patei
kia akį patraukiančius darbus. 
Apvaliame plane įrėmintos “Pie
nės” įgauna kone simbolinę 
prasmę, kai žmonių veidai drau
ge su peržydėjusių pienių pūku 
lygiai bus nupūsti likimo dvel-

Šiame numety.
• Jono Aisčio “Jaunystė”.
> Kongresinė jaunųjų dailinin

kų paroda.
Vyto Valaičio nuotraukų pa
roda.
Žmogaus dainos ir jo balso 
menas.
J. Savojo novelė “Laikrodis”. 
Lietuvių gimnazija Muenche- 
ne.
Monografija apie Los Ange
les lietuvių parapiją.
Kultūrinė kronika.
Spygliai ir dygliai.

Dalios Ancevičienės (JAV) 
“Natiurmortas” yra įdomiam 
kubizmo ir pointilizmo susilieti
me laimėtas impresionistinis pa
veikslo sprendimas spalviniu at
žvilgiu pusėtinai pavykęs. “Pal
mės pajūryje” — šaltų, pasa
kytume, petrikoniškų, spalvų di
namika, kai medžiui reikia at
sispirti uraganiškai vėjo ir van
dens stichijai.

Kaip kanadietei ir tinka, Da
nutės Aneliūnaitės (Kanada) 
“Jūros krantinė” dvelkia šaltu 
ir miglotu šiaurietiškumu. Tai 
peizažo tapymas abstrakčioje 
formoje, nesuklumpant net ir 
ant gana pavojingos kampinės 
kompozicijos. Dailininkės grafi
ka “‘Žemė erdvės vėžėse” plonų 
linijų brūkšniais sučiumpa sun
kaus, bet nesulaikomo judesio 
akimirką. Tai lyg Žemės kelio
nė aklinu tuneliu, iškastu jai 
visatos gelmėse.

Nijolė Banienė (JAV) žiūro
vą maloniai nustebina nauju sa
vo posūkiu. Iš ankstesnių, sen
timentaliai saldžių temų ir for
mų dailininkė šį kartą metasi 
į grynąjį abstraktą, tegu ir pa
vadindama paveikslą “Moteri
mi”. Naujas žingsnis visada svei 
kintinas, bet tik kad jis būtų iš
šauktas vidinio savo dvasios iš
sisakymo, o ne teoretinio spren
dimo. Ar šį kartą žengtas nau
jas žingsnis yra tikrasis Banie
nės kelias, dar parodys ateitis.

Birutė Bulotaitė (JAV) paro
doje reiškiasi kaip grafikė. ‘‘Rai 
džių karo” abstrakčią kompozi
ciją sugyvina raidžių dinamiš
ka ekspliozija. Abstrakcija čia 
praranda savo nebylumą, o tie
siog prakalba žmogiškuoju bal
su. Graviūra “Slogutis” linijos 
elegancija ir jai kontrastuojan
čia košmarinių šašų pynė tiks
liai pasiekia norimą išgauti 
efektą juoda - balta galimybėse.

Kristinos Bulotaitės (JAV) 
laisvas ir neiškankintas spalvos 
tepimas ypač malonus “Kūniš
kame etiude”, čia laisvai tarp 
juodų rėmų užmestas mėlynas, 
baltas spalvos lopinėlis ir pilkos
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Tave sparnai padangėn kelia
Prieš sūkurius ir prieš audras. (Jonas Aistis) Nuotrauka Vyto Valaičio

4fe/7č gyvenimui ir žmogui
Vyto Valaičio nuotraukų paroda Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese

Praėjusį šeštadienį Jaunimo 
centre, Chicagoje, atidaryta ir 
birželio 30 iki liepos 5 dč per
kelta į Conrad Hilton viešbuty 
(Normandie Lounge) Vyto Va
laičio pomirtinė nuotraukų pa
roda, surengta jo žmonos Van
dos ir kun. Alg. Kezio, SJ, yra 
viena iš labiausiai akį ir širdį 
patraukiančių Jaunimo kongre
so atrakcijų.

Tragiškai žuvęs talentingasis 
Vytas Valaitis ir buvo tos mū
sų kartos atstovas, kuri šiomis 
dienomis Chicagoje švenčia sa
vo pasaulinį kongresą. Vytas 
Valaitis savo, kaip nuotraukas 
menininko, karjerą pradėjj kaip
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tik lietuviškojo jaunimo spau
dos puslapiuos — “Ateityje” ir 
kitur. Tačiau didžiuliam jo ta
lentui greitai reikėjo daugiau 
ei dvės ir platesnių galimybių. 
Pastangos ir laimėjimai sekė 
vienas po kito, ir Vytas Valai
tis netrukus tapo tokio masto 
nuotraukos menininkas, kuriam 
buvo jau atviri visi šio krašto 
rinktinių žurnalų puslapiai. Tai 
bene pirmas lietuvis, šioje sri
tyje įkopęs į tokias aukštumas.

Tačiau iškilioje tarptautinėje 

ir amerikiečių visuomenėje Va
laitis nepasimetė ir neatitrūko 
nuo lietuviškojo kamieno. Visur 
ir visada ir po didžiausią garsą 
įsigijusiomis nuotraukomis jis 
buvo aiškus Vytas Valaitis. Jau
nimo kongreso rėmuose vyks
tanti, mūsų tarpe bene pirmą 
kartą tokios didelės apimties jo 
nuotraukų paroda yra prasmin
gas menininko liudijimas lietu
viškojo savo vardo, plačiai ži
nomo nuotraukos mene.

Vyto Valaičio karjeros kelyje 
mums krinta akysna dar ir tai, 
kad jis į didelį garsą prasiver
žė ne kokiomis publikai patai
kaujančiomis savo nuotraukų

Tai niekas, niekas tavo narso, 
Jaunyste, nai nepažabos — 
Tavo galybei, mostui, garsui 
Nėra pasaulyje ribos...

Tu visada eini vis priekin, 
Vis ateitin akis keli — 
Gyvenimą ir mirti niekint 
Viena tu žemėje gali.

Laisva, ugninga, nežabota 
Kliūčių, jaunyste, nežinai 
Į ateities žavingus plotus 
Pirmyn veržiesi amžinai...

temomis, ne pigiu ar vulgariu 
masių gaudymo masalu, bet tik
ruoju menu, užgriebiančiu gy
venimo kasdienybę ir patį žmo
gų su meile ir širdies šiluma.

Šitai yra labai akivaizdu ir 
kongresinėje parodoje. Gyveni
mas ir žmogus yra dvi pagrin
dinės, viena su kita susipynu- 
sios Vyto Valaičio nuotraukų 
temos.

Žiūrovą jaudina Vyto Valaičio 
iš užmiršimo viešumon ištrauk
tas mažasis, pilkasis ir kenčian
tis žmogus. Neturtingųjų bakū
žės, rūpesčių pilni žmonių vei
dai, linksmi, o tuo pačiu dar la
biau tragiški liūdnos realybės 
nesuvokime, vaikai yra mėgia-' 
ma Valaičio tema.

Nesvetimi Valaičiui ir minios 
motyvai. Vienur ji rami, lau
kianti ir stebinti, policininkui 
tingiai žiovaujant, kitur ji šau
kianti ir ūžianti, reikalaujanti 
laivės pavergtiesiems.

Su lygia meile Valaitis studi
juoja ir aną pilkojo, mažojo 
žmogaus veidą ir genijaus, pa
sauliniu garsu paženklintąjį. Po
litikų, menininkų, rašytojų stu
dijiniai portretai yra taip išieš
koti nuotaikų ir aplinkos kon
tekste, J<ad lieka atmintyje vi

sam laikui. Ir tai nėra kokie 
nors garsenybių pozavimai. Tai 
laiko tėkmėje sugriebtos akimir
kos, kurių pagavimas ir yra, 
tur būt, didysis nuotraukos me
nas. Pats Vytas Valaitis buvo 
gilios kultūros žmogus. Tad ir 
nenuostabu, kad mėgo portre
tuos įamžinti šių dienų iškilią
sias kultūros asmenybes. Muzi
kai, rašytojai (ypač W. Faulk- 
ner) yra jo taikiniai. Sakysim, 
Pablo Casals nuotraukos jau 
sudaro net visą ciklą intymių 
ir šiltų akimirkų iš 
jo čelisto saulėtos ir 
senatvės.

Vytautas Valaitis 
ras visai, pasakytume, šviesia
jai gyvenimo pusei. Kas tik ty
ra, skaidru, gražu, visa, kas ke
lia meilę ir užuojautą, buvo jaut 
riai jo akies pastebėta. Tad ir 
eidamas jo parodos paveikslų 
alėjomis, eini per visą žmogiš
kąjį gyvenmią — nuo lopšio, 
kūdikystės iki laidotuvių rim
ties ir liūdesio, iki, pagaliau, 
tos skaidrios dangaus ašaros, 
spindinčios ant nukritusio lapo.

Vyto Valaičio meno nuotrau
kos paroda yra brangi dovana 
Jaunimo kongresui ir kiekvie
nam jos lankytojui.

šio garsio- 
šešėliuotos

buvo atvi-
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Dangiškasis Tėve!
Jau baigėme mūsų kongreso paskaitas, simpoziumus ir 

diskusijas, kurios turėjo nušviesti mūsų kelią, brandinti mū
sų pažiūras, suartinti mintis. Dabar palaimink tėviškai šį 
stalą, kad jis suartintų mūsų širdis ir sustiprintų jose gyvą, 
išskirtinę meilę Lietuvai.

Laimink mūsų jaunas jėgas, kad galėtume įvykdyti tai, 
ką čia teisingai nutarėme.

Laimink mūsų vadus, kad nepataikaudami vestų mus 
į idealą.

Išmokyk mus gerbti kitus ir netikėti, kad pasaulis su 
mumis teprasideda: juk Tu žinai, kad tas, kuris šalia savęs 
kitus daro mažus, niekada nėra didelis.

JAUNIMO REIKŠME IR UŽDAVINIAI TAUTOJE IR IŠEIVIJOJE
Henriko Nagio paskaita Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso atidaryme birželio 30 d. Chicagoje

Apie jaunimą buvo ir yra kal
bama daug ir dažnai. Jaunimui 
kalbama daug žodžių ir dažnai. 
Vieni tų žodžių lieka tiktai gra
žiais ir banaliais žodžiais, kiti 
gi pasako ką nors. Vieni tų žo
džių pasiekia protą ir širdį, kiti 
atsimuša į abejingumo arba ne
supratimo mūrą.

Šiandien tačiau yra iškili ir 
išskirtinė diena žodžiui. Po dau
gelio metų svetur, mes susirin
kome visi — jaunieji, vyresnieji 
ir sulaukę savo amžiaus saulė
lydžio — draugėn, visos kar
tos, į pirmąjį Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą pabūti drau
ge ir pasikalbėti vieni su kitais, 
viena didelė šeima, pasiryžusi 
tęsti bendrą ir vieningą darbą, 
pasiryžusi tęsti bendrą ir vie- 
mingą kovą už savo šalį ir lais
vę.

Visų kovų priekyje žygiuoja 
jaunimas. Visų darbų sunkumus 
nugali jaunos ir karštos ran
kos. Kiekviena tauta visuomet 
su lūkesčiu ir su tikru pasidi
džiavimu žiūri į savo jaunimą. 
Jaunimas neša kovų vėliavas, 
jaunimas pirmas pastebi ir rea
guoja į netiesą, klastą, apati
ją, žmogaus išnaudojimą, idėjų 
išniekinimą. Visos pasaulio ver- 
gijų bastilijos buvo puolamos 
jaunų žmonių. Visų kartuvių 
stulpai buvo verčiami jaunųjų 
rankom. Į Laimės Žiburį nuolat 
kopė, kopia ir kops tik jauni ir 
drąsūs žmonės. Tokie, kurie ži
no gyvybės ir mirties kainą. Ku
rie pažįsta gyvenimo entuziaz
mą. Ir todėl žino, kiek daug drą 
sos ir tikėjimo reikia, kad galė
tum savęs išsižadėti.

Tauta retai tačiau reikalauja 
tokios aukščiausios kainos. Dlž 
nai tereikia tautai nedidelės au
kos, dalinės, vienadienės. Tauta 
augina savo dukteris ir savo

Šiame numery:
• Vysk. Prano Brazio, MIC, in- 

vokacija.
• Pora Dr. A. Sužiedėlio, ak

centų.
• Poeto Henriko Nagio kongre

sinė kalba.
• Dariaus Lapinsko “Lokio” 

pastatymas.
• Literatūros vakaras Daina

voj.
• Aib. Baranausko eilėraščiai.
• Atsakymas Stasiui Goštautui.
• Kultūrinė kronika.
• Moterų gyvenimas.

sūnus gyvenimui, ateičiai. Kad 
jie galėtų tęsti gyvasties ciklą, 
kad jie galėtų tęsti pradėtus 
darbus, planus, kad jie galėtų 
visas sritis tobulinti, auginti, 
stiprinti. Kiekvienai tautai jau
noji karta yra jos gyvasties, jos 
tęstinumo, jos tobulėjimo, jos 
įsiprasminimo ir išlikimo laidas. 
Tauta be stipraus jaunimo yra

Poetas Henrikas Nagys skaito paskaitą Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese. Nuotr. A. Gulbinsko

MUZIKINĖ JAUNIMO KONGRESO DUOKLĖ
įkūnytas neįtikėtinumas — Dariaus Lapinsko "Lokys"

VLADAS JAKUBENAS

pradžioje padedant VI. Jakubė- 
nui, o netrukus įsijungus ir pas 
St. Barą apsigyvenusiam operos 
autoriui, veikalas imtas smar
kiu tempu studijuoti. Tačiau ki
lo neaiškumų dėl kitų solistų, 
kurių paskelbtas pirmasis sąsta
tas turėjo keistis, vienas po kito 
jiems atsisakant. Buvo skubiai 
ieškoma kitų. Bet ne visi norėjo 
apsiimti išmokti naujovišką ro
lę tokiu trumpu laiku. Kliūtys 
vis dėlto buvo nugalėtos. Gra
faitės Dalios rolę apsiėmė atlik
ti Daiva Mongirdaitė; amerikie
tis John Lueck (baritonas) suti
ko dainuoti Danylos partiją; 
pvarbianusioje grafo Meškio ro
lėje liko jau minėtas Stasys Ba
ras; jo motina — miško ragana 
Medeinė — Aldona Stempužie
nė; epizodinėje tarno rolėje — 
Bernardas Prapuolenis. Antras

baritonas — pasakorius dakta
ras buvo paverstas melodekla- 
matorium; jo vaidmenį atlikti 
apsiėmė aktorius Leonas Ba
rauskas.

Buvo ir kitų kliūčių. Neilgai 
vestuvių scenai buvo parašytas 
liaudiškas, konservatyvios har
monijos choras, kurį turėjo at
likti “Čiurlionio” ansamblio na
rių grupė; užimti dainų šventės 
paruoša, čiurlioniečiai taipgi at
sisakė. Pasiliko tik autoriaus 
iš anksto numatytas kalbantis 
miškinių choras, ruošiamas Ber
nardo Prapuolenio. Nuo pir
mykščio plano operą statyti 
Chicagos Civic operos rūmuos 
teko atsisakyti; buvo užsakyta 
Marijos Aukštesniosios mokyk
los salė. Taip pat pavyko gauti 
per 30 Chicagos simfoninio or
kestro narių, kurie žymiai ge
riau pripratę prie naujoviškos 
muzikos, negu Chicagos Lietu-
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Šią vasarą ruošiamo Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso pa- 
unksmėje jau praeitą žiemą pa
sklido gandas: mūsų modernu
sis kompozitorius Darius La
pinskas apsiėmęs parašyti ope
rą, kuri bus atlikta kongreso 
metu. Gandas tvirtėjo. Opera 
būsianti neilga, apie pusantros 
valandos, vieno veiksmo. Libre
to jau rašomas (V. Bogutaitės - 
Keblienės), paremtas prancūzų 
rašytojo Merimee novele iš lie
tuvių didikų gyvenimo. Muzi
ka... ji būsianti parašyta.

Paruošos darbai ir kliūtys

Jaunimo kongresui priartėjus 
jau iki maždaug dviejų mėnesių, 
St. Baras, svarbiausios grafo 
Meškio rolės atlikėjas, pradėjo 
gauti iš Bostono pirmus “spe- 
cial delivery” gaidų siuntinius. 
Komplikuotą muziką, staigiai 
užklupti, mūsų pianistai sunkiai 
tegalėjo išskambinti. Tačiau,

PLJ Kongreso banketu pradedant
Stiprindamas mūsų kūną, stiprink ir mūsų dvasią, kad 

nebūtume mase, kuri galvoja tik apie save ir klausia, ką 
galima gauti iš kitų. Padėk mums būti bendruomene, galvo
jančia apie kitus ir ieškančia, ką galima duoti kitiems. Taip, 
Viešpatie: širdį turi tik tas, kuris ją turi kitiems.

Uždek mumyse savimaršią širdį Tu, kuris atnešei ugnį 
į žemę ir nori, kad degtų.

Išsaugok mumyse amžinos jaunatvės drąsą, nes pasau
lyje yra per daug bailaus protingumo.

Neleisk, kad apleistume savo tautą nelaimėje ir taptu
me svetimais ne tik jai, bet ir sau patiems. Neleisk, kad sve
tima aplinka pakeistų mus, nes žemę pakeičia tik tie, kurių 
ji nepakeičia.

To prašome Tavęs per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo 
Sūnų, kuris, tapdamas žmogumi, išliko Dievas. Amen.

VYSK. PRANAS BRAZYS, M. I. C.

pasmerkta mirčiai. Tauta be są
moningo jaunimo yra merdinti 
tauta. Tauta be jaunimo, kuris 
nori ir sugeba tęsti senųjų pra
dėtą ir tęstą darbą yra bevaisė, 
kaip medis, nenešąs vaisių ir ne- 
praskleidžiąs nei lapų, nei žie
dų. Tokios tautos yra negyvos 
salos. Išsekusios oazės. Kapi
nynai. Gyvoms ir gajoms, ener

gingoms ir pilnoms entuziazmo 
tautoms yra skirta iškiliausia 
vieta istorijoje. Yra skirta atei
tis ir priekyje žengiančiojo gar
bė. Atsakomybė ir garbė. Pripa
žinimas ir parama. Pasididžiavi
mas. Lietuva buvo tokia šalis. 
Lietuva po vergijos uždanga ir 
kalėjimų šešėliuose — aš taip 
tikiu — giliai po prastąja rudi

ne tebėra tokia gyva tauta. Te
bėra ir išliks iki lemiamos va
landos, kai bus galima atvirai 
visiems pasakyti laisvą žodį į 
veidą.

Todėl išeivijos lemtis mus iš
tiko ir ištinka dar skaudžiau. 
Todėl mūsų tūkstančiai, palikę 
namus, negali tapti kurčiais ste
bėtojais istorijos ir nelaimės pa
kraštyje. Todėl išeivijai yra 
skirta ištverti. Išsilaikyti bet 
kokia kaina. Išsilaikyti ir išlai
kyti tai, ko nei mūsų seserys, 
nei broliai negali ar nesugeba 
išlaikyti priespaudoje. Laisvėj 
gyvendami, mes juk galime ir 
turime išlaikyti laisvę savo ša
liai. Rytmetį savai žemei. Nes 
po ilgiausios, po nuožmiausios 
nakties ateina rytas. Po ilgiau
sio speigo ir sunkiausios žiemos 
ateina pavasaris.

Bet ištverti reikia jėgų. Nepa
kanka atsiminimų. Sulaužytų ir 
nesulaužytų priesaikų. Mums 
reikia jaunų žmonių. Mums rei
kia ateities. Mums reikia tų, ku
rie ateina ir perima maratono 
deglus. Kurie gali ir galės par
nešti laisvės žinią, kai mūsų ne
bebus. Kurie gali ir galės tesėti 
mūsų priesaikas. Pasiryžimus. 
Tikėjimą. Kurie gali ir ga
lės tęsti pradėtus darbus. Žy
gius. Pasiryžimus. Mums reikia 
jaunų žmonių, gyvenančių savo 
žeme. Laisve. Rašančių sekan
čius puslapius įvairių vietovių 
ir vietovėlių gyvenime, rašančių 
sekančius puslapius mūsų gy
venimo įvairiose srityse. Mums 
reikia jaunų žmonių, perduodan
čių iš kartos į kartą savo kal
bą, savo papročius, bet labiau
siai savo tikėjimą žmogum ir 
laisve. Išeivija be jaunimo mirs 
daug greičiau nei tauta. Išeivi
ja be sąmoningo jaunimo liks 
bergždžia kaip mirties jūra. Pra
ras savo vardą, veidą ir nepa
liks pėdų, kad gyveno. Išeivija 
be sąmoningo savo jaunimo te
bus riksmas sustingęs ant lū
pų. Nepasiekęs niekieno ausų 
nei širdies. Neįsiprasminęs ir 
nieko neįprasminęs, nieku savo 
egzistencijos nepateisinęs istori
nis (vieniems skaudus, kitiems 
tik laikmečiui charakteringas) 
kuriozas.

*
Lietuvą sutemų gadynėj, po 

to, kai kunigaikščių valstybė iš 
lėto trupėjo ir nyko, kai bau
džiavų botagai čaižė nugaras ir 
kilmingieji nusigręžė nuo savo 
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Pokalbis dainų šventėje. Iš kairės j dešinę: kantatos “Tėviškės namai” žodžių autorius poetas Bernardas 
Brazdžionis, kantatos akomponuotoja Raimonda Apeikytė, kantatos solistė Dana Stankaitytė ir šventės ren
gimo komiteto narys muzikiniams reikalams J. Zdanius, Nuotr. V. Noreikos

ŽEMĖS PRARADIMAS IR 
PASAULIO LAIMĖJIMAS

Pora ištraukų iš dr. Antano Sužiedėlio Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso baigminės paskaitos “Lietuvių jaunimas pasaulio idėjų 

tėkmėje

Žmogaus santykis su žeme 
ir su kitais žmonėmis šiandien 
keičiasi sparčiu žingsniu. Tai, 
kas mums yra nutikę brutaliu 
istorijos mostu — mums nu
trauktas ryšys su žeme — 
evoliuciniu keliu vyksta visos 
žmonijos raidoj. Ir tai, kuo 
mes pasikliauname savo tauti
nėj identifikacijoj — santy
kio su žmonėmis glaudumu — 
virsta kiekvieno žmogaus bū
senos esmine apraiška.

Ligi šiol kone kiekvienam 
žmogui esminės įtakos jo tapa
tybės formavime yra turėjusi 
kaip tik gimtoji žemė — tėviš
kės, vietovės prasme. Jei in
dustrinė revoliucija žmogų iš 
dalies ir palaipsniui atpalaida
vo nuo tiesioginia sąlyčio su 
žeme, nuo kasdieninio jai pri
klausymo, priklausymas žemei 
vietovės prasme liko ligi šio 
Shutl Išskyrus .‘etą laimės ieš
kotoją — sūnų palaidūną, žmo 
gus gimė ir liko savo gimtoj 
vietovėje. Arba toje vietovėje 
liko jo giminė, rišdama jį su 
vietove tampriu ryšiu. Asmens 
tapatybė taipgi buvo sąlygo
jama kaip tik jo sutapimu su 
žeme, su vietove. Pajutimas sa
vo individualybės, savo lais
vės, išbandymas savo valios 
vyko toje vietovės aplinkoje. 
Savojo “aš” išgyvenimas žy
mėjosi akyliu pajautimu, kas 
savo ir kas svetima — esu 
laisvas, esu individas, esu aš 
ne kitas, nes štai čia mano že
mė, čia mano vieta, o ten tai 
žemė svetima, ten kitas pa
saulis.

Be abejo, ir šiandien dar 
daug kur ir daug kam toks 
sutapimas su žeme yra asmens 
tapatybės pagrindas. Linkmė 
tačiau yra aiški, ir tėkmė spar
ti tolyn nuo sąlyčio ir sąry
šio su žeme, ne vien kaip gy
vasties palaikytoja, tęstinumo 
užtikrintoja, bet ir kaip as

mens tapatybės sąlygotoją. 
Mėgstame sakyti, kad pasaulis 
esąs sumažėjęs. Iš tiesų, šio 
meto vietos ir laiko matai vi
sai kiti, negu jie buvo netgi 
prieš ketvirtį šimtmečio, vos 
prasidėjus Antrajam pasauli
niam karui. Nebe nuotykis 
yra šiandien nuvykt į tolimiau
sią šalį, kai nuotoliai, kuriuos 
matavome savaitėmis ir mėne
siais, šiandien matuojami va
landomis. Ir nebe svetimas lie
ka joks pasaulio užkampis, kai 
gyvu vaizdu kasdien galime 
patirti, kas jame vyksta. Šie
du technologiniai atsiekimai — 
galimybė veikiai judėti pasau
lio nuotoliuose ir komunikaci
jos, ryšių tobulumas kiekvie
nam sąmoningam žmogui pa
teikia visą pasaulį kaip jo ap
linką, jo veikimo erdvę. Tos 
erdvės pajautimas, kaip savos 
aplinkos, nėra vinį subjekty
vus išgyvenimas, tai šio meto 
obejektyvi realybė, nes kas 
vyksta šiandien tolimam pa
saulio kampe, ne už mėnesio 
— už metų, kaip anuomet, o 
šiandien - rytoj paliečia ir ma
no būseną.

Šitaip atitokus nuo sutapi
mo su žeme, ir šitaip išplitus 
aplinkai, kurioje žmogus spren 
džia ir vykdo savo kasdieną, 
kyla klausimas: o kur tąsyk 
jo tapatybės inkaras? Ir jei 
šiandien daug kr. m tai gal Jar 
skamba teoretiškai, tai ryto
jaus jaunam žmogui jau visai 
konkretus yra klausimas: kas 
aš esu, kai visas pasaulis yra 
mano namai?

Ieškant rėmų, kuriuose vyks 
ta šiandienos žmogaus tapaty
bės formavimas, tenka paste
bėti, kad žmogaus atsipalaida
vimas nuo žemės, jo asmennė 
nepriklausomybė nuo vietovės 
yra žmonijos kolektyvinis at- 
slekimas. Ne savo veiksmu, o
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Vertinimas, pastabos ir sugestijos ateičiai

1966 metų liepos 3-ji lietuvių 
išeivijoje liks įrašyta į jos kul- j 
tūrinės veiklos istorijos lapus. 
Nebe to, kad jau pati Dainų 
šventė yra istorinis įvykis, o dar 
ir dėl to, kad pirmą kartą šven
tės programoje dalyvavo arti 
1,000 balsų vaikų choras, susi
daręs iš keliolikos lituanistinių 
mokyklų bei paskirų ansamblių. 
Tam chorui pritarė (taipgi pir
mą kartą!) 31 kanklininko kank 
lių orkestras iš Cleveland, Ohio, 
vad. O. Mikulskienės. Tenka pa
stebėti, kad įtaisyti kanklėse 
garso stiprintuvams 400 dol. pa
aukojo .1. Bachunas. šis orkest
ras buvo gana pajėgus sudaryti 
vaikų chęrui tinkamą palydą. 
Dvi kontrabasinės kanklės savo 
skardžiais bosiniais žemais 
skambėjimais išgavo pilnus 
kanklių akordus. Dainų šventę 
dar paįvairino Jaunimo kongre- 
san suvažiavęs jaunimas savo 
atstovų iškilmingu įžygiavimu 
amfiteatran. Visa tai sudarė ne
paprastą įspūdį.

Trumpai apie kiekvieną dalį
Kai mišrus, daugiau 1,000 

dainininkų, choras užėmė sceno
je vietą, pristačius garbės ir 
šios šventės vyr. dirigentus, 
programa buvo pradėta, Alice 
Stephens diriguojant, Aleksand
ro Kačanausko “Malda už Tė
vynę”. Po jos sugiedota JAV ir 
Lietuvos himnai. Ši dalis prity
rusios ilgametės dirigentės bu
vo gabiai ir įspūdingai pravesta, 
iš karto labai galingai jungtinio 
choru nuskambėdama, visus 
šventiškai nuteikė, kai kam net 
ašaras išspausdama. Jei "svirp
lių orkestras”, vadinamas čia 
vargonais, būtų tikrai vargoniš- 
kai skambėjęs, būtų įspūdis dar 
didesnis, nes vargonų garsas 
choro galingume nuskendo. Šie 
"vargonai” visoje programoje 
nepajėgė savo vardo apginti, 
nors jais grojo puikus pianistas 
prof. V. Jakubėnas. Fortepijonu 
skambino St. GaileviČius (To
rontiškio "Varpo” choro vado-' 
vas), visur fortepijoną galingai 
parodydamas (programoje pri
tarimui buvo naudojama drau
ge 
nes 
ras 
tas,

J. ŽILEVIČIUS
I

je klaidingai pažymėta), Dul, 
dul, dūdelė — J. Gaubo ir Dai
nininkų maršas — J. Gaidelio. 
Kitus tr.s kurmius dir.gavo J. 
Kačinskas: Paskutinis vakarėlis Į 
(liaudies praplėsta daina) — K. i 
V. Banaičio, Rauda — J. Ka
činsko ir Ko žilas ožys bliovė 
(išvystyta dzūkų svotbinė liau- 
lies daina) — V. Jakubėno. Pas
kutinei trijų dainų grupei diri
gavo Alf. Mikulskis: Atsikėlus 
ankstųjį rytelį (harm. 1. d.) — 
K. V. Banaičio, Oželis (kontra- 
punktiškai išvystyta 1. daina) 
— St. Šimkaus ir Laisvės! — 
J. Žilevič.aus. Šiuo jungtinis 
choras užbaigė savo dalį. Ant
roje šventės dalyje pasirodė be- 
be.k 1,000 narių lituanist. mo
kyklų jungtinis va.kų choras, ku 
riam dirigavo Faustas Strolia. 
Chorui pritarė kanklininkų an- 
sambl.s. Vaikų choras dainas 
atliko dviem, o kai kui net trim 
balsais: Pasėjau linelį (liaudies 
dama), 
kitas < 
grįšim 
varpai 
dama i 
harm. 1 
nalias: Tau, brangi tėvnye — 
Bertulio ir Dainuojanti jaunys
tė — J. Gaidelio.

Trečiąją, paskutinę šventės 
dalį sudarė Br. Budriūno spe- 
c.aliai šiai šventei užsakyta kan 
tata “Tėviškės namai” (žodžiai 
Bern. Brazdžionio), vadovaujant 
pačiam kompozitoriui. Kantatos 
soprano partiją atliko solistė 
D. Stankaitytė, boso Rimtautas 
Dabšys ir fortepijono partiją — 
Raimonda Apeikytė — abu iš 
Los Angeles, Calif. Vargonais 
pritarė prof. V. Jakubėnas. Kan
tatą atliko dalis jungtinio cho
ro, būtent tie, kurie ją buvo spė
ję paruošti visoje p.lnumoje ar 
bent dalinai.

, harm. Alf Mikulskio, 
originalias dvi: Grįšim, 
— F. Strolios ir Tėvynės 
— St. Sližio; liaudies 

Šoks tėvelis suktinį — 
M. K. Ciurl.onio ir origi- 

J.

Jungtinio choro problemos

Kaip matėme, jungtiniam cho- 
lui dirigavo visi keturi prityrę 
d rigentai, giliai su chorų ypa
tybėmis ir savitumais susipaži
nę, pu kiai sugebą didžiulius 
junginius apvaldyti. Bet šį kartą 
jautėsi choruose nesklandumų 
dėl per mažo susidainavimo. 
Ypač tai ryškiai buvo jaučiama 
vyrų balsuose — stokojo drą
sos intonacijose ir tinkamo 
skambesio, kas atsiliepė bend
ro choro pajėgumui. Atrodo, 
kad partijos pavieniuose cho
ruose nebuvo pakankamai išstu
dijuotos ir įsidainuotos. Pasi
kalbėjimuose su vienu kitu cho
ristu patirtos dvi šių minusų 
priežastys: per vėlai gautą kan
tatą bestud juojant, sugaišta 
daug laiko, bandyta išmokti, bet 
nepajėgta, todėl nebeliko laiko 
kitoms, sudėtingesnėms dai
roms. Sugaišta taipgi la ko, mo
jantis dvi dainas (J. Naujalio 
‘Vasaros naktys” r J. Gruodžio 
"Mergužėle mano melą”), kil
ios vėliau dėl vėlavusios kan- 
atos visai iš programos išimtos. 
Tos dvi priežastys ir pakenkė 
geram partijų išmokimui.

Tebūna ta pavyzdys ateičiai, 
kad programos negali būti kai
taliojamos. Ir gaidas chorai tu
ri turėti ne vėliau kaip pora me
tų prieš šventę, jei norima kiek 
sunkėlesnes dainas programon 
įtraukti. Ta p daugelį metų da
ro latviai ir estai, 
šventėms ruošiamasi 
toje Lietuvoje.

Lengvesnės dainos
jo pajėgiau ir drąsiai, 
blogas salės resonansas nepa
prasta: kenkė chorų skambe
siui, ypatingai atliekant Oželį, 
v etomis buvo pavojaus, jog 
choras visai pasimes, kadangi 
gretos ir trumpos (staccato) 
gaidos atsimušąs aidas stipriai 
ją pra lgindavo, užkirsdamas lai
ką kitos gaidos įstojimui. Tik

taip dainų 
ir okupuo-

nuskambė- 
Tac au

vargonai ir fortepijonas), 
fortepijonas čia buvo tik- 
instrumentas, o ne suroga- 
“vargonais” pavadintas.

Po to P. Armonas dirigavo: 
O Rambyne! — J. šarkos (ne 
A. Kačanausko, kaip programo-

Šiame numery:
Amerika — realybė ir mitai. 
Trečiajai JAV ir Kanados lie
tuvių dainų šventei nuskam
bėjus.
Atviras laiškas dr. Algirdui 
Budrecldui.
Marijai Krėvienei mirus.
Niekur neskelbtoji |mezija iš 
Lietuvos.
Apie romanus ir Lenkiją.
Lietuviškos kultūros židinys 
Londone.
25 metai Šiaulių Mokytojų 
seminarijos 1941 m. laidai.
1566 metų Lietuvos Statutas. 
Akademinės prošvaistės:

Atostogų vienumoje ir... Nuotrauka V. Mazeiio

AMERIKA-REALYBĖ IR MITAI
Vincas Trumpa apie išeiviškąją situaciją liepos 2 <1. skaitytoj 
paskaitoj "'Bendruomenės Išeivijoje" Pasaulio lietuvių jaunimo 

kongrese, Chicagoje

laimužė lėmė iki galo laimingai 
pravesti. Tik senas ir prityręs 
dir.gentas A. Mikulskis sugebė
jo be sustojimo dainą išgelbėti.

Choro nariai verti didžios pa
garbos dėl atidaus kiekvieno di
rigento mosto sekimo. Tai buvo 
matyti, kaip visą laiką jie, akių 
nenule sdami, visas jėgas įtem
pę, lakėsi vienodumo. Šalia to, 
nors choras pritariamųjų instru
mentų dainavimo metu ir negir
di, išvengė detonavimo — kilti 
aukštyn ar žem nti balsą, kaip 
dažnai pasitaiko, o visą laiką 
darniausiai laikėsi grynos ir vie
nodos tonacijos.

Vaikų choro staigmena
Vaikų choras buvo mokytojų 

pavyzd.ngiausiai paruoštas, nes

Nuotrauka Vytauto Maželio'...Ir atostogų pilnumoje...

kiekvienas dalyvis savo partiją 
gerai žmojo. Šis visas choras 

! neturėjo tokių kliūčių, kokias 
sutiko suaugusių jungtinis.

! Kanklių orkestras nepapras- 
j tai gerai atliko dainų pritarimą. 
Tai nuopelnas Onos Mikulskie- 

i nės, nes tokį kanklininkų būrį 
taip paruošti ir kanklių suderi- 
n mą taip sutvarkyti, kad ši- 

j taip darniai kankliuotų, yra 
darbas nelengvas. Nuodugniai 
pažindamas kanklių savybes, 
Alf. Mikulskis vykusiai paruošė 
kanklėms orkestraciją, kad 

[ akordai skambėtų pilnai ir ga- 
I lingai. Rimtas vaikų užsilaiky
mas scenoje ir akylus sekimas 

■dirigento, dainų slinktis kei
čiant, įrodė nepaprastą lietuviu
kų vaikų intel genciją, sumanu
mą ir savo pareigos supratimą. 
Jų scenoje margais tautiniais 
drabužis s pasipuošusi tūkstan- 

i tinė maloniai džiug no akį. L tu- 
i anist n ų mokyklų dainavimo 
[ mokytojų paruoštus chorus pui
kiai valdė dirigentas F. Strolia.

j Pirmasis toks d delis vaikų cho- 
■ ro pas rodymas buvo pavyzdin
gas ir visus šventės dalyvius 
patenkinantis. Nors tok o cho
ro sudėtis kiekvieneriais metais 
keisis, bet, šioje srityje organi
zuotai veikiant, yra daug įvai
rių galimyb ų ir ateityje viso to 
neužmesti. Priklausys nuo su- 
sidar usių aplinkybių ir nuo mū-

I sų pač ų sugebėjimų.

Šis tas apie repertuarą

Jungtinio choro repertuaras, 
bendrai imant, buvo perdaug 
vienodas. Išėmus iš repertuaro 
J. Gruodžio linksmą ir gyvos

(slinkties "Mergužėle mano m e- 
ia”, beliko tik "Oželis”, vienin- 

j telis muz kin s humoristinis šar
žas. Bet kadangi jis buvo poli- 
fon'škai fugos formoje parašy
tas, dideham chorui, ttir'nt labai 
mažai laiko sus dainavimui, pri
sidedant dar nelemtam rezona
vimui. nebuvo galimybės humo- 
ristiškai dainos perduoti, nesi- 

(Nukelta į 2 psl.)

Amerika jau ne nuo šian
dien yra tapusi laisvės simbo
liu. Kai 1783 m. pas rodė pir
masis Amerikos laivas Balti
jos jūroje, nuo Kopenhagos li
gi Rygos visuose Baltijos uos
tuose buvo entuziastingai šven 
čiarna laisvės šventė. Iš Lietu
vos Brastos kilęs rašytojas, is
torikas ir politikas Julijonas 
Ursinas Niemcevičius 1797 m. 
kartu su gen. Kosciuška, pa
leisti iš Petrapilio kalėjimo, at
sidūrė Philadelphijoje, Savo 
atsiminimuose Niemcevičius pa 
sakoja, kad kartą jis pasiga
vęs patį mažiausią paukščiu
ką — kolibrį, kuris tač au blo
gai jautėsi narvelyje, ir jis jį 
paleidęs. "Mažutis tas paukš
čiukas", pasakoja Niemcevi
čius, “nei pusantro colio neiš
neša, o nei m.nutei nenori pa
kęst. nelaisvės. Tokiame maža
me sutvėrime, o tokia kilni 
dvasia! Kokia laimė, kad ko- 
l.briai negimė Maskvoje”.

Žinoma, kaip ir kiekvienas 
sinrbol.s, tai tik iš dalies teat- 
iiepia į realybę, ir toli gražu, 
ne kiekv enas išeivis tą laisvės 
r gero gyvenimo rojų iš kar

to pajuto.
Nekalbėsime čia, kaip kūrė- 

s ir augo lietuvių išeivių bend
ruomenė, kai po 10 ar net po 
20 tūkstančių jų kasmet pra
plaukdavo pro Laisvės statu
lą ir Ellis salos skaistyklą. 
Apie tai galima pasiskaityti 
Michelsono, Sirvydo, Kučo ir 
kt. veikaluose. Pažymėsime 
t k. kad tai nebuvo rožėmis 
klotas kelias. Juo einant, rei
kėjo daug kovos ir vargo pa
keiti. Reikėjo kovoti su bai- 
s omis darbo sąlygomis, reikė
jo kovoti su lenkais dėl lietu
viškos bažnyčios ir parapijos, 
reikėjo kovoti su darbdaviais 
ir formanais, reikėjo kovoti 
prieš diskr.minaciją ir beveik 
segi egac ją išeivių atžv.lgiu. 
Kas skaitė Uptono Sinclairio 
■Džiungles”, tas žino, ką lie- 
uv ai išgyveno XX a. pradžioj 

Chicagoje. Jis ž no taip pat, 
kad Amerikos visuomenę su
krėtė tas romanas ne tiek lie
tuvių išeivių vargų pavaizda
vimu, kiek pavojaus iškėlimu, 
jog galima užsikrėsti kiaulių 
tuberkulioze iš nešvarių Chi- 
agos skerdyklų.

Kaip anoji Amerikos lietu- 
v ų bendr uomenė nusistatė sa
vo pal ktos tėvynės atžvilgiu? 
Be abejo, ji nei negalvojo va- 
dovaut tautiniam atgimimui 
:r kovoms dėl nepriklausomy

bės. Jos vaidmuo buvo pagal-, 
bin's, kaip gero sūnaus moti
nai. Toje pagalbinėje veikloje 
gal ina išskirti tris tarpsnius. 
P rmiaus'a. ji stengėsi ekono- 
m'škai padėti iš baudžiavos iš- 

■ la sv nusiam Lietuvos ūkiui. 
Užs'dTbt' Amerikoje pinigų, 
sugrįžti vėl į savo kraštą ir 
čia juos investuoti į žemės 
ūkį, vėlau ir į pramonę ir pre
kybą — ir buvo tai, kas pa- 
skatno pirmuosius išeiv'us 
vykti į Ameriką. Kol kas dar 
nėra ištirta, kiek šitokia eko
nominė parama buvo sėkmin

ga. Atrodo, t k iš dalies ji pa
sisekė ir dėl to, kad ii' uždar- 
b a Amerikoje nebuvo tokie 
dideli, o kelionės išlaidos buvo 
didelės, gi svarb ausia, ir pa- 
Č oje Amerikoje buvo daug 
svetimų, o vėliau atsirado ir 
savų b znierių, kurie visomis 
priemonėmis stengėsi iš jų iš
lupti sunkia užd rbtą dolerį. 
Ypač daug tokių dolerių ištirp
davo saliūnuose, arba karčia- 
mose. Jdomu, kad tokiame Še- 
nandoryje, toje pirmoje ir 
"Lietuvos stolyč oje Ameriko
je”, kaip tik įsikūrė apie 1.000 
lietuvių, tuoj pat atsidarė apie 
60 lietuvių saliūnų. J. Tumo - 
Va žganto apskaič av mu, Chi
cagoje antroje L etuvos sos
tinėje Amerikoje — 1911 bu
vo ape 50,000 lietuvių ir 500 
saiiūaų. Nežinau, kokia situa
cija yra šiandien. Nežiūrint į 
visa tai, Amcr kos lietuvių eko
nominė pagalba Lietuvai buvo 
labai didelė, ypač pirmomis 
Nepriklausomybės kūrimo die
nomis ir jai atsikūrus.

Gal būt, dar svarbesnė bu
vo Amer kos l etuvių kultūri
nė pagalba Lietuvai. Lietuviš
kas laikraštis ir knyga š Ame- 
r kos galėdavo pasiekti Lietu
vą ir nešti jai šviesos ir lais
vės žiburį. Turint galvoje, kad 
tuo metu Lietuva gyveno bar
barišką spaudos draud mo lai
kotarpį. galima įsivaizduoti, 
koks reikšmingas buvo tas 
šviesos ir laisvės žiburys iš 
Amerikos. Kas norėtų plačiau 
su šiuo įdomiu klausimu susi
pažinti, galėtų paskaityti dr. 
J. Prunskio ir V. Sirvydo 
straipsnius leidinyje “Kovos 
metai dėl savosios spaudos”. 
O kad taip dabar em gruntinė 
knyga ir žurnalas galėtų pa
siekti Lietuvą, bent taip sun
kiai, ka'p tada pasiekdavo.

Treč as Amerikos išeivijos 
ve klos baras buvo pol;t nė pa
galba Lietuvai. Tai prasidėjo 
žymiai vėliau, kada r pačioje 
L'etuvoje tautinis atgimimas 
ėmė krstalzuotis į politinę 
kovą dėl tautos laisvės ir ne- 
p: iklausomybės. Nežiūrint, kad 
toji politinė pagalba smarkiai 
suskaldė pačią Amerikos išei- 
v'jos visuomenę, jos vaidmuo, 
ypač nepr klausomybę statant 
’r ieškant jos pripažinimo iš 
Amerikos ir kitų valstybių pu
sės. taip pat buvo be galo di
delė.

*
Bel’ktų dar keletas žodžių 

pasakyti apie dabartinę mūsų 
šeivijos bendruomenę. Ji, ka p 

minėjome, buvo par excellence 
politinė išeivija, su ypač jai 
būdingomis tautos vadovavi
mo ir atstovavimo pastango
mis. Iš č a ir vadinamų vado
vaujančių ve;ksnių kompleksas 
ir ambasadorystės mitas. Ko
dėl dar ji ėmė save vadinti 
ir tremtinių bendruome, vie
nas D'evas težino, juoba, kad 
kartu su tuo ji kalbėjo apie 
save, kaip apie tautos el tą. 
Blogiausias politinės emigraci-

(Nukelta į 2 psl.)
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POKALBIS SU PRELATU JUOZU KONČIUM
Jo bailinęs veiklos atsiminimų knygą pasitinkant

Ilgamečio Balfo pirm, prelato nei organizuojant Balfą ir jam i buvo tada, kai J. A. V-ių Pre
zidento karo šalpos organizaci
ja (President’s War Relief) ne-, 
sutiko patvirtinti Balfo, atsisa
kė jį pripažinti. Šį neigiamą at
saką, nežiūrint didelių mūsų pa
stangų, gavau 1944 m. birželio 
mėnesį. Lietuvių komunistų vei
kimas ir Sovietų Rusijos šalpos 
fondas buvo prieš Balfą ir ma
no asmenį, ir, be abejo, tuome
tinis Amerikos valdžios bendra
darbiavimas su komunistais nu
lėmė šį liūdną, neigiamą atsaką.

Po šios žinios porą naktų ne
galėjau miegoti. Betgi nenusimi
niau ir su dar didesniu pasiry
žimu, lietuvių patriotų talkina
mas, toliau tęsiau sunkią kovą. 
Prezidento šalpos organizacijos 
patvirtinimas buvo todėl labai 
svarbus, kad be jo Balfas nega
lėjo gauti lėšų iš, taip vadina
mo, Karo fondo.

Antrasis sunkus pergyveni
mas buvo tada, kai JAV valdžia 
Vokietijoje ir UNRRA man už
draudė kalbėti ką nors blogo 
apie sovietus tremtiniams karo 
zonose. Tai įvyko taip. Kai 1945 
m. atvažiavau į Paryžių, ameri
kiečių spaudos reporteris atvy
ko pas mane į viešbutį pasikal
bėti. Jam paaiškinau, kaip skau 
džiai lietuvių tauta nukentėjo 
nuo Soivetų Rusijos 1940—1 m. 
Man atvykus į Frankfurtą (Vo
kietijoje), Uunrros aukštieji pa
reigūnai ir karinės valdžios at
stovas parodė man “New York 
Herald” ir paklausė, ar aš tik
rai kalbėjau, kaip ten parašyta. 
Žinoma, patvirtinau. Tuomet jie 
man 
yra 
nors 
kyti
gą” sąjungininką 
siją, kitaip — jie būsią privers
ti mane per 24 vai. iš karo zo
nų išsiųsti atgal. Jiems į tai at
sakiau, kad, nieko gero apie so
vietų rusus nežinodamas ir rei- 

i kalavimo klausydamas, geriau- 
| šia, apie juos visai nieko nesa
kysiu.

Susidarius tokiai situacijai, 
lankant stovyklas, ypač gražų 
lietuvių jaunimą, ne kartą man 
širdį suspaudė, kad negalėjau 
jiems teisybės pasakyti. Ir, ži
noma, taip pat negalėjau sakyti, 
kad jie greitai į Lietuvą grįš.

Atvažiavęs į Dillingeną radau 
ten savo sesutę ir jos šeimą. 
Kai paraginau juos važiuoti į 
Ameriką, jiems buvo staigmena: 
kaip ir visi kiti lietuviai, jie bu
vo pasiryžę laukti Vokietijoje 
Lietuvos išlaisvinimo. Turėjau |

Juozo Končiaus knyga “Atsimi- veikiant, niekada man nebuvo 
nimai iš Balfo veiklos” šiuo me- atėjusi mintis, kad rašyčiau ka

da nors apie tai savo atsimini
mus.

Pradžioje turėjau galvoje ra
šyti vien tik istorinio pobūdžio 
knygą. Tvarkydamas turimą 
medžiagą, priėjau išvados, kad 
geriau rašyti atsiminimus apie 
Balfo veiklos daugiau kaip 20 
m. laikotarpį. Atskiri asmenys 
ir lietuvių spauda paragino ma
ne imtis šio darbo. Atsimini- 
muosna įtraukiau apsčiai duo
menų, kurių nei Balfo centras 
neturi, nei niekas kitas, nes ap
rašiau faktus, vadovaudamasis 
patirtų įvykių atsiminimais.

— Kokie buvo įspūdžiai pir
mą kartą anais metais atvykus 
Europon ir pirmą kartą susiti
kus ten benamius lietuvius sto
vyklinėse sąlygose?

— Su pirmaisiais lietuviais 
pabėgėliais susitikau 1945 m. 
gruodžio mėnesį Paryžiuje. Jie 
padarė malonų įspūdį: kultūrin
gi, gerai susiorganizavę; šalpos 
darbuose jiems vadovavo Bal
fo ten paskirtas įgaliotinis dr. 
S. Bačkis. Lietuviai gyveno pri
vačiai, ne stovyklose, Paryžiaus 
mieste ir visoje Parncūzijoje. 
Balfo šalpa jau buvo juos pa
siekusi.

Kai 1946 m. sausio mėn. nu
vykau iš Paryžiaus į Vokietijos 
karo zonas, lietuvių gyvenimo 
vaizdas susidarė visai skirtin
gas, slegiantis ir liūdnas. Pir
muosius lietuvius teko aplanky
ti Tuebingene. Čia kaip tik bu
vo susispietę žymių lietuvių vei
kėjų Lietuvos raudonajame kry
žiuje, Vlike, Čiurlionio ansamb
lyje.

Nežiūrint liūdnos ekonominės 
padėties ir ypač nežinomos atei
ties, lietuviai darė labai žavų 
įspūdį, rodė ryžtingumo, kultū
ringumo ir puikaus organizuo
tumo. Jų nuolatinis man kelia- j 
mas klausimas buvo; kaip greit I 
galėsim grįžti į laisvą tėvynę? 
Į šį klausimą, kaip paaiškės vė-

tu pradedama spausdinti “Drau 
go” spaustuvėje. Leidinys gau
siai iliustruotas, apie 400 psl., 
apimąs 1944-1964 metų laiko
tarpį. Knyga rudens mėnesiais 
bus atiduota skaitytojams. Pats 
jos autorius, besilankąs “Drau
ge" leidinio reikalais, redakto
riaus taipgi buvo užkalbintas 
šia tema.

— Ar galvojote, Prelate, tuo 
metu, kada karo ir pokario me
tais vadovavote Ralfui, kad šia 
savo veikla kuriate istoriją, ir 
kad kada nors reikės rašyti 
knygą, liudijančią lietuvių tau
tos nepasimetimą, organizuotu
mą ir energiją pačiais sunkiau
siais laikmečiais?

— Antrojo pas. karo metu 
pasiekė mus J. A. V-ėse šiurpu
lingos žinios apie lietuvių tau
tos kančias, kai 1940—1 m. ru
sai, okupavę Lietuvą, teroriza
vo žmones ir tūkstančius vežė 
į Sibirą.

Kunigų Vienybės seimas 1940 
m. sudarė specialią komisiją 
Lietuvių katalikų kunigų komi
teto Lietuvai nuo karo nukentė
jusiai gelbėti vardu. Man teko 
šiai šalpos organizacijai 4 me
tus vadovauti, iki buvo įsteig
tas 1944 m. kovo mėn. visų 
Amerikos Lietuvių bendrasis 
šalpos fondas. Šioji nauja orga
nizacija išrinko mane pirminin
ku; teko jai vadovauti daugiau 
kaip dvidešimt metų.

Su džiaugsmu šiai kilniai or
ganizacijai sutikau vadovauti. 
Tuomet neturėjau jokių kitų 
planų, kaip tik padėti lietuvių 
tautai. Mano širdžiai šis darbas 
buvo artimas, nes Pirmojo pas 
karo metu 1916—8 m. lankiau 
lietuvius karo belaisvius Vokie
tijoje ir 1919 m., Lietuvos vy
riausybės įgaliotas, įsteigiau 
Centro biurą belaisviams grą
žinti prie Lietuvos pasiuntiny
bės (Vokietijoje) Berlyne. Taip 
pat buvau Sąjungininkų repat-
riacinės komisijos nariu. (Ko-;liau, negalėdavau atsakyti dėl 
misija vadinosi Allied Commis- vedamos prokomunistinės Ame- 
sion for Repatriation of Military 
Captives.) Pasisekė grąžinti per 
30,000 belaisvių vienerių metų 
bėgyje.

1921 m. Lietuvos vyriausybės 
siunčiamas, vykau į Maskvą ir 
Leningradą (St. Peterburgą) pa 
tvarkyti lietuvių civilių grąži
nimo.

Apie anų laikų veiklą spaudo
je nesu nieko rašęs. Nei tada,

pareiškė, kad karo zonose 
griežtai draudžiama ką 
neigiamo pabėgėliams sa- 
apie “ištikimąjį”, “galin- 

Sovietų Ru-

rikos politikos.

— Be abejo, ilgoje savo bal
tinėje veikloje esate pergyvenęs 
apsčiai ir džiaugsmingų ir liūd
nų momentų. Įdomu būtų suži
noti, kurie iš tų linksmųjų ir 
liūdnųjų lig šiol yra labiausiai 
ryškūs Jūsų atmintyje ir gyvi 
širdyje?

— Liūdnesnieji pergyvenimai
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padėti daug pastangų, kol juos 
įtikinau važiuoti į Ameriką. Po 
šio incidento daugelis tremtinių 
spėjo, kad jiems greitai nepasi
seks grįžti į laisvą tėvynę.

Vienas džiaugsmingiausių įvy
kių buvo, kai 1944 m. rugpjūčio 
mėn. Prezidento šalpos organi
zacija Balfą patvirtino ir reko
mendavo Valstybiniam karo fon 
dui, o ypač, kai fondas spalio 
mėn. Balfui jau paskyrė pusę 
milijono dolerių.

Kitas džiaugsmingas įvykis 
buvo, kai gavau visus leidimus 
vykti į Europą, pasimatyti su 
lietuviais pabėgėliais ir susipa
žinti su jų gyvenimo sąlygomis.

Dar kitas, ypatingai džiugi
nantis dalykas buvo, kai J. A. 
V-ių kongresas po didelių mūsų 
pastangų, priėmė imigracinį įs
tatymą, DP Act 1948.

Taip pat buvo malonu, kad 
J. A. V-ėse senieji ateiviai lietu
viai labai nuoširdžiai teikdavo 
darbo ir buto garantijas, ir to
dėl lietuvių emigracija iš Vokie
tijos į J. A. V-es vyko labai 
sklandžiai.

Malonu taip pat buvo per tuos

20 su kaupu metų nuoširdžiai 
bendradarbiauti su visais Ame
rikos lietuviais — be srovinių 
ar tikybinių įsitikinimų skirtu
mo.

Taip pat buvo džiugu ir malo
nu su gerai organizuotais trem
tiniais lietuviais bendradarbiau
ti, jiems pagalbą teikiant, nors 
ir ne viską atvirai galėjau jiems 
kalbėti, ir kai kurie dėl to ma
nęs negalėjo suprasti.

— Kaip techniškai ir medžia
gos rinkinio prasme vyko atsi
minimų rašymas ir kiek Laiko 
visam tam darbui reikėjo pa
švęsta?

— Medžiagos rinkimas man 
nesudarė jokios problemos, ka
dangi per 20 m. Amerikoje ir 
Europoje Balfo reikalais teko 
daug susirašinėti, konferuoti, 
tad susidarė labai daug raštiš
kos medžiagos — net 13 dėžių; 
jos tik apie pusę panaudojau, 
rašydamas savo atsiminimų 
knygą. Baigęs knygą rašyti, 
džiagą pasiunčiau Pasaulio 
tuvių archyvui Chicagoje,

(Nukelta j 2 psl.)
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Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso užsienio svečiams pagerbti literatūros vakare, Carnegie Endowment, New Yorke, rašytojas Antanas Gustaitis 
(kairėje) pasirašo naujoje savo knygoje, dovanotoje svečiui iš Australijos, ir aktorius Vytautas Valiukas (dešinėje) skaito ištraukų iš tik ką išėjusio 
Petro Tarulio romano “Vilniau., rūbus . Plattuniu šio literatūros vakaro aptaūas šiandieninio Kultūrinio Draugo n-tame puslapyje. Nuotr. V. Manelio

PLIUS, MINUS IR KAS IŠ TO?

Mūsų spaudoje įprasta apie 
1 etuviškosios veiklos išskirti
nius įvykius, ypač jeigu jie tū
li ir kultūrinį pobūdį, plačiai 
bei pakartotinai rašyti dar tų 
įvykių išvakarėse. Nepasaky
tume, kad šito turėtų būti 
vengtina. Juk nėra lengva kar 
tais aptingusią mūsų visuome
nę išjudinti to ar kito rengia
mo įvykio kryptimi. Spaudoje 
tad ir stengiamasi tokiais 
anonsiniais raštais sudominti 
žmones būsimu kongresu, dai
nų ar tautinių šokių švente, 
vienokiu ar kitokiu suvažiavi
mu, meno paroda, literatūros 
vakaru, dramos spektakliu, 
koncertu ar operos pastaty
mu. Ir jeigu laikraščiuos iš 
anksto apie tai nebūtų rašo
ma, nebūtų sudaromos atitin
kamos nuotaikos, ne vienu mi
nėtu atveju gyvos kūrybinės 
pastangos nepasiektų savo 
tikslo, likdamos tik atgaisio 
nerandančiu ir tyruose šau
kiančiu balsu.

Visai suprantama, kad to
kie, pasakytume, išvakariniai 
aprašai gali būti kartais ir sa
votiškai pertempti. Gali pasi
rodyti, kad iš anksto spaudo
je akcentuotam faktui, jam 
įsikūnijus, trūko ir kūrybinio 
polėkio ir organizuotumo, kad 
jis geroka savo dalimi buvo 
tik atkištinis. Bet tokiu atve
ju vėlgi mūsų spaudos pusla
piai yra atviri suvažiavimo, 
kultūrinio vakaro ar vienokios 
bei kitokios šventės ne tik 
liaupsinimui, bet ir kritikai.

Ir didžioji bėda yra ne tai, 
kad į faktą kreipiamas spau
dos dėmesys dar jam neįsikū
nijus, bet kad po įvykio spau
dos puslapiuose regime tik 
trumpą ir vienkartinį fakto 
aprašą, dažniausiai tik oficia
liai teigiamą, o po to vėl visur 
tylu, lyg niekur nieko ir nebū
tų buvę. Laisvojo pasaulio lie
tuvių bendruomenės kultūri
nėje ir visuomeninėje veikloje 
ne vienu atveju matome kažką 
panašaus į amerikietiško sti
liaus kalėdinių nuotaikų raidą: 
prieš — ištisus mėnesius viso
kiais būdais keliamas dėmesys 
artėjančioms šventėms; po — 
viskas subliūkšta viena diena, 
nukertama kaip kirviu, net ir 
atsikvėpti nuo anos pasiruoši- 
’T'o įtampos nepaliekama lai
ko.

O kodėl po kiekvieno išskir
tinio lietuviškojo gyvenimo 
įvykio viešai ir plačiau spau
doje nepasvarstyti; kas ir kaip 
buvo padaryta ar nepadaryta, 
kas pasiekta, ko nepasiekta? 
T’k npoiš iekėi mai duo
tų apsčiai naudos įvairiems pla 
navimams ateityje.

Konkrečiai, kad ir šiemeti
nė proga. Smark'ai įsiūbuotas 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso ir Dainų šventės ūpas 
jau pradeda nurimti. Ir net 
baugu, kad malonūs kongreso 
aprašai ir Danų šventės vien
kartinės recenzijos yra lyg 
antkapiai tam. kas buvo, mi
rė ir kurio graž;omis laidotu
vėmis viskas ir pasibaigė.

Būtume melagiai, jei saky
tume, kad Dainų šventėje vis
kas buvo tobula, kad Jaunimo

kongrese buvo tik rožės ir sau 
lė. Tačiau būtume taipgi trum 
paregiai, jei sakytume, kad 
viename ir antrame įvykyje 
ir su jais surištose apraiškose 
nebuvo parodyta stipraus 
kūrybinio pajėgumo, organi
zuotumo ir lietuviškosios vi
suomenės pasigėrėtino bran
dumo. Tačiau vienam viską 
tiksliai pamatyti, atsverti ir 
nė tūkstantąją dalimi nesuklys 
ti vargu ar įmanoma. Vienas 
labiau tą įsidėmėjo, ko kitas 
gal ir visai nepamatė, vienam 
anose dienose labiau prie šir
dies buvo tas ar kitas dalykas, 
antrą vėlgi kita sritis patrau
kė. Kodėl apie visa tai da
bar nepakalbėti spaudoje, kad 
iš detalių atkurtas bendras 
įvykio vaizdas būtų pilnes
nis, kad iš viso to daromos iš
vados būtų tikslesnės ir atei
čiai naudingesnės.

Tik labai svarbu, jog tokiais 
atvejais niekas mirtinai neįsi
žeistų, kad kito nuomonė nesu
tampa su jo, kad į padanges 
neiškeltas, o gal net pakriti
kuotas visuomenininkas ar kul 
tūrininkas neįsikalbėtų sau 
“visuomenės nedėkingumo”. 
Juk ir klaidos ir užsimoto ne 
pagal savo jėgas neištesėjimas 
gali atidaryti akis, kurios ligi 
šios patirties, gal būt, buvo 
įtikėjusios visai netikru vaiz
du. Sakysim, prieškongresinė- 
je jaunimo ir senimo konver- 
sacijoje buvo galima jausti 
jaunimo tam tikrą gana kri
tišką nuomonę apie senimo 
“nusipolitikavimą”, net ir nesu 
gebėjimą ko nors reikšminges
nio suorganizuoti. Jaunimo or
ganizuojamas kongresas ir tu
rėjo parodyti, kaip reikia vis
ką kitaip, naujai ir kūrybingai 
įvykdyti. Ar viltys pasitvirti
no? Tik dalinai. Ir jaunimo or
ganizuojamas kongresas lygiai 
tiek pat “nusipolitikavo” (ta
riant šį žodį be jokios piktybi
nės prasmės) ir buvo jame nė 
kiek nemažiau neapsižiūrėji
mų, nė kiek nemažiau kultūri
nio aspekto pamiršimo kaip ir 
vyresniųjų panašaus pobūdžio 
sulekiamose. Greta, žinoma, 
tuoj pat galėtume pabrėžti ir 
išskirtinius Jaunimo kongreso 
ir su juo susietų atskirų kultu 
rinių pastangų išliekančius vai 
sius. Tačiau tokių rezultatų 
netrūksta ir daugiau ar ma
žiau vylesniųjų užmojuose, 
kad ir šiemetinėje Dainų šven
tėje, kur šviesi naujiena buvo 
ir vaikų choras ir pati kanta
ta, tačiau betgi ir organizuo
tumo ir publikos susidrausmi- 
nimo stoka. Ir išvada būtų to
kia: nei mūsų jaunimas, nei 
mūsų senimas nėra kokie ant
žmogiai, kad viską sugebėtų 
padaryti tobulai. Stebuklų ga
lios nei vieni, nei kiti neturi
me, o vieni iš kitų daug ko ga- 
l’me pas’mokyti ir pasiskolin
ti, dai geriau — s;ekti to pa
ties tikslo bendromis jėgomis, 
kurios reprezentuotų ne vien 
tik atskirų kartų, bet ir visos 
lietuviškosios visuomenės pa
stangas ir jų rezultatus lygiai 
ir jaunimo kongresuos ir dai
nų šventėse ir kitokiose neei
linėse progose. k. br.
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ČIURLIONIO PĖDSAKAIS LENKIJOJE
I

Kur amžinybė susisiekia su užmarštimi )
PaAjCbįb^

Žymaus kūrėjo biografija jau 
pati savaime istoriškai reikšmin 
ga, o drauge ir padeda geriau 
suprasti jo kūrybą. Tačiau išsa
mesnė M. K. Čiurlionio biogra
fija kol kas dar neparašyta, ant
ra vertus, dar trūksta ir žinių. 
Paskelbta svarbių šaltinių, pa
grindiniai dalykai, rodos, gerai 
žinomi, bet yra ir nemaža spra
gų iš ištisų jo gyvenimo laiko
tarpių. Ir daugelis tų nutrūku
sių siūlų veda į Varšuvą. Ten 
Čiurlionis baigė konservatoriją 
ir studijavo Dailės mokykloje, 
ten brendo jo charakteris ir pa
saulėžiūra, ten jis įsijungė ir į 
lietuviškąjį kultūros darbą. To
dėl šią žiemą, progai pasitaikius, 
mėnesį praleidau Lenkijoje, tą 
laiką paskirdamas Čiurlionio bio 
grafinės medžiagos ieškojimams.

Žmogus palieka įvairių savo 
gyvenimo pėdsakų — dokumen
tų, kūrinių, laiškų, fotografijų. 
Lieka spaudos atbalsių, įrašų ar
chyvų bylose, kitų žmonių atsi
liepimų jų korespondencijose, 
dienoraščiuose bei memuaruose. 
Egzistuoja taip pat ir neregimi 
įrašai gyvųjų atmintyje. Liudi
ninkai — tai, gal būt, betarpiš
kiausias informacijos šaltinis, 
deja, neamžinas. Nemaža, matyt, 
būtų galėjęs papasakoti apie 
Čiurlionio studijas Varšuvos kon 
servatorijoje, apie tuometinę mo 
kyklos aplinką jo kolega Ignas 
Prielgauskas, miręs prieš dešim
tį metų Šiauliuose. Dar daugiau, 
tikriausiai, — artimas Čiurlionio 
jaunystės bičiulis, inžinierius ir 
talentingas muzikos mėgėjas M.

pagrindinį dė- 
nukreipiau ne 
ar spausdintą 
tuos nykstan-

•) Pastaruoju metu Lietuvoje 
apie M. K. Čiurlionį parašyta ke
letą įdomių studijinių ir informaci
nių knygų ir aplamai jaučiamas ten 
gyvas susidomėjimas jo kūryba, 
dedant visas pastangas išsaugoti 
dailininko ir muziko didįjį palikimą 
ateičiai. Ir dėl to ačiū ne kokiai 
ypatingai okupanto .malonei, o ne
palaužiamai lietuvių dvasiai, pasiry 
žusiai nepalikti savo tautinio geni
jaus darbų užmaršty. Juk keliolika 
pokario metų apie Čiurlionį tėvy
nėje tegalėjo būti tik tyla. Dabarti
nis čiurlioniškasis prasiveržimas ten 
sveikintinas, juo labiau, kad ir 
laisvojo pasaulio lietuvių kultūri
niame gyvenime čiurlioniškasis po
lėkis visur gyvai jaučiamas, rašant 
jo biografinės temos romanus, įkū
nijant jo tapybines mintis poezijoj 
ir aktualinant čiurlioniškąją prob
lemą pasaulinio meno raidoje. O 
pastaruoju metu kyla jau ir ne- 
atidėliot nai pribrendęs reikalas iš
leisti čia plačią, liuksusinę mono
grafiją apie Čiurlionį anglų kalba. 
Šitokiame tad čiurlioniškosios situa 
cijos kontekste spausdiname šią V. 
Landsbergio apybraižą, pasirodžiu
sią š. m. Švyturio 6-tame nr. Red.

Taigi teko lankyti senus žmo
nes, dar stiprius arba ligų pa
laužtus, bet labai malonius ir 
įdomiai protaujančius. Įvairūs 
butai ir kambariai, dažnai labai 
savotiški, prigrūsti senienų; 
jiems aprašyti reiktų nebent 
Dickenso plunksnos. Klausinėj! 
apie Čiurlionį, jo kolegas ir besi
kalbėdamas išgirsti vėl kokią 
naują pavardę, teiraujiesi, ar 
dar tebegyvenąs tas žmogus, ar 
kas iš jo šeimos tebesąs, ir eini 
vėl toliau, naują siūlelį užčiuo
pęs. Esi girdėjęs, pavyzdžiui, 
kad B. Čarkovskis ir jo žmona 
mirė seniai prieš karą, nepalikę 
įpėdinių; o Varšuvos Dailės aka 
demijoje iš rektoriaus istoriko 
K. Pivockio netikėtai išgirsti, 
kad po pusvalandžio turįs užeiti 
Čarkovskio sūnus... Toje pačioje 
Varšuvoje pas Valeriją Markevi 
čiūtę-Dobračinską (prisiminki
me Čiurlionio laiškus iš Leipci
go “Valytei”) užsirašai dėl visa 
ko vieną krokuviškį adresą — 
ten gyvenanti Druskininkų aris
tokratų De Lacy šeimos palikuo 
nė Katažina Kruzenštern. Atvy
kęs Krokuvon, nueini pagal duo
tą adresą, o ant buto durų nema
žiau tuzino pavardžių. Ieškomo
ji yra, bet atkreipia dėmesį dar 
viena — Janinos Suchoževskos, 
“iš namų Kiersnovskos” lentelė. 
Kiersnovskiai — žinoma senuo
siuose Druskininkuose pavardė! 
Pasirodo, kad taip ir besą. J. 
Kiersnovska-Suchoževska irgi iš 
Druskininkų, be to, studijavusi 
kartu su Čiurlioniu Varšuvos 
Dailės mokykloje. Ten studija
vusi ir jos sesuo Zofija, o jau- 
nausią seserį Gražiną Kastukas 
mokęs skambinti fortepijonu. 
Druskininkuose ji su Zofija ir

Kalužinskis, miręs Varšuvoje... kad jo kantrybė ir pastangos 
praėjusį rudenį. Nepapasakojo, j nenuėjo veltui.
o jeigu ir papasakojo kam, tai 
nebuvo užrašyta. Ką jau kalbėti 
apie tuos kolegas, kurie buvo su
šaudyti antrojo pasaulinio karo 
metais, kurie pasimirė, kaip an
tai : artimiausias Čiurlionio drau 
gas kompozitorius Eugenijus 
Moravskis, dailininkas Boleslo
vas Čarkovskis ir kiti, pirmai
siais pokario metais. Ir beveik 
kiekvienuose varšuviečių namuo
se (taip pat Krokuvoj, Lodzėj), 
kur tebegyvena buvę Čiurlionio 
pažįstami ar jų šeimos, gali iš
girsti pasakojant, kiek ir kokių 
turėję Čiurlionio dovanotų pa
veikslų, gaidų rankraščių, jo ta
pytų atviručių — ligi pat tragiš
kųjų Varšuvos sukilimo dienų.

Gal būt, todėl 
mesį ieškodamas 
tiek į archyvinę 
medžiagą, kiek į
čius, dažniausiai niekur neužfik
suotus Čiurlionio gyvenimo pėd
sakus, pasilikusius jį pažinojusių 
žmonių atminty.

Lenkijoje pavyko rasti bene 
dvylika žmonių, asmeniškai pa
žinojusių Čiurlionį (jų vidutinis 
amžius šiandien — per 80 metų). 
Tiesa, ne visais adresais, ku
riuos buvau užčiuopęs, pasinau
dojau, ne visus asmenis aplan
kiau, nes ir laiko nesustabdysi. 
O jo tokiame darbe reikia turėti 
ligi valiai: kol gauni adresą, su
randi žmogų, šnekiesi pamažėle 
su visokiausiais nukrypimais, iš 
klausai daug bendrų ir žinomų 
dalykų, o konkretūs, smulkesni, 
nežinomi faktai prisimenami la
bai palaipsniui. Bet užtat kaip 
ryškiai ir netikėtai kartkartė
mis blyksteli tie prisiminimai! 
Tada džiaugiesi laimėjęs, tarsi 
chemikas, geologas ar kolekcio-1 su Kastuku. eidavę tapyti peizažų 
nierius, kuris pajuto galų gale, iš natūros. Tai buvęs originalaus

Šiame numery.
Kultūrinio kraujo cirkulia
cija.
Čiurlionio pėdsakais Lenki
joje.
Aleksandro Ružancovo 
kus.
Drama ir muzika. 
Mauriškoji Andalūzija.
Iš anglų klasikinės poezijos. 
Dvidešimt metų be Martyno 
Jankaus.
Atsakymas j Kairio atvirlaiš
ki.
Pokongresiniai apmąstymai. 
Kelionė į mėnulį mažiesiems. 
Ma ritamas apie blogio prob- 
kalui.
Kultūrinė kronika.
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M. K. Čiurlionio prie Varšuvos Dailės mokyklos. Iš kairės į dešinę 
J. Jahnova, M. K. Čiurlionis, V. šrajber ir VI. Krasovskis.

talento žmogus, kuris galėdavo 
susidomė'' ir visai netapybišku 
iš pažiūros motyvu. Kartą rude
nį nuėję Druskininkuose ant kai 
nelio, vadinamo “Pohanka”, ju
dvi pardėjusios tapyti Nemuną, 
slėnį, spalvingus miškus ir at
spindžius vandeny ir ne iš kar
to pastebėjusios, ką Čiurlionis 
beveikiąs. O jis, nusigręžęs į 
priešingą pusę, tapė kelias skur
džias, neseniai pasodintas prie 
tako belapes obelaites, — taigi, 
visai lyg nedėkingą, o antra ver 
tus, visai nebanalų vaizdą. “Jei 
ten būtų buvę ir šimtas dailinin
kų, tai visi, tikriausiai, būtų ta
pę Nemuną ir mišką anapus, o 
gal tik vienas Čiurlionis — tuos 
kelis medelius laukų fone”. Ta
čiau tuo metu Janina ir Zofija 
sušukusios iš nustebimo ir ėmu
sios peikti Čiurlionį, kam jis pa-1 traukos, knygos, aiškinamasi ne 
sirinkęs tokį neįdomų motyvą. 
O jis paprastai atsakęs: “Bet 
jūs nežinot, ką aš tapydamas 
galvoju”.

Pati J. Suchoževska buvusi re
voliucionierė, po dvejų metų stu
dijų Dailės mokykloje turėjusi 
išvykti į užsienį. Paryžiuje stu- 
dijavo biologiją ir filosofiją, o 
vėliau, po pirmojo pasaulinio ka 
ro, dėstė Krokuvos Jogailaičių 
universitete. Čia štai ant sienų 
yra jos pačios tapytų paveikslų, 
jų tarpe — ir Gražinos portre
tas, ir Druskininkų peizažai. Se
serys buvo kadaise nusifotogra
favusios su Čiurlioniu, bet nuo
trauka dabar jau pražuvusi.

Ir štai, prieš išvažiuodamas, 
užeini žmogus vakare atsisvei
kinti ir sužinai šį tą naujo: Kro
kuvoj gyvena buvusi Čiurlionio 
mokinė (kadaise Varšuvoje pri
vačiai mokė ją fortepijono) ir ji 
galėtų papasakoti dar apie kitą 
šeimą, kur Čiurlionis lankydavę- 
sis, kur turėję jo paveikslų ir 
parūpindavę jam pamokų... Ir 
‘os šeimos nariai taip pat Kro
kuvoj, štai adresas, bet trauki
nys jau švilpia, ir vargšas tyri
nėtojas bėga, kramtydamas pirš 
tus, fiksuodamas adresą, dėsty
damas laiško tekstą...

K tas Čiurlionio kolega Janas 
Bžežinskis jau dvidešimt metų 
guli lovoje, baisios ligos sura
kintas. Gyvena jis nedideliame 
Jaslo miestelyje, apie 200 kilo-

metrų už Krokuvos. Domisi gy- 
mimu ir dalyvauja jame: jau 

sirgdamas padarė įdomų projek
tą Šopeno paminklui Varšuvoje 
(vėliau tas konkursas buvo at
šauktas, nusprendus atstatyti 
prieškarinį paminklą Lazienkų 
parke); dabar tegali rašyti tik 
kaire ranka didelėmis raidėmis, 
bet yra parašęs pluoštą atsimi
nimų apie Varšuvos Dailės mo
kyklą ir atskirai apie Čiurlionį, 
kurį labai šiltai prisimena. Bže- 
žinskis paliegęs, kenčiąs, bet stip 
rios dvasios žmogus; pasikalbė
ti yra apie ką, paskui peržiūri
nėjame senus Dailės mokyklos 
kolegų sąrašus — juk viskas, ką 
pasakoja amžininkas, gali pra
versti Čiurlionio aplinkai atkur
ti arba bent užvesti ant naujų 
pėdsakų. Aptariamos senos nuo-

žinomi dalykai. Janas Bžežins- 
kis yra išsaugojęs retų, nežino
mų nuotraukų, kurių viena čia 
skelbiama. Tai studentų grupė 
prie Varšuvos Dailės mokyklos 
durų: J. Johnova, M. K. Čiurlio
nis, V. Šrajber, VI. Krasovskis.

Lodzėje gyvena Eugenijaus 
Moravskio sesuo Marija, pirmo
ji Kastanto Čiurlionio meilė. Aš
tuoniasdešimt septynerių metų 
moteris pasakoja ryškiai, pa
prastai, prisimindama daugelį 
svarbių detalių iš to beveik ne
žinomo jauno kompozitoriaus gy 
venimo laikotarpio Atsimena ir 

(Nukelta i 2 psl.)

Didysis Indijos genijus Ra- 
bindranath Tagore vieną kartą, 
rašydamas kažkokį savo kūri
nį, rankraščio krašte uždėjo 
stambų rašajo kliaksą. Iš pra
džių, kiek nusiminęs, greit jis 
ėmė apie tą stambųjį tašką ve
džioti plunksna, kurdamas nau
jas, dailias linijas, ir vieton 
tos dėmės jam pavyko sudary
ti ornamentą. Tai buvo jam 
paskatas susidomėti tapyba, ir 
šioje srityje jis yra sukūręs 
pasigėrėtinų dalykų.

Asociacijos keliu šis faktelis 
mums leidžia pagalvoti, kad 
mūsų pastangos jaunosios kar
tos kultūriniame ir visuomeni
niame brandinime dar vis. nė
ra buvusios reikiamoje aukštu
moje, dar čia vis buvo mažes
nė ar didesnė dėmė, tačiau 
bendromis pastangomis iš to 
— Jaunimo kongreso metu — 
vis dėlto pavyko sukurti dailų 
mūsų brandesnio atžalyno or
namentą.

vos laukuose. Turime Pietų 
Amerikoje, Europoje, Austra
lijoje visą eilę laikraščių Kaip 
būtų gera, kad atsirastų tiems 
laikraščiams savanorių talki
ninkų, kurie kartkartėmis pa
rašytų informacinį straipsnį 
irba nors reguliariai imtų siun
tinėti oro paštu iškarpas svar
besnių lietuviškų informacijos 
žinių. Kai vyko Jaunimo kong
resas, žinau Pietų Amerikos 
lietuvių laikraščių, kurie tie
siog maldavo skubiai siųsti 
jiems iškarpėles apie kongresą. 
Tai jiems buvo labai didelė pa
rama.

•K-

Eilėje straipsnių buvo mes
tas kritiškas žvilgsnis į kong
resą. Bet jis jau yra, kad ir la
bai miela ir garbinga, bet vis 
dėlto praeitis. Dabar mums 
tenka mesti žvilgsnį į ateitį 

— kaip išvesti kultūrines pro
jekcijas į kuo platesnes lietu
vių apgyventas periferijas.

Šioje srityje labai daug pa
sitarnaus po įvairius kontinen
tus išsiskirstę užsieniečiai 
kongreso dalyviai. Jų darbas 
dabar tik prasideda, ir mes ti
kimės, kad jie savo uždavinį 
atliks pasigėrėtinai, nes tai juk 
yra rinktinis mūsų jaunimas, 
žavėjęs mus savo iniciatyva, 
energija, susipratimu ir ryžtu. 
Jų veikimas dabar bus infor
maciniu žodžiu. Tačiau tai dar 
reikia paremti naujomis pa
stangomis ir būtent — toliau 
praktiškai gilinant, kultūrinius 
ryšius su labiausiai nutolusiais 
lietuviškojo organizmo nariais, 
su kuriais nepalaikant reikia
mos kultūrinio kraujo cirkulia
cijos, gali įvykti skaudi gang
rena.

Turime visą eilę vertingų 
jaunimo organizacijų tolimes
nėse lietuvių kolonijose, kur 
uždarbiai mažesni, kur lietu
viškoji knyga sunkiai tegalima 
įgyti. Imigrantai iš tų kraštų 
galėtų imtis iniciatyvos pereiti 
per savo draugus, surinkti jų 
jau perskaitytas knygas ir nu
siųsti knygynėliams tų miestų 
lietuvių, iš kurių yra atvažia
vę, duoti pasiskaitymų atitin
kamų organizacijų nariams. 
Mūsų ateitininkai, skautai, vy
čiai tiesiog galėtų pasiimti glo
boti po kurį užsienio savo or
ganizacijos padalinį, parinkda
mi lietuviški) knygų ir jas nu- 
siųsdami. Perskaičiusiam nau
ją veikalą ne taip jau sunku 
su juo skirtis, ypač žinant, ko
kiam didžiam tikslui jis bus 
nukreiptas.

*

Žiūrint į šį reikalą praktiš
kai, reikia kad atsirastų kuo 
daugiau entuziastų savanorių 
mūsų tremties nedalią pergy
venančios tautos kultūrinės ko

M. K. Čiurlionis

Šitokiomis bendromis pastan
gomis būtų galima retkarčiais 
užjūrio lietuviams parūpinti ir 
plokštelių. Ir tai būtų jiems 
nuostabi dovana, praturtinanti 
jų susirinkimus, lietuviška ši
lima kaitinanti širdis. Ypač to
kia talka būtų naudinga užsie
nio lietuvių turimoms radijo 
valandėlėms. Dabar ir magne
tofonas (rekorderis) nėra rete
nybė. įkalbėtą žodį nebe sunku 
perduoti, o kiek tai gaivinan
čios šilimos įneštų toli nuo 
mūsų gyvenantiems lietuviams!

Kai kurios organizacijos jau 
pradeda šiuos uždavinius prak
tikuoti. O būtų labai naudinga 
tai išplėsti, ypač, kad dabar 
susidaro naujos galimybės — 
palaikant ryšį su pažintuoju 
šauniuoju jaunimu, dalyvavu
siu bendroje stovykloje, ben
drose kongreso sesijose. Lietu
vių bendruomenė, Liet. stud. 
sąjunga reikale net galėtų pa
dėti tuos nuoširdžius patrioti
nius kultūros ryšius sumegzti, 
nurodant, kur didesnis reika
las, koks kur adresas.

Šitokia akcija būtų naudin
ga ir ją vykdantiems asmenims 
bei sambūriams, nes kiekvie
nas konkretus veikimas yra 
teigiamas įnašas, įprasminąs 
organizacinio vieneto buvimą 
ir atnešąs daug vidinio pasi
tenkinimo atskiram, uždavinį 
įvykdžiusiam žmogui. Ir tai bū
tų vertingas kultūrinis pasitar- 
navimas tremties viesulų blaš
komai mūsų tautai. J. Pr.
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LANGAS
— naujas Putino eilių rinkinys

jonas Aistis
AR ESAM UŽSISKLENDĘ?

Vincas Mykolaitis - Putinas, 
be abejo, yra pats didžiausias 
gyvas lietuvis rašytojas. Jam 
tos garbės, manau, niekas ne
ginčija ir niekas nepavydi. Ži
noma, Lietuvoje dabar viešpa
tauja kitoki rašto reikalavimai 
ir kitoki literatūros vertinimo 
dėsniai. Pačiose viršūnėse sėdi 
partijos patikimi stabai ir sta
bukai. Jie savaime yra aukščiau 
bet kokios kategorijos. Ten, bro, 
sunkiai liežuvi beapsukąs žalias 
kaimo bernelis netik geba sa
vo profesorių smerkti ir moky
ti, bet taip pat ir savo nevalia 
ranka atlaidžiai jam tapšnoti 
per petį... Toli Putinui iki tary
binio parnaso papėdės!..

Priežastis labai paprasta, Pu
tinas yra žmogaus, rašomo di
džiąja raide, poetas. Žmogaus 
traginga buitis ir likiminė naš
ta, jo aistros ir kančios, jo sva
jonės ir sielvartas, jo galios ir 
negalios, jo tikėjimas ir nusivy
limas buvo ir liko Putino poeti
nis gaivalas ir sritis. Nors ko
munizmas neigia biologinį žmo
gaus sielos ar būdo aiškinimą, 
bet Putinas, sakyčiau, yra to 
gyvas pavyzdys, ir jam visuo
meninės temos niekad nevyko 
apvilkti natūraliu poetiniu dra
bužiu. Kas tuo netiki, tepalygi- 
na jaunystės patriotiką su duok 
le “gyvenamai epochai”. Tai sa
kydamas nenoriu jo pakaltinti 
nenuoširdumu, o tuo labiau ne
lojalumu. Visą laiką jam knie
tė visuomeniniai klausimai, bet 
ir visą laiką jam ta tema buvo 
sunkiai beįkandama...

Pokario metais Putinas gau
sią duoklę atidavė taip vadina
mam asmenybės (Stalino) kul
tui ir itliko visą eilę vertimų. 
Kūrybiškai atkuto tik taip va
dinamojo “atlydžio” laikais: Su
kilėliai, 1957; Būties valanda, 
1963 ir Langas, 1966.

Du paskutiniu Putino eilių 
rinkiniu labai giminingu. Tų ei
lių pobūdį yra apibūdinęs pats 
autorius rinkinio “Būties valan
da" aplanke šiais žodžiais;

“Jei skaitytojas norės pasek
ti mano poezijos lyrinio hero
jaus išgyvenimus, jų raidą, pa
stebės kai kurį šio paskutiniojo 
laikotarpio temų, motyvų pana
šumą su jaunystės lyrika.

Gamta, meilė, mirtis, būties 
prieštaringumas — štai pagrin
dinės temos, kurios įvairiais va
riantais kartojasi jaunystės ir

Siame numery:
• Ar esam užsisklendę?
• Naujas Putino eilių rinkinys.
• Lituanistinis turtas Šveicarijoje.
• Prof. Ignas Končius.
• Vlado Šlaito eilėraščiai.
• J. Savojo novelė “Lokys”.
• Minnesotos universiteto “Ateivių 

archyvai.’.
• Apie XVIII amžiaus Lietuvos 

politikus.
• Lietuvių religinis kongresas ir 

koplyčios pašventinimas Wash- 
ingtone.

• Bemokslis genijus.
• Smuikininkas ir dirigentas An

tanas Kaisis.
• Lietuviškai giedamų mišių kon

kursas.
• Nauji leidiniai.
• Kultūrinė kroųika.
• Spygliai ir dygliai.

pastarųjų metų poezijoje. Tik 
dabar jos įgyja gilesnės pras
mės, sutinkamai su amžiumi ir 
gyvenamąja epocha, pažymėta 
dideliais laimėjimais, progreso 
poslinkiais — tačiau ir tragiš
ku nerimu dėl žmogaus likimo 
griaunamųjų jėgų akivaizdoje”.

Ta įžanga ypač tinka pasku
tiniajam Putino poezijos rinki
niui “Langas”. Ir ne vien dėl to, 
kad šio rinkinio didesnė pusė 
eilučių sukurta prieš “Būties 
valanda” rinkinio pasirodymą, 
bet ypač dėl to, kad paskutinis 
rinkinys yra, sakyčiau, dar bū
dingesnis autoriaus paskutinių
jų metų poezijos apibūdinimui.

Aišku, poezijos esmė ir ver
tė glūdi ne temų pasirinkime, 
ne tų temų universalume ar pla
tume, o pačioje poezijoje, tai 
yra, su kokiu jausmo tikrumu 
ir su kokia raiškumo galia pa
sirinktoji tema atlikta. Tuo at
žvilgiu, manding “Langas” ar 
nebus gerokai gerojon pusėn 
pažengęs už “Būties valandą”. 
Iš tikrųjų, turinio vieningumas, 
jausmo tikrumas, formos tobu
lumas, įvairumas ir raiškumas 
daro šią nedidelę knygelę vieną 
iš gražiausiųjų visoje Putino po
ezijoje.

Paskutiniu laiku baigia įsivy
rauti klaidinga pažiūra į komu
nistinių kraštų literatūrą. Rei
kia pridėti, kad ta pažiūra yra 
dar stipresnė ir gyvesnė tenai, 
kur ta literatūra gaminama. 
Turiu galvoje taip vadinamą pi
lietinę drąsą, tai yra, kai rašy
tojas išdrįsta pasakyti karčią 
tiesą apie komunistinę tikrovę. 
Tuo būdu ta pilietinė drąsa įgy
ja kažkokios magiškos vertės. 
Visi jos ieško, visi ją išpūstai 
vertina. Tačiau pilietinė drąsa, 
jei ir yra žmogiška dorybė, tai 
esmėje ji nieko bendra neturi 
su literatūra ir nėra josios or
ganiška sudėties dalis.

Esu tikras, kad ne vienas ieš
kos ir ras šiame rinkinyje Pu
tino “pilietinės drąsos”, dėl to 
noriu pastebėti, kad Mykolaitis- 
Putinas yra per didelis poetas, 
kad galėtų naudotis pigiais 
efektais...

Žinoma, yra aišku, kaip die
ną, kad šis rinkinys Stalino, ar
ba, kaip dabar tenai daugiau 
linkstama vadinti, asmenybės 
kulto laikais jokiu būdu būtų 
negalėjęs išvysti dienos šviesos. 
Tačiau jį reikia priimti, kaip at
virą ir nuoširdų poeto minčių, 
jausmų ir nuotaikų pasaulį:

O šiandien, vėl pakėlęs galvą, 
Aš taip meldžiausi:
Būk palaimintas, Dieve (kny

goje maža raide, J. A.), 
Kad skausmą man siunti. 
Juo troškulį ir alkį sotina 
Ir skaudulius pūliuojančius 

išdegina 
Teisingi ir tvirti.

Bodlero temomis, I, 13-14 psl.

Iš šios ištraukėlės atrodytų, 
kad Putinas yra susitaikęs su 
savo likimu, kad skausme jis 
yra praregėjęs kažkokią didelę 
tiesą, bet tai yra tiktai akimir
kos nušvitimas, o tikroji sielos 

(Nukelta j 2 psl.)

Georgės Rouault — prancūzas (1871 - 1958), vienas didžiausių religinės minties dailininkų moderniai
siais laikais. Čia spausdinama viena jo litografijų, pavadinta: “Giedokite ryto giesmę, diena vėl grįžta”.

LITUANISTINIS TURTAS ŠVEICARIJOJE
Nuostabus Šveicarijos kalnų 

grož's. P.rmą kartą mano akis 
juos regi ir žavisi. Nemažiau 
dailūs atrodo ir Šveicarijos 
miestai, kaip Zuerichas, Loza
na, Lucerna ar Ženeva, išsista
tę prie vaizdingų ežerų. Archi
tektūriniu atžvilgiu stebina Ber
no miestas, kurio visi namai 
centre apsupti kolonadomis. Ga
li po jomis vaikščioti irylių my
lias, stebėdamas turtingas vit
rinas ir, lietui lyjant, išlikti 
sausas.

Berne sutikau šaunų vyrą dr. 
Gerutį. Su juo mane supažindi
no Neringa Railaitė, atvykus 
automobiliu iš Paryž’aus. Ta 
nepaprastai simpatingas asmuo, 
turįs įg;mtą humoro jausmą. 
Neringai vairuojant automobilį, 
jis parodė mums Berno apylin
kių grožį. Gaila, kad, mums pa- 
s ekus anglų pamėgtą Intejrla- 
keno m estei), pradėjo lyti, ir 
Jungfrau (Mergelės) kalno vir
šūnė buvo sunkiai beįžiūrima 
pro debesis.

Sugrįžom į Beras vakare. Dr 
Gerutis mus užkvietė pas save: 
N. Railaitę, R. Gimbutaitę ir 
mane. Paskutiniaisiais metais 
esu svečiavęsis daugelio švies ų 
Amerikos lietuviu namuose ir 
matęs asmeniškas jų bibliote
kas, bet niekur nesu regėjęs 
tiek daug sukaupta lituanistinių 
knygų turto, kaip dr. Geručio 
bute, kurio vienas didelis kam-
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barys kimšte prikimštas lietu
viškų retų knygų bei leidinių 
taip, kad pro lentynas sunku 
net bepraeiti, nekalbant jau 
apie rūsį, kurio dalis irgi užim
ta knygomis. Panašus knygų 
mylėtojas yra iš Latvijos kilęs 
vokietis Bong, buvęs ar tebesąs 
Baltų draugijos pirmininkas 
Vokietijoje. Sakoma, kad jis gy
venąs rūsy, o knygas laikąs 
savo bute. Tuo tarpu dr. Geru
tis dar gyvena bute ir tik dalį 
knygų laiko rūsy, bet ir su juo 
gali atsitikti ta pati istorija 
kaip ir su tuo Bongu.

Dr. Geručio biblioteka ypač 
padidėjo tada, kai jis atpirko 
iš mirusio dr. J. Gabrio našlės 
b blioteką, susidedančią iš viso- 
.kiausių nesutvarkytų raštų, bro 
šiūrų, knygų, žurnalų, laikraš
čių. Jie vos sutilpo į aštuonis 
didelius maišus, kai ją reikėjo 
pergabenti į dr. Geručio butą. 
Ši b blioteką, nors ir perimta iš 
našlės, visai nesutvarkyta, bus 
ypač naudinga tiems, kurie ra
šys apie mūsų tautos kovą dėl 
nepriklausomybės — pradedant 
1911 metais.

Tačiau bene vertingiausias 
šioje b'blotekoje dalykas yra 
dr. J. Gabrio atsiminimų rank
raštis “Tautos sargyboje”. Jį 
sudaro keturi stambūs tomai,

surašyti ranka, aprūpinti viso
kiausiais priedais bei papildy
mais. Autorius tap pat yra pri
dėjęs prie šio savo darbo loty
nišką motto: Feci quod potui, 
faciant meliora potentes. (Da
riau, ką galėjau, geriau tegu 
padaro tie, kurie yra pajėges
ni.)

Dr. J. Gabrys buvo kontro
versinė asmenybė, nevengianti 
ekscentriškumo, žerianti tiesą 
į akis, todėl ir jo atsiminimai 
turėtų būti labai įdomūs. Tik 
juos leidžiant, pirmiausia reikė
tų, kad tvirta redaktoriaus ran
ka tinkamai juos paruoštų. O 
išleisti juos vertėtų. Gal Ameri
koje ar kur kitur atsirastų 
jiems leidėjas?

Dr. Gerutis, kurio žmona Ber
ne sėkminga vadovauja išgar
sėjusiam Helenos Rubinštein 
“Kosmetisches Institut”, man 
papasakojo dar apie du šaunius 
Šveicarijos vyrus, susidomėju
sius lietuvių kalba ir tauta. Pir
mas s iš jų yra Jan Peter Lo- 
cher (Bernas, Šveicarija), lygi
namosios kalbotyros lektorius 
Neuschateko universitete, šį ru
denį Berno universitete jis ha- 
b'lituojasi su lituanistine d'ser- 
tacija “Žodžio Tauta reikšmė 
baltų kalbose”. Jis yra kilęs iš 
čekoslovakės mot:nos ir šveica
ro tėvo (mokytojo). Vok eč:ams 
okupavus Cekoslovak ją, J. P. 
Locherio motina užtiko savo

(Nukelta į 2 psl.)

Pastaruoju metu pakištosios 
mums kultūrinio bendradar
biavimo temos vienas argu
mentų buvo ir tas, kad, g.’.'P, 
atsisakius kultūrinio kontakto 
su okupuota tėvyne, bus pa
kenkta visai lietuviškosios kul
tūros kūrybai ir šiapus ir ana
pus. Atseit, kone laisvojo pa
saulio lietuviai yra geležinės 
uždangos mūrininkai.

Tikrovėje gi laisvojo pasau
lio lietuvių kontaktas su pa
silikusiais tėvynėje nei realia
me gyvenime, nei dvasioje nie
kada ir nebuvo nutrauktas. 
Žmogus su žmogum visokiais 
būdais susižinojo ir susižino. 
Vieniems siuntiniai, kitiems 
knygos, tretiems gintarinė do
vanėlė ar bent šiltas laiškas 
buvo ir yra jų ir mūsų žmo
giškoji jungtis.

Tačiau viena yra kalbėtis su 
gyvu žmogumi, o kita su oku
panto ir okupacine institucija, 
su šimtaprocentiniu pavergėjo 
pataikūnu, visasąjunginės par
tijos robotu. Ir kiek ypač kul
tūros sektoriuje žmogaus su 
žmogum ryšys yra gyvybingai 
svarbus, tiesiog kūrybines pa
stangas apvaisinantis akstinas, 
tiek biurokratinis ir oficialus 
kontaktas per tironiškų val
džių institucijas visais atve
jais kultūros raidoje buvo ly
gus nuliui.

Laisvojo pasaulio lietuviai 
rašytojai, menininkai, moksli
ninkai ir kultūrinė spauda vi
sada buvo nuoširdžiai atviri 
viskam, kas tik kūrybingo ir 
vertingo atsiekiama pasiliku
sių tėvynėje. Kiek teko paste
bėti, dauguma rašytojų čia tu
ri ištisas bibliotekas Lietuvoj 
išleistų grožinės literatūros 
knygų; įvairių sričių mūsų 
mokslininkai akylai seka savo 
kolegų pasiektuosius rezulta
tus tėvynėje; mūsų muzikai ir 
menininkai taipgi iš ten susi
ieško apsčiai plokštelių ir įvai
rių leidinių, žodžiu, kiekviena 
dėmesio verta kultūrinė nau
jiena tėvynėje tuoj pat tam
pa žinoma ir nuoširdžiai įver
tinama laisvajame pasauly, 
puikiai suprantant ten paverg
tųjų situaciją ir galimybes, 
leidinių puslapiuos su džiaugs
mu lietuviškuosius kūrybos 
grūdus atsijojant nuo ne vie
nu atveju ten privalomų mas
koliškų pelų.

O pasilikusieji ir naujai pri
augusieji kultūrininkai tėvynė
je ar turi bent kokią nuovo
ką, kas darosi laisvojo pasau
lio lietuviškosios kūrybos sek
toriuje? Juk visi žinom, koks 
spaudos draudimas egzistuoja. 
Ir tikrai anas pirmasis spau
dos draudimas, kada vis dėlto 
ma:šais ir vežimais lietuviš
koji knyga buvo gabenama iš 
Prūsų Lietuvon, buvo kur kas 
švelnesnis. Ar pereitų kas nors 
dabar su knygų ryšuliu per 
nuakėtą ir spygliuotomis vie
lomis išpintą geležinę uždan
gą? Normaliu keliu — paštu 
siunčiama knyga adresato Lie
tuvoje nepasiekia, dingdama 
be ženklo pakeliui. Tik rečiau
siu atsitikimu per kažkokį ne
apsižiūrėjimą viena kita ir 
šiuo keliu prasiskverbia.

Laisvosios lietuviškosios 
knygos okupantas bijo už vis 
labiausiai. Kitaip, kam būtų 
ir tas šimtaprocentinis draudi
mas. Nemalonūs okupantui 
mūsų siuntiniai pažįstamiems 
bei giminėms, liudijantys jo 
ekonominio planavimo trūku
mus. Bet tų gėrybinių siunti
nių jis vis dėlto neuždraudė, 
nors ir apkrovė žvėriškais 
muitais. Knygai kitaip. Knygą 
okupantas žudo be pasigailė
jimo, užpuldamas plėšikiškai 
kiekvieną pakeliui į tėvynę. O 
šitai ir yra pats akivaizdžiau
sias liudijimas, koks baisus yra 
ginklas knyga kovoj už tautos 
nepriklausomybę ir kūrybos 
laisvę. Paradoksiškai kalbant, 
priešas ją įvertina. O mes pa
tys? Klausimą kiekvienas pats 
sau atsakykime.

O vis dėlto ir šitokiose są
lygose tenykščiai lietuviai ir 
rašytojai, ir menininkai, ir mu 
z kai žino ir seka, kas mūsų 
čia visuose kultūriniuose sek
toriuose yra pasiekiama. Ti
kime, kad ir jie nuoširdžiai 
džiaugiasi mūsų laimėjimais, 
kaip ir mes jų prasveržimais. 
Ir barbariškiausiai draudžia
mos, mūsų rašytojų knygos 
neįtikėtiniausiais būdais vis 
dėlto patenka į tenykščių ra
šytojų rankas, darydamos 
jiems net vienokios ar kitokios 
įtakos.

Žinoma, juokingas yra toks 
okupanto įsakymu laisvųjų 
mūsų rašytojų kūrybos skel
bimas Lietuvoje leidžiamam, 
bet niekieno ten nematomam 
“Tėvynės Balse”. Mūsų rašy
tojų kūryba ne vienu atveju 
ten perspausdinama iš čia iš
leistų knygų, jų vardo net ne
nurodant, norint sudaryti įspū
dį, kad autoriai patys tuose 
propagandos puslapiuose bend
radarbiauja.

Ir štai pačiu pastaruoju me
tu kiek kitokio pobūdžio ir vi
sai naujas reiškinys: poezijai 
skirtame šių metų leidinyje 
"Poezijos pavasaris” (išleista
me Vilniuje) yra atspausdin
ta ir Vytauto Mačernio laisva
jame pasauly gerai žinomų 10 
eilėraščių ir VI vizija, pride
dant prie jų ir beveik tripus- 
lapinį poeto kūrybos vertini
mą.

Be kita ko, ten apie Mačer
nio kūrybą sakoma: “Savo ly
rikoje V. Mačernis ieškojo pa
grindinių žmogiškos egzisten
cijos pradų, beveik neliesda
mas tiesiogiai politinių ir vi
suomeninių klausimų, neretai 
prieidamas savo vienatvėje pe
simistinių išvadų, kurios liks 
svetimos tarybinio žmogaus 

• pasaulėžiūrai”. Čia šitą frazę 
svetimos laikome taipgi tikru 
komplimentu Mačernio kūry
bai.

Vincui Krėvei reikėjo pirma 
numirti, ir tik po to jis buvo 
leistas spausdinti ir Lietuvo
je. Mačerniui reikėjo ir po mir 
ties laukti net daugiau kaip 20 
metų. O tai reikėtų laikyti 
taipgi komplimentu jo poezi
jos branduoliui.

Vėlgi literatūrai skirtame 
ir Vilniuje leidžiamame “Per-

(Nukalta į 2 psl.)
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Ar dera kunigams

rūpintis lietuvybe ?
Kun. J.

Lig šiol lietuvybės klausimu 
mūsų kuniguose kalbama beveik 
išimtinai tik ryšium su religija. 
Linkstama Amerikos lietuvybę 
svarstyti beveik tik kaip prie
monę sulaikyti tautinėms baž
nyčioms nuo ištautėjimo. Tiek 
teikiama lietuvybei egzistenci
jos teisių, tiek tematoma reika
lo lietuvybe rūpintis, kiek ji sie
jasi su savų žmonių, savų lie
tuviškųjų bažnyčių išlaikymu.

Buvo tokių, kurie lietuvybės 
reikalu galvojo šitaip: “Aš, o 
ne kitatautis kunigas, esu šios 
parapijos klebonas ne dėl to, 
kad ji yra katalikų, bet dėl to, 
kad ji yra lietuvių. Jeigu ji nu
stos buvusi specifiškai lietuvių 
taip, kad bent kalbos atžvilgiu 
bet kurios tautos kunigas galės 
patenkinti teisėtus čionykščių 
žmonių reikalavimus, tai jau ne
bus priežasties kodėl aš, o ne- 
kitas, už mane vyresnis, gar
bingesnis ir gal net daugiau nu
sipelnęs kunigas turi būti šios 
parapijos klebonas. Taigi vado
vaujantis principu, kad savi
sauga yra pirmasis gamtos įsta
tymas, man privalu, jeigu ne
noriu netekti tos priežasties dėl 
kurios aš, o ne kitatautis, esu 
šios parapijos klebonas, rūpin
tis lietuvybės išlaikymu savo 
parapijoje".

Kiti galvojo šitaip: “Mano tė
vynė yra dangus, mano tauty
bė yra katalikybė. Aš savo gy
venimą paaukojau plėsti Kris
taus meilės karalystei žemėje. 
Todėl viena man terūpi — sielų 
išganymas. Visa kita — tušty
bių tuštybė. Lietuvybė man tik 
taip gali santykiauti su katali
kybe, kaip įrankis su dirbamu 
darbu. Ir kaip nudilęs įrankis, 
kuris jau nebetinka darbui, yra 
pametamas į šalį, taip ii’ aš lie
tuvybę, kai ji bus nustojusi sa
vo žmonių į bažnyčią traukian
čios galios, atmesiu, kaip nerei
kalingą gyvenimo veiksnį".

Logikos tiesa

ei-Pasitaikė ir vidurio keliu 
nančių: “Aš esu savo žmonių 
vadas, kaip kunigas ir kaip 
žmogus. Todėl man turi rūpėti 
jų katalikybė ir jų žmogystė — 
pilnutinė žmogystė, taigi ir jų 
tautybė. Kol jie eis patys ir sa
vo vaikus vesis į bažnyčią, tol 
galėsiu juos veikti žodžiu ir pa
vyzdžiu, kaip kunigas ir savo

Šiame numery.
Nenuvertinkime poilsio.
Ar dera kunigams rūpintis 
lietuvybe?
Julijos švabaitės eilėraščiai.
A. Kairio atsakymas dr. A. 
Budreckiui.
Vilniaus vyskupas Protasevi- 
čius ir jėzuitai.
Nauji leidiniai.
Ar įmanomos mokslinio gin
čo taisyklės Sovietijoje?
Gudų tautos istorinė apybrai
ža.
Moterų gyvenimas.

Vaškas, MIC

mantautą mylįs žmogus. Jie 
eis į bažnyčią todėl, kad Dievą 
myli, o eis į lietuvių bažnyčią 
todėl, kad ir savo tautą myli. 
Katalikų Bažnyčia tautos mei
lės nenaikina. Priešingai, ji ją 
įprasmina, atbaigia ir pakelia 
į dorybių rangą. Bet jeigu ma
no žmonės neis į savą lietuvių 
katalikų bažnyčią, kuri iš pri
gimties jiems yra artimiausia, 
juo labiau jie neis į kitataučių 
bažnyčią, nes kaipgi jie gali my
lėti Dievą, kurio nemato, jeigu 
nemyli artimo, kurį mato. Jei 
mano žmonės tikrai mylės Die
vą, jie tikrai mylės ir artimą, o 
savoji tauta iš prigimties yra 
artimesnė ir todėl mylėtinesnė 
negu svetima. Jeigu jie bus ge
ri katalikai, jie negali nebūti ge
ri tautiečiai, nes kas turi visa, 
tas turi ir dalį. Šitokiu tad bū
du katalikybė pasitarnauja ir 
tautybei”.

Nors č a suminėtos galvojimo 
rūšys skirstosi pagal principus 
ir pasaulėžiūromis, jos vis I 
dėlto turi tą bendrą tašką, kad 
svarsto tą patį dalyką, t. y. lie
tuvybę, kunigo pašaukimo per
spektyvoje; tačiau ir toje ne iš
samiai ir visapusiškai. Net jeigu 
sutiksime, jog paskutinioji gal
vojimo rūšis yra teisingoji, ji vis 
dėlto nėra vienintelė teisinga.

i

Lietuviškosios Šiluvos koplyčios kupolas Marijos Nekalto Prasidėjimo šventovėje, Washingtone. Kupolo 
mozaikoje matyti Vilniaus Aušros Vartų, Trakų, Žemaičių Kalvarijos ir Pažaislio Dievo Motinos pa
veikslai. Koplyčios pašventinimas ir Lietuvių religinis kongresas Wash.ingtone įvyks š. m. rugsėjo 3, 
4 ir 5 d.

Jausmų logika

Nuosekliai argumentuoti už 
saikingą tautinio jausmo ugdy
mą iš jo santykių su religija ir 
antgamtiniu gyvenimu visada 
yra teisinga, tik ne visada tin
ka. Tokia argumentacija tiko 
senajai lietuvių kartai, kuri bū
dama artimai surišta su tėvy
ne, daugiau jautė, negu galvo
jo, o jeigu galvojo, tai tik tam, 
kad turėtų kuo pateisinti ir ap
ginti, ką jautė — savo įg mtą 
prisirišimą prie savosios tau
tos. Mūsų jaunoji gi karta, 
kraštutinio Amerikos abejingu
mo dvasioje išaugus, nei jaučia, 
nei galvoja, arba teisingiau, ne
jaučia ir todėl negalvoja. Norė
dami padaryti tai, kad ji tau
tiškai jaustų, mes, tegul ir tei
singai, tačiau ne visai psicho
logiškai įrodinėjam, kad jeigu 

Lietuvių tautos šventovė, istorinė Vilniaus katedra, kurią okupantai 
dabar yra pavertę meno galerija,

nebūsi geras lietuvis, nebūsi nė 
geras katalikas, nes kaipgi gali 
mylėti Dievą, kurio nematai, jei
gu nemyli artimo, kurį matai; 
arba kaip galima realiame gy
venime atsieti tikrą Dievo mei
lę nuo art mo meilės. Ne dėl to, 
kad neteisingas savyje, bet dėl 
to, kad nepsichologiškas toks 
argumentas savaime jaun'me 
sukelia priešingą akciją: katali
kybė, g rdi, kunigams yra tik 
ikra’stė, kuria jie dengia savo 
•jov nistinį veikimą.

Taip nuteiktas jaunimas pra
deda eiti į kitataučių katalikų 
bažnyčias, ne būtinai vien dėl 
to, kad jos yra kitataučių arba 
kad tautybės atžvilgiu jis yra 
visiškai abej ngas, bet tik dėl 
savo sąžinės grynumo. Jis nori 
mylėti Dievą dėl Dievo, o ne, 
kaip jis mano, jog jam yra dva 
s os tėvų brukama, dėl tautos. 

Negalima abejoti, kad toks jau
nimas Dievą, kurio nemato, tik
rai myli. Tad nuosekliai, tuo la
biau jis privalo mylėti artimą 
(lietuvį ir visa kas lietuviška), 
kurį mato. Tik kaipgi dabar su
derinti tą meilę artimui (saky
kim, lietuviui ir lietuvybei) su 
savosios lietuvių bažnyčios ne- 
lankymu ir apskritai su jo agre
syviu nusistatymu prieš bet ko
kį įtaigojimą pasireikšti lietu
viu.

vienaip, o vaikus kitaip, 
vaikų prisirišimas prie 
ir, atitinkamai, Lietuvos, 
lygiai toks intensyvus,

Skirtingoms kartoms 
skirtingi argumentai

Aukščiau rašėme, jog mūsų 
jaunimas nejaučia ir todėl ne
galvoja. Tą posakį reikia su
prasti lygtinai, t. y. nejaučia, 
ką jaučia jojo tėvai — gilų ir 
intensyvų prisirišimą prie tėvy
nės, ii' negalvoja, kaip galvoja 
jo tėvai, dėl to, kad nėra to aks
tino (prisirišimo), kuris verstų 
jį taip galvoti, teisinant ir gi
nant savo prisirišimą. Štai ko
dėl tas pat argumentas tėvus 
veikia 
Jeigu 
tautos 
būtų 
koks yra tėvų, tada kunigo pa
sakymas, kad kas myli Dievą, 
turi mylėti ir tautą, jiems ne
atrodytų šovinizmas ir nebūtų 
reikalo nė šio straipsnio rašyti. 
Visas galvosūkis ir yra: kaip 
padaryti tai, kad vaikai taip 
intensyviai prisirištų prie savo 
tautos, kaip jųjų tėvai yra prie 
jos prisirišę. Savaime supranta
ma, kad Amerikoje gimusiam 
lietuviškam jaunimui pasiekus 
šį džiuginantį kultūringumo 
lygi. j° to Pat laipsnio prisiriši
mas prie tautos bus tiek sąmo
ningesnis ir idealesnis už tėvų 
prisirišimą, kiek prie jo bus di
desnėmis ir sunkesnėmis, sau
sos logikos pastangomis prieita.

Panaši

NENUVERTINKIME POILSIO
Kaip dažnai išvykstam 

atostogų, o grįžtame dar la
biau pailsę. Bet ar mes drįsta
me prisipažinti, kad esame pa
ilsę? Ar negalvojame, kad, gir
di, poilsis tik kūdikiams ir se
niukams, ne mums, pilniems vi 
šokiausios stiprybės. Kodėl ma 
noma, kad poilsis yra suaugu- 
usiam žmogui lyg koks paže
minimas, lyg kokia gėda? O 
tačiau kiek daug suaugusių 
žmonių dirba savo kasdieninį 
ir kūrybinį darbą netobulai, 
kadangi jie yra pailsę, be tin
kamo poilsio, be reikalingo 
miego.

Kuo aukštesnio mokslo, kuo 
platesnio išsilavinimo žmogus, 
tuo sunkiau jam rasti laiko 
tinkamai pailsėti. O tokie kaip 
tik galėtų kur kas daugiau 
reikšmingesnio darbo atlikti, 
jeigu jie pakankamai ilsėtųsi. 
Per daug labai reikšmingų 
žmonių iš kūrybingo gyveni
mo raidos per anksti iškrinta 
kaip tik dėl tos vienos prie
žasties.

Tėvai prie tautos ir Lietuvos 
yra prisirišę dėl to, kad jie tė
vynėje — Lietuvoje yra gimę, 
augę ir vargę. Jiems užtenka 
argumento a priori. Tuo tar
pu vaikai gera dalimi pr.’e tau
tos ir Lietuvos yra nepris rišę 

(Nukelta į 2 psl.)

Ir argi ne paradoksas, kad 
poilsio stokos problema iškilo 
visu aštrumu šiais moderniais 
laikais, kada, atrodo, visi 
turime tiek daug patogumų 
poilsiui: guminės pagalvės,
nepaprastai minkšti čiužiniai, 
elektrinės antklodės, vėsinami 
kambariai, trumpos darbo va
landos. O vis dėlto milijoninės 
sumos kiekvieneriais metais 
praleidžiamos nervus rami
nantiems vaistams, atnešan- 
tiems tik priverstinį miegą. 
Ieškoti sveikiausio ir natūra
laus poilsio žmogui nėra gėda, 

Šiluvos koplyčios Washingtoue altorius. Virš jo ant laukų granito 
stovi skulptoriaus V. Kašubus sukurtoji Šiluvos Švč. Marijos statula.

nes pats Dievas jį mums siū
lo šventraščio žodžiais, kur 
kalbama apie poilsį po šešių 
kūrybos dienų.

Alkį ir troškulį mokam nu
malšinti. Nuogumą pridengia
me, darbą visada atidirbam. 
Tačiau išdidūs žmonės ne vi
sada mokam pailsėti, nes 
mums trūksta palaimingo nuo 
lankumo, lyg galvotume, kad 
esam kone angelai ir gyvensim 
tūkstančius metų. Tikrovėje 
gi turime pasiduoti gamtos 
disciplinai ir tinkamai ilsėtis.

Kodėl mums sunku kartais 
prisipažinti, kad buvome bent 
trumpą valandėlę prisnūdę? 
Ir net kai išsitiesiame saulėje 
poilsiui, vis aiškiname, kad 
trokštam tik saulės nudegimo, 
o ne poilsio. Manytume, kad 
ir šiuo atveju niekuo dėtas 
poilsis suplakamas lyg ir su 
kažkokia menkavertiškumo są 
voką. Nežiūrėdami nieko, pa
gulėkime retkarčiais ant žolės 
ii pasiklausykime, kaip ji ty
liai auga, neieškodami tam pa
gulėjimui jokių pasiteisinimų. 
Drįskime nusižeminti ir užmirš 
ti visus mažus ir didesnius rū
pesčius, pasiduodami papras
čiausiam poilsiui. Prisipažinki
me, kad pasaulis gali kurį lai
ką apsieiti ir be mūsų.

Miege esame- Dievo rankose. 
Be baimės praleisti vieną kitą 
valandėlę vien tik Dievo ran
kose žmogui visapusiškai la
bai pravartu. Ir tragiška šiais 
moderniais laikais, kad dažnai 
tik kūdikiai ir seneliai nesibijo 
viską globojančių Apvaizdos 
rankų. Gudrusis, suaugęs ato
minio amžiaus žmogus per 
daug pasitiki vien savo jė
gomis,tardamasis išsisukęs iš 
paties Dievo žvilgsnio.

Ar kada nors apie savo po
ilsio valandas ir atostogų die
nas pagalvojame kaip apie sa
vos rūšies maldą? Tai nėra žo
džių ar veiksmų malda, bet tik 
visuotinis ir pilnas visų savo 
jėgų ir visos 
mas Dievui.

gyvybės pavedi-

labai naudingas 
yra uždaros re- 

tobuliausias

Gražus ir 
poilsio būdas 
kolekcijos. Tai 
poilsio būdas. Ir ne vienas gar 
sus pasaulio rašytojas, muzi
kas ar mokslininkas yra jo
mis pasinaudojęs ir jose radęs 
to, kas buvo akstinu jų kūry
biniams užmojams.

Tad, kai mūsų vasaros atos
togų ir šiaip laisvalaikio va
landos dažnai prabėga tik pa- 

. simatymų ir vaišių aplinkoje 
bei nuotaikose, būtų pravartu 
pagalvoti ir apie tokį poilsį, 
kuris neša tikrąją sielos ir kū 
no atgaivą, labiausiai naudin
gą pačiam žmogui ir visos 
žmonijos kūrybinio kelio rai
dai.

P. P. Cinikas, MIC
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PASITIKTI RUOŠIANTIS
Pasikalbėjimas su prel.. Vytautu Balčiūnu

Palangos smiltynuose.A. Žmuidzinavičius.

Kultūrinis užsisklendimas
Jau kuris laikas tekdavo nu

girsti, kad planuojama knygų 
serija pasaulėžiūriniais klausi
mais. Prieš keletą metų tie gar
sai ateidavo iš Romos, vėliau vis 
daugiau buvo girdima apie to
kias sutelktines pastangas čia, 
Amerikoje. Susisiekę su iniciato
riais, jau anksčiau norėjome in
formuoti visuomenę, bet vis bu
vo atsakyta — dar ne laikas. Tik 
kai po neseniai įvykusio jų pasi
tarimo Chicagoje kreipėmės j 
vieną iš jų — prel. Vytautą Bal
čiūną, jis mielai sutiko pasida
linti mintimis apie tai, kas pa
daryta ir daroma, atsakydamas 
į jam pateiktus klausimus.

— Lietuviškos knygos, net ir 
beletristinės, kelias išeivijoje nė
ra lengvas. Kas nulėmė, kad ry
žotės leisti knygų seriją tokia 
aktualia tema “Krikščionis gy
venime” ?

— Tai iššaukė labai didelis rei 
kalas literatūros, kuri padėtų ge
riau pažinti savo religiją ir kar
tu krikščionio akimis žvelgti į 
visas gyvenimo sritis. Matėme, 
kad neužtenka tik pavienių, ne
organizuotų pastangų tokiai li
teratūrai paruošti ir paskleisti. 
Planavome dar Romoje, o nuo 
1964 m. rudens, VI-jo Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos su
važiavimo New Yorke, ypač dė
ka daug širdies ir laiko tam ski
riančiam kun. dr. Jonui Gutaus
kui, buvo dirbama toliau Ameri
koje ir Kanadoje, palaikant ryšį 
su rašančiais ir ieškant naujų 
bendradarbių. Kartu tyrėme 
spausdinimo, administravimo ir 
platinimo galimumus, kol pasi
rinkome, kaip mums atrodo, tin
kamiausius.

— Kas sudaro tos knygų seri
jos redakcinį kolektyvą ir kaip 
planuojamas jo darbas?

— Grupė redaktorių, įvairių 
sričių specialistų, kunigų ir pa
sauliečių, įjungiama į serijos vei 
kalų atbaigiamąjį paruošimą, o 
visam darbui vadovauja šio re
dakcinio kolektyvo penkių narių 
vadovybė. Trys jos nariai jau se 
niai rūpinasi ir visais techni
niais serijos suorganizavimo bei 
apipavidalinimo reikalais. Seriją 
imasi globoti laisvojo pasaulio 
lietuviai vyskupai. Ją yra paža
dėję remti bei prisidėti prie p’a- 
tesnio jos paskleidimo lietuviš
kieji vyrų ir moterų vienuolynai 
bei katalikiškos lietuvių organi
zacijos.

— Ar jau turite leidėją?
— Spaudos ir administravimo 

darbus atliks Lietuvių Enciklo-

Šiame numery:
Ryve

♦

Knygų serija “Krikščionis 
nime”
Lietuvių liaudies dainos 
Kultūrinis užsisklendimas 
Maironio Baladės
Apie Konaulto paveikslu 
Nauji religinės muzikos kūriniu* 
Quasimodo Laiškas motinai 
Vilniaus universiteto įkūrimas 
Dailininkas Petras Lukas 
Dramaturgas Žemkalnis 
Vasaros teatras
Akademinės prošvaistės 
Kultūrinė kronika
Okupuotoje Lietuvoje 
Lenkai tjTinėja Lietuvos praeitį

— Nuo to, kokia bus finansinė 
padėtis, dalinai priklausys ir se
rijos veikalų kokybė bei jos pa
sisekimas. Vien iš prenumerato
rių vargu ar bus įmanoma vers
tis Gal būt jos užteks spausdi
nimo ir administravimo išlai
doms padengti, bet tikrai jos bus 
maža, kad ir nepilnai, atsilyginti 
kitiems. Dėl to ieškome para
mos iš šalies. Tikimės, kad, kaip 
anksčiau, taip ir dabar, gerai 
knygai atsiras mecenatų ir rė
mėjų. Mūsų visuomenė vis labiau 
įsisąmonina, kad savo talentus, 
laiką ir jėgas pašvenčią knygų 
autoriai yra verti visokeriopos 
paramos ir norėti, kad jie dirb
tų tik už ačiū, būtų neteisinga.

— Ar pageidaujamas visuome 
nės pasisakymas spaudoje, ko ji

iš “Krikščionis gyvenime” lauk
tų, kurios temos jai labiausiai 
rūpi?

— Kėlimas spaudoje to, kas 
aktualu, bus neabejotinas pasi- 
tarnavimas serijos planuoto
jams Būsime dėkingi už kiek
vieną sveiką mintį, sugestiją bei 
patarimą, ateinančius per spau-

LIETUVIŲ LIAUDIES KARINĖS 
- ISTORINĖS DAINOS

D. Krištopaitė, LIETUVIŲ LIAU i 
DIES KARINES — ISTORINĖS 
DAINOS. Feodalizmo epocha.. Vil
nius, Vaga, 1965. 286 p. 13 x 21 
cm. Tiražas 2500 egz. Kaina 68 kap.

¥

Tokiu pavadinimu 1965 m. 
Vilniuje išleista D. Krištopaitės 

pedijos leidėjas Juozas Kapo
čius. Leidėju numatoma Ameri
kos ir Kanados Lietuvių kunigų 
vienybė.

— Kiek veikalų ši serija apims 
ir kokie klausimai juose planuo
jama pagrindiniau nagrinėti ?

Numatome išleisti į metus po 
3-4 knygas, kiekviena maždaug 
200-250 psl. Darbas bus tįsia- 
mas, kol to reikalaus pats gyve
nimas. Visų temų iš anksto nenu 
statome, kad būtų galima atsa
kyti ir į laiko iškeliamas. Ap
skritai, bus imamasi nagrinėti 
religiniai bei įvairių kitų sričių 
klausimai, turį ryšio su krikščio
niškąja pasaulėžiūra. Sieksime, 
kad “Krikščionis gyvenime” pa
dėtų susiorientuoti visose gyve
nimo srityse.

— Daugumas lietuvių išeivijo
je jau įstengia daugiau ar ma
žiau skaityti angliškai. Pasaulė
žiūrinės knygų serijos leidimas 
lietuvių kalba labiau pasiteisin
tų, jeigu joje būtų ir atitinkamos 
medžiagos apie Lietuvą ir lietu
vius. Ar šis momentas turima 
mintyje?

— Taip, neabejotinai “Krikš
čionis gyvenime" plačiai atvers 
duris viskam, kas būdinga mums 
lietuviams visose su pasaulėžiū
ra turinčiose ryšio srityse.

— Kokios temos bus imamos 
pirmiausia gvildenti? Ar jau tu
rima spaudai paruoštų veikalų?

— Pirmiausia bus išleista lie- Į studijėlė apie mūsų senąsias dai 
tuviškai II Vatikano susirinkimo 1 nas. Autorė nauja, bet tema 
dokumentai, kurių I tomas šio
mis dienomis jau bus pradeda
mas rinkti. Tai bus lyg bazė, į 
kurią atsirems kiti serijos vei
kalai. Eilė knygų jau parašyta ar 
rašoma. Iš jų galime paminėti: 
“Gyvoji liturgija”, “Pasaulietis 
Bažnyčioje”, "Krikščionio Die
vas”.

— Ar šitoks jėgų sutelkimas 
stambesniam užsimojimui neati
trauks pajėgesnių bendradarbių 
nuo periodinės spaudos? Kokių 
šiuo atžvilgiu išvadų galima pa
daryti, žiūrint į Lietuvių Encik
lopedijos leidimo laikotarpį?

— Manau, kad nėra ko bai
mintis. Periodinė spauda turi 
savo nuolatinius bendradarbius, 
kurių gal tik vienas kitas imsis 
mums rūpimų knygų rašymo. 
Antra vertus, ruošiamųjų veika
lų mintys, o kartais ir ištisos bū 
dingesnės jų dalys labai nau
dingai gali būti spausdinamos ir 
periodikoje. Gi Lietuvių Enciklo 
pedijos leidimo laikotarpis lei
džia padaryti išvadą, kad galu
tinai vis tiek bus nemaža lai
mėta. Juk tikrai, jeigu ši En
ciklopedija nebūtų buvusi lei
džiama, tur būt tik maža dalis 
ta, kas joje atspausdinta, būtų 
pasirodžiusi periodinėje spaudo
je ar knygų pavidalu. Be to, eilė 
žvmių Enciklopedijos bendradar
bių buvo kaj-tu ir žurnalų redak
toriai bei jų straipsnių autoriai.

— Kaip planuojamas tos kny
gų serijos platinimas?

— Serijai numatoma rinkti 
nuolatin us ėmėjus, kaip ėnc’klo 
pedijai. Pasižadėję imti jos vei
kalus, gaus kiekvieną išėjusį to
mą ir tik tada už jį atsilygins.

— Kaip numatoma išspręsti
lėšų klausimą? Gal jau turima 
šiam, reikalui stambesnių mece
natų? j

nebenauja: šis klausimas rūpėjo 
jau S. Stanevičiui ir S. Daukan
tui daugiau kaip prieš šimtme
tį. Tos rūšies dainas labai atsi
dėjęs nagrinėjo Mykolas Biržiš-į 
ka, iš kurio bandė pasišaipyti
B. Sruoga, pakliuvęs į rusiško 
formalizmo vandenis, sekęs A. 
Veselovskiu ir kitais. Pagaliau 
tas temas užkliudė ir šių eilučių 
autorius (žr. “šimtas liaudies ba 
ladžių”, 1941). Juos visus jau
noji autorė bando trumpai drū
tai sukritikuoti. Tačiau ji pati 
nedaug toliau pažengė nuo M. 
Biržiškos metodo ir didelių nau 
jienų neatrado. Tiesa, ji daugiau 
pabrėžia visuomeninį tų dainų 
pobūdį, kartais teisingai, kar
tais perdėtai. Ji dar skiria daug 
dėmesio dainų meninės išraiškos 
priemonėms, tačiau ir čia ji 
tik seka B. Sruogos pėdomis. 
Autorė dar bando remtis nau
jaisiais sovietų tautosakininkais, 
kaip V. I, Proppas, dažnokai 
juos cituodama, tačiau iš esmės 
tai nieko nepadeda, tai tik smil
kalai. Autorė būtų geriau pada

Cluca^od Aleno instituto parkuty Nuotr. A. Keao, S.J.

riusi, jei ji būtų daugiau susi
pažinusi ir labiau pasisavinusi 
tarybininkų atmetamą suomių 
istorinį—geografinį tautosakos 
tyrimo metodą. Reikėjo aiškiai 
nustatyti nagrinėjamų dainų ti
pus, o tada kiekvieną tipą ir jo 
atšakas vienoje vietoje visapu- 
šiškai išnagrinėti, nustatyti vie
tines atmainas arba “oekotipus” 
(švedų tautosakininko C. von 
Sydovo terminas), susekti jų 
tarpusavio įtakas ir pareinamu- 
mą. Dabar autorė blaškosi nuo 
vieno dainos tipo prie kito, pa
simeta ir nebesusigaudo, kas 
kur pridera, po kiek laiko vėl 
grįžta prie to paties dainos tipo, 
kartoja tą pačią pamėgtą tezę, 
arba pati sau prieštarauja. To
kie metodiški trūkumai neleis
tini jau eiliniame seminaro refe
rate, o spaudai skiriamam dar
bui reikalavimai turėtų būti dar 
didesni.

Šios pastabos dar nereiškia, 
kad visa 286 psl. knygelė yra 
niekų darbas. Autorė surinko 
nemaža medžiagos, stengėsi ją 
apdoroti, nustatyti istorinę tų 
dainų periodizaciją, daiė paly
ginimus su kitų tautų dainomis, 
bandė padaryti išvadas. Kai ku 
rios jos išvados yra įtikinančios 
arba seniai žinomos, tačiau dar 

dą ar kitais keliais.
— Į kur reikėtų kreiptis, no

rint tiesioginiai susisiekti su 
“Krikščionis gyvenime” serijos 
vadovybe?

Informacijos ir kitais reikalais 
rašyti: “Krikščionis gyvenime”, 
P. O. Box 909, Delhi, Ont„ Ca
nada. Kr.

DR. JONAS BALYS

Dr. Jonas Balys
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dažniau klausimas pasilieka neiš 
spręstas: gal taip, gal ir ne. Pa
galiau nuo ideologinio — mark
sistinio pobūdžio tendencijų mes 
atsiribojame, nes jos nėra rim
tos.

Autorė mūsų istorinėse dai
nose randa tik tris periodus: 
"Karų prieš kryžiuočius epochos 
dainos, baudžiavos įsigalėjimo 
laikotarpio dainos ir dainos apie 
XVII-XIX a. karus ir kariuo 
menę” (p. 9). Pirmajam perio
dui priskiria Sudaičio (“Išpylė 
pilelę, iškirto karelius”) ir kitas 
karo sutartines (“Kada, broli, 
tu parjosi?”, Ką parneši?”), 
dainas apie kareivio išvykimą 
karan ir žuvimą (“Jau ir atlėkė 
gulbių pulkelis” arba “Visi bajo 
rai į Rygą joja” ir “Aušta auš 
relė šviesi pazarėlė”) ir nelais 
vėn patekusių karių vadavimo 
dainas (“Sėdi sūnelis nevalioj”, 
daina paremta plačiai vak. Eu
ropoje paplitusiu “vadavimo” 
motyvu). Priskirdama šias dai
nas karų su kryžiuočiais gady
nei. autorė pabrėžia jų patrio
tiškumą: “Tokiu supoetintu
mirties vaizdu atskleidžiama he
rojaus žuvimo prasmė, jis iš
aukštinamas kaip tėvynės gy
nėjas. Kad jis žuvo gindamas 
tėvynę, pabrėžiama lakoniška

(Nukelta į 2 psl.)

Naujausioji lietuvių ateivių 
banga, Nepriklausomos Lietu
vos auklėtiniai, atėjo su giles
niu išsimokslinimu, stipresniu 
profesiniu pasiruošimu, su iš
ryškėjusiais talentais. Pačios 
aplinkybės taip susidėjo, kad 
iš Lietuvos buvo išblokšti žmo 
nės su didesne iniciatyva ir 
ryžtu.

Tai buvo ryškiai pajusta iš
eivijoje. pyko nauja kraujo 
transfūzija mūsų spaudoje, li
teratūroje, dailėje, muzikoje 
ir kitur, kuo labai ir labai rei
kia džiaugtis. Buvo atlikti to
kie monumentalūs darbai, kaip 
enciklopedijos išleidimas (rei
kia tikėtis, kad tas užmojis 
bus išvestas iki galo, išlei
džiant ir lituanistinę enciklo
pediją anglų kalba), pelnytai 
ėmėme pasiekti pirmąsias vie
tas tarp išeivių tautų savo ope 
romis, dainų šventėmis ir t. t.

Lietuviškasis kultūros dar
bas vykdomas kaip pavienių 
prasiveržiančių talentų, taip ir 
organizuotų vienetų, subūru
sių mokslo, meno, įvairių pro
fesijų talentus.

♦

Kaip mūsų kultūrinio darbo 
našumui, taip ir Lietuvos iš
laisvinimo siekimams būtų la
bai naudinga, kad, šalia in
tensyvios kultūrinės veiklos 
savybėje, būtų palaikomas gy
vas ryšys su kitų tautų ir pa
čios Amerikos kultūrininkais, 
kultūros sluoksniais. Atrodo, 
kad dabar tam ir palankesnės 
sąlygos susidaro. Kitados vo
kiečiai ir kitų tautų intelek
tualai, manydami, kad lietuvių 
tauta yra atsidūrusi kritiškoje 
grėsmėje, buvo susidomėję už 
konservuoti kiek galima dau
giau mūsų tautinių lobių folk
loro, kalbos tyrimo pavidale. 
Dabar eilė Amerikos aukštųjų 
įstaigų net siunčia savo pro
fesorius (pvz. Kansas univer
sitetas prof. Greene), kad ty
rinėtų ir kolektuotų lituanis
tinę istorinę medžiagą. Kiti 
universitetai savo biblioteko
se atidaro specialius skyrius 
ateivių spaudiniams, archy
vinei medžiagai. Taigi, susido
mėjimas auga, kultūros židi
nių durys darosi a‘viresnės ir 
jų vaidilų širdys prielankes
nės.

Šitokios aplinkybės vis la
biau skatina mus atsisakyti 
savo kultūrinio užsisklendimo, 
ir tai ta prasme, kad mes. vs 
didindami savųjų vertybių ug
dymą, palaikytume kultūrinį 
sąlytį su kultūrininkais ir kul
tūrinėmis įstaigomis, su kurio
mis pats gyvenimas mus su
vedė.

Šituo atžvilgiu gražiai reiš
kiasi mūsiškiai, patekę į pro
fesūrą. Jų straipsnius užnin
kame mokslo žurnaluose, jų 
paskaitos būna atitinkamų ša
kų specialistų suvažiavimuose, 
ir tai yra gražus laimėjimas, 
iškeliąs lietuvių vardą ir žadi
nąs susidomėjimą pačia Lietu
va.

*

Gražios iniciatyvos parodo 
ir medikai, techniškųjų moks
lų atstovai, kad ir nedirbą 
aukštosiose mokyklose, o per
ėję į pramonę ar šiaip veikią 

savo srityje. Ne vienas jų sa
vo moksliniais laimėjimais 
net atradimais ir išradimais 
yra atkreipę net šio krašto 
mokslo viršūnių akis.

Mažesnis kultūrinis kontak
tas tarp muzikų ir vokalistų bei 
dailininkų, bet visgi jis yra. At
skirų mūsiškių prasiveržimai 
ir šioje srityje yra net pasie
kę didžiąją spaudą, tuo duo
dant neįkainojamos reklamos 
mūsų tautai ir mūsų tėvų že
mės reikalui. Visa eilė mūsų 
menininkų dirba specialiose 
mokyklose, dalyvauja bendro
se šio krašto parodose. Tuo 
tenka džiaugtis ir šį reikalą 
plėsti.

*
Neužmirštamas pavyzdys, 

kaip vaisingas yra ryšys rašy 
tojo St. Zobarsko su eile kūry
bingų šio krašto rašytojų, poe 
tų, kritikų. Tik šio sąlyčio dė
ka universitetų ir miestų bib
liotekos buvo paturtintos lietu 
vių liaudies kūrybos pavyz
džiais, mūsų rašytojų kūrinių 
vertimais.

Tačiau tokie kontaktai ga
limi ne vien New Yorke, o ir 
Chicagoje, Detroite, Clevelan- 
de, Los Angeles, Toronte, 
Montrealyje ir daug kitur. Ne
būtinai, kad jie reikštųsi to
mis pačiomis formomis. Jau 
nemažai būtų pasiekta mūsų 
kūrėjams dalyvaujant vietinių 
kūrybingųjų intelektualų po
būviuose, pasikviečiant juos 
pas save. Iš to susidarytų žmo 
niško draugiškumo ryšiai, ku
rie paskui galėtų ltonkretizuo- 
tis kuo nors apčiuopiamesniu, 
kai reikalas bus pribrendęs.

•
Ypatingos vertės pažinčių 

sudarymas turėtų laikraštinin 
kų, radijo ir televizijos dar
buotojų tarpe. Šios masinio su 
sižinojimo priemonės darytųsi 
atviresnės lietuviškajam rei
kalui. Tiesa, mūsų laikraščių 
redakciniai štabai yra daugu
moje per maži, laikraštininkai 
darbu perkrauti ir dažnai nei 
laikas, nei jėgos nebeleidžia 
dar naujų uždavinių imtis. Bet 
kurie yra laisvesni, kurie gal 
būt perėję į pensininko am
žių ar taip pat energingesnis 
tą šaką pamėgęs studijuojantis 
jaunimas gali labai vaisingai 
stengtis iš mūsiškių užsisklen 
dimo išeiti ir susidarančiu 
nauni bičiuliškumu Lietuvos 
reikalui gražiai pasitarnauti.

Net ir kitose, mažiau kūry
bingose šakose, pasižymintieji 
gali su gražiu sėkmingumu 
Lietuvai draugų ieškoti. Pvz. 
šioje srityje jau gali džiaugtis 
laimėjimais Lietuvių filatelis
tų draugija, kurios nariai pa
laiko kontaktus su šios šakos 
mylėtojais.

«

Džiugu, kad šis reikalas 
randa kaskart didesnį susido
mėjimą mūsų studentijoje. Pa 
laikymas glaudaus ryšio tarp 
Baltijos kraštų studentijos, da 
lyvavimas savo mokslo įstai
gos ruošiamose paskaitose, kur 
galima klausimų pavidale iš
kelti ir Lietuvos reikalą ir kur 
galjma savo patirtimi atskleis 
ti naiviems idealistams apie

(Nukelta j 2 psl.)
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Epigramos žmocpti is mažos raidės

* Antanas Gustaitis, “Ir atskri 
do juodas varnas”. Chicago — 
Santara-Šviesa, 1966, 119 psl.
$3.00. (Algimanto Mackaus var
do knygų leidimo fondas).

*

Kaip karikatūros, šaržai, “car 
toons” dailėj, taip satyriniai ei
lėraščiai bei humoreska poezijoj, 
laikomi kažkuo antraeiliu. Ne
rimtu žanru žmonėms linksmin
ti. Tarytum apdovanotąjį sąmo
jum nuolatos penėtų Įkvėpimo 
Laumė. Tarytum smagus jo 
čiauškėjimas nebūtų reikalin
gus didesnės kūrybinės pastan
gos.

Kas satyrikas, jei ne gyvenimo 
sienos komentuotojas, stebintis 
žmonių kelius, “apmaudingai at
kaklius”. Juo nesudėtingesnė, 
klasiškesnė jo eilių forma, juo 
sklandesnis eiliavimas, juo leng
viau atpažįstami žmonės ir įvy
kiai, juo lengviau jam laimėti 
publikos prielankumą.

Auditorija, šia prasme, taiko 
humoristui tuos pačius reikala
vimus kaip kad, ekonomisto Ken 
neth Galbraith tvirtinimu, aka
demikai akademikams. Būtent 
pasakot visiems žinomus, bana
lius dalykus, bet su ritualiniu 
pakilimu, sklandžiai ir elegantiš
kai.

Argi nuostabu, jeigu daugis 
susigundo išeiti estradon. Pa

Antanas Gustaitis

miklinti plunksną. Ir bematant 
perdega. Nes parafrazavimas, 
šmaikštus žodžių daigstymas dar 
ne humoristika. Tai bufonerija, 
ekshibicionizmas, sakykime — 
“strip tease”. Tai kartais — 
negabus moralizavimas. Negana 
regėti tikrovę, reikia įžvelgti jo
je proporcijas, kontrastus ir

Šiame numery:
• Epigramos žmogui
• Viešnagė MazalaitSs miestely
• Ar verta žudyti kūrybingesnius 

žmones?
• Komp. J. Naujalis Washingtone
• Antaną Žmuidzinavičių prisime

nant
• D. Sadūnaitės eilėraščiai
• Vilniaus universiteto įkūrimas
• Lietuviai menininkai Londone
• Krėvė išnyko, Brazdžionio nebe

liko
• Filmas — Geležinės uždangos 

pradrėskimas
• Vai Mamuc’o veikalas

Kas be ko, humoristinis žan
ras reikalauja asociacijų žaismo, 
nelaukto efekto, iššaukiančio 
staigmeną ir juoką. Bet nema
žiau satyra reikalauja ir saiko 
nuovokos, paprastumo, ir formos 
bei minties harmonijos. Šia pras 
me, mūsų manymu, J. Nendriū
nas nevisai teisus. Gustaičio ei
lės pasiekia žiūrovą ir iš knygos 
puslapių, betarpiai. Imkim, sa
kysim, vieną iš gražiausiųjų rin
kinio eilėraščių “Užrašą ant ži
nomojo lietuvio kapo". Forma
liniu požiūriu jo rimai beviltiš
kai banalūs (nemėgo — bėgo, 
kentėjo — atėjo, sustojo — kar
tojo), tas pat žodis kartojamas 
eilutėj iki nuobodumo po kelis 
kartus. Bet kaip tais ritmo pri- 
lėtinimais autorius sugestyviai 
išreiškia išeivio dvasinį nuskur
dimą, nuobodybę “per se”, liki-

■ minį akligatvį.

VYTAUTAS A. JONYNAS

perteikti kondensuotu taikliu 
žodžiu.

Antroji A. Gustaičio satyrinių 
eilių knyga

Niekas nežino geriau šių pa
vojų, kaip A. Gustaitis,* kurio 
antroji satyrinių eilių knyga — 
“Ir atskrido juodas varnas” — 
neseniai pasiekė skaitytoją.

Autoriaus asmenyje turime 
žmogų, apdovanotą reta pasako
tojo dovana, kuris, be to, dar gy
venimo kely artimai suaugo su 
teatru.

Viename retų, tikrai gabiai 
parašytų, literatūros vakaro ap
rašymų (“Apie literatūros vaka
rą, susipažinimą ir atsisveikini
mą”, “Draugas”, nr. 171 (29) ) 
korespondentas J. Nendriūnas 
teisingai iškelia A. Gustaičio sa
vitą deklamavimo stilių, sakyda
mas, kad kito lūpose “Nostalgi
ja” nebūtų taip taikliai užgavu
si skaitytojo. Sunku užginčyti A. 
Gustaičiui sugebėjimą interpre
tuoti savo eiles, gal net su tam 
tikra išstudijuota poza. Bet, mū
sų nuomone, Gustaitis — akto
rius dažnai žmonių akyse užtu
šuoja Gustaitį — kūrėją. Ir tai 
skriauda antrajam.

Skaidrumas ir reljefiškumas

Tenkindamasis klasiškąja ei
lėdara, A. Gustaitis pasiekia 
naujame rinkinyje tobulo formos 
užbaigtumo, reto žodžio sugesty
vumo. Iššaukia pasąmonėj tre- 
šios dimensijos įspūdį, kada jo 
įvaizdžiai kinematografiškai per 
silieja. Kartais jis pasiekia be
veik radauskišką skaidrumą ir 
reljefą, kaip kad šiame siurrea
listiniame “Nature morte” ke
tureilyje:

“O dūmų apšvaistėj — pasaulis 
kaip keras

Kopūstai ir dešros — jurg nu 
spalvos

Ir akys — dvi akys, lietuviškai 
geros

Kaip gyvos .mums šypsos iš 
kiaulės galvos”.

Nėra tai, gal būt, vaizdeliai, 
kuriais puoštumei salioną. “Dirb 
tinių dausų" ieškojimo motyvas, 
“taurelėj - skandinsiu - vargą - 
savo” motyvas gal ir per dažnai 
praskamba jo knygoj, bet... tai 
mūsų buitis. Ir Gustaičio humo-

(Nukelta į 2 psl.)

Nelė Mazalaitė, Miestelis, ku
ris buvo mano (1965 m. “Aidų” 
lit. premija), iliustravo P. Jur
kus, išleido “Darbininkas” 1966 
m., kaina nepažymėta.

•

Pirmasis vadinosi “Miestas, ku 
rio nėra”. Jame viešėjau kažka
da okupacijų metais, ir vaikiška 
vaizduotė, mitusi Anderseno pa 
sakomis bei “Pelytės Micės” nuo 
tykiais, buvo apsvaiginta “Mies
to” stiliaus, formos ir sakinio 
egzotika. Negaliu beprisiminti 
“Miesto” gyventojų, tačiau tą 
ilgesingą, tolimų saulėlydžių ir 
neišsipildžiusių sapnų nuotaiką 
jaučiu ir dabar, galvodama apie 
“Miestą, kurio nėra”. Nežiūrint 
vardo, jis buvo. Jis buvo pirma 
ir labai maloni pažintis su Nele 
Mazalaitė. Todėl ir dabar su dide 
liu smalsumu verčiu “Miestelio, 
kuris buvo mano” lapus, sekda
ma jo veikėjus dulkinais keliais, 
akmenuotais grindiniais ten, kur 
pasaka ir realybė susilieja lygi 
dangus su mariomis į vieną nuo- j 
stabią tikrovę.

Švelnių ir tyrų spalvų paveikslas

“Miestelis, kuris buvo mano” 
— švelnių ir labai tyrų spalvų pa 
veikslas, kuris patraukia akį ir 
ramina širdį. O šių dienų maiša
tyje taip gera kartais nurimt ir 
pailsėt legendų šalyje, kur vaka
rais laumės tebevelėja žlugtą, 
kur velnias šykštuoliui barsto 
raudonuosius, kur senose patil
tėse dejuoja vėlelės ir kur vai
kai tebevalgo duoną su žemuo
gėm. Tai nepaprasta šalis: ilge
sio, sapnų ir pasakų, kurios tik
ros kaip gyvenimas. Tai šalis so 
pūlių, kurių geluonį pasaldino 
laikas, o kuklius džiaugsmus ap
vainikavo darbas ir mylinti šir
dis.

Pagrindinis “Miestelio” veikė
jas yra pats miestelis su visais 
savo bei apylinkių gyventojais.

A. Elskus. Aušros Vartą Marija paiminklinėj koplyčioj VVasIiingtone.

Nijole jankutė

Juos iš tolimos praeities sušau
kia jaunamartė, tarytum kokia 
burtininkė, prikelia iš laiko dul
kių baudžiauninkes ir ponus, ne
krikštytus vaikus ir laumes ke
rėtojas, kvailą žandarų viršinin
ką ir'atgailojantį arkliavagį. Su 
meile daiktams ir žmonėms, su 
švelnumu dabarčiai ir ištikimy
be praeičiai, jaunoji keliautoja 
verpia pasakos giją. Ta gija tvir 
tai pririša ne tik jos vyrą (jis 
kartas nuo karto dar bando atsi
spirti pasakos jėgai, nesėkmin
gai aiškindamas, kad taip negalė 
jo įvykti), bet ir skaitytoją. To
li palieka 20 amžiaus didmiestis, 
kai su jaunamarte iškeliauji lau
kais ir takeliais į mažiausią mies 
telį iš mažiausių. Ir ten surandi, 
ko jau seniai, sau neprisipažin
damas, ieškojai: tyrą vaikystės 
atminimų šaltinį ir gaivų dvasi
nį poilsį.

Nele Mazalaitė

Legendų karalienė
Šioje keliavimo ir laukimo kny 

goję, kaip pati autorė sako, yra 
sudėti devyni pasakojimai. Jų 
tikrovė tiek pat tikra, kaip ir jų 
pasaka. Kiekvienas pasakojimas 
■— fragmentas ar tai iš jaunosios 
keleivės vaikystės, ar tai vaikys
tėje girdėto apylinkės įvykio — 
pasiekia skaitytoją ilgesingu sa
kiniu, kurio žodžiai suvarstyti 
tartum brangūs karoliai — su 
meile. Nestebėtina, nes Mazalai
tė yra romantinio stiliaus, suges 
tyviojo žodžio meisterė. Jeigu jos 
romanų literatūrinė tikrovė nevi- 
sada tikra, tai jos pasakos ir le
gendos yra neginčijamai pasa
kiškos. Neveltui ji pas mus — le
gendų karalienė.

Bet “Miestelyje” Mazalaitė pa
siekia ypatingos darnos tarp pa
sakos ir tikrovės. Anų laikų žmo 

(Nukelta j 5 psl.)

Ar verta žudyti 
kūrybingesnius žmones?

Negauąi skaičiumi mūsų 
tauta, o vergijos laikotarpyje 
yra tiek daug uždavinių, kad 
mūsų jėgos turi būti labai ra
cionaliai sunaudojamos. Visut 
se mūsų tautos kelio etapuose 
mes esame linkę aukštai ver
tinti kultūrinius užmojus, kū
rybinius pasireiškimus, tai tuo 
svarbiau dabar išlaikyti kūry
binių jėgų ekonomiją reikia
moje aukštumoje, kad kūry- 
bingesnieji galėtų ilgiau savo 
likiminiam pašaukimui tarnau
ti ir būtų kuo našesni įvai
riomis mums, o gal ir visam 
pasauliui, brangiomis kultūri
nėmis vertybėmis.

Nors šioje srityje turime 
gausiai džiugių laimėjimų, ta
čiau negalėtume tvirtinti, kad 
nebūtų įmanoma įvesti dar kai 
kurių pagerinimų. Visų pirma 
krinta į akis, kad nemažas 
skaičius mūsų daug žadančių 
kultūrininkų peranksti pasi
traukia iš kultūrinės estafe
tės, ar tai tapę palaužtų jėgų, 
ar pagaliau mirčiai juos nu
bloškus į kapinių ramybės ty
lą. Ne vieno šio liūdno atvejo 
kaltininku yra tų iškiliųjų 
žmonių perkrovimas darbu. 
Daugeli jų kasdienę duoną 
pelnė jų pašaukimui svetimes
ne tarnyba: Jų kūrybiniai po
lėkiai vertė juos savoje srity
je reikštis. Jei jie turėjo tar
nybą savoje srityje, dažnai bu
vo iš šalies spaudžiami imtis 
v s didesnę ir didesnę darbo 
naštą.

Tokie jautrios sielos kūry
bingi žmonės dažnai savo tau
tą, savo kūrybinius uždavinius 
myli labiau negu savo sveika
tą, gąl net labiau negu savo 
gyvastį. Spaudžiami iš šalies, 
jie pasiduoda pagundai prisi
imti darbus, kuriuos nesunkiai 
aprėptų jų talentas, bet kurių 
jau nebepakelia jų fizinės jė
gos, jų sve kata, kurių nebe- 
le džia jų laikas. Šitokia dar
bo gr’ūtimi apkrovimas kūry- 
bingesnio žmogaus yra jo žu
dymas ir nusikaltimas prieš 
mūsų tautos kultūrinių jėgų 
protingą ekonomiją. Šito būtų 
■žvengta, jei jaustų reikiamą 
atsakomybę tie, kurie kėsinasi 
pertempti žmogaus jėgas, jei 
būtų stengiamasi įtraukti pla
tesni raūs’škių sluoksn:ai. jei 
techn;šk;eji darbai, kuriuos 
gali atlikti bet kas, nebūtų už
kraunami žmonėms, kuriuos 
Kūrėias pašaukė daugiau reikš, 
tis kūrybinėje srityje.

Blog’ausia, kad daugiau ar 
mažau savo kultūriniais lai
mėjimais prasikišes asmuo, 
pasidarydamas plačiau ž:no- 
mas, tampa dar apkraunamas 
prašymais įvairių asmenišku 
tarnavimų, tuo atimant jam 
labai negausų laiką, kurį jis 
norėtų savo kūrybiniu darbu 
atiduoti ne pavieniam, o visai 
savo tautai.

Kūrybinis darbas bus našes
nis, jeigu tam žmogui susida
rys palankesnės kasdienio gy
venimo sąlygos, kad jis galėtų 
su savo šeima turėti ir nepraš
esnį pragyvenimo lygį, ir ne
blogesnes atgaivai reikalingo 
poilsio galimybes. Dabar — 
toje pačioje įstaigoje techniš
kojo darbininko materialinės 
sąlygos geresnės, jos daugiau 
derinasi su apskritai šio kraš
to darbo žmonių atlyginimu, 
tuo gi tarpu lietuviškuoju kū
rybingumu besireiškiąs žmo
gus darosi lyg antraeiliu n< t 
savųjų įstaigoje. Jis galėtų ki
tur susidaryti žymiai aukštes
nį gyvenimo standartą, bet pa
silieka todėl, kad myli lietu
viškąjį kūrybinį darbą, bet gi 
dėl to jis nenusipelno būti nu
baustas.

Kūrybinis talentas ryškiau 
ims reikštis, jeigu tiems kūri
niams susiras platesnė dirva. 
Ačiū Dievui, kad mūsų daili
ninkų, skulptorių darbai jau 
susilaukia didesnio susidomė
jimo. Išprususių lietuvių rezi
dencijos, salionai, įstaigos vis 
daugiau puošiasi originaliais 
savų kūrėjų darbais. Reikia 
taip pat atminti, kad ir per
kama lietuviška knyga yra 
ne tik įsigijimas tam tik
ro veikalo, bet ir įnašas pa
remti kūrėjo bei leidyklos pa
stangas lietuviškosios kultū
ros laukuose. Čia gali būti net 
dar stambesnių užmojų. Saky
sime, daugelio lietuvių tėvai, 
broliai, seserys, artimieji yra 
žuvę Sibire, kritę partizanau
dami. Nebus ant jų kapo pa
minklo, bet galima pastatyti 
dar amžinesni, visuose pen
kiuose kontinentuose matomą 
paminklą, išleidžiant kokią lie
tuvišką knygą ir ją dedikuo
jant brangiesiems asmenims, 
kurių atminimą norima įam
žinti.

Šioje srityje reikia laikyti 
labai vertingu užmoju leist vei
kalų seriją “Krikščionis gyve
nime”. Nėra abejonės, kad šios 
serijos veikalų pasirodymui 
bus leidėjų, o tada atsivers 
durys ir lietuviškiems kūry
bingiems talentams praturtin
ti mūsų kūrybos lobyną nau
jais kūrybos žiedais. Galima 
būtai šioje srityje tikėtis ir 
dar platesnių ėjimų. Pvz. jau 
turime visą eilę gerai apsi- 
plunksnojusių lietuvių, kurių 
puošnios rezidencijos pralen
kia daugelio amerik;ečių ir 
kur’os kalba apie stambius iš
teklius. Tokiems nebūtų sun
ku talentingesniam žmogui 
skirti tūkstantį, kitą, kad jis 
galėtų pasitraukti nuo jo ener
giją sek'nančio tampymosi 
duoną uždirbant ir galėtų sa
vo kūrybingą talentą plačiau 
panaudoti naujam laimėjimui, 
kuris, dėka mecenato supra
tingumo ir aukos, sužėrėtų 
nauja kultūrinio tautos pra
turtinimo šviesa. J. Pr.
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Trys Lietuvos istoriografijos tarpsniai

Pačioje tautos atgimimo pra
džioj kilo ir savos istorijos m n- 
tis. Juk jau dr. J. Basanavičius 
pirmą “Aušros” numerį papuo
šė sulotynintu graikų autoriaus 
motto; "Žmonės, nepažįstą is
torijos, yra visuomet vaikai”. 
Pats dr. J. Basanavičius sten
gėsi duoti tautinės istorijos pa
vyzdžius savo studijomis įvai
riais praeities klausimais. Jis 
ypač buvo atsidėjęs vad. trakiš
koms studijoms, kur stengėsi 
įrodyti, kad lietuviai senovėje 
gyveno prie Dunojaus ir buvo 
giminingi trakams. Nors jo teo
rija ir nesusilaukė mokslinio 
pripažinimo, tač'au daktaras ne
atsisakė jos ir iki mirties dirbo 
ją grįsdamas.

Tada Basanavičius buvo pir
mas aušrininkas, kuris davė 
kad ir nemokslinės, bet tautinės 
istoriografijos pavyzdį. Jis bent 
kiek prilygo dar prieš “Aušros” 
laikus tautinės istoriografijos 
kelius mynusiam S. Daukantui. 
Jo istorijos gražiai atitiko auš
rininkų dvasią ir todėl dvi jų 
— Lietuvos istorija ir Pasako
jimai apie veikalus lietuvių se
novėje, — lig šiol buvusios rank 
raščiuose, liko išspausdintos.

Daukanto ir Basanavičiaus 
keliais žengė nemaža istorikų 
aušrininkų, rašiusių straipsnius 
istorinėmis temomis. Jų tarpe 
išskirtinai minėtinas antras auš
rininkas, šalia J. Basanavičiaus, 
dr. J. Šliūpas.

Dr. J. Šliūpas priklauso auš
rininkų istorikų būriui ypač 
dviem veikalais: Lietuvių tau
ta senovėje ir šiandien, 2 t. 
1904, 1905 ir Gadynė šlėktos 
viešpatavimo Lietuvoje (1569— 
1795) 1909. Abu veikalai nėra 
originalūs kūriniai; Jie parašyti 
pagal ankstesnę literatūrą. Se
nesnei daliai žymi A. Kotzebue 
įtaka ir T. Narbuto, I. Kraševs
kio ir kitų autorių. Abiejose 
knygose centrinis dalykas yra 
tauta, veikianti ir kovojanti su 
užsienio ir vidaus priešais. Už- 

’ sienio priešai, žinoma, buvo Lie
tuvos kaimynai, o vidaus — Baž 
nyčia (katalikų) su sava hie
rarchija ir lenkiška bajorija. 
Antrame kūrinyje, Gadynė šlėk
tos viešpatavimo, ypač daug dė
mesio kreipiama tikybinėms ko
voms reformacijos metu. Čia 
stengiamasi įrodyti, kad tiky
binė neapykanta, labiausiai iš 
katalikų Bažnyčios pusės (jė
zuitų) buvo “viena iš didesnių 
priežasčių, kodėl Lenkija ir jos 
provincija Lietuva nupulti tu
rėjo”.

Gal geriausiai J. Šliūpo ir,

J. JAKŠTAS

aplamai, aušrininkų Lietuvos 
istoriografijos tikslus nusakė jo 
baigiamieji įvadiniai žodžiai prie 
Lietuviškojo Statuto, išleisto 
priedu prie Gadynė šlėktos vieš
patavimo Lietuvoje. Čia auto
rius byloja: “Eik-gi, knygele, 
į lietuvių surukusias grinteles 
ir meskie spindulį šviesos į tau
tos praeitį! Gal vienas ar kitas 
perskaitęs tave, labiau pamylės 
tėvynę, ir pradėjęs tyrinėti pra
eitį, atskleis tautieč’ams lapus 
pamokymo, kaip paž nę praeitį, 
galime išvengti kladų besiir- 
dami į nežinomą ateitį. O, kad 
toji ateitis lietuvių nuvargusiai 
tautai bent laimę, šviesą, lais
vę pagamintų”.

Kaip iš šios citatos matyti, 
istorijai skiriamas pragmatinis 
tikslas, tariant, ji turi būti tau
tiečių mokytoja; ji turi rodyti 
jiems kelius į šviesesnę ateitį. 
Panašus pragmatinis tikslas, ža
dinantis meilę savo tautos pra
eičiai žymus ir Maironio (Za
navyko) 
dovėlyje 
me 1891

Mūsų
prieš akis pragmatinius tikslus, 
nesidomėjo per daug moksliniais 
Lietuvos istorijos veikalais, sve
timų autorių, ypač lenkų, išleis
tais.

parašytais ne istorikų, bet lite
ratų. Tuo būdu pAsirodė lietu
viškame vertime kai kurie Lie
tuvos praeitį lietus'eji Kraševs
kio kūriniai. Iš lenkų jau kiek 
istorikų susidomėta K. Skirman 
taitės veikalais, ir jos Lietuvos 
istorijos vadovėlis (Pajautos 
slapyvardžiu), išverstas į mūsų 
kalbą, itin populiarus buvo iki 
pat Pirmo pasaulinio karo. Ne 
tiek mokslinis, kiek romantinis, 
pragmatinis Skirmantaitės vei
kalų turinys sudomino mūsų 
amžių sąvartos šviesuolius ir 
dėl to jie imti lietuvinti.

Aušrinė - pragmatinė Lietu
vos istoriografija tvėrė iki 
Pirmo pasaulinio karo, iki ne
priklausomos Lietuvos įsikūri
mo. Nepriklausomybės laikais 
nusigręžta nuo aušrininkų pra
dėtos istoriografijos ir užs'mo- 
ta eiti savaimingu, bet moksliš- 

(Nukelta į 2 psl.) Trakų Marija Lietuvių koplyčioje MashingtoneA. Elskus
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Lietuviškumas visuotinume

Šiame numery:
Lietuviškumas visuotinume. 
Lietuvos humanizmas ir renesan
sas tarybinėje istoriografijoje. 
Dail. Liudo Vilimo netekus. 
Vilniaus universiteto (kūrimas. 
Giesmės iš Lietuvos.
Intelektualai ir religija Vienoje. 
Žvilgsnis į amerikiečių literatūrų. 
Lietuviai kuriasi mėnulyje. 
Kultūrinė kronika.
Nauji leidiniai

trumpame istorijos va- 
(pirmą kartą išleista
me.
aušrininkai, turėdami

autorių davė dar lig šiol 
vertės nenustojusių Lie- 
istorijos veikalų. Vardai 
autorių, kaip šainochos,

Lenkai, turėję jau nuo 19 a. 
vidurio 2 universitetus ir moks
lo akademiją, galėjo prisiugdy- 
ti pakankamai mokslininkų, tar
pe jų ir istorikų. Jų istorikai 
jau pagal vakarietiškus tiksliai 
moksliškus metodus tyrinėjo 
savo tautos praeitį, neaplenkda
mi ir L’etuvos. Mat, jie laikė 
mūsų kraštą dėl žinomų istori
nių priežasčių Lenkijos moks
lo sritimi. Tada eilė žymių Len
kijos 
savo 
tuvos 
tokių
K. Stadnickio, S. Smolkos, A. 
Levickio, J. Latkovskio, A. Pro- 
chaskos glaudžiai siejasi su Lie
tuvos praeities tyrinėjimais. Ta
čiau jų veikalai nepatraukė per 
didelio mūsų aušrininkų dėme
sio ir jiems neparūpo bent vie
ną kitą jų sulietuvinti. Bet už 
tai mūsų "Aušros” laikų ar po- 
aušrio veikėjai susidomėjo len
kiškais taip pat ne tiek moks
liškais, kiek literariškais ir dau
giau pragmatiškais veikalais,

Skaudaus likimo prieangy
Dailininko Liudo Vilimo netekus

Niekada gal nebuvau taip gi
liai paveiktas juodomis linijo
mis ir plokštumomis baltame fo
ne išreikštos, “Likimo priean
gy” paties autoriaus pavadintos, 
simbolikos, kaip šiandien, kada 
ta simbolika pasidarė reali. Kur 
bebuvusios, mintys vis atgalios 
ir atgalios grįžta prie kūrinio, 
kurio ritmiškos linijos, gaiva
lingai besiveržiančios iš juodų 
plokštumų, išsako dramatinį 
kompozicijos turinį: paveikslo 
centre — mažas vaikas, ramiai 
besėdįs tartum gaublio pakraš
ty ir įsmeigęs akis į rankose 
laikomą knygą, kurios atskleis
tame lape įrėžta raidė V. Toji 
knyga sunki, labai sunki, ir vai
kas turi apglėbti ją savo ran
komis ir kojytėmis, kad nenu- 
slinktų jinai jam nuo kėl ų... Vai
ko figūra, ekspresyviai išreikš
ta juodame fone, yra tartum 
junginys tarp plikos žemės ma
sės ir už jos slenksčio atskleis
to dinamiško pasaulio su kolo
nų kapitebais, arkomis, laivais, 
veneciškais tiltais, pilimis ir 
dangų siekiančiais bokštais. Ki
toje gi pusėje — arka į nežino
mybę; arkos papėdėje — į kau
kolę panaši ilsisi žmogaus gal
va. Pro arką veda anga, šviesi 
anga.

ADOLFAS VALEŠKA

Skleidžiu Liudo kūrinius vie
ną po kito ir randu vis daugiau 
ir daugiau mistinių temų: “Mal
da”, "Procesija”, “Karalių Ka
ralius žemėje”, “Dievdirbys”, 
"Vilniaus Kalvarijos", "Partiza
no mirtis”, "Pieta”, “Paskuti
nis patarnavimas”... Gyvenime 
Liudas tačiau nebuvo toks liūd
nas. Atvirkščiai — j s pragied
rindavo sutiktą žmogų, o savo 
bičiuliams jis buvo optimizmo 
akstinu. Nesiskųsdavo jis savo 
rūpesčiais, nors žinojome, kad 
ir jis jų turi, gi pasiekti vit
rinų dekoravimo pirmaujančiai 
vietai šiame krašte reikėjo ne 
tik daug pastangų ir kieto dar
bo, bet ir ištvermės šalia įgim
to talento.

likdamas monumentalius dar
bus, pripažintus šios srities eks
pertų ir įamžintus meno žurna
luose.

Žvelgdami į Vilimo plastinio 
meno palikimą, randame kūrė
ją gaivalingą ir nesustingusį — 
jo ieškojimų duomenys nuo 
post-impresionizmo ir ekspresio 
nizmo iki abstrakto tendencijų, 
žingsnis po žingsnio atsispindi 
jo kūryboje.

Šalia profesinių 
nių įsipareigojimų, 
do brangaus laiko
kultūriniams darbams, palikda
mas neišdildomą atminimą ir 
pavyzdį. Lietuvių Dailės insti
tutas, šalia kitų, didžiuojasi tu
rėjęs Liudą savo narių tarpe.

Atsisveikinimas su dailinin
ku Vilimu yra skaudus ne tik
tai jo šeimai, bičiuliams ir kole
goms, bet ir visai lietuviškajai 
visuomenei.

bei sociali- 
Vilimas ra- 
ir lietuvių

Sunku mums būtų pilnai api
būdinti ir įvertinti Vilimą, kol 
nesame suruošę apžvalginės jo 
parodos. Matytieji jo darbai, 
tačiau liudija jį buvusį tikrai 
didelių gabumų kūrėją, kuris į 
savo idėjoms įkūnyti įstengė Į 
meistriškai pajungti visą eilęį 
plastinio meno (tapybos ir gra
fikos) technikų ir panaudoti 
netgi reljefines metal nes plokš
tes. Sugebėjo jis pasireikšti ir 
įvairiose meno šakose, prade
dant dramos veikalų dekoravi
mu, knygų iliustravimu, pėda- j 
voginu darbu, ir baigiant di- 
'’ž uin š;o krašto firmų vitrinų 
nuorimu kuris yra itin svar
bus ir atsakingas darbas, pla- 
č'ai reprezentuojams meno žur
naluose. Vitr nos paskirtis šian- 

en nebėra v:ską, ką parduo
tuvė tur'. parodyti, bet žiūro
vui suteikti estetinį pasigėrėji
mą Tok'as nareigas vvkdvti ga- 
V tikta’ patyręs ir kvalifikuotas 
men ninkas. Ir šioje meno šako-;

Su nedidelio procento išimti
mis esame katalikiška tauta. 
Ir šio, vieno iš būdingiausių 
mūsų tautos bruožų tik sąmo
ningai užsimerkus galima ne
pastebėti. Norim ar nenorim, 
per septynis šimtus metų ka
talikybė lietuviui yra virtusi 
ne vien religinio, bet ii- tautinio 
jo portreto s'palva. Ir tokia 
spalva, kuri labiausiai išsilai
kė, savo stiprumu padėdama 
ir kitoms spalvoms nenubluk
ti, kada įvairių okupacijų lai- 
kortapiais įsibrovėlių vis bū
davo mėginama šį portretą 
“restauruoti” savuoju stiliumi.

Žvelgiant į dabartinę mūsų 
tautos situaciją, maža būtų 
konkrečios naudos iš pagoniš
kosios, senosios lietuvių reli
gijos daugiau ar mažiau lite
ratūrinės apoteozės ir iš gin
čų- per vėlai ar per anksti ap- 
sikrikštijom, o gal ir visai to 
nereikėjo daryti? Netolimos 
praeities ir dabarties mūsų 
krašto istorinė raida akivaiz
džiai patvirtino ir patvirtina 
faktus, liudijančius, kiek lie
tuvio sieloje įsišaknijusi ka
talikybė padėjo ir padeda at
sispirti okupantų užmačioms 
lietuvių tautą fiziniai ir dvasi
niai luošinti ir pagaliau visai 
paguldyt karstan.

Likiminių įvykių griūtyse 
šita realybe tikėjo ir tiki ne 
vien tik šimtaprocentiniai ka
talikai, bet ir objektyviai gal- 
vojantieji liberalai, net kairio
jo mūsų visuomenės sparno 
akylesnieji protai. Sakysim, 
ir čia rašančiam paliko neiš
dildomą įspūdį mūsų didžiojo 
literatūros klasiko Vinco Krė
vės laikysena Vilniaus univer
sitete pirmojo bolševikmečio 
dienomis. Nepaslaptis, kad 
bent anuo dešimtmečiu Krėvė 
buvo laikomas tikru mūsų li
beralų šulu, gerokai palinku
siu kairėn. O tačiau tautai 
mirtino pavojaus akivaizdoje 
egzaminų ir kolokvijumų pro
gomis (tarp keturių akių) Krė
vė dažnam studentui ar stu- 
denfcii rasdavo progos vis pa
brėžti, kad katalikybė vieną

nėra ryškiausias pavyz- 
to katalikybės ir lietuvy- 
begalinės ištvermės lydi- 
atlaikančio tiesiog praga-

Dail. Liudas Vilimas draugų tarpe. Iš kairės į dešinę: A. Dargia, V. ie Vilimas iškilo ne tiktai ka’po 
Petravičius, T. Valius, L. Vilimas, J. Rakis A. Valeška ir P. Augius. talentingas dailininkas, bet ir 

kaip gabus organizatorius, pa-Nuotrauka daryta Lietuvių dailės instituto suvažiavime 1955 m. Toronte, 
Kanadoj. , Liudas Vilimas Likimo prieangy
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kartą Lietuvą jau išgelbėjo, 
kad ir šį kartą taip bus, kad 
jaunimas turi stiprybės sem
tis iš savo tėvų tikėjimo šal
tinių.

Krėvės viltis vėlesni įvykiai 
kone paraidžiui patvirtino. Ir 
Sibiro šachtose, ir ilgoje gink
luotoje kovoje, ir jau dešimt
mečius besitęsiančioje visoke
riopoje rezistencijoje kataliky
bės visuotinumas ir jos lietu
viškųjų tradicijų įsišaknijimas 
tautoje yra pats stipriausias 
pylimas prieš komunistinį ir 
rusiškąjį tvaną žmonių širdy
se ir viešajame gyvenime. O 
Sibiro lietuvaičių maldaknygė 
argi 
dys 
bės 
nio,
rišką spaudimą.

Į šį lietuviškąjį visuotinos 
Bažnyčios bruožą ir krypsta 
mūsų — laisvojo pasaulio lie
tuvių akys, kai renkamės Ši
luvos koplyčios dedikacijon ir 
religinin kongresan Amerikos 
Jungtinių Valstybių sostinėje. 
Fakto akivaizdoje vargu ar 
būtų prasminga ginčytis; rei
kėjo ar nereikėjo tiek pinigo 
aukoti koplyčios įrengimui? 
tokiu ar kitokiu vardu buvo 
būtina koplyčią pavadinti? ši
tie ar anie paskaitininkai ar 
menininkai koplyčiai ir kon
gresui buvo reikalingi? Neeili
nės iškilmės proga džiugina 
jau ir ta mintis, kad lietuviš
koji koplyčia amžiais šio kraš
to sostinėje kalbės už lietuvių 
religinį ir tautinį reikalą, ka
da mes visi (ir aukojusieji ir 
neaukojusieji) būsime seniai 
nutilę ir dulkėmis pavirtę.

Žinoma, iškilmių džiaugsmas 
niekam neatima ir neatims tei
sės koplyčią vienaip ar kitaip 
vertinti meniniu požiūriu ar 
patį kongresą, jo paruošą ir 
jo eigą ne tik giriančiai, bet 
ir kritiškai aptarti, Bet tai jau 
kita tema ir kita plotmė.

Šį kartą dar norime tik su
minėti gana įdomų reiškinį, 
kaip koplyčios įrengimui au
kų telkimas lyg ir atgaivino 
senąją mūsų išeivių kartą 
naujam lietuviškajam žygiui. 
Senieji lietuviškos veiklos ve
teranai pastaraisiais metais 
ėmė jaustis lyg ir lietuvybei 
nereikalingi, kai daug kur ir 
daug kas buvo perimta naujo
sios ateivių - tremtinių kar
tos. Tačiau "senoji gvardija” 
pasirodė dar labai gyva, kai 
reikėjo didelio svorio ir dide
lės jėgos amžinesniam lietuviš
ko reikalo įkūnijimui. Garbin
goji lietuviškos veiklos senųjų 
veteranų karta savo pinigine 
auka buvo vienas iš lemtin
giausių veiksnių paminklinės 
lietuvių koplyčios 
Washingtone. O jei 
lyčios idėja, vargu 
resniųjų suaukotos
tų kur nors kitur lietuviškam 
reikalui ir benubyrėjusios. Gi 
dabar, kai vienų pin’g nės au
kos, o kitų kultūrinis patyri
mas ir kūrybingumas buvo 
suvesti draugėn, galime bend
rai džiaugtis tuo, kas liudija 
stiprų mūsų lietuviškąjį su
brendimą katalikybės visuoti
nume. k. br.

įrengimui 
ne ši kop- 
ar tos vy- 
sumos bū-
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MŪSŲ PAREIGOS PERSEKIOJAMAI LIETUVAI
Ištraukos iš vysk. Pr. Brazio paskaitos Lietuvių religiniame kongrese 

rugsėjo 4 d. VVashingtone

Aiškindamas persekiojimo 
prasmę, istorikas Arnoldas J. 
Toynbee taiki ai pastebi, kad 
pagoniškosios religijos yra lin
kusios remtis kolektyvais ir die
vinti jų vadus. Ddžiosios reli
gijos, o ypač kr kščionybė, at
siradusi tada, kai griuvo kolek
tyvinis saugumas ir visu aštru
mu iškilo galutinės gyvenimo 
prasmės klausimai.. Tik religija 
galinti atsakyti į šiuos klausi
mus ir niekas kitas. Todėl reli
gijos pasitamavimas žmonijai, 
Toynbee nuomone, nusveriąs vi
sus kitus istorijos veiksnius, pa
imtus kartu. Vienas iš būdin
giausių jos bruožų yra nepri
klausomybė nuo bet ko, kas nė
ra Dievas, taigi ir nuo valsty
bės. Pagoniškai dievinamas tau
tinis, klasinis ar rasim s kolek
tyvas persekioja tikrąją religi
ją, nes Dievas tegali būti vie
nas. Štai kodėl, Toynbee many
mu, ir romėnų imperializmas, 
dievinęs imperatorių, ir moder
nusis fašizmas, nacizmas ar ko
munizmas, į absoliuto sostą pa
sodinęs tautinį, rasinį ar klasi
nį kolektyvą, yra pagoniškas 
religijos pakaitalas, skelbiąs 
žūtbūtinę kovą nepriklausomai 
tikrojo Dievo religijai.

Mūsų tremtiniais gausi karta 
yra liudininkė ne vieno šitų ko
lektyvinių stabų sugriuvimo. 
Šiandien visi matome, kad ir 
paskutmysis komunizmo stabas 
netenka pasitikėjimo, svyruoja 
ir skyla, palikdamas mases kaip 
laivą be uosto. Toynbee spėja, 
kad tai pranašauja naują tikro
sios religijos iškilimą (Žiūr. 
Propylaeen — Weltgeschichte, 
Bd. II: Die Hoeheren Rel gio- 
nen, p. 635 ir sek.).

•

Už taip pavojingą tikėjimo ir 
tautinės la;svės persekiojimą 
Lietuvoje mes esame linkę kal
tinti tik ateistine marksizmo 
apsėstą rusų tautą ir tik į ją 
esame užsimoję mesti savo ak
menį. Tačiau yra labai galimas 
daiktas, kad Kristus, kaip an
dai, susirūpinęs tyli ir rašo pirš
tu žemėje, o atsitiesęs mums sa
ko: "Kas iš jūsų be nuodėmės, 
tegul pirmas meta į ją akme
nį” (Jo 8,7).

Apie tikinčiųjų atsakomybę 
už ateizmo, ypač marksistinio, 
atsiradimą, pasisekimą ir per
sekiojimus labai aiškiai kalba 
Antrasis Vatikano susirinkimas: 
“Deja, patys tikintieji dažnai 
bent iš dalies yra atsakingi už 
šitokią padėtį... Tikintieji gali 
daug prisidėti prie ateizmo at
siradimo. Kiek jie apsileidžia 
savo tikėjimo pažinime, arba

Šiame numery:
Iškilmėms Vf’ashingtone praėjus. 
Vysk. Pr. Brazys apie pareigas 
persekiojamai Lietuvai.
J. Savojo novelė “Žirafos”.
Chreptavičius — Lietuvos švie
tėjas.
Laiškai iš anapus (eilėraščiai). 
M. K. Čiurlionis — Europos kul
tūros sidabrinio laikotarpio reiš
kėjas.
Naujausi Dagio ir Pautieniaus 
kūriniai.
Kultūrinė kronika. 
Nauji leidiniai. 

4 Filmų įvairumai. 
• Moterų eaimas.

skleidžia klaidingas pažūras, 
arba turi trūkumų savo religi
niame, doriniame bei socialinia
me gyvenime, tiek reikia saky
ti, kad jie veikiau paslepia, ne
gu atskleidžia tikrąjį Dievo ir 
religijos veidą’’ (Konst. apie 
Bažnyčią dabarties pasauly, nr. 
19).

Taip, mes, lietuviai ir krikš
čionys, nesame visai be jokios 
kaltės už komunizmo persekio
jimą Lietuvoje ir už jo pasise
kimą pasaulyje. Lietuviai', ku
rie kūrė religinę tuštumą laisvo
je tėvynėje ir tebekuria ją trem
tyje, yra marksistinio ateizmo 
kviesliai užimti laisvai vietai. 
Lietuviai, kurie š;andien atsi
sako viešai protestuoti prieš re
liginės laisvės persekiojimą Lie
tuvoje tik dėl to, kad jie pa
tys netiki, tampa nesąmonin
gais persekiotojų sąjunginin
kai tremtyje, nes laisvė yra ne
daloma. Lietuviai krikščionys, 
kurie tragiškai nesugebėjome 
ir nesugebame įtikinamai pri
statyti ir vykdyti Kristaus iš
ganymo evangeliją ypač socia
liniame gyvenine, atkeliame 
vartus komunistinio išganymo 
skelbėjams ir todėl nesame be 
kaltės. Lietuviai krikščionys, 
kurie esame pakankamai “re
ligingi” vienas k tam neapkęs
ti, bet nepakankamai — mylė
tis, esame papiktinimas netikin
tiesiems ir stumiame juos nuo 
Kristaus; kur:e me lės evange
lijos rimtai neimame ir visiems 
pagalbos ieškantiems su Kaino 
abejingumu atsakome: “Neži
nau. bene aš esu savo brolio 
sargas” (Pradž. 4,9), varome 
benamių ir žmonėmis nela ko- 
mųjų mases afektiniam mark
sizmui į glėbį.

Nors kartais ir mūsuose ban
doma pašiepti patriotizmą, kaip 
nemadingą atgyveną ar net nu
sikalstamą ydą, tačiau t’ek Se
nasis, tiek Naujasis Testamen
tai jį pripažįsta ir net duoda 
herojiškų tėvynės meilės pavyz
džių, kaip Dovydą, Esterą, Ju

irLietuviais perpildyta Marijos Nekalto Prasidėjimo šventovė Washingtone laike vysk. V. Brizgio atna
šaujamų Šiluvos koplyčios dedikavimo ĄJišii.i rugsėjo 4 d. Iš kairės j dešinę pirmoje eilėje sėdi: K. Klei
va, dr. A. Kučas, Rožė Marija ir Morkus Rudžių duktė jr sūnus, L. Šimutis, inž. A. Rudis Lietuvoj, atsto
vas J. Rajeckas, Šv. Kazimiero seserų vyresnioji Motina Adorata, Moterų sąjungos buvusi pirm. E. 
Paurazienė ir antroj eilėj už jų —. {Ir. L. KriaučeRūnas, M. Rėklaitis, prof. Br. Vitkus, I. Kriauceliū- 
tueufc ir “Draugo” bendradarbis VL Butėnas. Nuotr. V. Noreikos

Chicagos Vyčių choro talkininkais ir 
solistais Lietuvių religinio kongreso koncertinėje programoje Statler Hilton viešbutyje, IVashingtone ban
keto metu. Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: solistams akompanavęs pianistas Aleksas Mrazin^kas, diri
gentas Petras Armėnas, solistės Prudencija Bičkienė ir Roma Mastienė, solistai /Antanas Pavasaris ir 

Jonas Vaznelis. Nuotr. V. Nerųhoo

Cikagiškis “Dainavos” ansamblis su Alice Stephens ansamblio

ditą, brolius Makabėjus ir t. t. 
Kilnioji Estera s'elojasi ir ne
rimsta dėl gresiančio savo tau
ta' genocido, dejuodama: “Nes 
kaip gi aš galėsiu pakęsti išžu
dymą ir mirtį savo tautos?” 
(Ėst 8,6). Nematydama jokios 
žemiškos vilties žmonėse, ji 
meldžiasi, sakydama: “Dieve 
galingesnis už visus, išklausyk 
balsą tų, kurie neturi jokios ki
tos vilties: išgelbėk mus iš ne
teis ųjų rankos ir išvaduok ma
ne iš mano baimės” (Ėst 14, 
19). Nežiūrėdama nrrties pavo
jaus. ji ryžtasi eiti pas karalių 
“prašyti už savo tautą ir savo 
tėvynę” (Ėst 15,1). Panašiai ir 
brolių Makabėjų laika;s izraeli
tai “šaukėsi, kad (D’evas) pa
žvelgtų į tautą, kuri buvo visų 
mindoma, kad pasigailėtų šven
tyklos, kuri buvo bedievių iš
niekinama” (2 Mak 8,2).

Ypač Kristaus pavyzdys vaiz- 
dž’ai parodo, kaip unversali 
žmonijos meilė puikiai derinasi 
su gilia savosios tautos meile. 
Dievažmogis neslėpė savo mei
lės žemiškajai tėvynei ir verkė 
dėl kla;kaus jos sostinės likimo ! 
(Lk 19, 41 - 44; 23. 26-31). Pa-1 
šaulio Išganytojas, paklusda
mas slaptingai Tėvo valiai, evan 
geliją skelbė tik savo krašte, 
sakydamas: “Aš esu siųstas tik 
nas Izraelio namų avis” (Mt 15, 
24). Apaštalai sekė š'tą Kris
taus pavyzdį ir evangeliją skel
bė pirmiausia savo krašte, o 
paskui ir kituose kraštuose, pra 
dėdami nuo savo tautiečių (Plg. 
Apd 2.39; 13,5 ir t. t.). Pats 
Tautų Apaštalas šv. Paulius, 
gimęs ir augęs, kaip ir daugelis 
mūsų, svetimoj šaly, taip my
lėjo savo tautą, jog būtų suti
kęs pats būti pasmerktas dėl 
jos ;šganymo: “Aš pats verčiau 
norėčiau būti atskirtas nuo 
Kristaus už savo brolius, kurie 
vra kūnu mano giminaičiai" 
(Rom 9, 3).

•

Tad melskimės visur' ir vi
suomet, bet ypač kai susiren
kame į šv. Miš as, kad mūsų 
tauta nesijaustų užmiršta ir ga

lėtų drąsintis: "Esame perse
kiojami, bet nesame apleisti; 
parbloškiami, bet nesunaikina
mi” (2 Kor 4,9). Ypač turėtu
me prašyti, kad Dievas mūsų 
tautai pr espaudos dienas su
trumpintų, kad jos vienybę pa
laikytų ir kad jinai neužmirštų, 
jog “Dievo reikia labiau klau
syti, negu žmonių’’ (Apd 5,29), 
nes tik tada galės išsipildyti 
Dievo pažadas, galiojąs visiems 
la’kams: “O kad mano tauta 
klausytų manęs, kad Izraelis 
vaikščiotų mano keliais: kaip 
greit aš pažem nčiau jų prie
šus ir prieš jų prispaudėjus nu
kreipčiau savo kumštį!” (Ps. 
80,13-14). Konkrečai siūly
čiau, kad į tikinčiųjų maldą 
Mišiose įvestume šiuos tris pa
pildomus maldav mus už perse
kiojamą tautą:

“Tremties ir priespaudos die
nas sutrumpinti teikis,

Dag.vs Kad turėčiau tokią galią (bronza)

Meldžiam Tave, Viešpatie!
“Mūsų jėgas bendram darbui 

sujungti teikis,
Meldžiam Tave, Viešpat e!

"Mūsų tautą, kad Tavęs la
biau klausytų, negu žmonių, 
stiprinti teikis,

Meldžiam Tave, Viešpatie!”

Tačiau mūsų malda nebūtų 
nuoširdi, jeigu mes patys nesi
stengtume savo tautai nelaimė
je padėti.

Kadangi persekiojimas yra 
labai planingas ir organizuotas, 
todėl ir mūsų pagalba turi bū
ti planuojama toli į priekį ir 
gerai suderinta. Sėkmingas pla
navimas reikalauja tikslios do
kumentacijos, akylios uždavinių 
atrankos ir visų sutarimo jiems 
vykdyti.

Atrodo, kad tautos priespau- 
(Nukelta į 2 psl.)

IŠKILMĖMS WASHINGTONE 
PRAĖJUS

Šiluvos Marijos koplyčios 
dedikacijos iškilmės ir lietu
vių rel'ginis kongresas jau 
praeities dalykas. Jungtinių 
Valstybių sostinė tokio lietu
vių suplaukimo ir tokio reiški
mosi, tris dienas trukusio, dar 
nebuvo mačiusi. Tą įvykį pa
stebėjo net ir sostinės spauda 
— ne tik arkidiecezijos Catho
lic Standard. bet ir Washington 
Post, kad ir su klaidomis jį 
aprašydamas. Suplaukusioms 
masėms, be abejo, svarbiau
sias įvykis buvo Šiluvos kop- 
pyčios dedikacija, arba pašven
tinimas. Ir dėl to per dvi die
nas minios plaukė į Amerikos 
Marijos šventovę, lyg anais 
laikais maldininkai į Šiluvą 
Lietuvoje, šeštadienį per kop
lyčios altoriaus konsekravimą 
didžiulė bažnyčia buvo artipil
nė lietuvių. Sekmadienį minios 
netilpo bažnyčioje. Nė pačio
je Lietuvoje nėra, tur būt, bu
vę tokių religinių iškilmių, ku
riose būtų dalyvavę tiek daug 
arkivyskupų, vyskupų ir pre
latų su pačiu kardinolu prie
šakyje, tiek daug vienuolių 
vyrų ir moterų, kaip šių metų 
rugsėjo 4 Washingtone. Ilga 
procesija su raudonais rūbais 
pasipuošusiais dvasiškiais prie 
šakyje sudarė gražų įspūdį. 
Gražios buvo ir pačios pamal
dos su Dainavos choro giedo
jimu prie vargonų ir su kitų 
chorų bei visų dalyvių giedo
jimu pačioje bažnyčioje. Pir
madienį dar atlaikytos konce- 
lebruot nės lietuviškos Mišios 
Šiluvos koplyčioje, viską už
baigiant Lietuvos hftnnu.

Lietuvių šventės iškilmingu
mą padidino paties popiežiaus 
Pauliaus VI ilgas ir nuoširdus 
sveikinimo laiškas su lietuviš
kais intarpais tekste ir Wa- 
shingtono arkivyskupo O’Boy- 
le bei Chicagos arkivyskupo 
Cody žodžiai — pirmojo baž
nyčioje, pastarojo bankete.

Pati koplyčia, nekalbant jau 
ką rpenininkai specialistai apie 
ją pasakytų, lietuviams apla
mai patinka, nes joje gerokai 
daugiau visokių vaizdų, sim
bolių bei papuošimų, negu ki
tose tos bažnyč os koplyčiose. 
Netrūksta joje Lietuvos isto
rijos bei etnografijos. Ir da
bar, kada jau viskas baigta, 
nedaug, tur būt, atsirastų 
žmonių, kurie dar pageidautų, 
kad Šiluvos Marijos statulos 
vietoj būtų Aušros Vartų Ma
rijos paveikslas. Faktiškai kop 
lyčioje Šiluva ir Aušros Var
tai neblogai suderinti — Vil
niui su Aušros Vartais skirtas 
visas trečdalis koplyčios, o Ši
luvos Marijai vis dėlto centri
nė vieta.

Pats religinis kongresas 
praėjo, galima sakyti, koply
čios dedikacijos iškilmių šešė
lyje, lyg koks priedas prie vi
so kito. Žmonių buvo daug tik 
muzikos ir literatūros vakare, 
bet visuose posėdžiuose (Lie
tuvių R. katalikų federacijos 
kongrese, Lietuvių katalikų 
mokslų akademijos posėdy ir 
kt.) — po kokią šimtinę ar 
dar maižau. Net ir iškilmingas 
posėdis nesutraukė masių, ku
rios čia pat pasipylė iš bažny
čios po pamaldų, nes masėms 
daugiau rūpėjo pasiruošimas 
banketui, negu iškilmingas po
sėdis. O ir pats posėdis toli 
gražu nebuvo iškilmingas — 
buvo pravestas paskubom, nes 
nebuvo laiko. Dėl laiko stokos 
reikėjo skubėti ir kituose po
sėdžiuose. Skubėjimas yra dau
gelio panašių mūsų suvažiavi
mų yda. Tai rodo planavimo 
trūkumą, darbotvarkės per
krovimą. Norim aprėpti daug 
dalykų, bet paviršutiniškai, 
apgraibom, formaliai. Ir šia
me kongrese daug kas buvo 
atlikta formaliai — net su di
deliais garbės prezidiumais, su

(Nukelta į 2 psl.)
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MATEMATIKAI KELIAVO | MASKVA
Įspūdžiai iš pasaulinio kongreso

ARŪNAS LIULEVIČIUS

PaAAAtės
DAR VIENA IŠVADA PO LIETUVIŠKOS KOPLYČIOS 

DEDIKAVIMO VVASHINGTONE
Tarptautiniai matematikų kon 

gresai vyksta kas ketvirti me
tai. Jų ruošimu rūpinasi Tarp
tautinė matematikų sąjunga, 
kuriai paskutinius ketverius me
tus vadovavo šveicaras de 
Rham. Ankstyvesnieji matema
tikų kongresai buvo Amsterda
me, Edinburghe, Cambridge 
(JAV) ir Stockholme. Paskuti
niame kongrese (įvykusiame 
Švedijoje 1960 meta:s) Sovietų 
Sąjungą pakvietė ruošti kitą 
kongresą Rusijoje. Buvo galvo
ta kongresą ruošti Novos birs- 
ke, bet minties atsisakyta, nes 
vietą sunku pasiekti, o atva
žiavusiems sunku rasti pasto
gę š’ame, palyginti naujame Si
biro mieste. Kongresas todėl 
buvo šaukiamas Maskvoje, rug
piūčio 16—26 dienomis, miesto 
universiteto patalpose.

Iš JAV į kongresą nuvykti 
pats patogiausias būdas — Ame 
rikos Matematikų sąjungos or
ganizuojami grup niai skridimai. 
Tokiu skrid’mu teko ir man pa
sinaudoti: iš New Yorko JFK 
International Airport pakilome 
11 vai. sekmadienio naktį, grei
tai sutikome virš Atlanto auš
rą, kel’om valandom stabtelė- 
jom Kopenhagoje ir, saulei be- 
s’leidžiant, buvome Maskvos 
Šeremetjevo aerodrome. Savi
jauta gan keista — ir ne vien 
dėl to, kad nusileidome Rusijo- 
joje :— New Yorke nustatytas 
laikrodis rodo lyg ai vidudienį...

Esame ypatingi svečiai, todėl 
pare'gūnai stengiasi kuo grei
čiau mus aptarnauti, tačiau čia 
pat ir komplikac jos — neatran
damos pavardės “Intourist” są
rašuose, raštininkės laksto su 
pluoštais lapelių, šaukdamos 
“Saša!”. Tačiau po valandos, ku 
rios metu užpildėme valiutos 
deklaraciją, at'davėme “Intou- 
risto’’ kuponus, atsiėmėme savo 
lagaminus, — jau mes sėdim 
autobuse, kuris nuveš mus į 
nakvynės vietą. O nakvynės — 
pagal skonį ir kišenę; nuo “de 
luxe” klasės ($35 doleriai die
nai, privati mašina ir šoferis 
trims valandoms kasdien) iki 
ekonomišk'ausio apnakvydinimo 
universitete, studentų bendrabu
tyje ($6 dienai, įskaitant pus
ryčius ir pietus). Didžioji dau
guma, aišku, važiuojame į uni
versitetą. Aerodromas dar to
lokai nuo miesto — važ;uojame 
pro neturtingai atrodančius 
priemiesčius: rąstų trobos su 
besitriūsiančiomis skarotomis 
moterimis ir gausybė geltonų 
jurg’nų daržel uose. Į miestą

Šiame numery:
• Dar viena išvada po lietuviškos 

koplyčios dedikavimo VVashing- 
tone.

• Lietuvio įspūdžiai iš pasaulinio 
matematikų kongreso Maskvoje.

• Taikinys yra dr. J. Girnius ir 
jo knyga.

• Latvių tautiškumo manifestacija.
• N. Jankutės novelė.
• P. Kriaučiūnas — lietuvybės gai

vintojas.
• Tarptautinė “plūgininkų” konfe

rencija.
• Rašytojo Staliaus Būdavo ne

tekus.
• AkaflflMiBšė ProfeVaistėo. 

įvažiuojame jau tamsai užkri
tus — gatvės plačios, judėjimas 
nemažas: autobusai, įmantrūs 
troleibusai (per pusę perplauti 
ir sujungti dumplėmis), daug 
taksių ir retkarčia s įsimaišan
čių privačių ir valdiškų “Vol- 
gų”. Valandą pavažiavę, pama
tome ant kalnelio milžinišką 
Maskvos universiteto pastatą — 
čia atiduodame pasportus, gau
name kambarus ir ma’sto ku
ponus ir gr'ūname lovon, nes 
akys visai merkiasi.

Prie Kremliaus

Atsibundu ankstyvą rytą, sau 
lei tekant. Pro mano langą ma
tyti parkas — aukštos eglės, 
dekoratyvinės liepos. Tolumoje 
mėlynam rūke keli dideli pasta
tai su pasak škai dekoruotais 
bokštais (pasirodo, kad tai Sta
lino stilius; pastatai Chicagos 
atėjūnui primena Wrigley Buil
ding). Ant pievos čirškia žv rb- 
liai. Medžiuose kranksi varnos
— ne tokios, kaip Amerikoje,
— su pilkomis skaromis.

Registruojamės kongresui, 
"rauname didelį juodą portfelį, 
kuris pinas įvairų spaudinių: 
166 puslapių kongreso progra
ma keturiomis kalbomis, paskai
tų santraukos, dalyvių sąrašas, 
kiekvienai kongreso sekcijai 
abstraktų sąsiuvinis, Maskvos 
planas, knygutė, kuri aprašo 
ekskursijas, bTetėliai autobu
sui, troleibusui ir metro. Svar
biausia: kongreso nario ženkle
lis (sidabrinis fonas, raidės ICM
— Mockba 1966, o viršuj — že
mės rutulys su integralo ženk
lu). Š’s mažas ženki ūkas dvi 
savaites buvo pats svarbiausias 
asmens dokumentas — be jo 
nebūtų buvę galima patekti į 
universitetą pro akylas sarges, 
sėdinčias prie durų.

Kongreso atidarymas tik ket
virtą valandą po p:etų — ir ne 
un'vers’tete, bet miesto centre, 
Kremliuje. Nutariame su senu 
pažįstamu anglu pavaikščioti 
po miestą iki kongreso atida
rymo. Pirmoji pažintis su Mask 
vos metro: traukinio bėgiai gi
liai po žeme — sakoma, kad tai 
dėl to, kad karo atveju metro 
būtų galima naudoti kaip slėp
tuves. Traukiniai dažni (kas po
ra minučių), moderniškai at
rodą, tačiau labai triukšm’ngi. 
Stotys žiba auksais ir marmu
rais. o statytos bėdos metais... 
Kodėl? A’šku, kad pritrenktų 
atvykusį užsienietį, bet gal ’r 
dėl to, kad ir skurde gyvenąs 
pilietis ats'mintų, kok a turtin
ga Rusijos valstybė. Kontras
tas — bet juk Maskva ir yra 
kontrastų įmestas. Išlipame 
Markso prospekto stotyje. Par
kas. kuriame stovi granito pa- 
m nklas Marksui. Didelis klasi- 
k’nis pastatas i— “Bolšoj Teat
ras”. Pastatas, su užrašu “Gos- 
plan” — čia planuodama kraš
to ekonomija. Maniežo aikštė, 
su caro arklidžių pastatu. Rau
donoji aikštė, kurią iš vienos 
pusės supa dantuota Kremliaus 
siena, iš antros — perdėm or
namentuotas GUM krautuvės 
pastatas, iš tikrųjų yra tik lau
kas, kuriuo įsibėgėjus akis nu
stebusi sustoja prie Šv. Bazili
jaus soboro — čia tai bažnyčia,

Vaisiams prinokus Nuotrauka Vytauto Maželio

kokios tikrai nesi matęs: bokš
tai sudaro išt są bukietą svogū
ninių kupolų, kurių kiekvienas 
vis savaip išmargintas. Visas 
pastatas iš lauko dekoruotas 
tulpių motyvu, žaliom ir rau
donom spalvom. Atmintyje š 
bažnyč a liko kaip fantastiškai 
dekoruotas margut s. Šalia baž
nyčios — aptvertas akmuo; pa
sakojama, kad čia šauklys 
skelbdavęs caro išleistus įstaty
mus; čia pat buvo kertamos 
galvos tiems, kurie pakliuvo į 
caro .nemalonę. Aikštės centre, 
prie Kremliaus sienos ilsisi nau
jos carų giminės įstegėjas — 
prie jo rudo marmuro mauzo
liejaus raitosi neūžmatomo ga
lo žmonių eilė: tai pil grimai ir 
smalsuol ai. atvažiavę pamatyti 
Lenino balzamuoto kūno. Įėjęs 
į mauzoliejų nušilę di la'ptais į 
rūsį. S enos iš marmuro, kuria

K. Jonynas Lietuviu Mišios Vorkutos kasyklų šachtoje, Sibire

Apie lietuvių paminklinės koplyčios dedikavimą ir lietuvių religini kongresą Washingtone plačiai rašė ir 
nenori kiečių, ypač katalikų spauda. Diecezijų laikraščiai prie koplyčios aprašymų dėjo ir jos nuotraukas 
bei ątskirų paveikslų detales su atitinkamais paaiškinimais. Ir čia spausdinamos mozaikos detalė mūsų 
yra paimta iš puikiai redaguojamo, modernaus katalikų savaitraščio CLARION Herald, leidžiamo New 
Orleane,- rugsėjo 8 d. numerio. Laikraštis, prisimindamas anuos lietuviškuosius VVashingtono įvykius, 
Pastebi, kad šioje mozaikos detalėje vaizduojamas lietuvis kunigas, slaptai atnašaujantis šv. Mišias

V. 

me. kaip Brazilijos plaštakių 
sparnai, mėlynai blizga kr sta
lai. Rūsyje nejauki raudona 
šviesa — viduryje stiklinis kars 
tas, kurį apstojus kareivų gar
bės sargyba. Kurstė — grabo- 
riaus kosmetika apdailintas la
vonas, nuo kur o rankų keistu 
blizgesiu atšoka prožektorių 
šv:esa. Tarp mauzoliejaus ir 
Kremliaus sienos — revoliucijos 
vaikų kapinės. Čia ir Stalino ka
pas, kurį amer .kieč ai iš įvairių 
pusių fotografuoja..

Sen'ej Kremliaus valdovai il
sisi jau tvirtovėje esanč oje baž
nyčioje, kuri p:lna paveikslų i’' 
carų antkap'ų. Štai, čia palai
dotas Ivanas Žiaurusis, čia jo 
sūnus. Caro šėmos bažnyč:a, 
kur os grindys brangiais akme
nimis grįstos. Caro rūmai. Caro 
ginklinė, kuri paversta muzie
jumi — vitrinose seni šarvai, 

kalavijai, šautuvai, carui kara
lių dovanoti sidabro indai. Ce
remonijų vainikai, rūbai, kurie 
išs uvinėti perlais, pave kslai, 
aprengt brangia siais akmeni
mis. auksu žėrinčios karietos. 
Angliškai kalbant s gidas sako: 
“mūsų valdovai”. Naujai paauk
suoti Kremliaus bažnyčių bokš
tai sako: “mūsų prae tis”. Re
voliucijos anūkai išdidžiai pa
siseka rusais — ir kas gali val
dovus viešai kalt nti nacionaliz
mu. nors tai mažosioms, impe
rijos tautoms nedovanojama 
nuodėmė ?

Atidaromas kongresas
Matematikų kongreso atida

rymas vyksta komunistų parti
jos dvidešimt antrajam suva- 
ž avimu’ pastatytuose rūmuose, 
kurių švar os išorės linijos ma- 

(Nukelta j 2 psl.)

Miela ir malonu buvo ano
se iškilmių dienose kiekvienam 
lietuviui, žvelgiančiam į lietu
viškosios koplyčios meninį api
pavidalinimą, ypač dar ir dėl 
to, kad visa ten kalba mūsų 
tautos temomis ir mūsų tau
tos būdinguoju balsu, lietu
viškosios architektūros bažny
čių kontūrais, mozaikose ry
mančiu Rūpintojėliu, lietuviš
kaisiais kryž ais. žinoma, vi
sa tai nebuvo ir nėra kok,a 
ypatinga naujiena. Per visus 
pastarojo pokario dešimtme
čius š’ame kraršte naujai sta
tomoms ar tik remontuoja
moms letuvių bažnyčioms bei 
koplyčioms daugeliu atvejų bu 
vo stengtasi duoti ir lietuviš
kuosius išorinės architektūros 
bei vidaus įrangimų bruožus. 
Turėdami savo tarpe kūrybin
gų architektų, skulptorių ir 
kitokių menininkų, mes šioje 
tautiškoje kryptyje esame pa
siekę džiuginančių rezultatų. 
Ir tie rezultatai nėra tik kokie 
smulkūs mūsų uždaros savuo- 
tės pas’gyrimai, bet tikrojo 
meno vertybės, atlaikančios ir 
labai reiklaus, ir ne lietuvio, 
kritiko žvilgsnį. Kitaip ir ne
gali būti, kai mūsų žymieji 
menininkai šiame krašte jau 
yra įsirengę specialias savo 
studijas ir kur jie savo išra
dingumu, kūrybingumu ir su
manumu pralenkia kitus, lai
mi premijas, konkursus, gau
na išskirtinius užsakymus nę 
vien tik iš lietuvių.

Kodėl tad šį kartą prireikė 
čia grįžti prie lietuviškojo pa
minklinės koplyčios apipavida- 
lin’mo, kai jos tautiškoji kryp 
tis mūsuose nėra koks nors 
“naujų amerikų” atradimas, o 
tik tąsa jau įsigyvenusios tra
dicijos? O todėl, kad ryšium 
su įvairiomis šiandieninėmis 
bažnytin’o gjvenimo reformo
mis mūsiškių kai kur persi
stengta visai nepageidaujama 
kryptimi. Kai kur mūsų baž
nyčiose bei koplyčiose refor
mų lenktyniavimo įkarštyje 
lietuviškieji vidaus įrengimų 
elementai buvo nelauktai pa
šalinti, pakeičiant juos lietu
vio širdžiai nieko nesakančio
mis, šaltomis tarptautinėmis 
“naujienomis”. Vienur kitur 
maldos namuose dingo lietu
viškąjį skobnį primenantieji al
toriai, lietuviškąją koplytėlę 
pr’menantys tabernakuliai ir 
pn. Juos nuimant, tur būt, bu
vo galvojama, kad tuo vykdo
ma bendra susimoderninimo 
krypt’s. Bet ar tuo modernė- 
jame? Tekti) labai paabejoti 
Greičiau kaip tik sukame laik
rodį, pakštiškai kalbant, atgal, 
kai tuo tarpu indėnai stato 
bažnvč’as. savo formomis pri-« 
menanč’as palapines,, kai Af- 
r:ka puošiasi katalikų bažny
čiomis afrikietiško stiliaus, o 
Azijos katalikai jas projektuo
ja įprastiniu tautinių pagodų 
pavyzdžiu, žinoma, visa tai 
jungiant su moderniškosios 
architektūros principais.

To paties reikalo dar ir kita 
šalutinė problema. Bažnytines 
statybas ir perstatihėjiMus 

vykdant, vienu kitu atveju le
mia ieškojimas kiek galima pi
gesnio visų darbų įvykdymo, 
aplenkiant pačius ryškiuosius 
menininkus ir užtikrintus sa
vos srities specialistus, viską 
pavedant bet kam pasitaikiu
siam. Bažnyčia yra Dievo na
mai, tad ir kiekvienas meninis 
nusipiginimas čia yra labai ap
gailėtinas. Po tiek metų šia
me krašte nesame jau tokie 
elgetos, kad bažnytiniam ir kū- 
rybin am reikalui pinigų ne
atsirastų. Tai kaip tik liudija 
tokių gausių lėšų sutelkimas 
paminklinei koplyčiai VVashing- 
tone.

Ta pačia proga prisimintina 
ir bažnytinio giedojimo prob
lema š andieninių reformų rai
doje. Pakankamai jau esame 
savo bažnyčiose prisigiedoję 
lenkiškų ir kitokių svetimų me
lodijų. Tačiau šiandieninio at
sinaujinimo įkarštyje yra pa
vojus prisiimti tokį giedojimą, 
kuris vėlgi nieko bendro netu
rės su mūsų lietuviškąja dva
sia, kuriame nors ir neatseksi
me kokios kitos tautos balso, 
bet jis bus tik visai bed
vasiai internacionalinis, mums 
pakištas modernumo preteks
tu.

Tad ar nevertėtų mūsų dva
sios vadovams ir mūsų kom
pozitoriams rūpintis, kad mū
sų bažnytinėse giesmėse ir 
naujuose giedamų Mišių teks
tuose skambėtų tokie garsai, 
kurie iš karto liudytų, jog juo
se girdima autentiška lietuviš
ka širdis. O kad šia kryptimi 
einant galima pasiekti neblogų 
rezultatų, rodo girdėtos Afri
kos kongiečių giedamos Mišios 
su jiems įprastinių būbnų pa
lyda ir ispaniškai giedamos 
argentinieč.ų Mišios, kur gau- 
čų liaudies melodijos vietomis 
įgauna nemeluoto sakralinio 
pobūdžio. Žinoma, ir šituo ke
liu einant yra tam tikro per
tempimo pavojus, bet kūrybi
nė ir tikinti menininko siela 
visada jaus, kur yra riba.

Reikia tad džiaugtis, kad 
lietuviai tėvai Jėzuitai, skelb
dami konkursą parašyti jau
nimui pritaikytas lietuviškai 
giedamas Mišias, sąlygose įra
šė ir šitai: “Mišių nuotaika tu
ri būti lietuviška savo dvasia 
ir melodijomis”. Pageidaujame 
ir linkime, kad kompozitoriai 
į tai atgalia ranka nenumotų, 
o sąlygą įsidėmėtų kaip būti
ną šiais atsinaujinimo laikais, 
ypač lietuvių tautos ir mūsų 
čionykštės bendruomenės nū
dieninėje situacijoje.

Paraštę baigiant ir grįžtant 
prie lietuviškosios koplyčios 
Wash’ngtone, norėtųsi, kad ji 
būtų ryškus pavyzdys, kaip 
po pastarojo Bažnyčos Visuo
tinio susirinkimo prasidėjęs 
jos modernėjimas nereiškia 
vengimo to, kas kiekvienai 
tautai yra specifiškai sava, o 
atvirkšiai — tai reiškia kiek
vienos tautos veido bruožų 
įjungimą į regimą ir dvasinį 
Bažnyčios portretą. - - 4c br.
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ANTANO MACEINOS “DIEVO AVINĖLIS“
Naują teologijos veikalą pasitinkant

Antanas Maceina, DIEVO AVI
NĖLIS. Immaculata Press, Put- 
nam. Connecticut, 1966 m. Išleista 
prel. Pranciškaus M. Juro lėšomis, 
minint jo 75-rių amžiaus metų su
kaktį. Aplanko piešinys Pauliaus 
Jurkaus. Knyga 267 psl., 734 x 5)4 
inč. formato, akina $3.50, gaunama 
“Drauge”.

Šiais metais lietuviškų knygų 
rinkoje sulaukėme svaraus tu
rinio veikalo — A. Maceinos 
“Dievo Avinėlio”. Knyga yra 
kristologinis veikalas, kuriame 
atskleidžiama Rytų ir Vakarų 
Bažnyčios palyginamoji teologi
nė Kristaus samprata. Nors Ry
tų ir Vakarų Bažnyčios teolo
gų tarpe būta nemaža ginčų, 
tačiau Kristus yra iš visų šių 
ginčų išskirtas, nes kristologi- 
nės tikėjimo tiesos yra bendros 
tiek Rytams, tiek Vakarams. O 
kas liečia Kristaus prigimtį ir 
asmenį, tai Rytų Bažnyčia yra 
kaip tik toji dvasinė erdvė, ku
rioje brendo giliausios krikščio
niškosios įžvalgos tikėjimo tie
sos, virtusios visuotinių susirin
kimų nutarimais: Kristaus die
viškumas Nicėjoje (325), Kris
taus vienasmeniškumas Efeze 
(431), Kristaus dvejopa pr’gim- 
tis Chalcedone (451). Be to, 
kaip pastebi autorius: “kai Ro
mos popiežius ir Konstantino
polio patriarchas išdildė iš at
minties aną nelemtą abipusį eks
komunikos aktą, nebeliko jo
kios net ir formalios kliūties 
nuoširdžiai nertis į Rytų Bažny
čios dvasią ir savintis jos ver
tybes, nešančias tokią nuosta
bią krikščoniškąją , tradiciją. 
Rytietiškas Kristaus pergyveni
mas bei mąstymas yra viena 
iš tokių nuostabių vertybių. Ją 
tad autorius ir pasirinko kaip 
kelią į Išganytojo sklaidą” 
(xiii).

Veikalas, be įvado ir užbai
gos, turi tris skyrius: Perkeis
tasis Kristus, Nusižeminusia 
Kristus ir Viešpataujantysis 
Kristus.

Įvade autorius pastebi, kad 
Rytų Bažnyčioje Kristaus pir- 
matakas Jonas Krikštytojas 
statomas greta su Kristaus mo
tina Marija. Tai pastebima Rytų 
liturgijoj ir religiniuose paveiks 
luose. Ir tai daroma su pagrin
du. Jonas eina pasitikti Jėzaus 
ir jį skelbia žmonijai. Jo misi
ja yra parodyti Kristų ir prisi
pažinti, kad ateina Dievo Avi
nėlis, kuriam jis nevertas atriš
ti net kurpių dirželio. Jonas 
turi mažėti, o Kristus didėti. 
Jonas yra pašauktas parodyti

Šiame numery:
• Apie rašymą kalbant.
• Antano Maceinos “Dievo Avinė

lis.
• Pokalbis su prof. dr. J. Meškaus

ku.
• Mitas ar realybė?
• Albino Baranausko eilėraščiai.
• Lyriškoji Antano Rūko tautos 

istorija.
• Atsiminimų valandėlė su Stasium 

Būda vu.
• Milašiaus kūryba.
• Baltijos tautų poezijos vakaras.
• Naujuose Metropolitan rūmuose 

naujos operos žėrėjimas.
• Nauji leidiniai.
• Kultūrinė kronika.
• Moterų gyvenimas.

KUN. P. CEIJEŠIUS

žmonijai Kristų, kaip Dievo 
Avinėlį išganymo istorijoje.

Marija, angelui pranešus, kad 
ji parinkta būti Išganytojo mo
tina, savuoju “Tebūnie” atvė
rė Dievui žmogiškąją prigimtį. 
Marija tapo Kristaus motina są 
moningu bei laisvu apsisprendi
mu, atsiverdama šventajai Dva
siai. Ji įveda Kristų į žmonijos 
istoriją. O Jonas buvo tik nau
josios istorijos šauklys. Juo- 
dviejų gretinimas nėra viena- 
prasmis. Marija sutelkia Kris-

Prof. dr. Antanas Maceina ir jo 
naujosios knygos viršelis, pieštas 
Pauliaus Jurkaus.

Antanas Maceina

tui žmogiškąją prigimtį, o Jo
nas ją tik paskelbia. Todėl Jo
no gretinimas su Marija tėra 
analoginis Kristaus žmonijon 
įžengimo požiūriu.

Kristaus įžengimas žmonijos 
istorijon yra jo auka žmonijos 
išganymui: jo kaip Dievažmo- 
gio laisvas sutikimas pasiauko
ti žmonijos atpirkimui. Dėl to 
jam tinka vadintis Dievo Avi
nėliu, nes avinėlis Senajame 
Įstatyme buvo kaip simbolis 
žmonių kaltės išpirkimo. Rytų 
Bažnyčia svarsto Dievo Avinė
lį trimig atžvilgiais: kaip Per
keistąjį Taboro kalne, ka’p 
Nusižeminusįjį Kalvarijos kal
ne ir kaip Viešpataujantįjį dan
guje, ten įžengus nuo Alyvų 
kalno.

1. Perkeistas Kristus.
Kristaus Persikeitimo šven

tė, kurią minime rugpiūčio 6 d., 
yra lyg raktas į Rytų Bažny
čios liturgiją. Kristaus sušvitė- 
jimas kaip saulė Taboro kalne 
yra Dievybės apsireiškimo bū
das. Niekuo esmingiau nenusa
komas, kaip šviesa. Dėl to ir 
evangelistas Jonas savo evan
gelijos pradžioje kalba apie Die

vo Žodį, kuris lyginamas su švie 
sa, atėjusia apšviesti pasaulio, 
bet pasaulis Jo nepažino. Ir Mo
zei Dievas apsireiškė ugnies, 
taigi šviesos, pavidalu. Taboro 
kalne atsiskleidžia Jėzaus die
viškoji prigimtis.

Kristaus Persikeitime Tabo
ro kalne prabyla Dievas: “Ši
tas yra mano mylimasis Sūnus” 
(Mt. 17,5) ir tuo paliudija Kris
taus priklausymą prie Švč. Tre
jybės, kaip antrojo asmens, šie 
momentai turi būti išreikšti ir 
1 turgijoje.

Kristaus Persikeitimo šventės 
liturgija Rytų Bažnyčioje kur 
kas daugiau akcentuoja Jėzaus 
didybę už Vakarų Bažnyčios li
turgiją: “Prosaulė, Prodievybė” 
...“neatsispiriama grožybė”... 
“viena iš trijų Dievybės Švie
sų”... “Tėvo garbės žėrėjimas”... 
“Iš tavo kūno sklido žaibai ta
vo Dievybės”... “dieviškosios 
Kristaus būsenos garbė”... “Ta
boras yra labiau išaukštintas, 
negu kuris kitas žemės kampe
lis, nes j s regėjo Dievo prigim
tį”... “Kristus parodė apašta
lams žmogiškąją prigimtį, ap
vilktą pirmykščiu jos pirmavaiz
džio grožiu”... “Žemę nušvietu
si saulė leidžias', tač'au Kristus, 
žėrėdamas garbe Taboro kalne, 
užlieja pasaulį savo šviesa”... 
“Kristus sava šviesa pašventė 
visą pasaulį” ir t. t.

Tačiau reikia pripažinti, kad

Pokalbis su
/o 60

Šiais metais buvusiam Vytau
to Didžiojo universiteto Medici
nos fakulteto dekanu , visuome
nininkui, ypač plačiai besireiš
kiančiam ateitininkiškoje veiklo
je, prof. dr. Juozui Meškauskui 
suėjo 60 metų. Tokios sukakties 
proga gerb amas jubiliatas bu
vo mūsų la kraščio užkalbintas 
visa eile klausimų. Tikimės, kad 
Profesoriaus atsakymai bus 
įvairiais atžvilgiais įdomūs ir 
Kultūrinio Draugo skaityto
jams.

— Kaip savo dvasioje visada 
suderinote medicinos mokslą ir 
katalikišką pasaulėžiūrą bei 
ateitminkišką.įį idealizmą su vi
sais biologiniais procesais?

— Mano suprat'mu, gamtos, 
jų tarpe ir medicinos, mokslai 
ir visi mums žinomi ir dar ne
žinomi biologiniai procesai ryš- 
kiaus'ai parodo tikslingumą, 
tvarką ir dėsningumą kaip gy
voje, taip ir negyvoje pasaulio 
sąrangoje. Juo geriau ir juo gi
liau mes visa tai pažįstame, tuo 
aiškiau ir tuo įtik’mau mato
me ir jaučiame Tą, kas visa tai 
padarė. Katalikiškoji pasaulė
žiūra ir ateitininkų idėjos man 
mano profes joj labai daug pa
dėjo ir padeda. Be jų man me
dicinos mokslas būtų perdaug 
“sausas” ir “grubus”. Anksčiau 
buvo manoma, kad gamtos 
mokslų pažinimas veda nuo re
ligijos, nuo Dievo. Giliau paži
nus biologinius procesus, su
skaldžius atomą, pakilus į erd-

K ristus Rytų Bažnyčioje

dogmatin u požūi iu Kristaus 
dviejų prigimčių tikėjimo tiesa 
yra tapatiška tiek Rytams, tiek 
Vakarams. Aukščiau minėtas 
skirtumas yra tik liturg'nis 
skirtumas.

2. Nusižeminusis Kristus.

Antrame skyriuje autorius 
svarsto Rytų ir Vakarų Bažny

prof. dr. J. Meškausku
metų sukakti minint

ves, pagam nūs sudėtingus or
ganinius junginius, Dievas pasi
darė kur kas aiškiau jaučiamas 
ir religija pasidarė prasminges
nė.

— Kokie, Daktare, Jūsų jau
nystėje buvo p’rmieji impulsai 
savo gyvenimą pašvęsti medici
nos mokslui ir medicinos prak
tikai?

— Augau kaime; aplinkoje 
mačiau apsčiai skurdo ir ligas 
kenčiančių, nelaimingų žmonių 
buitį. Pirmojo pasaulinio karo 
metu dar prieš pirmąją vokie
čių okupaciją turėjau skausmin- 

Į gą ausų uždeg mą. Tėvo buvau 
I nuvežtas pas rusų kariuomenės 

pulko gydytoją, kuris man pa
gelbėjo. Tuomet aš pasiryžau 
“pasidaryti tok u”, kad galėčiau 
taipgi padėti žmonėms ligoje. 
Be to. mėgau ir mėgstu gam
tos mokslus, nes jie man aiš
kiausiai parodo v’satos d dyb? 
ir Kūrėjo gal’ą Visi š:e veiks
niai ir nulėmė mano medicinos 
mokslų pasirinkimą.

— Kaip vertinate ir kas bu
vo ypač būdinga medicinos 
mokslo bei praktikos srityje ne
priklausomoje Lietuvoje, lygi
nant su anuometine pasauline 
medicinos situaci’a? Ką ypač 
pabrėžtmnėte apie čionykštę 
ainerik’n.“ ir okupuotos Lietu
vos medicinos situac’ją?

— Šis klausimas gana sunko
kas, nes reikia grįžti apie 30 
metų į praeitį. Mūsų medicinos 
mokslas, kaip kad ir mūsų uni

čioje Kristaus kančios pergyve
nimo liturg nį sk.rtumą.

Jeigu Taboro kalne daugiau 
apsireiškė ir sušvitėjo Kristaus 
dieviškoji prigimtis, tai Kalva
rijos kančioje regime daugiau 
jo žmogiškąją prigimtį. Vaka
rų Bažnyčios liturgija daugiau 
ir pabrėžia Kristaus kančios 

(Nukelta į 2 psl.) 

versitetas, buvo jauni. Lyginant 
nepr'klausomos Lietuvos medi
ciną su anuometine europine 
medicina, aš' ją paskirstyčiau į 
dvi dali; praktinę ir mokslinę 
mediciną. Prakt nė medicina ne
priklausomoj L etuvoj buvo pa- 
s ekusi gana aukštą laipsnį ir ji 
prilygo senos kultūros Europos 
kraštų mediciną. Mūsų medici
nos fakultetas paruošdavo la
bai gerus medicinos ir dantų 
gydytojus, praktikus. Tą mes

(Nukelta į 6 psl.)

APIE RAŠYMĄ KALBANT

Vienam rašytojui žinomas 
veikėjas ir aukotojas, kvies
damas į iškjdą, pasakė: užteks 
tau rašyti, vis tiek pinigų ne
gausi, o garso tau jau ir taip 
užtenka. Tikrai, ar beverta ra
šyti, kai skaitytojai ir organi
zacijų vadai jokiais raštais ne
sidomi, ir iš viso raštija vis 
labiau užmirštama. Kai kurie 
kūrėjai jau yra paklausę ano 
linksmoj nuotaikoj pasakyto 
sakinio, kad neverta rašyti. Ir 
nerašo. Tokių mes galėtume čia 
vieną kitą suminėti. Tačiau su
silaikome, nenorėdami be rei
kalo valkioti pavardžių. Kas 
dar kiek domisi knyga, tas ga
lės ir pats susirasti.

Rašymas yra sunkus darbas. 
Tai gali kiekvienas pasakyti, 
neprisiruošdamas parašyti ar
timam bičiuliui laiško. Ir to
dėl nenuostabu, kad rašančių
jų skaičms vis mažėja. Daug 
rūpinamasi mūsų jaunimo švie
timu, daug fondų, daug vado
vėlių. Tačiau į pasitraukiančio 
rašančiojo senimo vietą niekas 
neateina. Rašymas eina iš ma
dos, nes lietuvių tautoje, ne- 
šusioje sunkią vergijos naštą, 
jau iš seno visada buvo dau
giau pagalbos botagui, negu 
plunksnai ir “mesk, broleli, 
rašyti, imk grėblelį taisyti” 
daina, anot Aisčio, tai puikiai 
išreiškia. Eilinis valdininkas 
visada turėjo daugiau respek- 
to, nors visa lemiamoji ir toli
mose distancijose nepavargs
tanti Lietuvos laisvės kova 
buvo vedama, o ir dabar te
bevedama, tik raštu.

Šiandien neretas kūrėjas, po
etas ar beletristas jau bijo be
prisipažinti rašąs, nes tai 
skamba kažkaip nerealiai, kad 
žmogus dar daro tai, kuo nie
kas nesidomi. Juk jei parašy
si knygą, tai tada užsikrausi 
naują darbą, beieškodamas, 
kas tau ją išleis. Atrodo, kad, 
jei žiūri televizijos ar kali 
“porčius”, yra pozityvus laiko 
leidimas, gi rašymas yra kaž
koks iš mados išėjęs reikalas. 
Atrodo, kad kūryba yra kaž
kas kur kas žemiau, negu į 
kokias valdybas kandidatavi
mas. Kūrėjas todėl visuose 
tuose nutarimuose bei svarsty
muose lengvai užmirštamas. 
Lietuvių fondas paskyrė pini
gus Lietuvių rašytojų draugi
jos premijai, tačiau tuoj po to 
vienas savaitraštis nusiskundė, 
kad iš rašytojų už tai susi
laukta per mažos padėkos. O 
mes manytume, kad fondas tu
rėtų didžiuotis, paskyręs nors 
tokią skurdžią sumą tikram 
ir pastoviam reikalui, o ne ko
kių iškylų bei kelionių apmo
kėjimui, kurios buvo garsios 
savo vienalaikiškumu.

Visi faktai rodo, kad rašyto
jui nebeverta rašyti, kai tam 
tikra prasme tai yra beveik 
nereikalingas, sau ir kitiems 
nepatogumų sudarąs darbas. 
Nebūtų rašančių, nebūtų ir jo
kios problemos. Niekas dėl to 
nemirtų, ir žemė nesustotų 
suktis, ir iškilmingų banketų 

bei pagerbimų prakalbos nebū
tų trumpesnės, gal tik dar 
siaubingiau nereikšmingos. Ta
čiau nors ir nedidelė dalis kū
rėjų dar kuria, nors "gudrių
jų” ir laikomi broleliais kvai
leliais.

Neatrodo, kad labiau bus su
sirūpinta mūsų raštija, nes vi
suomet mes rūpinsimės tik po
litika. Šiais žodžiais tenorima 
tik pasiteisinti, kad tie rašą 
nėra kvaileliai. Jeigu nebūtų 
buvę tokių kvailių, kurie patys 
rašė ir patys savo raštus leido, 
kaip Valančius, Daukantas ar 
Maironis, tokių kaip Donelai
tis, kuris net nežinojo, ar bus 
kada jo kūriniai išspausdinti, 
mūsų lietuviškasis kultūrinis 
palikimas ir kova už lietuvvybę 
ir laisvę būtų daug niūresni. 
Po tiek daug metų savo kūry
ba Donelaitis ir šiandien tebe
kovoja už Lietuvos laisvę, liu
dydamas lietuvių tautos kūry
bingumą. Todėl tikime, kad ir 
tie, kurie šiuo metu dirba 
tą vadinamą neapsimokantį 
darbą, neturtingi mirdami, ga
li palikti didelį palikimą. Jei
gu nebūtų tų dirbančių tą ne
apsimokamą darbą kvailelių, 
būtų visiems mums skurdžiau 
ir liūdniau.

Nemanome, kad kas nors 
besirūpintų rašančiuoju, čia 
ne politika ir niekam tai ne
įdomu. Tačiau čia tenorime tik 
moraliai apginti rašančiuosius, 
kad jie palikti trečiaeiliais bro
liais neužmirštų, jog tie jone
liai išėjo laimėtojais. Komu
nistai seka mūsų spaudą, ir jie 
dabar jau stengiasi vilioti kū
rėjus, siūlydami leisti jų kū
rinius. Vieni jau naudojasi tuo, 
kiti pasinaudos, dar kiti ne, 
tačiau į mūsų tarpą bus įneš
ta dar daugiau kartėlio. Šian
dien mes pajėgiam sutelkti 
taip apsčiai tūkstančių vien
kartinėm demonstracijom, ta
čiau mes nepajėgiam surasti 
šimtinės kokio nors leidinio pa
rėmimui. Šiandien respubliko
nas ar demokratas lietuvis rin
kimų proga negaili šimtinės, 
tačiau jam skauda, kai reikia 
įsigyti kokį leidinį.

Daug jau nuskambėjo įvai
rių švenčių, suvažiavimų ir de
monstracijų, tačiau lietuvybės 
reikalui pati tikroji ir ilgalai
kė demonstracija yra lietuvių 
kūryba. Amerikiečiai ii’ prezi
dento inauguracijon pasikvie
čia poetą, kad šis primintų 
meną ir kūrybą. Mes net kul
tūriniuose suvažiavimuose bei 
kongresuose to nenorime pa
daryti. Ką ir kaip reikia dary
ti, jau daug kartų buvo kal
bėta, net ir šios dienos “Kultū
rinėmis temomis kitur” skyriu
je užsimenama, todėl ir šio 
rašinio uždavinys ne ką nors 
kaltinti ir mokyti, bet tik pa
aiškinti, kodėl rašytojas tokio
se nedėkingose sąlygose dar 
rašo.

P. Svilins
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Pašnekesys su novelės laureatu Vytautu Alantu

Kaip žinome, šiemetinį “Dir
vos” novelės konkursą yra lai
mėjęs vyresniosios kartos mū
sų romanistas, dramaturgas ir 
novelistas Vytautas Alantas. 
Premijuotoji rašytojo novelė 
šiuo metu spausdinama “Dir
vos” laikraščio atkarpoje. Rug
sėjo 24 d. novelės konkurso pre
mija Vytautui Alantui buvo iš
kilmingai įteikta Clevelande.

Tokia proga teko laureatą 
užkalbinti įvairiais literatūrinės 
temos klausimais. Tebūna mū
sų pašnekesys žinomas ir Kul
tūrinio Draugo skaitytojams.

— Spaudoje skelbtos ištrau
kos liudija, kad turite parašytą 
romaną Iš XIII amž. lietuviško
sios ist. buities. Gi dabar “Dir
vos” novelės konkurse Jūsų pre 
mijuotoji novelė, atrodo, bus 
raute išrauta iš šiandienio čio
nykščio mūsų gyvenimo. Ir vi
sai “klasiškai’’ realiai, nes no
velės užuomazga prasideda prie 
amerikietiškos karčiamos “bar- 
tenderin/o” stalo. Skaitytoju’ 
gali būti įdomu patirti, kaip 
rašytojo kūrybiniame procese 
įmanomas toks šuolis nuo XIII 
amžiaus kunigaikščio skobnių 
ir midaus iki nūdieninio taver
nos baro ir viskės?

— Žiūrint gyvenimiškai, gal 
būt, kad tarp XIII amž. kuni
gaikščių skobnių ir midaus bei 
šių dienų tavernos baro ir vis
kės tokio didelio šuolio ir nėra. 
Dievaitis Ragutis visur ir vi
sais laikais mus vienodai links
mina. Gi žiūrint į tą reikalą kū
rybiškai, mano Šventaragis po 
ilgų galvojimų, svarstymų ir 
ieškojimų metų, jei dar ir nėra 
galutinai užbaigtas ant popie
riaus, tai galutinai susiforma
vęs ir susikristalizavęs kūrybi
nėje “kalvėje”. Ten kažkur kam 
pe stovi Šventaragio figūra su 
visais savo palydovais ir laukia 
skambučio išeiti į sceną,, o čia, 
šiapus uždangos avanscenoje, 
pertraukos metu, galėjo niekie
no nekliudomas pasirodyti ir 
mano premijuotos novelės šių 
laikų didvyris Jurgis Adamo- 
nis. Galop, kai metų metais ga
luojiesi su žilos senovės valdo
vais, išminčiais, dvasininkais ir 
žemdirbiais ir stengiesi perpras
ti ano meto politines, kultūri
nes bei tikybines problemas, 
užeina noras truputį atsikvėpti 
ir pakeisti temą. Mano premi
juotoji “Dirvos” novelė “Viskas 
galėjo ir kitaip susiklostyti’’ ir 
yra to atsikvėpimo padaras.

— Sakykite, ar jūsiškei 
plunksnai braižas yra savesnis

Šiame numery:
• Lietuvių lyrika latviškai
• Pokalbiu su Vytautu Alantu.
• Atsiminimų akimirkos iš susiti

kimų su Edvardu Turausku.
• šviesos ir spalvų poetė.
• Astride Ivaška eilėraščiai.
• Danutės Brazytės - Bindokienės 

novelė.
• Romualdas Viskanta — Purdue 

universiteto profesorius.
• Daktaras - dramaturgas.
• Nauji leidiniai.
• Knyga apie laisvojo pasaulio 

lietuvių literatūros dvidešimtmetį.
• Kultūrinė kronika.
• Spygliai ir dygliai.

į aname, kone legendariniam, se
noviniam ar šios dienos fone, 
ir kuriame Jūs patys rašyda
mas turite labiau įsitempti ir 
labiau pasiruošti ir kuriame 
plunksna pati bėgte bėga?

— Aš visad truputį pavydžiu 
tiems plunksnos darbininkams, 
kuriems “plunksna bėgte bėga”, 
tik man vis kyla abejonių, ar ji 

taip bėgdama nepabarsto pake
liui per daug smėlio, pelų bei 
kitokių stilistinių padraikų? 
Mano plunksna niekad “bėgte 
nebėga”, o visada velkasi vėž
lio žingsneliu. Gal būt, ji būtų 
kur kas bėglesnė, jei turėčiau 
kitokias gyvenimo sąlygas, bet 
šiose sąlygose, kuriose tenka 
gyventi išeivijos lietuviui rašy
tojui, apie bėginėjimus netenka 
nė svajoti. Pagaliau, kaip rašy
tojas begyventų, vis tiek labai 
smarkiai bėginėti negali, nes 
jam pa niojasi po kojom stiliaus 
apdorojimo grumsteliai. Kova i 
su stiliumi ir dėl stil aus jį vi- j 
sada sulaikys iš užpakalio. 
Šiuo atveju esminio skirtumo 
tarp “legendar nio’’ ar šių die
nų fono nėra, tik, be abejo, pra
eities vaizdavimas — kiek ją 
įmanoma atvaizduoti — visada 
pareikalauja išrašytojo daugiau 
techninio darbo pasiruošti ir 
ypačiai intuicinio “išsivietini- 
mo”.

— Kada ir kaip randate laiko 
kūrybiniam darbui, kai geriau
sias dienos valandas reikia skir
ti kasdieninės duonos rūpes
čiui?

— Aš manau, kad tą klausi
mą girdi kiekvienas lietuvis ra
šytojas iš savo draugų: kada 
ir kaip?.. Atsakyti išsamiau į 
tą klausimą būtų ilgesnė kalba 
ir, gal būt, nelabai įdomi, nes 
ji labai glaudžiai sietųsi su kas
dienybe, o pasiliekant šio po
kalbio rėmuose, galėčiau tik 
tiek pasakyti, kad kalbamos 
premijuotos savo novelės aš ne
būčiau parašęs, jei nebūčiau su
sirgęs plaučių uždegimu. Tai 
skamba truputį tragikomiškai, 
bet taip iš tikrųjų buvo. Mūsų 
šeimos daktaras davė man tris 
savaites “atostogų”, kurias ir 
sunaudojau “kūrybiniam dar
bui”. Panašiai atsitiko ir su ma
no romanu “Tarp dviejų gyve- 
n:mų”: tik tada nesusirgau, o 
buvau atleistas iš darbo devy
niems mėnesiams...

— Kaip susitvarkytumėte lai

ką ir ką užsiimtumėte rašyti, 
jei visos kitcs kasdienybės bė
dos dingtų?

— Man rodos, kad šis Jūsų 
klausimas priklauso prie tokių 
klausimų, į kuriuos sunku at
sakyti ne dėl to, kad jis pats 
savaime būtų painus, bet dėl 
to, kad jis painus savo papras
tume. Ką darytų ir kaip elg
tųsi kalinys, išleistas į laisvę? 
Pagaliau aš net;kiu, kad kada 
nors “visos kitos kasdienybės 
bėdos dingtų”. Jų visada buvo, 
yra ir bus tik, ž'noma, nusi
kračius kasdienės duonos rū
pesčiais, daugiau liktų laiko li
teratūriniam darbui. Jei taip 
kada atsitiktų, pirmon galvon 
baigčiau doroti savo XIII amž. 
kroniką Šventaragį. Tas Lietu
vos istorijos amžius, kitaip sa
kant, Mindaugo gadynė mane 
visada domino ir traukė. Norė
čiau į ją pažvelgti gal kiek ki
tokiu požiūriu, kaip kad lig šiol 
bandė ją vaizduoti mūsų istori
ką- bei rašytojai. Norėčiau su
redaguoti ir savo rinkt nių no
velių knygą, kurią jau senokai 
kalbina mane išleisti Londono 
Nidos leidykla. Taiposgi man 
seniai kn;eti m ntis suredaguoti 
savo mąstymus lietuvybės prob
lemomis. Žodžiu, planų netrūks
ta, tik trūksta laiko.

— Ar dar tikite laisvojo pa
saulio mūsų literatūros misija 
ir po viso dvidešimtmečio ir ką 
skaitote jos čia didžiausiais lai
mėjimais?

"KAIP MAN GAILA TO BALTO SENELIO"
Atsiminimų akimirkos iš susitikimų su Edv. Turausku

Balto senelio va zdas man 
stovi prieš akis, kai prisimenu 
iš gyvųjų tarpo nukeliavusį į 
amžinybę a. a. Edvardą Tu
rauską. Kiek atmintis siekia, 
jį visuomet mač au tik “baltą”, 
gražiai nuo jaunystės pražilusį. 
Toks jis liko atmintyje visuo
met.

Ateitininkų studentų metinė 
konferencija Kaune. Joje pir
mininkauja Turauskas. Gražiu, 
sodriu balsu puikiai veda kon
ferencijos posėdžius. Jis tada 
Paryžiaus studentas. Kauniškiai 
studentai beveik pyksta ant jo: 
visos studentės, įsižiūrėję į tą 
gražuolį, o į savo kasdieninius 
kolegas nė žvilgterėti nenori. 
V:sų lūpose tik Turausko var
das. Konferencijos salėje jos 
sėdasi prie tako, kad bent pro 
šalį praeinantį iš arčiau pamaty
tų tą “svajonių karalaitį”. O jei 
kurią anas dar prakalbindavo, 
toji pasijusdavo lyg devintame 
danguje atsidūrusi.

Po to epizodo Turausko dau
giau nepriklausomybės metais 
neteko matyti, nė sutikti. Jis 
didelis žmogus, diplomatas, Sei- j 
mo narys, Eltos direktorius, Lie Į 
tuvos pasiuntinys įvairiose vals
tybėse. Tik tremtyje turėjau 
laimės jį ne tik sutikti, bet ir 
iš arčiau pažinti. Mokęsis Pary
žiuje, įsigijo ne tik mokslo, bet 
ir paryžietiškų manierų, taip 
re'kalingų d plomatui, kurias 
išlaikė visą savo gyvenimą. Tas 
jo asmenybę darė dar įdomes
nę, patrauklesnę.

V. Pazukaitė Miręs .miestas (parodos recenzija 3 psl.)

— Aš rikiu, kad laisvojo pa
saulio lietuv ų 1 teratūra, gal 
te singiau sakant, lietuvis rašy
tojas atlieka savo istorinę misi
ją, tačiau, kalbant apie dabar
tį, man kyla rimtų abejonių, 
kad po dvidešimt su viršum me
tų tremtyje ta misija būtų sėk
minga.

— Kaip Jūs suprantate “isto
rinę misiją"?

— Plačiausia to žodžio pras
me. Mes skaičiavome, kad apie

J. VAIŠNORA, MIC

Eilinė Studijų savaitė Vokie
tijoje. Vienoje jų atsiranda ir 
Turauskas. Studijų savaitės ga
na mišrūs dalyviai, kurių dau
guma Turauską tik iš tolo ži
nojo, iš karto susirūpino, kaip 
čia reikės elgtis, kaip susidrau
gauti su tuo dideliu žmogum. 
Bet jo traukti į bendrą nuotai-

Edvardas Turauskas

ką nere'kėjo: jis pats tuojau į 
ją įsijungė. Susipažino ir susi
draugavo su visais. Mandagus, 
draugiškas, nusileidęs iš diplo
mato aukštybių, bet drauge iš
laikąs savo orumą, kurį dar di
dino jo žilą galvą. Seka paskai- 

pusė Lietuvos rašytojų pasi
traukė į Vakarus. L kusieji Tė
vynėje rašytojai okupanto bu
vo priversti tarnauti marksisti
nei ideologijai, o tik pasitrau
kusieji į Vakarus plunksnos 
darbuotojai galėjo tęsti toliau 
nepriklausomos L'etuvos lais
vos kūrybos tradicijas. Lietuvo
je okupantas nuleido paniekos 
ir pasityčiojimo uždangą ant 
laisvosios Lietuvos literatūros ir 

(Nukelta į 3 psl.) 

tas, dalyvauja diskusijose. Jo 
žodis trumpas, taiklus, apgal
votas. Jaunesniesiems pamoka, 
kaip reikia viešai kalbėti ir sa
vo m ntis formuluoti.

Neužmiršt ni tos Studijų sa
vaitės vakarai, kada prie alaus 
stiklo susiburdavo salėje daly
viai atskirais būreliais ir lais
vai diskutuodavo įvairius klau
simus. Žinoma, didžiausias bū
rys prie to stalo, kur Turaus
kas. Protarpiais pokalbius per
traukia daina. Žemaitis Turaus
kas moka daugybę senoviškų 
da nų. Jis pats padainuoja vie
ną žemaitišką humoristinę dai
nelę: “Plungėj valgėm, Plungėj 
gėrėm...”, kur ą tuojau išmoksta 
visi ir traukia jau choru arba 
nuolat niūniuoja. Vienas rimtas 
Stud. savaitės dalyvis net pasi
piktino: esą nieko kito negirdė
ti. kaip tik “Plungėj valgėm, 
Plungėj gėrėm”, tarsi tai būtų 
Studijų savatės himnas. Kai 
kurie vakarai virsdavo linksma- 
vakariais su tam tikra improvi
zuota programa. Vienas vakaras 
buvo pavadintas “Žemaičių va
karu”. To vakaro artistai — du 
žemaičai: prof. Z. Ivinskis ir 
E. Turauskas. Liko neužmiršta
mas gryna žemaičių tarme Tu
rausko padeklamuotas eilėraš
tis': “Kietai suspausk, žemaiti, 
rankoj žambį ir gil ą vagą iš
varyk per Lietuvos žemę..." Jo 
švelnus humoras pokalbiuose 
ypač'ai buvo mėgiamas jauni
mo, su kuriuo jis pats tapdavo 

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuvių lyrika latviškai
Vertėja Astride Ivaška

Tikrai gražų ir didelį darbą 
yra atlikusi latvių poetė Ast
ride Ivaška, išversdama pluoš
tą lietuvių poezijos ir ją iš
spausdindama latvių jaunimo 
literatūros ir meno žurnale 
“Jauna Gaita” (1966 m., nr. 
58).

“Jauna Gaita’’ yra gal vie
nintelis latvių žurnalas, kuris 
spausdina rinktinę latvių jau
nųjų rašytojų kūrybą ir supa
žindina savo skaitytojus su ki
tų tautų literatūrų laimėji
mais. Ten jau buvo paskelbti 
suomių ir estų rašytojų ver
timai, o šių metų 58 nr. pa
skirtas lietuvių poezijai, kurią 
gražiai į latvių kalbą išvertė 
jų poetė Astride Ivaška.

Astride Ivaška gimusi Ry
goje 1926 m., ten mokėsi
Prancūzų licėjuje, vėliau baigė 
Hanau latvių gimnaziją Vokie
tijoje. Po to studijavo roma
nų ir slavų kalbas Marburgo 
universitete. Nuo 1958 m. dės
to rusų kalbą Šv. Olafo kole
gijoje Minnesotoj. Jos žymiau
sieji darbai — suomių, estų 
ir lietuvių poezijos apžvalgos, 
šių tautų literatūrų vertimai į 
latvių kalbą “Jaunoje Gaitoje" 

Astride Ivaška

ir kelionių aprašymai. Poetė 
yra apkeliavusi veik visą Eu
ropą, ypač mėgdama Ispaniją, 
Suomiją ir Vokietiją.

Yra išspausdinusi savo ver
timų knygose; “Modern Sto- 
ries from Many Lands” ir 
“The Green Oak”, Selected Li- 
thuanian Poetry, išleista Lands 
bergio ir Mills. Apžvelgusi lat
vių literatūrą enciklopedijoje 
— “Encyclopedia of World Li- 
terature in the Twentieth Cen- 
tury”. Su savo kūryba daly
vauja latvių ontologijose — 
Dzejas un Sėjas (Eilėraščiai 
ir veidai) ir Pašportreti (Au
toportretai), yra išleidusi pir
mąją savo eilėraščių knygą 
“Ežerą Kristibas" (Ežero 
krikštynos). Jos du eilėraščius, 
išverstus lietuvių kalbon, 
spausdiname šios dienos Kul
tūrinio Draugo 3 psl.

Mūsų poezijos vertimo 
sunkumai ir savybės

Turėdama tokį didelį litera
tūrinį patyrimą ir puikų ta
lentą, ji galėjo imtis ir to sun
kaus darbo, lietuvių poezijos 
vertimo į latvių kalbą. Lietu
vių poezijos situacijos aprašą 
ir trumpas kiekvieno poeto 
apybraižas žurnale duoda Alg. 

Landsbergis. Mūsų rašytojai 
ten, nors trumpai, bet taikliai 
pristatyti, ir latvių skaityto
jams duodamas gana ryškus 
mūsų poezijos va zdas.

Toliau Astride Ivaška savo 
“Vertėjos pastabose” sako: 
"Versti lietuvių poeziją nėra 
lengvas uždavinys. Pirmiausia 
jau dėl to, kad ji, kaip ir estų 
ir mūsų poezija, perskelta į 
dvi dal s: į tremties ir oku
puotos Lietuvos poeziją. To
dėl sunku rasti reikalingą me
džiagą ir ją apžvelgti. Antra, 
ryšiai tarp lietuvių ir latvių 
tremties rašytojų, kultūrinių 
organizacijų ir knygų leidyklų 
nėra pakankamai tamprūs". 
Vertėja tačiau džiaugiasi, kad 
žymiausius latvių poetus į lie
tuvių kalbą verčia Henrikas 
Nagys, kuris rengia taip pat 
“Metmenims" apžvalgą apie 
naująją latvių poeziją. O jai 
pačiai eilėraščių atrinkime 
daug padėjo H. Radauskas ir 
Alg. Landsbergis, o kalbos tai
syme Otonas Stanaitis.

Antroje savo pastabų daly
je vertėja rašo; “Susidomėti 
lietuvių kalba ir raštais pata
riama kiekvienam latvių rašy
tojui, nes tai yra sugrįžimas 
prie mūsų pačių kalbos ir kul
tūros šaltinių. Įsigilindami į 
lietuvių kalbą, mes sugrįžtame 
į tolimesnę vaikystę, negu mū
sų pačių vaikystė, į tolimes
nius namus, negu mūsų pačių 
namai, nes lietuvių kalba yra 
artimesnė mūsų senolių baltų 
pirminės tautos vaikystei ir 
namams, artimesnė esminiam 
baltiškumui".

Žvelgdama taip į mūsų kal
bą, ji randa, kad lietuvių poe
tai vartoja tokią poetinę kalbą, 
kuri labiau susieta su žeme ir 
pirmykščiais gamtos reiški
niais, kaip latvių poetinė kal
ba. Iš pirmykščių gamtos reiš
kinių būdingus mūsų poezijai 
ji randa vandenį visais jo pa
vidalais : lietų, sniegą, šalną, 
miglą, šerkšną, ledą ir cituoja 
eilėraščius, kur vanduo išreikš
tas įvairiais poetiškais vaiz
dais.

Lietuviai poetai latviškame 
vertime

Po šių pastabų autorė duoda 
šių mūsų rašytojų eilėraščius: 
O. V. Milašiaus, Henriko Ra
dausko, J. Kėkšto, K. Bradū- 
no, A. Nykos - Niliūno, H. Na- 
gio, J. Meko, Just. Marcinke
vičiaus, V. Karaliaus, A. Mac
kaus ir J. Vaičiūnaitės, iš vi
so 29 eilėraščius. Tai labai ver
tingas įnašas, kuris užpildė di
delę spragą, nes iki šiol nebu
vo jokio didesnio leidinio, pri
statančio mūsų brolių tautos 
skaitytojams naująją mūsų po
eziją. Vertėjos norą, bent dalį 
mūsų poezijos pristatyti lat
vių skaitytojams, reikia laikyti 
labai vykusiu.

Vertėja išsitaria ir apie sun
kumus, parenkant vertimui au
torius. Kiekvienas, kuris nors 
kartą yra mėginęs ką nors 
versti, žino, kad tiesiog nega
lima išversti kiekvieną auto
rių, net to paties autoriaus kū
riniai nėra lygiai parankūs ver

(Nukelta į 2 psl.)
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ATSISKLEIDIMAS MODERNIAM PASAULIUI
') Anksčiau buvo katalikuose 

daugiau ar mažiau įprasta 
smerkti modernųjį pasaulį, tik 
iš šalies kataloguojant jo klyst
kelius. Dabar ryžtamės su
prasti modernųjį pasaulį ir 
patys stengiamės įsijungti į gy
venamojo laiko rūpesčius. Atvi
roj Bažnyčioje savaime ki
taip pažvelgiama ir į pasaulie
čius. Ligi šiol jie buvo įpareigo
ti tik klausyti be teisės pasisa
kyti. Vatikano susirinkimas pri
pažino pasauliečių savarankiš
ką atsakomybę Bažnyčios mi
sijoje liudyti Kristų pasaulyje. 
Bent trumpai tenka paryškinti 
šio istorinio posūkio prasmę.

Bažnyčios atsiskleidimas mo
derniajam pasauliui — tai ieš
kojimas vienybės tarp religijos 
ir kultūros.

Lig šiol vis ilgėtasi viduram
žių, kurių kultūra buvo forma
liai sakralinė, ir baisėtasi nau
jųjų amžių dėl to, kad moder
niosios kultūros pasaulėjimas 
(sekuliarizacija) vyko drauge 
su nukrikščionėjimu (dechristia- 
nizacija). Naujaisiais amžiais 
religija ir kultūra iš tiesų taip 
išsiskyrė, kad nūnai, Ch. Daw- 
sono žodžiais, kultūra tapo kū
nu be sielos, o religija tęsia sa
vo izoliuotą egzistenciją kaip 
dvasia be kūno. Tai lygiai ne
lemta abiem šalim. Prarasdama 
ryšį su kultūra, religija savai
me praranda ryšį ir su gyveni
mu. Nutraukusi ryšį su religija, 
savo ruožtu kultūra praranda 
savo dvasinę - moralinę pras
mę: žmogus ugdo techninę ga
lybę, bet nebežino, kam jis pats 
gyvena. Gyvybiškai svarbu ci
vilizacinę pažangą atremti į dva
sines - moralines vęrsmes, kad 
techninis žemei viešpatavimas 
neužgožtų žmogaus rūpesčio 
savimi pačiu.

Tačiau siekti religijos ir kul
tūros suartinimo viduramžine 
forma tereikštų prarają gilinti, 
o ne užgrįsti. Naujaisiais am
žiais kultūra laimėjo pasaulieti
ni savarankiškumą ir jo nebe- 
atsižadės nes ir nėra pagrindo 
jam ats'žadėti.

Šiandien nrarevime, kad ir 
pačiu krikščioniškuoiii žvilgiu 
nėra ko baimintis kultūros lai
mėto savarank'škumo ar ii 
smerkti. Kultūra yra nasaulie-

tiškai savaranki dėl to, kad ji 
nėra tik gryna priemonė antgam 
tiniam tikslui siekti. Kaip savo 
laiku J. Maritainas formulavo, 
laikinieji dalykai yra “nukreipti 
į šį tikslą, bet ne grynos prie
monės būdu”, nes jie yra “tar
piniai, arba infravalentūs, tiks
lai”, turį vidinę vertę ir dėl to 
verti būti siekiami dėl jų pačių, 
nors drauge jie taip pat yra 
priemonės antgamtinio tikslo 
atžvilgiu (Pour une philosophie 
de l’histoire, 1959, p. 141). Ta 
pati mintis yra įglausta ir į 
Vatikano II susirinkimo dekretą 
apie pasauliečių apaštalavimą 
(7-tasis skirsnelis): “visa... yra 
ne tik priemonės galutiniam 
žmogaus tikslui, bet ir turi sa
vitą vertę, Dievo duotą” (om- 
nia... non solum subsidia sunt 
ad finem ultimum hominis, sėd 
et proprium habent valorem, a 
Deo eis insitum). Ir toliau toje 
pačioje vietoje šis dekretas įsak
miai pabrėžia, kad visko nukrei
pimas į Kristų nieku būdu ne
paneigia laikinosios tikrovės, t. 
y. kultūros, savarankiškumo, jos j 
savitų tikslų, įstatymų, priemo- j 
nių (Haec tamen destinatio non 
modo non privat ordinem tem- 
poralem sua autonomia, suis 
propriis finious, legibus, subsi- 
diis...).

Tai ir yra naujas žvilgis į kul
tūros pasaulietinį savarankiš
kumą: jis nebesmerkiamas, o 
priimamas kaip natūralus daly
kas. Ne pats kultūros savaran
kiškas plėtojimasis, o tik žmo
nių tolimas nuo Dievo buvo su
tapatinęs sekuliatizaciią ir de- 
ehr’stianizaciją. Todėl, užuot, se- 
kHliar'z«p;ia nuo seno tapatinus 
su dechrist’an’zaciia. greičiau 
tenka skirti ateistine ir krikš- 

*fcion’škaia kultūros savarankiš
kumo samnrata. Kai nirmoii re-

f

•) Ištrauka iš spausdinamos nau
jos dr. Juozo Girniaus knygos 
“IDEALAS IR LAIKAS”. Knygą 
leidžia Ateitininkų federacijos val
dyba.
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miasi atsitvėrimu nuo Dievo, tai 
antrąją gaivina atsivėrimas Die
vui. Taigi, E. H. Schillebeekx, 
O.P.. žodžiais, “krikščioniškoji 
■sekuliarizacija’ yra visiškai 
skirtinga nuo ateistinės laiciza- 
cijos, kuri žemiškąją tikrovę 
priima galutiniu ir vieninteliu 
gyvenimo horizontu” /The lay- 
man in the Church, 1963 p 44). 
Kai ateistinė sekuliarizacija že
miškais t’krove išnlėšia iš tos 
visumos, kuriai ii nriklauso tai 
krikščiom'škoii seknl’arizac’ia iQ 
stveria tai visumai k”rioie ii 
rande savo vieta žmogaus San- 
{•NrrVvta Rii TV o vii

Pasaulietiškai savarankišką, 
kultūrą iš naujo susieti su reli
gija — tai ją iš vidaus pašven
tinti paties žmogaus atsiskleidi
mu antgamtinei tikrovei. Pirmi
nė krikščioniškosios dvasios vie
ta yra pats žmogus, o ne moks
linės teorijos, v'suomeninės ide
ologijos, politinės santvarkos 
etc. Ne šios visos abstraktybės, 
o žmogus tiki ar netiki i Dievą. 
Vienokią ar kitokią kultūrą pa
daro ta dvasia, kurios žmogus 
ia nrinlldn Todėl ir savarankiš- 
kns; kultūros amžini vali būti 

krlkč *tnn;fcki 5nj tik 
j <r<Mvir« l.-rik?ČioniŠka dva-
I .

Rn5nveins oiimas ’ dabartini

| dangaus vieškelius pasukus
Kun. Stasiui Būdavui vietoje eulogijos

Buvom jauni, svajojom, pla
navom, kūrėm, tikėjom ateiti
mi, gyvenom dabarfmi, ligos 
nekankino, mirtis — nebaugi
no. Jos "juodas angelas” jei 
ir praskrisdavo padangėmis, jei 
ir “paviliodavo”, pasak Mairo
nio, “auką kapai”, pabudėda- 
vom prie karsto sargyboje, už- 
berdavom ant senelio kapo sau- 

' *
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Iš kelionių po Europą — 1935 metais Berlyne. Nuotraukos dešinėje 
— Stasius Būdavai, pačioje kairėje — Juozas Keliuotis ir trečias iš 
kaires — Bernardas Brazdžionis.

pasaulį — tai visų mūsų pašau
kimas moderniąją kultūrą pa
šventinti iš vidaus. Bet neįma
noma kitaip moderniosios kul
tūros gaivint# krikščioniškąja 
dvasia, kaip patiems aktyviai'

BHRN. BRAZDŽIONIS

žemės, ir vėl, Stasiaus Būda- 
žodžiais, “akys nusikreipė...

ją 
vo 
į žibintus, ir kojos pradėjo ke
lionę — prie šviesų”...

O dabar, va, artimiems ir to- 
l'miems draugams išsiblaškius 
po pasaulį, vienas iš tos kelionės 
pasuko į šalį, nei gimtos žemės 
saujos ant bičiulio karsto už
berti, nei Viešpaties Angelas 
pagiedoti neteko. Ir taip sun
ku tarti atsisveikinimo žodį 
tam, kuris ištikimai “Likimo 
Valią” pildydamas kartu ėjo, 
nukreipęs akis “į žibintus, prie 
šviesų...”

Su Stas'um Būdavu susipaži
nau prieš gerą keturias dešim
tis metų laiškais, ka> jis lankė 
Šiaulių, o aš — Biržų gimnazi
ją. Užsimezgė literatūrinė drau
gystė, kuri protarp'ais truko 
iki Jungtinių Amerikos Valsty
bių. Čia sąlygos ir nuotoliai, 
kaip ir daugelį mūsų, išskyrė. 
Vėl beliko ryšiui palaikyti laiš
kai, bet ir tie retėjo, kol, paga
vau. sunkiai ligai 
prislėgus, ir visai

Savo liga, man 
Būdavas slėpė, jog 
do neminėjo, o aš neklausiau, 
nors spėjau, o per III-ją Dainų 
šventę iš K. Gr'gaitvtės suži
nojau, kuri jį sergantį ką tik bu 
vo aplankiusi. — kraujo vėžys. 
L;gonis dž’augęsis jos atsilan
kymu. buvęs linksmas, samoj n- 
gas, juokavęs, ir visai nesuda
ręs įspūdž'o, kad guli ant mir
ties patalo.

Dėl savo sveikatos jis jau bu
vo pakankamai prisirūpinęs,

kun. Stasių 
nutrūko, 
atrodė, kun. 
tikrojo var

įsijungiant į mokslus, į menus, 
į visuomeninius rūpesčius. Šia 
prasme kultūrinis aktyvumas 
tampa pačiu krikšč'oniškojo 
apaštalavimo imperatyvu.
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anksti ėjo gulti, 
prieš gulant pa- 

gryname ore. Val- 
Nė į burną neėmė 
gėralų, nevartojo

būdamas sveikas, todėl dabar 
likimą sutiko atviromis akimis, 
bet tarsi jo nematydamas, lyg 
savo gera nuotaika jį paneigti, 
paniekinti, nugalėti norėdamas. 
O savo sveikata kun. Stasius 
Būdavas rūpinosi kartais net 
iki kraštutmumo — turėjo dar
bo, po’lsio, laisvalaikio, griežtą 
dienotvarkę, 
anksti kėlė; 
vaikščiodavo 
gė su saiku, 
svaiginamų 
kavos, kad nepakenktų širdžiai. 
Kai jam atvažiavus į Bostoną 
pas mus į svečius, svečiui pa
gerbti iš to džiaugsmo (nors ir 
pats neperdidžiausias alkoholio 
gerbėjas), ;šmesdavau taurelę, 
o be kavos tai jau būtinai ne
apsieidavau, kun. Būdavas kuk
liai girkšnodavo pieną ar gry
ną vandenėlį. Ir būdavo links
ma, kalbų netrūko. Bet štai sy
kį, ka' jam atsilankius, pagal 
tradiciją (nė neklausę) svečiui 
pastatėm ąsotį pieno, jis nei iš 
šio. nei iš to prabilo: “Jei turit, 
duokit man kavos!” — “Kuni
ge Stasiau! Kavos? Kas čia 
dabar?” — “Gydytojas įsakė. 
Žemas kraujo spaud mas. Rei
kia stimulo”. — “Štai, sakau, 
kaip atkeršijo likimas”. Bet 
svečias buvo rimtas. Kavą jis 
gėrė kaip va’stą. ne kaip išdai
gą. Išdaigų gyven me jis ne
pripažino. Gyvenimas turėjo bū- 
+’ švarus, šviesus ir grynas. Tai 
buvo jo kelias, ir, gal būt, ne 
ka;p kunigo, bet kaip žmogaus.

kaip kūrėjo. Lygiai, ka;p ir 
pats Kaune turėjau pažiūrą 
ambiciją!), kad poetu gali-

le
aš
(ir
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VILNIUS — EKUMENINIS MIESTAS

Pluoštas minčių, sos tlnės dieną minint

Prof. St. Šalkauskis yra su
pratęs lietuvių tautos misiją, 
kaip sintezę tarp Vakarų ir 
Rytų kultūrų. Lietuva, būda
ma šių dviejų kultūrų susikir
timo taške, turinti derinti ir 
absorbuoti šias abi skirtingas 
kultūras ir iš jų sukurti savą
ją — lietuviškąją. Šio kultū
rų susikirtimo ir susisiekimo 
išorinė apraiška ypačiai buvo 
ryški Lietuvos sostinėje Vil
niuje, kur susitiko įvairios tau
tos ir tikybos.

Kiek rašytieji šaltiniai sie
kia, Lietuvos sostinė Vilnius, 
ypač Lietuvos Didž. kunigaikš
čių valdymo laikais, buvo dau
giatautis miestas. Šalia lietu
viškos gyventojų daugumos, 
čia ramiai ir taikiai su lietu
viais sugyveno vokiečiai, gu
dai, ukrainiečiai, vengrai, ita
lai, totoriai, karaimai, žydai. 
Tautinių kivirčų ir rivalizaci- 
jos nežinota. Visiems užteko 
vietos, darbo ir duonos, visi 
įnešė savo svarų įnašą į Vil
niaus augimą ir klestėjimą. 
Tautinis klausimas iškilo tik 
tada, kai čia veržėsi lenkai, 
kurie iš svečių panorėjo tapti 
šeimininkais ir varu užmesti 
Vilniaus gyventojams lenkiš
kumą. Bet ir tada Vilnius iš
laikė savo daugiatautiškumą, 
ir įvairių tautų gyventojai 
jautėsi Vilniuje kaip savo 
mieste..

Be tautinio mišrumo, Vilnius 
nuo senų laikų buvo ir religi
jos atžvilgiu įvairus.

Kai Mindaugas pasikrikštijo 
ir, užsidėjęs krikščionišką ka
raliaus vainiką, įvedė Lietuvą 
į krikščioniškų tautų šeimą, 
įsteigė pirmąją Lietuvos vys
kupiją, kaip paskutiniai arche

Skulptūra Sv. Petro ir Povilo baž
nyčioje, Vilniuje (XVII amz.)

ologiniai kasinėjimai rodo, sa
vo sostine bus pasirinkęs Vil
nių. Čia šiandien randamos ir 
pirmosios bažnyčios - kated
ros liekanos. Jogailos ir Vy
tauto atbaigtas Lietuvos krikš 
tas buvo vainikuotas Vilniaus 
vyskupijos įsteigimu ir kated
ros pastatymu. Taigi šalia se
novės lietuvių religijos centro, 
tame pačiame Šventaragio slė
nyje, kur būta pagonių šven
tyklos, išdygo ir krikščionių 
šventovės.

Algirdas, vedęs Tvėrės ku
nigaikštytę Julijoną, paliko jai 
laisvę išpažinti savo pravosla
višką tikėjimą, leido pastatyti 
Vilniuje cerkvę, turėti savo ti
kėjimo dvasininkų. Lietuviai 
pagonys pakentė kito tikėjimo 
išpažintojus ir leido jiems lais
vai tikėti, melstis į savo Die
vą. Vilniuje Algirdo laikais 
nukankintų trijų pravoslavų ir 
septynių pranciškonų legenda, 
kaip dabar jau aiškiai nusta
tyta, buvo sukurta daug vėliau 
konfesinei neapykantai kurs
tyti.

Gediminas savo garsiuose 
laiškuose Vakarams ir popie
žiui pabrėžė, kad Lietuvoje 
yra religinė tolerancija, nes 
pačioje jo sostinėje yra domi
ninkonų ir pranciškonų bažny
čios ir vienuolynai.

Tiesa, Jogaila, apsikrikšti
jęs lotynų apeigų krikštu, už
draudė lietuvių mišrias vedy
bas, tačiau šį draudimą sulau
žė jo anūkas Didysis Lietuvos 
kunigaikštis Aleksandras, ves
damas Maskvos kunigaikščio 
Jono II dukterį Eleną pravo
slavę. Įdomios buvo vedybų 
apeigos Vilniuje 1495 m., kada 
Aleksandro ir Elenos vedybų 
apeigas atlikinėjo drauge Vil
niaus vyskupas Taboras ir pra
voslavų dvasiškis Tomas. Apie 
tokias apeigas tik dabar kal
bėta Vatikano II Susirinkime, 
kai jos jau praktikuotos Vil
niuje prieš 450 metų.

Didž. Lietuvos kunigaikščių 
Gedimino, Algirdo, Vytauto re
liginės tolerancijos politika at
sispindėjo Vilniuje ir vėlesniais 
laikais, šalia katalikų bažny
čių iškilių bokštų, Vilniuje 
spindėjo pravoslavų cerkvių 
bokštai, atsirado mahometonų 
mečetės, žydų sinagogos ir ka
raimų maldos namai. Vėliau 
protestantai (liuteronai ir kal
vinistai), turėdami savo kon
fesijos centrus Vilniuje, sta
tėsi savas bažnyčias. Šalia 
įvairių katalikų vienuolynų, 
įandame ir garsius pravosla
vų vienuolynus. Lietuvos pra
voslavams prisijungus prie Ro
mos Bažnyčios, Vilniuje buvo 
garsus bazilionų vienuolių 
centras, davęs garsių metro
politų ir vyskupų ne tik Lietu
vai, bet ir Gudijai, ir Ukrainai. 
Žydams Vilnius buvo antroji 
Jeruzalė, kur jie turėjo garsią 
rabinų mokyklą ir kitas reli
gines institucijas.

Religinę toleranciją Vilniuje 
(ir Lietuvoje) sudrumstė iš 
svetur atbangavusi reformaci
ja, pasikėsinusi į katalikų baž-

(Nukelta į 2 pal.)-’
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POEZIJOS PAVASARIS
JONAS AISTIS

Tuo vardu šiemet Lietuvoje> nis, švaresnis daraisi. Poetas vis 
pasirodė poezijos almanachas, I dėlto — laiko sąžinė. Taigi ne
globiąs apie pusę šimto poetų 
poezijos pavyzdžių. Tai jau ant
ras, bent mano žiniomis, pana
šaus pobūdžio rinkinys. Su tuo 
tiktai skirtumu, kad tai, kas 
pernai buvo tiktai pageidavimas, 
šiemet tapo įsakmi būtinybė. 
Tikėkime, kad šių metų Poezi
jos pavasaris nebus paskutinis...

Leidinys, sakyčiau, yra visais 
atžvilgiais sveikintinas, 
poetai urmu atsigrįžta 
gų, į tautines tradicijas 
mūsų lyrika ir toliau 
kitų tautų kultūros pradmeni
mis ir ornamentais! Norėtųsi 
tik vieno, — kad ...pereitų lie
tuviškos šilainės sluoksnelį, lie
tuviško jutimo prizmę, tiesa, 
smarkiai pasikeitusią tarybiniais 
metais”, Vytautas Kubilius, Po
ezijos pavasaris, 1965, 81 p.). 
Sveikintinas yra dar ir dėl to, 
kad jis apjungęs didelį būrį ta
lentingo jaunimo, kuris kaip tik 
tai naujai akcentuojamais bal
sais visai užgožia išsekusį ir 
dažnai pasimetusį senimą. Nors 
ne visas datas pasisekė sulesio- 
ti, bet galima drąsiai tvirtinti, 
kad iš almanacho penkių de
šimtų poetų beveik trisdešimt 
yra gimusių 1930—1940 metų 
tarpe.

Kadangi poeto talentas pa
prastai išryškėja per kelis me
tus, tai, kalbant apie poezijos 
pavasarį, vargu ar tikslu apsi
stoti ties poetais gimusiais prieš 
1930 metus. Deja, ir tų yra 
perdaug, tai, aišku, trumpos 
apimties rašinyje yra neįmano
ma visus atskirai aptarti, dėl 
to teks paminėti tik viena kitą 
daugiau prasimušusį ir pateiku
sį būdingesnį naujos dvasios po
ezijos pavyzdį.

Štai keli įdomesni pasisaky
mai, iš kurių paaiškėja naujai 
statomi poezijos reikalavimai: 
“Galima džiaugtis — sėkmingai 
paskelbta kova tuščiai pateti
kai, nugalėtas natūralizmas, jau 
šypseną kelia techniškąja atri
butika apkaišytas poezijos sa
valaikiškumo supratimas. Pa
sukta ryžtingu, neatlenkiamu 
posūkiu į plačiausia prasme su
prantamą žmogaus poreikių pa
saulį”, Irena Kostkevičiūtė, kri
tikė. “Skraidoma, žinoma, lėk
tuvais ir net dar kai kuo, bet 
tai, kas dedasi žemėje, žmogu
je, žmonės kadaise sugebėdavo 
matyti ir važiuodami rogėse”, 
Juozos Aputis, prozininkas. “Po
eto darbas dainuoti, kas visiems 
sava ir brangu, nuo ko geres-

lame 
j žmo- 
(“Tegu 
turtėja

V

Siame numery:
• Kultūros kongresą planuojant.
• Poezijos pavasaris.
• Tarp amerikiečių ir lietuvių 

kritikų.
• J. Savojo novelė “Senis”.
• Sesers M. Jurgitos eilėraščiai.

• Lyric operos sezonui Chicagoje 
prasidėjus.

• Dail. A. Tamošaičio kūryba.

• Pusvalandis su WCIU-TV 43-ja- 
me aukšte.

• Lituanistikos mokslo naujienos.

• Kultūrinė kronika.

• Filmų įvairumai.

• A kad riminės prošvaistės. 

lengva ja būti”, Laima Abraity- 
tė, mokytoja. “Poetinės asmeny 
bes savo kūryba iškyla pirmiau
sia kaip kurios nors nacionali
nės kultūros atstovai. Jie nega
li jos paneigti, neg tada tektų 
priimti svetimą kultūrą, atsisa
kyti savęs ir viso to, ką gavo
me nuo vaikystės per poeziją, 
muziką, dailę, liaudies meną, 
kas išvystė meninius polinkius, 
paskatino ieškoti naujų verty
bių, naujų meno kelių”, Marce
lijus Martinaitis.

Po tais beveik imperatyviais 
pareiškimais pasirašę, kaip ma
tote, lietuviai, bet jau iš paties 
tono justi, kad tasai parakas 
išrastas Maskvoje, ne Vilniuje. 
Nesvarbu, kur ir kaip tasai pa
rakas išrastas, bet tai yra nau
jas ir bent iki išol negirdėtas 
reiškinys. Anksčiau viena sena 
nuobodžiuko pasaka buvo kar
tojama: tautinė forma, socialis
tinis turinys. Mano galva, jau 
visai nedaug tetrūksta, kad po
ezija galėtų šiaip taip verstis ir, 
gal būt, net augti.

Antologijoje pateikti poezijos 
pavyzdžiai duoda pagrindo ma

Arūnas Tarabilda

Grafika iš “Poezijos pavasario"

nyti, kad lietuviai poetai nemo
ka pilnai turimomis laisvėmis 
pasinaudoti. Tai sakydamas, vi
sai neturiu galvoje pigios ir de
magogiškos Evgenij Evtušen- 
ko pilietinės drąsos. Man ne 
paslaptis, kad didesnė dalis jau
nųjų poetų yra išauklėta kom
jaunimo gretose, o dalis yra di
deli ir reikšmingi pareigūnai. 
Poezija yra plonas, subtilus ir 
sudėtingas dalykas, ji nieko 
bendro su bačkine agitacija ne
turi. Poezija lygia dalia nėra 
nerimtas tabokos krėtimas, nei 
kalambūrai, nei sąmojus, nei 
fcljetoninės bravūros pigūs efek 
tai. Poezijos pavyzdžiuose yra 
visko, nuo kosmonauto iki 
eiektrogitaros, bet dažnai pasi
gendi poeto, tai yra, dalykų 
esmę matančio ir jaučiančio 
žmogau^. Ir keista, davinių yra t

Jonas Kuzminskis Grafika iš “Poezijos pavasario"

labai rimtų, bet rezultatai ga
lėtų būti daug geresni.

Vieno, ko lietuviškoji poezija 
per tuos dešimtmečius atsikra
tė. tai sentimentalizmo. Bene 
bus tai vienintelė socialistinio 
realizmo geroji pusė. Žalos, ži
nom, jis kur kas daugiau padarė. 
Asmenybės kulto laikai paliko 
keliolikos metų properšą. Ir 
kas pikčiausia, kad talentų ir 
tada nestigo, tiktai jie buvo (ir

TARP AMERIKIEČIU IR LIETUVIU KRITIKU
Aloyzas Baronas apie savo naująjį romaną, giedrininkių konkursą, kontaktus su 

amerikiečiais laikraštininkais ir lietuvio rašytojo atsakomybę

Ateitininkių “Giedros” korpo
racijos skelbtąjį romano kon
kursą, kaip jau žinome, laimėjo 
Aloyzas Baronas. Tūkstančio 
dolei'ių premija rašytojui bus 
įteikta lapkričio 27 d. giedrinin
kių rengiamam literatūros va
kare - koncerte, Jaunimo centre, 
Chicagoje.

Premijuotasis romanas “Tre
čioji moteris” nėra pirmasis 
toks Aloyzo Barono la mėjimas 
ir toli gražu ne pradedančio ra
šytojo knyga. Tai bus, berods, 
aštuonioliktoji šio mūsų auto
riaus knyga. Aloyzas Baronas 
yra vienas iš retų nepavargs
tančių mūsų rašytojų, kuris, per 
daug nepaisydamas nei kritikos 
pagyrimų, nei pabarimų, atkak
tai eina savo pasirinktuoju ke
liu. Ir laisvojo pasaulio lietuvių 
literatūros atole Barono brydė 
pasilieka ryškiai pastebima, ne- 
beištrinama. o pastaruoju laiku 
ją pastebėjo jau ir amerikiečių 
spauda.

Naujo laimėjimo proga rašy
toją č’a užkalbiname.

— Kokia buvo pirmoji roma
no genezės priežastis? Ar gied
rininkių kokiirsas paskatino 
ręsti mintyje naujo romano ap
matus, ar jau turimi apmatai 
konkurso buvo paskatinti reali
zuotis juodu ant balto?

— Į vieną tikrovinį nuotykį 
atremtą idėją nešiojaus seniai 
galvoje, tačiau laiko stoka ne
leido prie stalo prisėsti, o ant
ra — neDuvo ir reikalo. Kai pa
kartotinai “Giedra” paskelbė i 

dabar yra) prievartaujami ir 
sistemingai žudomi. Prievartau
jami primetamais siužetais, žu
domi pasisekimu, dideliais tira
žais, stechanoviška gamyba. 
Taip talentas, kaip neišplaukęs 
javas, nuvystu, arba, kaip ru
gys į dirsę, talentas išvirsta į 
grafomaną. Nelengva jaunam 
sveikam praplaukti viliojančių 
sirenų salas...

Jaunųjų poezijoje vis tebevy

konkursą, ryžausi pradėti ra
šyti.

— Premijuotojo romano var
das beveik pikantiškas — “Tre
čioji moteris”. Kas ta trečioji 
moteris? Ir kodėl trečioji?

— Vienas romano nenaudėlis 
veikėjas teigia, kad pirmoji mo
teris yra motina, antroji žmona, 

Rašytojas Aloyzas Baronas (kairėje) kalbasi su “Chicagą Tribūne" sekmadieninio priedo “Books 
Today” redaktorium Kobert Cronue. Nuotrauka WaJter Kale — “Chicago Tribūne”

rauja sodžiaus motyvai ir vaiz
dai. Namų apyvokos rakandai, 
dirbiniai, naminiai gyvuliai ir 
paukščiai vaidina didelę, gal net 
truputį per didelę rolę, nors sa
ko, kad beveik pusė Lietuvos 
gyventojų jau miestelėnai. Gal 
tai atsigrįžimo į tradicijas pa
dariniai. Ne vien įvaizdai, bet 
ir pasaulėvaizdis sodietiško po
lėkio.
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o trečioji mirtis, tačiau čia tre
čioji moteris yra kita, ji iš dvie
jų besivaržančių motinų atima 
vaiką.

— Koks yra romano įvykų 
fonas ir kokie yra pagrindiniai 
autoriaus minčių bei užmojų tai
kiniai?

— Veiksmas eina dviem plot-

Kultūros kongresą planuojant

Kaip jau spaudoje buvo mi
nėta, trečiasis Lietuvių kultū
ros kongresas pasiryžta su
rengti 1967 metais gegužės 
mėn. pabaigoje Chicagoje. Kul
tūros kongreso programą pa
ruoš PLB Kultūros taryba, o 
kongreso pravedimu rūpinasi 
JAV LB Centro valdyba.

Tad po šių metų Jaunimo 
ir Lietuvių katalikų kongresų, 
po jaunimo ir senimo antplū
džio Chicagon ir Washingto- 
nan kitų metų čionykštės lie
tuviškos veiklos svoris turėtų 
kristi kaip tik ant planuoja
mo Kultūros kongreso. Kon
gresas privalėtų būti ateinan
čių metų mūsų veiklos viršū
nė, jo kultūrinio pobūdžio nuo
taikos turėtų pakreipti ir visų 
1967 metų mūsų lietuvišką
sias pastangas labiau kultūri
ne kryptimi.

Rengiamas Kultūros kongre
sas iš eilės jau bus trečiasis: 
pirmasis buvo 1956, o antra
sis 1962. Tad patyrimo ir pa
mokų jau apsčiai turima, jau 
nereikia laužti pirmųjų ledų, 
tik praeities laimėjimų ir klai
dų nereikėtų išleisti iš akių, 
organizuojant trečiąjį.

Šiemetinis Jaunimo kongre
sas buvo rengiamas pir

mėm. Aktualioji pusė siekia šių 
dienų JAV gyvenimą, gi senes
nioji dvidešimtmečiu anksčiau. 
Tarp daugelio kitų, romane iš
keliamų klausimų sprendžiamas 
ir įdiegtos ir įgimtos tautybės 
klausimas.

— Ar labai, rašant romaną, 
buvo paisyta, be kita ko, vieno 
iš konkurso sąlygose palikto pa
geidavimo “stipraus charakterio 
moters atvaizdavimo”, ir kaip 
romane reiškiasi tas charakterio 
stiprumas?

— Rašydamas romaną, pai
siau pagrindinio pageidavimo, 

mą kartą, maža turint tokiam 
įvykiui patirties ir iš anksto 
sunkiai nuspėjant jo pajėgu
mą. Tas pat beveik būtų pa
sakytina ir apie Religinį kon
gresą Washingtone. Jų pionie- 
riškumą tur int minty, dar šiaip 
taip galime pateisinti vienokias 
ar kitokias jų klaidas. Tačiau 
Kultūros kongresas bus ren
giamas jau trečią kartą, tad 
ir reikalavimai jam turi būti 
kur kas kietesni. Kongreso 
planuotojams čia ir linkėtume 
akylaus apdairumo, takto, iš- 
akylaus kūrybiškumo ir sėk
mės viso reikalo vadžias timp
telėti taip, kad lietuviškoji vi
suomenė ir spauda Kultūros 
kongresui būtų nemažiau išju
dinta kaip Jaunimo kongresui, 
Dainų šventei, sportininkų ke
lionėms į Australiją ir pan. 
Kultūros kongresas privalo 
būti mums centrinis visų 1967 
metų įvykis.

O Kultūros kongreso paruo
šos darbus telydi plačiai su
prasta įvairių pažiūrų toleran
cija ir sklandus vyresniosios 
ir jaunesniosios kartos patei
kimas, angažuojant ryškiuo
sius mūsų intelektualus ir kū
rybinguosius menininkus kon
greso darbams ir programai.

k. br.

kurį stato nebe konkursų skel
bėjai, bet pati literatūra, tai li- 
teratūriškumo. Be abejo, juo 
charakteriai ryškesni, juo kny
ga labiau atitinka tuos literatū
ros reikalavimus. Tačiau moters 
charakterio stiprumas gali būti 
ir toks, kuris nebepatenkintų 
konkurso sumanytojų. Kiekvie
na savo vaikus mylinti motina, 
kas liečia jos santykius su jais, 
yra tam tikra prasme visada 
stipri, ir tas stiprumas ją savai
me herojina.

— Pastaruoju laiku amerikie
čių spaudoje buvo gana ryškiai 
įvertintas Jūsų kadaise “Drau
go” romano konkurse premijuo
tojo romano “Lieptai ir bedug
nės” vertimas anglų kalton. šia 
proga buvote pastebė'as bei as
meniškai užkalbintas ir ameri
kiečių literatūros kritikų ir net 
didžiosios spaudos kultūrinių 
priedų redaktorių, jų nuolatinių 
grožinės literatūros recenzentų, 
pvz. “Chicago Tribūne”. Saky
kite, kokie įspūdžiai iš tų susi
tikimų?

— Manyčiau, kad mes lietu
viai turėtume ieškoti daugiau 
amerikiečių laikraščių redakto
rių draugystės. Kiek teko sutik
ti, jie labai malonūs ir draugiš
ki vyrai. Ir kadangi jie taipgi 
plunksnos žmonės, tai visada 
labai greitai surasdavom bend
rą kalbą, šitai galėčiau pasaky
ti apie “Cicero Life’’ redaktorių 
O’Gara ir tiek apie “Chicago 
Tribūne” knygų priedo “Books 
Today” redaktorių Robert Cro- 
mie. Su kiekvienu teko dar pa
kartotinai kalbėtis ir visada 
mielai su jais rasdavau bendrą 
šneką. Robert Cromie draugiš
kai nubarė, kad neatvykstu į 
Midwest.s amerikiečių rašytojų

(Nukelta į 4 psl.)
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KAD LIETUVIU KULTŪRA
BŪTU AMŽIAIS GYVA

Ateities rūpesčiai, Kultūros fondo dešimtmetį minint

DR. ANTANAS KLIMAS

PaAačtey

AR ATLIKSIME PAREIGĄ 
M. K. ČIURLIONIUI?

meno ir kitokių pobūdžio vei
kalų organizavimo ligi akade
minių lituanistinių ir giminingų 
studijų raginimo, išplėtimo ir 
rėmimo.

Planai, žinoma, gražūs, bet 
dažnai, taip plačiai planuojant, 
pamirštamas vienas pagrindinis 
dalykas: KF yra, kaip ten be
būtų, savanoriškai užsidėta pa
reiga. Tai nėra kokia instituci
ja su patogiomis patalpomis,, su 
tik tam pasišventusiais tarnau
tojais ir pan. Tai yra tik kelių, 
ar gal keliolikos, o tikriausia 
tai tik poros žmonių, laisvu nuo 
pragyvenimo laiku užsikrauto 
darbo vaisiai ir padarinys.

Pažvelgę į nuveiktus darbus 
per paskutinius dešimt metų ir 
žinodami, kiek jie pareikalavo 
pasišventimo ir laiko, mes gali
me tik stebėtis.

Tai kas, kad vienur to rezul
tato daugiau, kitur mažiau, tai 
kas, kad ne viskas buvo suspė
ta aprėpti ir padaryti: konkre
čių darbų per tuos dešimtį me
tų padaryta daug.

•) Šiandien minime JAV LB 
Kultūros fondo dešimtmetį. Ir 
būtų labai gerai, kad ne žodžiais 
minėtume, o tik konkrečiais 
darbais. Tačiau be žodžių mes 
gal dar neišmokome gyventi ir 
dirbti...

Tad tebūnie šitie mano žo
džiai suprantami čia tik kaip 
tam tikra Kultūros fondo, — o 
iš tikrųjų tai tų kelių pasišven
tėlių, kurie tą Fondą pagimdė 
ir išaugino į didelius darbus be
pradedantį jaunuolį, — apžval
gėlė, tik tam tikras žodinis su
simąstymas ties pirmu šio jau
nuolio dešimtmečiu. Ir šiek tiek 
minčių ir konkrečių projektų 
ateičiai.

Pirmiausia reikia prisiminti, 
kad mūsų JAV LB Kultūros 
fondas visu savo pobūdžiu yra 
vienintelis ne tik išeivijoje, bet 
ir iš viso mūsų tautos nueita
me kelyje. Nesvarbu čia, kad 
kai kurie iš mūsų esame kiek 
nusivylę, jog K F per tuos de
šimt metų kalnų nenuvertė, slė
nių neišlygino...

Vieni priekaištauja, kad KF 
per mažai padaręs vienoje srity
je, kiti — kad kitoje. Vieni įsi
vaizduoja, kad KF turėtų pa
silikti tik daugiau ar mažiau 
knygų leidykla, kuri leistų tas 
lituanistines knygas, kurių kiti 
mūsų leidėjai nenori, nepajėgia 
ar negali išleisti, bet kurios yra 
ypatingai reikalingos mūsų li
tuanistiniam švietimui. Kiti tu
rėtų gražių planų KF virsti lyg 
vadovaujama centrine mūsų kul 
tūrinės veiklos ir sklaidos įstai
ga, kuri ragintų, skatintų, jung
tų mūsų visą kultūrinį judėjimą 
apskritai: nuo lituanistinių mo
kyklų ligi Lituanistikos institu
to, nuo lituanistinėms mokyk
loms pratimų sąsiuvinių parūpi- 
nimo ligi keliatomių veikalų ne 
tik lietuvių kalba, bet ir kito
mis didžiosiomis kalbomis, nuo

Sakysime, jeigu tik viena 
“Gimtoji Kalba” būtų buvusi

Dr. Antanas Klimas

leidžiama KF pastangomis per 
paskutinius kelerius metus, ir 
tai jau būtų neįkainuojamas įna 
šas lituanistikon. Dabar mūsų 
daugelis dar nematome "Gim
tosios Kalbos” svarbos, nes dau
gelis mūsų, taip pat ir daug mū
sų lituanistinių mokyklų moky
tojų bei mūsų spuaudos darbuo
tojų dar pakankamai gerai mo
ka — arba bent tiki patys ir 
įsivaizduoja, kad gerai moką 
lietuvių kalbą. Bet ateityje 
“Gimtosios Kalbos” tomeliai — 
o daugeliu atvejų jau ir dabar 
— bus svarbiausias praktikas 
šaltinis lituanistinių vadovėlių 
leidėjams, paruošėjams, lituanis
tinių mokyklų mokytojams, 
spaudos darbuotojams: čia jie 
galės rasti pakankamai gerų pa
vyzdžių savo praktiškoms ži
nioms pasitikrinti, jas pagilinti 
ir papildyti.

Mat, mano išmanymu, jau 
nuo pirmųjų savo egzistavimo 
dienų KF darbuotojai suvokė, 
kad jie visko aprėpti negalės, 
ir pasirinko pagrindine savo 
darbų sritimi lituanistinį švie
timą : vadovėlių lituanistinėms. 
mokykloms išleidimą. Kitaip sa-1 

i kant, mūsų pagrindinius rūpės-1

*) Paskaita, skaityta Kultūros 
fondo dešimtmečio proga Jaunimo 
centre, Chicagoje, 1966. X. 16. Jos 
autorius dr. Antanas Klimas yra 
viduriniosios mūsų intelektualų kar
tos atstovas, dėstąs svetimas kal
bas Rochesterio (N. Y.) universi
tete, gyvai besidomjs baltistika, pas
taruoju metu, drauge su Leonardu 
Dambriūnu ir William’u Schmals- 
tieg’u, paruošęs plačią lietuvių kal
bos gramatiką anglų kalba “Intro- 
duction to Modern Lithuanian”.
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VI. K. Čiurlionis Sa,,l6s pagarbinimai

čius: šeimą, mokyklą, lituanisti
nį švietimą apskritai jie padarė 
savo pagrindiniu darbų baru.

Paminėsime taip pat ir dar 
kitą labai svarbią sritį, kurią 
taip pat pamažu perėmė KF: 
tai mokslui reikalingų biblio
grafinių veikalų išleidimą. To
kiu būdu pasirodė trys dideli- 
ir labai svarbūs “Aleksandry- 
no” tomai, toliau yra leidžiama 
“Knygų Lentyna” ir t. t. Tai 
vis darbai, kurių įtaka bus il
gaamžė ir būtinai reikalinga.

Aš norėčiau dar kartą pa
brėžti: tai kas, kad ne viskas 
padaryta, ko mes visi kartu ar 
atskirai kiekvienas norėtume, 
tai kas, kad kai kurie leidiniai 
būtų galėję išeiti kitokia for
ma, arba kad jų galėję pasiro
dyti daugiau! Svarbu, kad šie 
dalykai mūsų kultūriniame ba
re buvo judinami, kad KF dar
buotojai, slegiami visokių kito
kių problemų, darbo nemetė, bet 
dirbo su pasiryžimu ir išvarė 
plačią konkrečių darbų vagą.

Bet ne tik apie praeitį reikė
tų šiandien čia kalbėti; praeitis 

ML K. Čiurlionis Tamsioji saule

dar netolima, mums daugeliui 
daugiau ar mažiau žinoma, tai 
jai per daug laiko ir neskirsi
me.

Reikia žvelgti į ateitį, į ateitį, 
kuri mums tuo tarpu nieko per 
daug .viliujit/Lro nežada.

Kai KF buvo kuriamas, tai 
gal pirmieji jo organizatoriai 
nė nemanė, kad reikėtų darbą 
planuoti labai ilgam laikui, tie
siog neaprėpiamai ateičiai, nes 
vis vien prieš dešimt metų dar 
buvo daugiau vilties — arba 
mes bent taip sau įsivaizdavo
me — greitesniam Lietuvos iš
sivadavimui iš nelaisvės dienų.

Šiandien jau reikia planuoti 
daugeliui metų į priekį, nenu
stojant, žinoma, nė minutėlei 
vilties, kad Lietuva bus laisva.

Norėčiau suminėti kelis darbo 
barus, kelias kryptis, kuriomis, 
man atrodo, turėtų riedėti to- 
bmesnis KF darbas.

1. Lituanistinis švietimas.
Lituanistinis švietimas turė

tų būti, kaip ir buvo lig šiol, pa
grindinis KF veiklos baras. Ka
dangi programų nustatymas ir 
panašūs klausimai yra spren

džiami JAV LB Švietimo tary
bos, tai šioje plotmėje KF grei
čiausiai ir turėtų pasilikti ta in
stitucija, kuri eina mokymo ir 
mokymosi priemonių parūpinto
jo pareigas.

Šalia vadovėlių, kurie jau dau 
geliui lituanistinės mokyklos 
skyrių yra pagaminti ir išleisti, 
KF planuoja ir kitų labai svar
bių ir skubių darbų.

Vienas iš svarbiausių yra jau 
planuojamo aiškinamojo lietuvių 
kalbos žodyno paruošimas. Čia 
labai svarbu, kad darbas būtų 
atliktas moderniškai, aiškiai, 
teisingai ir gražiai.

Mūsų vaikai, ar mums tai pa
tinka, ar ne, ar mes tai nori
me pripažinti ar ne, — iš kal- 
botyrinio taško žiūrint, — au
ga tam tikroje kalbinėje tuštu
moje, tam tikrame vakuume. 
Kalba. matf ka p susižinojimo ir 
susipratimo garsinė priemonė, 
yra atremta į jos normalią dir
vą, į savo normalų užnugarį — 
tai yra į ta kalba kalbančią ap
linką. Kalba tam tikru būdu 
formuoja 'aplinką, bet aplinka 

(Nukelta į 2 psl.)

Praeito šeštadienio paraštė
je buvo užakcentuota 1967 me
tais rengiamas trečiasis Lietu
vių kultūros kongresas Chica
goje, siūlant tuose metuos 
daugiau dėmesio skirti mūsų 
čionykščio gyvenimo kultūri
niam sektoriui. Jeigu šieji me
tai buvo Jaunimo metai, ko
dėl negalėtų ateinantieji būti 
Lietuvių kultūros metais? Tik 
tada jau nereikėtų pasitenkinti 
vien kelių dienų iškilminguoju, 
gal būt ir labai kūrybingu kul
tūros kongresu, bet reikėtų 
kultūrinių nuotaikų pakilimą 
išlaikyti visuose metuose ir ne 
tik Chicagoje, bet ir visame 
laisvajame pasauly.

Tačiau vien kultūrinio po
būdžio nuotaikų toli gražu tu
rėtų neužtekti. Reikėtų užsi
moti atlikt ir vieną kitą, tie
siog paminklinį Kultūros metų 
darbą. Reikalą konkretinant, 
čia ir siūlytume Lietuvių kul
tūros metais išleisti kurioje 
nors pasaulinio gaiso leidyklo
je kapitalinę ir liuksusinę M.
K. Čiurlionio monografiją ang
lų kalba, kad ją visas meno 
pasaulis galėtų patogiai rasti 
kiekvieno didžiojo muziejaus 
bibliotekoje ir kiekvienoje šios 
rūš es meno leidinių krautuvė
je šalia Renoiro, Degas, Cha- 
gallio, Kandinskio ir kitų, žė
rinčiai parengtų monografijų.

Čiurlioniui tarp jų patekti 
la'kas jau taip yra pribrendęs 
kad monografijos neišleidimas 
būtų puikiausios progos neiš
naudojimas, už ką šių dienų 
išeivija’ kada nors tautos bū
tų skaudžiai pakaltinta. Juk 
apie Čiurlionį pastarajame po
kario dvidešimtmetyje didžių
jų pasaulio kalbų dailės žurna
luos yra tiek prirašyta, kad 
jis jau anaiptol menu besido
minčiam nėra koks nežinoma
sis. Daug jau yra faktų, kad 
meno žmonės, radę straipsnius 
dailės leidiniuos apie Čiurlionį, 
įvairiuose pasaulio kraštuos 
užeina į meno leidinių krautu
ves, į muziejų bibliotekas, tei
raudamiesi stambaus, monogra 
fin;o leidinio apie šį lietuvį dai
lininką. Deja, visiems tokiems 
tenka išgirsti, kad panašaus 
leidinio dar nėra.

Šiandien ne tiek svarbu bū
tų mums vesti diskusijas: ar 
Čiurlionis yra abstraktistas' ar 
real stas, simbolistas, lietuviš
kosios pasaulėjautos reiškėjas, 
ar dar koks kitoks? Kaip ir 
kiekvienas genialus kūrėjas, 
Čiurlionis kuria nors vienažo- 
dine sąvoka tiesiog nebeapta- 
riamas. Svarbiau būtų kosmi
nio amžiaus aušroje ir abst
raktaus meno epochoje prista
tyti pasauliui mūsų Čiurlionį, 
kaip kosminio ir abstraktaus 
bra’žo pradininką. Ne atsitik
tinai, o kosminėse ir abstrak
čiose meno nuotaikose už
simezgė visur toks susidomė
jimas Čiurlioniu. Tokį dabar
ties momentą neišnaudojus, 
ateityje panašaus gali ir ne
pasitaikyti, ir kada nors, lai

kui nutekėjus nauja vaga, iš 
užmaršties vėl atkasti pasau
liui Čiurlionį gali būti jau ne
beįmanoma.

Esame šventai įsitikinę, kad 
šiuo metu anglų kalba išleista 
kapitalinė Čiurlionio monogra
fija lietuvių kultūros istorijo
je reikštų nemažiau, kaip ka
daise Liudviko Rėzos vokiečių 
ir lietuvių kalba paskelbti, lig 
tol buvę niekam nežinomi Kris
tijono Donelaičio “Metai". Ir 
kiek lig šiol pasauliui lietuvių 
literatūra yra žinoma per Do
nelaitį, tiek po monografijos 
išleidimo lietuvių menas būtų 
žinomas pasauliui per Čiurlio
nį.

Bet tokiai Čiurlionio mono
grafijai pasirodyti šiuo metu 
trūksta bene tik vieno: pini
gų. Kad ją visas meno pasau
lis pastebėtų, reikia, jog mo
nografiją išleistų viena kuri 
tokių knygų pasaulinio garso 
leidykla N^y .Yorke. Vokieti
joje ar Šveicarijoje. (J _ 
kiais atvejais leidykla nori 
gauti jau keliolikos tūkstančių 
dolerių subsidiją. Būtų gražu, 
kad šiam reikalui tiek pinigo 
mūsų visuomenėje Kultūros 
kongreso metais atsirastų, 
kaip atsirado kur kas didesnės 
sumos Jaunimo kongresui, Ši
luvos koplyčiai VVashingtone 
ir kt.

Būtų labai nerimta ir fari- 
ziejiška, jeigu mes šitokio rei
kalo akivaizdoje • imtume vai
dinti elgetas. Pinigo mums jau 
netrūksta. Visa tik bėda, kad 
mes su tuo pinigu gana re
tai tesugebame suorganizuoti 
stambesnį prasiveržimą. Ypa- 
tingesniam reikalui nesutelkia
me pinigo kumšties, vis išbars- 
tome jį šimtinėmis tai šen tai 
ten, vis daugiau tik savuotėje, 
vienas kitam patapšnodami per 
petį. Su Čiurlionio monografi
ja žengtume žingsnį į platųjį 
pasaulį, kaip suomiai su Sibe- 
lium, kaip norvegai su Mun- 
chu.

Kiek teko sužinoti, žodinis 5
tokios monografijos tekstas 
jau yra ruošiamas estų rašy
tojo ir meno pasaulyje žinomo 
kritiko Aleksio Ranito, pasau- 
liniuos meno leidiniuos iškėlu- 
sio unikuminę Čiurlionio reikš
mę. Taipgi atitinkamų leidyk
lų kontaktavimu ir kitais mo
nografijos išleidimo rūpesčiais 
jau kuris laikas serga dail. 
Kazimieras Varnelis, kurio bib- 
Potekoje Chicagoje yra su
kaupta visa, kas tik kuria nors 
kalba yra kur nors rašyta apie 
Čiurlionį. Tačiau keli pasišven
tėliai darbo negalės ištempti 
iki galo, jei visuomenė, jei mū
sų kultūrinės institucijos bei 
fondai nesuteiks šiam užmo- 
jui reikalingų lėšų.

O taip norėtųsi, kad atei
nantieji Lietuvių kultūros kon
greso metai būtų įamžinti ir 
lietuvių kultūros genijų liudi
jančiu paminklu — M. K. Čiur
lionio didžiąja, pasauline mo
nografija. k. br.
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SEPTYNETAS ŠEŠTOKŲ
Šiemetinius mūsų literatūros s ukaktuvininkus minint

Tų metų sulaukusį žmogų 
Vaižgantas yra pavadinęs kapi- 
ninku. Ne į kapus save ir kitus 
vienmečius varydamas, tik kapą 
metų suskaitydamas. Žinoma, 
kai kam kapa (=60) gali reikš-' 
ti jau visą amžių, betgi mes čia 
kone kasdien skaitome praneši
mų, skelbiančių, jog Lietuvoje 
gimęs tautietis, čia atsiradęs 
prieš šešiasdešimt metų, pasi
mirė sulaukęs tik pusės am
žiaus! Kam gi tada būtų skir
tas visas amžius? Taigi mes, 
tie pusamžiai, tikimės dar su
laukti mums skirtos kitos pusės 
amžiaus.

Poetas, kėlęs miegalius 
dienos darban

Taip linksmai besvarstydamas 
savo literatūros brolių šeštokų, 
perkirtusių šešių dešimtmečių 
mazgą, gyvenimą, žvilgteriu į 
paskutinę, prieš mėnesį paskelb
tą Kazio Inčiūros nuotrauką, ir 
sunku bepatikėti, jog tai esama 
to paties šauniausio žybsinčių 
akių poeto ir aktoriaus, kurio 
skambus balsas iš radiofono aną 
atmintiną 1941 birželio 23-čią 
ir nūnai taip gyvai ir mielai te
beaidi mūsų ausyse. Kiti žmo
nės ir kitoki balsai šiandien gir
dėti iš Vilniaus, tik Inčiūros, 
kad ir kankinto ilgus metus ka
lėjime, poetinis žodis išlikęs be
veik toks pat lakus, nors ir re
tai pasirodąs.

Du mūsų poetai buvo pasirin
kę scenos kelią; Stasys operos 
solisto, Kazys — dramos artis
to. Neilgai tesirodė Kazys sce
noje, gal kokius metus. Kai jam 
buvo pasiūlyta keltis į Šiaulių 
teatrą, jis atsisakė tolesnės ak
toriaus karjeros, pasilikdamas 
Kaune be karjeros. Netrukus 
susirišo su radiofonu, kurio 
bangomis nuotaikingai kėlė kas
ryt miegalius dienos darban.

Kauniškiai, vėliau ir vilniš
kiai pažino Inčiūrą kaip elegan
tišką vyrą, malonaus balso pra
nešėją; tač au visa siela visą 
laiką jis buvo poetas ir, tur būt, 
teisingu Vaižganto ir Bičiūno 
tvirtinimu, poetas romantikas, 
galgi net, pridėsiu, paskutmis 
“lietuviškojo romantizmo” bar
das. Parašė jis keletą dramų, 
porą oDerų libretų ir daugybę 
anvsakų ar novelių, tačiau jo 
tikroj' kūrybos sesuo buvo ir 
liko lvr'ka. Prae'tis su legen
dom. gedulas dėl Vilniaus įvai-

Šiame numery:
Ar paseno šiandien liau
dies menas.
Septynetas šeštokų.
Italai apie rudenį (eilėraš
čiai).
Prof. Juozo Ereto 70 metų 
amžiaus sukaktį minint. 
Venecijos veidas.
1466 metų Toninės taika. 
Žodis apie istorinį pažini
mą vieno viešo pareiškimo 
proga.
Laisvas sovietų rašytojo 
žodis.

• Naųjj k-adimai.

BEN. BABRAITSKAS

rūg gamtos niuansai, religiniai, 
erotiniai ii- kitokį motyvai In- 
čiūros poeziją darė įvairiaspal
vę, o dėl jos skambumo ir ei
liavimo sklandumo net dėklą-

Kazys Inčiūra

ei-

ne

muojant atrodė, kad tai ne 
lės, o dainos.

Inčiūra, be abejonės, buvo 
tik poetas, bet ir artistas. Nors 
scenoje neilgai jam tebuvo lem-’ 
ta vaidinti, tačiau artisto pozos 
jis neišsižadėjo niekur ir nieka
da. Kiekvienas jo judesys ir 
mostas, ne tik balsas, rodė ar
tistą. O ir ne viena apysaka, ku
rias jis rašė širdimi, nepaisyda
mas ypatingų literatūrinių su
kirpimų nei susiuvimų, yra skir
ta scenos menininkų gyvenimui.

Panevėžietis, užkabinęs 
komunizmą

suve- 
visus 
tarp 
kelia

Jonas Šukys, kaip ir Kazys In
čiūra, yra panevėžietis, metais 
vėliau baigęs tą pat gimnaziją, 
kurią visi panevėžiečiai studen
tai vėliau vadino mažuoju uni
versitetu dėl universitetinio lv- 
g'o paskaitų, kuriomis gilus li
teratūros filosofas rašytojas J. 
Lindę Dobilas taip parengdavo 
universitetui savo abiturientus, 
iov šie. atvvke i Kauną litera
tūros stud'juoti. humanitarinia
me fakultete nasmesdavo litera
tūros paskaitose Dobilo g’lumo.

Ak, tas mielas Lietuvos uni
versitetas, į savo auditorijas 
Kaune per keliolika metų 
dęs ir iš jų išleidęs kone 
mūsų rašytojus, šiandien 
maloniausių prisiminimų 
tik pasididžiavimą ir nuostabą! 
Čia suvažiuodavom žali bernu
kai su milinėm ant pečių, su 
savo duonos kepalais bei džio
vintais sūriais lagam nuose ir 
s" D;lnom aukštų idėjų ealvom. 
kad po ketverių - penkeriu metų 
"rižtiimc a t vai i plačia Lietuvą 
duoti kitiems tai, ka patys esą-

Ir Jonas Šiikvs. kaip ir d:delė 
da’'" literatūrinio iann’mo. pa
rūko i mokvtoio duoną, pasi
rinkdamas lituan'stiką ;r ro- 
manisfilra. Puvo itin kuklus. 
Svainio npcMpin rflsvtoiiv nft- 
nfflovtfla
Utprntn siisirinkirnp. rotai torhin- 
dnvn snaiirlni vi«n n’rnifl “R+n- 

irAlipn nT Rili-
donfui” ęjpvn hnlpf rišt i Uos TiV 
fau pabuvęs brnt kpfvorta motu 
thėkytoj'u, surinko savo noveles

į ir išleisdino jų rinkinį, šypso
damas praleido Šukys įvairius 
tuomet madingus stiliaus ugdy
mo ar smukdymo etapus. Buvo 
“Linijos” grupės bendradarb s, 
tačiau ir čia pasirodė nuosai
kus real’stas neieškąs įmantry
bei nekapojąs šaknių.

Pačiu laiku. 1937 m., išspaus
dino romaną pagaulių pavadini- 

’ mu “Komunistas”. Čia pavaiz
duotas komunistuojančių Pane
vėžio gimnazistų ir poros dar
bininkų eibės Lietuvos nepri
klausomybės kovų metais. Dau
gumas tų vaizdų, atrodo, buvo 
tikroviški, kiek tą tikrovę ga
lėjo 13 metų gimnazistas pagau
ti ir suvokti ir vėliau, po kelio
likos metų, tinkamai ka;p ra
šytojas motyvuoti.

1939 m. vasarą gilino savo 
prancūzu kalbą Prancūzijoje, 
karo metais buvo gimnazijos 
mokvtoias ir inspektorius Kau
ne. Bolševikų santvarkoje Jo
nas Šukys, kaip ir daug kitu 
lietuvių patriotų, pasirinko ty- 
'ėiimo meną.

Rašytojas geležinkelietis
Daugumas pradeda literatūri

nius žingsnius eilėmis. Gal čia 
lemia psichologinis pagrindas. 
Proza rašyti (bent dienoraštį) 
sugeba į literates nė nepreten
duojanti gimnazistė. Betgi tas, 
kuriam kyla nuotaika kurti, no
ri tą jausmą pareikšti kaip ga
lima pakiliau, prašmatniau, bū
tent: pačia dievų kalba, t. y. 
poezija. Pvz. St. Būdavas ar 
Bern. Brazdžionis, dar nebūda
mi toli gražu ne vyriausioje 
gimnazijos klasėje, jau išleido 
net po eilėraščių rinkinį. Ir uni
versitete poetų netrūko. Užtai 
naujo beletristo pasirodymas ar

Vincas Svirskis * Kristus ir moteriške

Vincas Svirskis šventoji kankinė (detalė) Vincas Svirskis Kryžiaus kelias
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.. - . t. J
jo atradimas buvo literatūrinis 
įvykis. 1930 metais toks ypa
tingas įvykis buvo Juozapas Ba
naitis, “Granito”, “Piūvio” ir 
“Linijos” dalyvis, “Naujosios 
Romuvos” Bendradarbis, vėliau 
komunistas. Po metų iškilo Vik
toras Katilius, 1931 m. “Gaisų” 
nr. 3 ir 4 išspausdinęs savo no
velę “Gyva vizija”, vėliau “Piū
vio” ir “Linijos” dalyvis, dar 
vėliau per “Naująją Romuvą” 
perleidęs v są virtinę mūsų lite
ratūroje nepalyginamų novelių 
ar apysakų.

Literatūros studiozai, kasdien

leidėjo, Nau- 
sustabdytas, 

numeryje iš- 
beletristikos

susitikdami ir puikiai pažinda
mi visas jėgas ir nejėgas, 1933 
m. kovo mėn. buvome nustebin
ti, kad palyginti senas mūsų 
humanitaras, Teatro seminaro 
dalyvis, Kazys Jankauskas kaip 
beletristas mums it iš dangaus 
iškrito. Taip niekad ir nepaklau
siau, ar jis savo literatūros 
žingsnius yra pradėjęs nuo ei
lių, ar išsyk kibo į beletristiką. 
Gyvybingas “Skynimų” žurna
las, 1933 m, sausio mėn. Balio 
Sruogos pagimdytas, o po trijų 
mėnesių negražiai 
jo Žodžio b-vės, 
savo paskutiniam 
kėlė nauja mūsų
pajėgą K. Jankauską, nuo 1936 
m. maždaug kasmet laisvai Lie
tuvai davusį po knygą.

Kartu mokėmės tuose pačiuo
se gimnazijos rūmuose Šiauliuo
se. bet nepasižinome: Kazys, 
būdamas geležinkelio darbinin
kas, turėjo lankyti popietinę, t. 
y. suaugusių, gimnaziją. Jau
nuoliui padien;o geležinkelio 
darbininko darbai ir gyvenimas 
davė t'ek daug siužetų ir vei
kėjų charakterių, kad jų paka
ko ne vienam tam romanui 
"Jaunystė prie trauk nio”, ku
ris padarė toki gilų įspūdį ano 
meto 1 teratūriniam jaunimui. Ir 
sakinys ir žmonės, ir nuotaika 
- v skas č a buvo gaivu ir nau
ja. C a vėjas ne švilpė, bet dai
navo. čia darbininkai gėrė ir 
kekė, bet muzikos simfonijas 
grojo, čia palyginimai, it kruša 
iš saulėto dangaus krito. Ir 
rekėjo po Jankausko gimimo 
vėl bent penkiolikos metų, kol 
tremtis davė mums kitą tokią 
gyvą, ekspansyvią beletristikos 

' pajėga — Aloyzą Baroną.
1943 ir 1944 m. K. Jankaus

kas. Šiauliuose tuo metu gyve
nąs jau ka’p mokytojas, parū
pino du storulius literatūros al
manachus. prasmingu vardu 
“Varpai”. Ko vokiečių okupa
cijos sąlygos neleido padaryti 
Viln uje nei Kaune, tai padarė 
Šiauliai. K. Jankausko vardas 

(Nukelta į 2 psl.)

A<wW Parutės

AR PASENO ŠIANDIEN

LIAUDIES
X

Jau trečias dešimtmetis geo
grafiškai atitrūkę nuo akivaiz
džių originalių mūsų liaudies 
meno lobių, sukauptų Lietu
vos muziejuose ir natūraliai 
įjungtų į būdingąjį krašto 
gamtovaizdį, mes pradedame, 
gal ir visai nesąmoningai, nu
vertinti liaudies meno reikšmę 
dabartyje. Įsistebeiliję į šių 
dienų moderniojo meno for
mas, imame galvoti, kad mū
sų šimtmetinis liaudies menas 
(architektūra, tautodailė ir 
kt.) nieko bendro su nūdieni
ne meno raida negali ir betu
rėti. Todėl ir savo bendruo
menės v ešuosius ir privačius 
moderniuosius savo namus 
mes ne kartą “moderniname” 
visu kuo, bet tik ne lietuviško
sios dvasios meno formomis. 
Naujovių bes vaikydami, ne 
vienu atveju mes jiems sutei
kiame japoniškų, indėniškų ar 
afrikietiškų bruožų, lyg lietu
viškieji č a būtų kokia atžan- 
ga.

Tuo tarpu šiandieninė mo
derniosios kūrybos raida yra 
be galo palanki įvairių tautų . kartą puošiasi šio skulptoriaus 
liaudies meno formoms, įjung
toms į pač:as avangardišk'au- 
sias dabai ties apra'škas. Todėl 
ir muziejuose bei parodose nė
ra naujiena pamatyti,- saky
sim, skulptūrą, kuri primintų 
mums havajiečių ar afrikiečių 
liaudies meną, todėl ir nenuo
stabu, kad tokioje Meksikoje 
ar Afrikoje dygsta pastatai, 
kūne savo architektūrinėmis 
formomis bei proporcijomis

MENAS?

yra autentiškas tų tautų liau
dies meno dvasios pritaiky
mas šios dienos reikalavimams. 
Kodėl tad mes negalėtume pa
našiai pažiūrėti ir j lietuvių 
liaudies meno formas? Nėra 
abejonės, kad kiekvienam tik
ram talentui jos būtų neišse
miamas kūrybos ir išradingu
mo šalinis.

Džiugu bent, kad okupuotoje 
Lietuvoje milžiniškomis pačių 
lietuvių pastangomis savo tau
tos liaudies meno reikšmė ir 
jo prita kymas šių laikų kū
rybai nėra pamiršti. Ten su
silaukta jau ne vienos šios rū
šies knygos ar albumo, dar iš
likusius eksponatus stengiama
si sutelkti muziejuose, moder- 
n ųjų pastatų interjeruose 
bandoma įkūnyti lietuvių liau- 
d'es meno bruožus.

Minint garsaus dievdirbio 
Vinco Svirskio mirties 50 me
tų sukaktį, ten šiemet taipgi 
išleista plati ir gausiai iliust
ruota jo monografija - albu
mas. Ir Kultūrinis Draugas šį

darbais, kurie, nors ir primin
dami barokines formas, bet 
suderinti su lietuviškuoju gam 
tovaizdžiu ii' jį atitinkančiu 
skaptuko skobimu, yra nenyks
tantis mūsų liaudies meno lo
bis. k. br.
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NORAS SURASTI NAUJA
Pokalbis su dailininku Leonu Urbonu, kurio darbų 
paroda atidaroma Čiurlionio galerijoj, Chicagoje

Malonu, kad laisvojo pasau
lio lietuvių kultūrinės veiklos ir 
kūrybinių užmojų jungties ne
gali nutraukti nei žemynų nuo
toliai, nei beribių vandenynų 
platumas. Rodos, kur Austra
lija, kur Europa, o kur Ameri
ka!.. O vis dėlto ne vien tik 
laiškai, bet ir knyga, ir muzi
kos bei dainos plokštelė, ir me
no paroda jau tampa nuolati
niais, būtinais susitikimo ir 
bendro kūrybinio džiaugsmo 
akstinais.

Toks pasimatymas ir kūrybi
nio lobio pasikeitimas yra ir 
šiandien 7 vai. vak. Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoje, kur atida
roma Australijoje gyvenančio 
ir ten plačiai žinomo mūsų dai
lininko Leono Urbono darbų pa
roda. Pats dailininkas šiuo me
tu vieši Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir šiandien dalyvaus 
savo parodos atidaryme Jauni
mo centre. Parodos ruošimo 
įkarštyje ir jos išvakarėse čia 
Chicagoje sutiktas dailininkas 
buvo ta proga mūsų užkalbin
tas.

— Turėjote progos lankytis 
net trijų žemynų meno galerijo
se ir betarpiškai pasekti šian
dieninę jų meno raidų. Kokia, 
jūsų manymu, šiandieninė meno 
situacija Europoje, Amerikoje 
ir Australijoje?

— Aš nesijaučiu autoritetu 
šiai situacijai nušviesti. Ypač, 
kas liečia Ameriką. Dvi savaitės 
yra per trumpas laikas šio kraš
to menui pažinti, o ir tą laiką 
praleidau daugiausia šios savo 
parodos techniškųjų darbų sro
vėje.

Galėčiau tačiau pasakyti, kad 
greito transporto gadynėje me
ninė situacija šiuose kontinen
tuose šiandien gana panaši. 
Amerikiečiai, gal būt, daugiau 
domisi paviršiaus tekstūros žai
dimu ir ieško sensacinio įspū
džio, kurdami netikėtas situaci
jas. Europoje subtilumas, po
ezija ir monumentalumas vis 
dar prasimuša. Nauja šalis 
Australija bando iš abiejų pu
sių šį tą pasiimti ir nori kurti 
savo tautinį charakterį. Bent 
australų kritikai taip galvoja.

— Kaip Jums atrodo, ar mes 
galėtumėm kalbėti apie laisvojo 
pasaulio lietuvių meną ir ar bū
tų galima jame ieškoti kokių 
lietuviams būdingų bruožų ?

— Gal tiktai apie pačius lie
tuvius menininkus laisvajame 
pasaulyje būtų galima kalbėti, 
ne apie lietuvišką meną. Menas,

Šiame numery:
• Jaunimo kelias į kultūros pir

mūnus.
• Pokalbis su dail. Leonu Urbonu.
• Barbora Radvilaitė scenoje.
• 1966 metų Nobelio literatūros 
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kaip matematika, kaip meilė, 
nėra nei tautinis, nei tarptauti
nis. Būdamas nedalomas, visgi 
jis yra visų, kurie jo siekia.

— Berods, savo kūrybos ke
lyje esate turėję ir prieš abst
raktinį periodą. Įdomu, kokie 
motyvai lėmė pakrypti j abst
rakciją ?

Tai nėra pakrypimas, tai 
neišvengiamas kelias, natūraF 
estetinė raida. Tas, kas žengia 
meno keliu, netrukus pajunta, 
kad figūrinis ar abstraktinis 
menas yra vienas ir tas pats. 
Abstrakti struktūra yra ta, ei
linio piliečio dažnai neįžiūrima 
paslaptis, kuri duoda tą esteti
nę jėgą lygiai figūriniam kaip 
ir abstrakčiam meno kūriniui. 
Tai yra gaida vaizdinio meno 
muzikoj.

— Jūsų manymu, kokia yra 
abstraktaus meno ateitis; ar 
dar jis nebaigia išsisakyti ir ko 
galima laukti po abstrakto he
gemonijos?

— Atrodo, kad Jūs klausia
te, kokia yra aplamai meno 
ateitis? Nėra abstraktaus meno, 
yra tiktai menas ir abstraktūs 
meno darbai. Čia reikėtų susi
tarti ir jų nemaišyti. Menas yra 
didelė upė, kuri nuolatos teka 
ir vingiuoja. Vienas iš tų vin
gių ir yra abstrakti išraiška, 
kurią mes dažnai pačia srove 
palaikome. Menas nėra tikslas, 
yra kelionė. Ateities nežinoji
mas šią kelionę padaro įdomią. 
Gal ir gerai negalvoti; kur me
nas pasėks. Nejučiom aš kar
tais pagalvoju, kad menininkas, 
išbandęs šimtus naujų medžia
gų ir jų kombinacijų, patenkin
tas ar nepatenkintas jų deri
niais, neišvengiamai grįš prie 
tikrojo meno šaltimo — savo 
pasąmonės. Jis gal panorės ati
dengti įkvėp’mo paslaptį ii' ap
čiuopti jo fizinį mechanizmą. 
Tai neišvengiamai eitų prie leng 
vesnio ir nuoseklesnio kūrybi
nio darbo. O toliau? Gal būt, 
supratęs estetinio pajutimo pa
grindus, žmogus padarys savo 
kasdieninį gyven mą menu ir 
kitokių jam meno kūrinių ne
reikės. Gal būt, vieną dieną žmo 
gus pajus, kad, kurdamas me
ne, tikrumoje jis kuria pats sa
ve.

— Mūsų skaitytojams ir me
no bičiuliams būtų malonu iš
girsti, kaip vyksta Jūsų tapy
bos visas kūrybinis procesas? 
Sakysim, prieš pradėdamas pa
veikslą, ar jau iš anksto turite 
idėjinę mintį, kompoziciją spa’- 
vas? Ar paveikslas būna dau
giau išmąstytas ar improvizuo
to kūry binio proceso rezultatas?

— Mano paveikslas vystosi 
tapymo metu. Bet kok:o forma
to darbą aš pradedu be eskizo, 
be iš anksto paruoštos kompo
zicijos. Su teptuko pabraukimu 
kyla mintis ir idėjos, atsiran
da kūrybinis džiaugsmas. Ir ka
da esu patenkintas savo darbu, 
skaitau paveikslą užbaigtu. Prie 
šitokio kūrimo būdo priėjau pa
lengva, metų bėgyje. Ir šian
dien man kiekvienas darbas yra 
tarsi nauja kelionė į nežinomą 
šalį. Kuo mažiau daiktų kelio
nėje pasiimi, tuo lengviau ir 
maloniau yra keliauti ir toliau 
pažengti. Menininkas savo kū-

(Nukelta į 2 psl.)

Leonas Urbonas Tapyba
Iš šiandien 7 vai. vak. Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, atidaromos parodos

BARBORA RADVILAITĖ SCENOJE
Kelios pastabos. J. Griniaus "Gulbės giesmę" išvydus

AL. GIMANTASNedaug turime istorinių vei
kalų, pristatančių mums dera
moje šviesoje svarbesniuosius 
lietuvių tautos praeities faktus. 
V. Krėvė ir B. Sruoga, tiesa, 
davė mums keletą iškilių dra
mų iš Lietuvos kunigaikštiškos 
ir kiek vėlesnės praeities, bet, 
visumoje žvelgiant, dar labai 
daug dėkingų temų laukia mū
sų dramaturgų kūrybinių polė
kių sužadinimo. Todėl su nemažu 
dėmesiu teko sutikti dr. Jono 
Griniaus, beje, nenaują, bet 
prieš šešiolika metų parašytą 
dramą “Gulbės giesmę”, kurią 
pereitą savaitgalį Detroito ir 
Londono lietuviams rampos 
švieson pristatė Hamiltono dra
mos mėgėjų sambūris “Auku
ras”.

Kas yra ta “Gulbės giesmė?” 
Tai, kaip pats autorius aptaria, 
Barboros Radvilaitės ir Žygi
manto Augusto meilės ir jų 
bendro gyvenimo drama, turė
jusi reikšmės jungtinės Lenki

jos - Lietuvos valstybės vieša
jame gyvenime, patraukusi ne
vieno rašytojo dėmesį dėl savo 
gilia’ žmogiškų aspektų — dėl 
meilės, mirties, ištikimybės ir 
patriotinių jausmų. Prieškari
niais laikais matėme panašaus 
siužeto pastatytą ir lenkišką 
filmą “Barboros Radvilaitės” 
vardu. Bet ir tas meninis fil
mas, šiaip jau simpatingai pa
statytas. nebuvo jau- taip labai 
patrauklus lietuvių žiūrovui, nes 
filmo gamintojai neišvengė ne- 
prak;šę savųjų, tendencingų 
niuansų.

Tam tikra prasme žvelgiant, 
dr. J. Griniui pasirinktoji tema 
dramai nebuvo jau taip labai 
dėkinga medžiaga. Juk, jei dra
mą suprantam kaip literatūros 
žanrą, vaizduojantį įtemptą veik 
smą, nuosekl ai vystomą perei-

Jono Griniaus drama “Gulbes giesmė” hamiltoniečių “Aukuro" pastatyme: kairėje — Žygimantas Augus
tas (A, Stasevičius), dešinėje — Barbora Radvilaitė (L. Verbickaitė) su palydovėmis.

, lę tarpsnių iki paties Kulminaci- 
I no taško, kartu išryškinant au
toriaus užsibrėžtas problemas, j 
tai, aišku, “Gulbės giesmėje” | 
pati centrinė situacija kiekvie-; 
nam jau yra žinoma, kaip ir jos 
pradž a, taip ir pati pabaiga. 
Taigi, tos įtampos, to žiūrovo 
pririšimo, to laukimo, kas ir 
kaip toliau bus ir kaip baigsis, 
kaip tik ir teko pasigesti. Dra
moje nemaža moralizavimo, 
švelnaus sentimento ir ištęstų 
monologų, vietomis virstančių 
beveik iškilmingu deklamavimu, 
nebūtinai reikalingo intrigos 
pynimui ar jau visiems žino
mos kulminacinės viršūnės pa
siekimui. Norėtųsi tvirtinti, kad 
pernelyg ilgoka drama, ją su
trumpinus, paliekant daugiau 
pačios esencijos ir nusikračius 
ją lydinčio nebūtino ir nieko 
naujo neteikiančio žodinio per- 
krov mo, gautųsi žymiai stip
resnė, kondensuotesnė ir jau

(Nukelta į 2 psl.)

JAUNIMO KELIAS
Į KULTŪROS PIRMŪNUS

Našūs Jaunimo metai eina 
prie galo, bet tai nereiškia, kad 
mūsų susirūpinimas jaunimu 
turėtų nors kiek išblėsti. Prie
šingai, Jaunimo metai turi duo
ti naują impulsą mūsų lietuviš
kojo jaunimo geresniam paruo
šimui užimti pirmaujančias 
mūsų tautos kultūrines ir po
litines pozicijas, iš kurių lai
kas vyresniąją kartą bloškia 
į neaktyvius rezervus.

Jau buvo aptarti svarbieji 
normalūs rūpesčiai įvairiais 
jaunimo ugdymo reikalais. Gal 
dabar reikėtų dar pasirūpinti 
ypatingesnėmis priemonėmis. 
Mums visada ypatingai rūpės 
jaunimo kultūrinis paruošimas, 
ypač jo lituanistinė pusė. Pra
džios ir aukštesnis švietimas 
jau pakenčiamai sutvarkytas, 
tačiau aukštojo lituanistinio 
švietimo problema dar nėra 
reikiamai išspręsta. Buvo iš
kelta mintis, kad reikia uoliau 
pasirūpinti didžiųjų lietuviškų
jų kolonijų universitetuose 
įvesti lituanistikos paskaitas, 
už kurias studentai galėtų gau
ti kreditus, kas jiems būtų di
desnis paskatas jas lankyti. 
Tuo būdu ne tik jie patys pra
turtintų savo lituanistinę ži
niją, bet ir paruoštume naujų 
mokytojų lituanistinėms mo
kykloms, ko jau imame stigti. 
Tai svarbus uždavinys ir jį 
vykdyti reikia sutelktomis jė
gomis ir energija.

Tačiau ir ten, kur aukštojo
je mokykloje yra įvestas litu
anistinis kursas* pvz. vasari
nės paskaitos Fordhamo uni
versitete, lankytojų skaičius 
būna gana kuklus ar jo ir vi
sai nepakanka paskaitoms pra
dėti. Tai turint galvoje, reikia 
iš anksto ruoštis sudaryti pa
lankesnes sąlygas. Jau gražiai 
rūpinamasi tokių studijozų sti
pendijomis, ir tai labai pa- 
remtinas užmojis. Kita lengva
tų pusė — ieškojimas šeimų, 
kur tokie studijozai vasaros 
kursui galėtų nemokamai su
stoti, gal net ne tik pastogę, 
o ir maistą gauti. Jau yra la
biau prakutusių lietuvių. Gali 
būti, kad kai kurie ilgesnėms 
savaitėms išvyks kur į Euro
pą, gal reikalingas namuose 
vaikui korepetitorius. Jeigu or
ganizuotai per bendruomenes, 
per spaudą, per organizacijas 
tokių šeimų iš anksto būtų ieš
koma, galėtų susidaryti apčiuo
piamų rezultatų. Tegu dėka 
tokių pastangų padidės litua
nistiką studijuojančių skaičius 
nors vienu, kitu, ir tai pastan
gos bus apsimokėjusios.

Antras reikalas mums ne
gausiai, tačiau plačiais sugebė
jimais pasižyminčiai tautai, la
bai svarbu, kad mūsų priau
gančioji karta būtų kuo pla
čiausiai išmokslinta. Tik siek
dami mokslo viršūnių ir padė
dami jaunajai kartai galimai 
aukščiau išvystyti savo turi

mus meno bei kitų sričių ta
lentus, mes, ir nebūdami tokie 
gausūs, padidinsime savo tau
tos svorį. Reikia džiaugtis, kad 
apskritai lietuvių jaunimas no
riai siekia mokslo ir tėvai ži
no, kad didžiausia dovana vai
kams — kuo didesnis jų išmok 
slinimas. Tačiau, jei JAV tam 
turimos geresnės sąiygos, ne
galima sakyti, kad tokios są
lygos būtų ir visose šalyse, vi
suose kontinentuose. Čia gali 
būti svarstoma apie pasikeiti
mą studentais. Pvz. kuri nors 
Chicagos, Clevelando, Detroito, 
New Yorko lietuvių šeima no
ri, kad jų vaikas geriau pra
moktų vokiečių, ispanų kalbos. 
Galėtų pasikviesti lietuviuką 
iš Europos, iš Pietų Amerikos, 
duodami jam pastogę ir mais
tą, kad jisai šiame krašte, gi
lindamas savo studijas, kaitų 
atitinkamai padėtų ir šios šei
mos jaunajai kartai lavintis.

Yra taip pat pasiturinčių be
vaikių šeimų, kurios gal pano
rėtų taip pagloboti kokį Ka
nados ar kitos šalies mažiau 
pasiturintį lietuviuką, sutei
kiant jam progos pasisemti 
daugiau kultūrinių lobių šioje 
šalyje, o taip pat ir šio krašto 
lietuvių kultūrinėse įstaigose 
padidinti savo lituanistinį pa
siruošimą.

Šitokie planai nėra utopija. 
Pvz. vien JAV katalikai 1966 
—1967 mokslo metams atsi- 
kviečia į šeimas 200 užsienie
čių studentų ir moksleivių, ši 
programa JAV katalikų yra 
vykdoma jau 15 metų ir per 
tą laiką turėjo laimės net apie 
2,000 užsienio studentų atvyk
ti metams į JAV ir apsigyven
ti šeimose.

Lietuviškos kultūros šilta
daržiuose išauklėtas mūsų ne
gausios tautos jaunimas yra 
mums taip svarbus tautos atei
ties egzistencijos kelyje, kad 
mes negalime palikti, neišban- 
dę nei vienos galimybės.

Šiems darbams tenka jau iš 
anksto ruoštis, kad būtų su
silaukta kokių nors laimėjimų. 
Kur tokios galimybės susida
ro, jas turėtų apsvarstyti lie
tuvių bendruomenės apylinkės. 
Taip pat įvairios mūsų jauni
mo organizacijos galėtų pa
svarstyti galimybes savo idė
jos broliams šioje srityje pa
ramą organizuoti. Parodant 
reikiamą energiją, net ir to
kie dalykai, kurie pirmu pa
žvelgimu atrodytų netaip mus 
uždegantieji, gali atnešti ne
lauktai gerų rezultatų.

Įvairių šalių lietuvių jauni
mas yra mums taip mielas ir 
brangus, kad turime apsvar
styti ir išbandyti visas prie
mones, padedančias jų švieti
mui ir lituanistiniam auklėji
mui, ypač tų, kurie turi sun
kesnes gyvenimo sąlygas ir 
mažesnes galimybes. J. Pr.
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ROMANAS APIE VEDLŪGOS
DIDYBE IR NUOPUOLĮ
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SAVUOSIUS TURIME IR PARODYTI

Vienas iš retųjų susitikimų su rašytoju Petru Taruliu

VYTAUTAS, A. JONYNAS

Petr. Tarutis, VILNIAUS KC- 
BAS. Romanas. Nidos knygų le'di- 
nys nr. 60, 1966 m. Knyga 495 
psl., 7x5 inč. formato, kaina $3.10, 
gaunama '“Drauge”.

*

“Saugokitės mažų žmogelių, 
kurie staiga praregi, kokius 
pragarus jie nešiojasi savo 
krūtinėje”.

A. Landsbergis, 
"Meilės mokykla”

Kodėl kartais nelengva pra- 
sitart apie naują knygą šaltai, 
nesikarščiuojant ? Kodėl noris 
griebtis metaforos, kai knyga 
kažkas nelauktai šviežio, ato
kaus ir kartu brandaus, kaip 
kad man pasirodė J. Petrėno - 
Tarulio “Vilniaus rūbas”?

Staigmena mūsų prozoj, vy
riškas ir lyriškas Tarulio roma
nas primena aitvarą, sklandan
tį žydrynėj. Išdidų aitvarą, vir
pantį visais sąnariais bobų va
saros saulėj. Kurį laiko kažkur 
apačioj tvirta meistro ranka. 
Kruopščiai sudaigsčiusio jo 
slankstelius, apskaičiavusio uo
degos svambalo svorį, meistro, 
mylinčio erdvę ir vėją, ranka.

Meistro, kurio kažkaip nebu
vom pastebėję savo tarpe, nors 
girdėjom iš pažįstamų tokį 
esant. Ir štai plasnoja jo aitva
ras viršum mūsų prozos na
miūkščių ir mums aišku, kad 
Petr. Tarulis meistras. Pajėgus, 
plačios kultūros rašytojas.

Gal nevisai mes kalti, kad šio 
Ig. šeiniaus, J. Savickio kartos 
rašytojo buvom neįvertinę. Pir
moji jo knyga “Mėlynos kel
nės” (1927) pasirodė dar tada, 
kada mes, kaip tas meškiukas 
Rudnosiukas, dar bėgiojom tik 
namie. O apie likusią Tarulio 
veiklą girdėjom tik tiek, kad 
priklausęs nerimtam keturvėji- 
ninkų gaivalui ir kad užsi kasęs 
redakcijose. Tik po dvidešim
ties tylos metų pasirodė jo “Žir
geliai padebesiais” (1948), kny
ga, kurios kritika beveik nepa
stebėjo. Argi nuostabu, jei sto
roką “Vilniaus rūbo” tomelį at- 
skleidėm su nepasitikėjimu?

Nesakytumėm, kad ir “Vil
niaus rūbe” nėra kai ko sena
madiško. Jau skyrelių pavadini
mai (“Kaip Karusė džiugino 
Vedlūgą”, “Grimsta akmenėlis 
į pačią gilumą”) liudija, kad au
toriaus neatsižadama senos mo
kyklos. Dažnas aforizmų naudo-
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• Savuosius turime ir parodyti.
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jimas skyrelių, poskyrių pra
džioje, tai irgi patvirtina.

Ir kompoz’cijos atžvilgiu ro
manas ne be priekaištų. Pava
dinimas ir pats pirmasis sakinė
lis: “Vilnius. Miestas per pasa
ką pradėtas”, rodos sakytų, kad 
Tarulio ambicija buvo parašyti 
plačios apimties epinį kūrinį, 
kurio pagrindiniu veikėju bū
tų Sostinė. Vandeninga įžanga, 
p rmieji 14 puslapių'lyg ir pa
tvirtintų tą spėliojimą. Faktiš
kai tai romanui nereikalingas 
balastas.

Tarulis sukuria miestriškas 
Vilniaus akvareles, bet jos atei
na vėliau, romano eigoje, kai, 
piešdamas foną, kalba apie Vil
niaus mūrus, kai sukuria šaunią 
tarpuvartės sceną, Kaziuko mu
gės gobeleną. Atsibastėlis iš 
Didžios;os Lietuvos, “škotas”, 
kaip kad mus vadindavo vilnie
čiai, P. Tarulis pagavo Vilniaus 
dvasią retu mūsų literatūroj 
tikrumu.

Tačiau ne Vilnius, ne kultū
rų konfl ktas ("gal polinkiai pa
našūs, bet pasekmės kuklesnės”, 
komentuos vienoj vietoj Vedlū- 
ga), sudaro romano turinį. Kie
tasis knygos branduolys būtų 
galėjęs tilpti vienoj novelėj. 
Taip jo fabula nesudėtinga.

Vilniaus valkatėlė Vedlūga, 
kurį autorius pristato kaip šil
to ir šalto mačiusį pilietį, nevil
ties valandą pagaunamas suma
nios idėjos — nukniaukti auksi
nio apsiausto skiautę nuo sta
tulos bažnyčioj. Su savo laimi
kiu jis sprunka per demarkaci
jos liniją pas pagonis, lietuvius.

Petras Tarulis

Ten našlelės Karusės padeda
mas parceliuoja viltį.

“...Paguodos vis ems re’kia.
— Daugumas trokšta savo 

širdį nuraminti. Tai sakyk tu 
man, kodėl mes jiems negalė
tumėm pagelbėti?

— Aš matau, kas dedasi, ir 
tau sakau. Kiekvienas, žinoma, 
pirmiaus’a nori sau, o po to jau 
gim’nėms, sakysim, sveikatos, 
koks nors kitas trokšta sėkmin
gos tarnybos ramioje valdiško
je raštinėje, yra net tokių ku
riems rūpi pelningai ir apsuk
riai verstis prekyba, arba kitas 
geidžia savo paties o taipogi 
artimų.] i širdį nuraminti, kas 
tur’ laikiną s’elvartą ir ieško 
greitos paguodos, o labiausiai 
gi tie, kurie pasiilgę laimės šei
myniniame gyvenime, kam Die
vas nedavė vaikelių, nors jie ne
išpasakytai jų pasigenda, kas

Saulėtų dienų prisiminimas...

nori savo laukams, savo dar
žams gero derliaus, kas rūpina
si nauja sėkla, kad ji gausiai 
dygtų, kad, anot to, galvijai 
kaip iš pieno plauktų, kad jo 
sode medeFai žemai nulenktų 
pilnas vaisių šakas, kas veržiasi 
pigiai pirkti, o, suprantama, rū-

KUR A. KEZYS, SJ. NUKELIAUS SI KARTA!
Jo naujosios parodos Chicagoje lapkričio 19 d. proga

Kitą šeštadienį Jaunimo cent
re at daroma nauja nuotrau
kos menininko A. Kezio, SJ, pa
roda. Kaip žinom, jo fotografi
jos kurį laiką buvo išstatytos 
Ch;cagos Meno institute, vėliau 
rytinėse valstijose, kur Balti
morėje buvo sudaryta proga pa
sirodyti ir televizijoje. Iš ten 
A. Kezys, SJ, pasuko į Kalifor
niją pas Los Angeles lietuvius, 
kur susilaukė taipgi gražaus pa
siekimo ir įvertinimo. Šiuo me
tu, regis. A. Keziui, SJ, keliai 
visur atidaryti ne tik lietuviš
koje bendruomenėje, bet ir pas 
amerikiečius.

Vieną smagų momentą lietu
viškosios bendruomenės ribose 
lmdija šis faktas: neseniai A. 
Kezys SJ, išleido savo nuotrau
kų rinkini — “Portofolio ‘65’ ” 
su kun. Br. Markaičio SJ. ir 
poeto K. Bradūno angliškais ir 
lietuviškais A. Kezio nuotraukų 
aptar'mais. Albumas susilaukė 
tokio nas’sekimo, kad per trum
pą la’ką jis buvo išparduotas 
ir dabar rengiama io nauja lai- 
'ia. čia A. Keziui į talka gražiai 
isii’meė jaunieji skautai, labai 
aktyviai plat’ndam' savo kape- 
lionio idomų ir mėniškai vertin
ga albuma.

Po ranka turiu naują, puoš
nų albumą “photographs / Algi
mantas Kezys, SJ”. Šis liuksu- 
sin’s. reprezentacinis albumas 
išlcidž:amas Loyolos universite
to Chicagoje amerikietiškai vi
suomenei. Spaudos darbas 

pinašl brangiai parduoti, kam 
kenkia blogų žmonių pavydžios 
akys, kas bijo neraliuotų davat
kų apkalbinėjimų, ką apsėdo 
piktosios dvasios (čia Vedlūga 
nesusiturėjo ir pašaipiai patam
syje krankšterėjo) -r- visi tie 
be išimties, kaip čia minėjau, o

Nuotrauka V. Pliodžinsko

lygiai ir kiekvienas kitas, tau 
tikrai sakau, ar mes vargus jo 
žinom ar ne, tikėk man, ateis 
pas mus, prašys ir bus paten
kinti mūsų geraširdiška pagal
ba.

Tokiu raizgiu sakiniu (ketur- 
(Nukelta į 2 psl.)

kruopštus ir prabangus, albume 
A. Kezio, SJ, darbus aptaria 
pats Chicagos Meno instituto 
fotografijos skyriaus kuratorius 
Hugh Edwards, kuris matė vi
sas A. Kezio, SJ, parodas Jau
nimo centre ir vėliau jį pakvietė 
dalyvauti Chicagos Meno insti
tute. Kai kurias paveikslų deta
les gan poetiškai aptaria Br. 
Markaitis, SJ, o viso šiame al
bume sudėtos 67 rinktinės A. 
Kezio, SJ, nuotraukos. Džiaug- 
danresi. kad rimtas amerikiečių 
in;versitetas išleidžia rinktinius 

’ etnv’o foto menininko darbus, 
‘r'in pat negalime atsidžiaugti ir 
~ntruoju momentu — albume 
v;sur akcentuojama Lietuva, lie- 
tuv ai jėzuitai Jaunimo centras, 
Fetuv'škieji A. Kezio, S J, leidi
niai. kaip albumas "Mišių au
ka” ir kiti.

A. Kezys, SJ. yra jaunosios 
kartos atstovas čia baigęs 
•'ioks!''s ir savo kūryba jau įti- ( 
’-'>T’uyia' nrasivcržes į ameri-1 
kietiškus vandenis. Bet lietuviš
kojo momento nuolatinis akcen
tavimas jam plaukiant ameri- 
k’ečiu v'svomenėje. yra pavyz
dys '-iriems. kad savo tikrosios 
tautybės atskie dimas nėra kliū- 
fis ta’entir reikštis pi'nąja to 
žo’žio prasme.

Didž uodamiesi A. Kezio. SJ, 
tvirta’s žingsniais, kuriais jis 
žengė ir susilaukė pripažinimo 
pas amerikiečius, ir mes nepa
mirškime jo parodos atidarymo

kitą šeštadienį. Juk visi jo žings 
niai pirmiausia prasideda pas 
lietuvius Jaunimo centre. O iš 
ten jis su pripažinimu keliauja 
ir toliau. Nežinia dar, į kokius 
naujus laimėjimus ateityje jį ga
li nuvesti ir ši paroda

VI. Rm.js

Ne vieną kartą teko išgirsti 
iš jaunesniųjų lietuvių prie
kaištą, kad, girdi, lietuviai ne
turim kuo labai didžiuotis, 
nes nė vieno lietuvio dar nėra 
Nobelio premijos laureato. Ne
sakysime, kad tokių laurų jau 
daug lietuvių tarpe,būtų vertų, 
tačiau nesame jau taip visai ir 
atsilikę, kaip kai kam gali at
rodyti. Prieš keletą metų No
belio literatūros premijos ati
teko kūrėjams, kurie nepasa
kytume, jog būtų daug kuo 
ypatingai prasiveržę, o šįmeį 
toji premija teko porai žydų 
autorių, kurie platesniam li
teratūros pasauliui beveik ne
buvo žinomi. Taigi, daug pa
lieka neatžymėtų didelių auto
rių, o kartais ir mažesni būna 
premijuoti, nes šalia kūrybinio 
pajėgumo reikia ir efektingo 
pristatymo. Jeigu kas mūsų 
Vincą Krėvę būtų parodęs pla
tesniam pasauliui, jo garsas 
būtų kur kas didesnis, negu 
mums atrodo, nes tai tikrai 
reto pajėgumo kūrybinis mil
žinas, kokių nedaug ir visame 
pasaulyje. Malonu, kad mū
suose bandoma savus kūrėjus 
išvesti į platesnę visuomenę. 
Reikia manyti, kad ir planuo
jamas Čiurlionio išvedimas at
neš mūsų tautai tikrai didelio 
moralinio laimėjimo.

Grįžtant prie pirmykšio tei
gimo, kad mūsų kūrėjai nesą 
atžymėti, tenka priminti, kad 
didumas ne nuo atžymėjimo 
priklauso. Spalio mėnesio “At- 
lantic” žurnale išspausdintas 
Harvardo universiteto profeso
riaus Donald Fleming straips
nis, kuriame jis kaip tik ir ap
taria tokių premijų tikslingu
mus. Anot jo, tokie rašytojai, 
kaip Tolstojus, Čechovas, Gor
kis, Ibsenas, Strindbergas, Zo
la, Proust, Kafka, Rilke, 
Brecht, Croce, Henry James, 
Mark Twain, Joseph Conrad, 
James Joyce Nobelio premijų 
negavo, o tokie, šiandien pa
sauliui maža ką saką autoriai, 
kaip Jose Echegaray, Sully 

Aš matau juodu drauge... Nuotrauka Algimanto Kezio, SJ

Prudhomme, Rudolf Eucken, 
Paul von Heyse, Gražia Dele- 
dda, Hlldor Laxness gavo. Ga
limas daiktas, kad ir tie prie
kaištautojai saviesiems, jog 
lietuviai neturį didelių atžymė-
j.mų apie suminėtus pastaruo
sius autorius nelabai ką bega
lėtų pasakyti. Iš viso Nobelio 
premijų yra paskirta apie še
šetą šimtų, bet nereikėtų sa
kyti, kad jas gavo tikrai pa
tys išrinktieji mokslo ir meno 
vyrai, nes daugelis, daugelis ki
tų, nė kiek nemenkesnių moks
lininkų nebuvo jomis atžymėti. 
Taigi, nereikia lengvai pasi
duoti menkavertiškumo komp
leksui, kad mes esame jau la
bai negabūs, gi iš antros pusės, 
būdami šiame laisvame pa
saulyje, turime išnaudoti visas 
progas, kad mūsų didieji kū
rėjai būtų pristatyti pasauliui. 
Niekada mes neturėjome to
kios progos ir gal nebeturėsi
me. Ir šiandienis užmojis iš
vesti Čiurlionį yra tikrai svei
kintinas ir remtinas.

Mūsų tautinių šokių šokėjai 
ii’ mūsų chorai ne kartą yra 
žavėję platesnes mases, tačiau 
visai pagrįstai buvo ne vieno 
užsiminta, kad šiais laikais rei
kia parodyti ne vien tik mūsų 
liaudies palikimą, bet dar svar
biau individualistinę kūrybą. 
Mūsų solistai, mūsų dailinin
kai, muzikai ir rašytojai dau
giau ar mažiau amerikiečių tar 
pe yra gavę, kad ir laikinio 
įvertinimo, tačiau tai buvo tik 
pačių privatus ir neorganizuo
tas darbas, pasiektas dažniau
siai su labai maža savųjų tal
ka. Mes čia nesakome, kad 
tuoj visu platum reikia verž
tis į anglosaksiškąjį ar kokį 
kitą pasaulį, bet bent tai, kas 
galima, reikia parodyti pasau
liui, nedelsiant ir negailint lė
šų. Be abejo, tam tikra prasme 
vaduoja Lietuvą mūsų daina 
ir šokiai, bet dar daugiau va
duoja mūsų kūrėjų darbai, jei
gu jų tik turime ir jei galime 
juos kitiems palodyti. Bet ir 
tada, jei taip vadinamam kul
tūriniam eksportui ii- nedaug 
ko rastume, negalėtume saky
ti, kad tikr ai kultūrine prasme 
esame skurdžiai ir mūsų jau
nimui savo muzika, daile ir sa
va knyga nebereikia domėtis.

Pagaliau kultūrinių vertybių 
eksportas dar nėra lemiamas 
ir vienintelis pačios kūrybos 
kriterijus. Kiekvienos tautos 
mene, literatūroje, muzikoje 
yra tos tautos dvasiai taip in
tymiai artimų kūrinių, kurie 
lengvam eksportui netinka, nes 
būdingiausioje savo esmėje ki
tų jie yra sunkiai suprantami, 
sunkiau pagaunami, nors bū
tų sukurti ir genialių autorių. 
O tačiau pačiai tautai, jos gy
vybei išlaikyti ir jos kūrybi
niam genijui bręsti bei reikš
tis tokie, pasakytume, neeks- 
portiniai kultūriniai laimėji
mai, ne vienu atveju yra pa
tys brangiausi, patys reikalin
giausi. Tad nedalykime spren
dimų, viską vien tik eksporto 
svarsčiais svarstydami. Tačiau 
paties savo kultūrinių vertybių 
eksporto neatsisakykime, kaip 
vieno iš reikšmingųjų mūsų 
uždavinių. P. Janulis
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LIETUVIS RESTAURUOJA
500.000 DOLERIU VERTĖS 

CORREGGIO PAVEIKSLĄ
A. Jakštas — Chicagos Meno instituto konservatorius

JUOZAS PRUNSKIS

Vienas iš didžiausių meno 
centrų JAV-se, o gal ir visame 
pasaulyje, yra Chicagos Meno 
institutas, garsus ne tik kaip 
meno mokykla, bet ir telkiąs 
didelį ištisais šimtmečiais su
kurtų meno kūrinių lobyną. 
Vien rinktinių paveikslų muzie
juje yra apie 1,500 iš įvairių 
šimtmečių, įvairių pirmaujančių 
dailininkų.

Vyriausias konservatorius 
Chicagoje

Svarbaus šio instituto pada
linio — paveikslų konservavimo 
skyriaus — vadovu yra lietuvis 
Alfredas Jakštas, paskutinėmis 
dienomis pagarsėjęs ypač tuo, 
kai buvo sužinota, jog jam pa
vesta restauruoti vagies apga
dintą Correggio paveikslą “Ma
dona su Kūdikėliu ir šv. Jonu”. 
Paveikslas — meno šedevras, 
apie 450 m. senumo, vertina
mas puse milijono dolerių.

Erdviose dail. J. Jakšto pa
talpose, paveikslų konservavimo 
laboratorijoje Chicagos Meno in
stitute, Michigan ir Adams gat
vių sankryžoje teko praleisti 
maloni valandėlė laiko, kalban
tis su iškilusiu į aukštą pozici
ją lietuviu. Klausinėjamas jis 
pasakojo, kad jo abudu tėvai — 
Julija Barkevičiūtė ir Valteris 
Jakštas — yra atvykę iš Lietu
vos. Abudu dar prieš I Pasauli
nį karą apsigyveno Bostone, kur 
ir susituokė. Dabar abu gyvena 
Miami mieste ir ten priklauso 
lietuvių klubui.

Šiemet švenčia 56 m. sukaktį
Dail. Alfredas Jakštas gimė 

1916 m. spalio 30 d. Taigi šie
met švenčia 50 m. amžiaus su
kaktį, bet atrodo žymiai jau
nesnis. Jaunatvėje svajojo būti 
gydytoju ir buvo pradėjęs pa-1 
rengiamąsias medicinos studijas į 
Harvardo universitete, bet greit 
daugiau palinko į meną ir ėmė 
studijuoti meno istoriją, tapy- ■ 
bos techniką, mene vartojamų 
medžiagų sudėtį. Jam ypač pa
tiko paveikslų konservavimo 
darbai ir šioje srityje jis gavo 
tarnybą Isabella Stevvart Gard- 
ner muziejuje Bostone, 1941 m. 
tapęs konservatoriaus padėjėju, 
o nuo 1945 m. — vyriausiu kon
servatoriumi. Bostone, lietuvių 
Šv. Petro parapijos bažnyčioje,

Alfredas Jakštas

Šiame numery:
• Palikime rašytojų pėdsakus 

ateičiai.
• Lietuvis restauruoja 500,000 do

lerių vertės Correggio paveikslų.
• Meno turtai iš Lenkijos.
• Argi mandatas ir čia reikalin

gas?
• Ar Čiurlionis turėjo įtakos 

Kandinskiui ?
• Nijolės Jankutės novelė.
• Latvijos nepriklausombybės 

šventės proga.
• Vinco Žemaičio dviguba sukaktis.
• Kultūrinė kronika-
• Akademines prosvaistės.

pats paveikslas,ano meto tech
nikoj priimtu būdu tapytas ant 
lentos, įskilęs, viename krašte 
gabalas atsilupęs, aukščiau į vi
durį yra įspausta duobutė, pa
viršiumi ruožais nubrūžintas la
kas. Jei paveikslą reikėtų ati
duoti kur privačion laboratori- 
jon sutvarkyti, reikėtų tūkstan
čių dolerių. Dabar jį tvarkys 
pats dail. Jakštas.

Darbas po mikroskopu
Darbas turės būti labai lėtas, 

atsargiai vykdomas, viską ste
bint per mikroskopą. Mikrosko
pas specialiai įtaisytas ant 
aukštos kojos, kad jį būtų ga
lima pristumti prie stalo ir abie- 
jomis akimis žiūrėti pro du spe
cialiu objektyvu. Parodė, kaip 
ryškiai per jį matyti paveikslo 
detalė.

Dabar dar apdraudos draugi
ja baigia įkainojimą padarytų 
nuostolių ir kai tai bus atlikta, Į

jis 1943 m. ir vedė Valeriją Je- 
varauskaitę, lietuvaitę iš Wind- 
soro, Conn.

Jo laboratorija

Kaip patyręs konservatorius, 
jis 1961 m. buvo pakviestas į 
Chicagos Meno institutą, kur jo 
laukė svarbi, pastovi tarnyba. 
Papildomai jis dar dirba Notre . 
Dame, Ind., universiteto meno 
muziejuje, kur yra, kad ir ne 
taip didelė, bet labai vertinga 
meno kolekcija.

Garsusis Correggio paveikslas 
— jau jo laboratorijoje. Ji su
sideda iš kelių kambarių, aprū
pinta mikroskopais, rentgeno 
spindulių aparatūra, kameromis, 
mašinom, kurių šilima suminkš
tina dažus; turimos specialios 
purškimo mašinos padengti pa
veikslą sintetiniu junginiu.

Prie sužaloto Correggio 
paveikslo

Dail. Jakštas nusivedė prie 
to garsiojo Correggio paveikslo. 
Jo rėmai gerokai sudaužyti, kai 
vagis jį iš muziejaus metė pro 
langą iš 14 pėdų aukštumos. Ir

Chicagos Meno institutas, vienas iš žymiausių dailės

dail. Jakštas pradės paveikslo 
atnaujinimo darbus. Pirma rei
kės klijais sulipinti perskilimą, 
suveržti, kol paveikslo lenta su
džius į vieną plotą. Tarpelius 
reikės užlipdyti specialia mase 
ir tada išlyginti spalvas, sutvar
kyti lako dangą.

Ruošia studentus
Dail. Jakštas konservavimo 

yra mokęsis pas šios srities gar-

MENO TURTAI IŠ LENKIJOS
Parodos Chicagos Meno institute proga

J. DAINAUSKASChicagos Meno instituto pa
talpose iki š. m. gruodžio 24 d. 
vyksta meno paroda, užvardin
ta “Turtai iš Lenkijos”, kurio
je išstatyti įvairios meninės ir 
istorinės vertės 126 eksponatai, 
Lenk jos valdžios paskolinti iš 
Krokuvos Vavelio pilies bei ka
tedros, o taip pat iš Krokuvos 
ir Varšuvos valstybinių muziejų 
rinkinių.

Ji surengta Lenkijos tūkstan- 
ties metų krikšto sukakčiai pa
minėti, norint bendrais bruožais 
pavaizduoti to laikotarpio Len
kijos kultūros raidą. Parodos 
surengimui Amerikoje rūpinosi 
veik prieš metus JAV lenkų 
emigracinių organizacijų suda
rytas “Lenkijos Mileniumo” ko
mitetas, vadovaujamas čikagiš- 
kio dr. A. Rytelio. Formaliai šią 
parodą surengė Chicagos Meno 
institutas, Filadelfijos Meno mu
ziejus ir Kanados Valstybinė 
meno galerija Mont.realyje (už
tat vėliau ši paroda bus perkel
ta į Filadelfiją ir į Montrealį). 
Faktiška’ vis dėlto ją parengė 
varšuviškė lenkų vyriausybė, 
padedant lenkų emigracinėms 
organizacijoms. Tai liudija ir 
parodos liuksusinis katalogas, 
kurio tekstą — eksponatų ap
rašymus bei pratarmę — paren
gė Varšuvos Valstybinio muzie
jaus d'rektorius. Pažymėtina, 
kad katalogo viršelyje esantį 
lenkų arą, be karūnos, parodos 
atidarymo dieną aiškintojos 
bandė pristatyti kaip pirmųjų 
Lenkijos valdovų Piastų arą, 
nors Piastų vartoto aro sparnų 
i.šskėtimas yra visai kitoks. Ka
talogo viršelyje pavaizduotas 
aras yra dabartinės komunisti
nės Lenkijos vartojamas her
bas.

Jau pats parodos pavadinimas 
nusako, jog tai nėra lenkų kū- i 

senybę George Stout ir jau yra 
pats tiek išsispecial zavęs, kad 
Meno institutas priskiria jam 
studentus šioje srityje paruošti. 
Su juo dabar dirba 5 žmonės: 
vienas jau pažengęs studentas, 
besipraktikuojąs čia jau penkti 
metai; besistengdamas geriau 
įsisavinti senobinės tapybos tech 
niką, tas studentas daro senų 
paveikslų kopijas, naudodamas

rybos, lenkų meno, nė Lenkijos 
krikštą vaizduojančių ar jį pri
menančių eksponatų paroda, o 
vien tik kai kurių Lenkijos mu
ziejuose turimų kultūros ekspo
natų paroda. Seniausi ekspona
tai parodoje yra iš XI-jo. o vė
lyviausi iš XIX amžiaus pirmo
sios pusės. Jie suskirstyti chro
nologine tvarka į penkias gru
pes: 1. romaniško bei gotiško 
stiliaus laikotarpio objektus, 2. 
renesanso, 3. baroko, 4. apšvie- 
tos ir 5. romantiško laikotarpio. 
Tas paskirstymas turįs parody
ti, jog per visą tūkstančio me
tų laikotarpį Lenkijos kultūra 
riŠGsi ven su Vakarų Europos 
kultūra. Vis dėlto originalios 
lenkų kūrybos, ypač ankstyves- 

Žygimanto Augusto laikais Briuselyje sukurtas gobelenas su dviejų valstybių herbais, lenkiškuoju Aru ir 
lietuviškuoju Vyčiu, Chicagos Meno institute vykstančioje parodoje, pavadintoje “Turtai is Lenkijos’.

muziejų Amerikoje

prieš šimtus metų vartotą ta
pybos būdą, pvz. su kiaušiniu 
maišytais dažais — tempera.

Toliau, dail. Jakštui talkina 
dar du studentai, viena mote
ris konservatorė padėjėja ir vie
na sekretorė.

Kur geriausios konservavimo 
studijos?

Paklaustas, kur geriausios 
(Nukelta į 2 psl.)

oiųjų periodų, mažai parodoje 
tematyti. Tai vis “importai” iš 
svetur. Pvz. p!rmutinis tos pa
rodos objektas, aukso k:elikas 
su patena, yra XI amž. antro
sios pusės Pareinio auksakalių 
kūrinys, rastas 1961 m. Tynie- 
c’e, netoli Krokuvos, tenykščio 
benediktinų vienuolyno viršinin
ko karste. Anas kielikas bei pa
tena su Lenkija t k tiek surišti, 
kad jie buvo rasti Lenkijoje ir, 
gal būt, kadaise naudojami ta
me Lenkijos vienuolyne. Paro
doje rodomi altorių paveikslai 
irgi daugumoje nėra lenkų kū
ryba. Pvz. “Nuėmimas nuo Kry
žiaus” (17 numeris) 1495 m. 
tempera darbas ant medžio, 
spėjama, jog yra tapytas neži
nomo Pamarės dailininko, dide
lėje ano laiko olandų kūrybos

(Nukelta į 6 psl.)

PALIKIME RAŠYTOJŲ

Yra visai natūralu, jog kiek
vienoje tautoje jos dvasios 
reiškėjų: rašytojų, muzikų, me
nininkų ar mokslininkų atmini
mas yra gerbiamas ir perduo
damas karta iš kartos ateičiai. 
Vietovės, institucijos ar atskiri 
namai, susieti su to ar kito 
kūrėjo gyvenimu, pavadinami 
jų vardais, paverčiami jų at
minimą saugančiais muziejais, 
tampa studijiniais ir turisti
niais objektais. Net ir praktiš
koji Amerika tokio, visai “ne- 
biznieriško” reikalo nėra už
miršusi. Atvirkščiai, šitas kraš
tas su didele meile globoja ir 
saugo visa tai, kas toj ar kitoj 
vietoj primena kurį nors didį
jį šalies kultūros reprezentan
tą. Sakysim, čia rašančiam 
Baltimorėje teko lankytis na
me, kuriame kadaise gyveno 
rašytojas ir poetas Edgar Al- 
lan Poe. Namelis labai kuklus, 
tačiau paverstas gražiai tvar
komu daugiau kaip prieš šim
tą metų čia gyvenusio rašytojo 
muziejumi su išdėstytais jo 
rankraščių pavyzdžiais, jo ra
šomuoju stalu, knygomis, ra
šymo priemonėmis ir kt.

Negalėtume sakyti, kad ir 
lietuviai panašiam savam rei
kalui būtume visai abejingi. 
Net ir šių dienų okupuotoje 
Lietuvoje nelengvomis pačių 
lietuvių pastangomis pagarbiai 
saugoma A. Baranausko klė
telė Anykščiuose, Čiurlioniu 
narnas Druskininkuose pavers
tas taipgi atitinkamu muzieju
mi, įvairiuose institutuose bei 
archyvuose laikomi mūsų ra
šytojų rankraščių pavyzdžiai. 
Ir aplamai, visose pasaulio tau
tose toks reikalas yra globo
jamas ir remiamas valstybiniu 
mastu bei turtingų kultūrinių 
institucijų ir įvairių fondų tal
ka.

Lietuvių išeivijai, išblašky
tai begalinėse pasaulio tolybė
se, tokiu pločiu užsimoti yra 
beveik neįmanoma. Vargu at
mes ryšimės muziejumi pavers
ti tą ar kitą namą, kuriame 
gyveno, gal būt, ir mirė tas 
ar kitas mūsų kultūrininkas 
bei rašytojas? Tačiau, kai jau 
lietuvių bendro pobūdžio kul
tūros muziejų, kad ir čionykš-

PĖDSAKUS ATEIČIAI

tėję Amerikoje, netrūksta, kai 
galerijose saugomas mūsų dai
lininkų palikimas savajai tau
tai, kai toje pačioje Chicagoje 
jau turime net atskirų mūsų 
kultūros sričių specialius ar- 
chyvus, manytume, jog yra 
atėjęs pats laikas rimtai pa
galvoti ir apie lietuvių litera
tūros muziejų - archyvą šia
me krašte.

Pokario dvidešimtmetyje jau 
ne vienas mūsų pirmaeilis ra
šytojas yra iškeliavęs amžiny
bėn. Mūsų, gyvųjų, pareiga 
būtų tautai išsaugoti visa tai, 
kas amžių tėkmėje ainiams 
tampa kone relikvija. Netu
rint literatūros muziejaus - ar
chyvo, likę rankraščių pavyz
džiai, nuotraukos ir kita yra 
išblaškoma įvairaus pobūdžio 
kolekcijose arba ir dingsta ne
žinia kur privačiose rankose. 
Kur, sakysim, galima būtų 
šiandien pamatyti Savickio, 
Šeiniaus, Kiršos ir kitų mūsų 
mirusių rašytojų akivaizdų at
minimą, jų įvairias nuotrau
kas, jų autografus, išgirsti jų 
balsą įskaitytose juostose ir 
pan.? Žinau, kad yra ir šiame 
krašte žmonių, kurie turi Ba
sanavičiaus, Maironio ar Vaiž
ganto rankraščio pavyzdžių ir 
laiškų. Argi ne miela būtų mū
sų jaunimui ir senimui tokiame 
Lietuvių literatūros muziejuje 
stebėti pagarbioje vietoje iš
statytą mūsų klasikų rankos 
braižą, lankytis patalpose, kur 
būtų saugojama visa, kas lie
čia čionykščią lietuvių litera
tūros raidą.

Kyla tad klausimas: kur ir 
kaip visa tai padaryti? Neabe
jotinai akys krypsta į Chicagą, 
kurioje šiuo metu kaip tik yra 
Lietuvių rašytojų draugijos 
valdyba. Dar detaliau į reika
lą žvelgiant, neįmanoma pra
eiti pro šalį, nestabtelėjus prie 
Jaunimo centro ir aplamai prie 
tėvų jėzuitų pastogių, kuriose 
šiuo metu jau randa vietos ir 
Čiurlionio galerija, ir Pasaulio 
lietuvių archyvas, ir Lietuvių 
muzikologijos archyvas, ir Lie
tuvių foto archyvas.

Kaip žinome, lietuviai tėvai 
jėzuitai šiuo tarpu yra užsimo
ję lietuviškam reikalui skirtas 
patalpas praplėsti naujomis 
statybomis. Kaip būtų miela, 
kad naujose pastogėse būtų 
pramatyta vieta ir Lietuvių li- 
literatūros muziejui. Tokiam 
muziejui suorganizuoti, pačiai 
Rašytojų draugijos valdybai 
esant Chicagoje, atrodo, nei 
iniciatyvos, nei kvalifikuotų 
žmonių netrūktų. O Literatū
ros muziejaus - archyvo idėją 
įkūnijus, būtų lietuvių kultū- 
tai, o ypač jos raštijai, išsau
gota daug medžiagos, kurią 
šiandien dar nebūtų sunku su
rinkti ir kuri už vieno kito de
šimtmečio virstų retenybių re
tenybėmis ir neįkainojamomis 
tautos brangenybėmis.

k. br.
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ISTORIŠKAI APŽVELGTAS AKADEMINIS METRAŠTIS
Šio Lietuvių katalikų mokslo akademijos leidinio antrąjį tomą pasitinkant

Lietuvių katalikų mokslo akade
mijos METRAŠTIS. II tomas. Ro
ma 1966. Redaguoja A. Liuima, SJ. 
Lietuvių katalikų mokslo akademi
jos leidinys, Piazza della Pilotta 4. 
Roma. Leidinys 9% X 6% inč. for
mato, 372 psl., kaina $6.00. Užsa
kymus siųsti: kun. Rapolas Krasaus 
kas, Via Antonello da Messina 36, 
int. 3, Roma 10. Italija.

Jau taip buvo nuo pat pra
džių mūsų lietuvių emigracijo
je, kad tautinė kultūrinė veikla 
vešliausiai plėtojosi glaudžiame 
sąryšyje su bažnyčia. Nuo pa
rapijos ar, geriau, aplink savo 
pasistatydintą bažnytėlę pra
dėdavo kurtis įvairios draugi
jos, susivienijimai, sambūriai, 
klubai. Ryšium su parapinėmis 
organizacijomis atsirasdavo ir 
spauda, tiek periodinė, tiek ne
periodinė. žodžiu sakant, sava 
parapija bei bažnyčia lietuviui 
čionykščiame svetimame krašte 
buvo jo tėvynės gabalėlis, ir jis 
glaudėsi prie jos.

Panašiai dalykai vyko ir ant
rosios emigracijos bangos me
tu Antro pasaulinio karo pa
sekmėje. Nauji emigrantai, pa
prastai, dypukais vadinami, ir 
pritapo prie senųjų lietuviškų 
parapijų (kad pradžioj ir netaip 
sklandžiai kai kuriose vietose) 
ar susikūrė naujas, kur jų ne
buvo, ar senos pasirodė per 
ankštos. Dėl to lietuviškos ko
lonijos įvairiose šio krašto vie
tose yra iš esmės parapinės, ir 
dvasiškiai jose vaidina nepas
kutinį vaidmenį. Vyrauja taip Į 
pat bažnytinės organizacijos, 
ypač vienuolynai ir jų spauda. 
Pagal tą bendrą mūsų emigra
cijos polinkį prieš kelerius me
tus atgijo ir dar Lietuvoje įsteig 
tos Katalikų mokslo akademijos 
veikla. Tiesa, ji ne Amerikos 
lietuvių katalikų visuomenės at
gaivinta ir ne šiame krašte jo
sios vadovybė. Bet josios šak
nys glūdi katalikiškoje Ameri
kos visuomenėje, iš kurios ji 
traukia sau gyvybės syvus. 
Amerikos geradarių dosnumo 
paremta, jos vadovybė gali duo
ti visuomenei leidinius, vienin
telius mūsų visoje pasaulinėje 
emigracijoje. Paskutinis jos 
stambus (370 psl.) leidinys yra 
Metraščio II tomas, išleistas Ro
moje 1966 metais.

Mūsų skaitančiai visuomenei 
teikiamas žurnalo antrasis to
mas aprėpia 5 stambias studi
jas. Jos visos priklauso huma
nitarinių mokslų sričiai, atseit, 
liečia visuomeninio gyvenimo te
mas. Tad iš esmės jos yra ir is
torinės, nes, bet kokius visuo
meninius klausimus svarstant, 
neišsiverčia be istorijos.

Šiame numery:
• Stasys Šalkauskis ir Mikalojus 

Čiurlionis.
• Istoriškai apžvelgtas akademinis 

metraštis.
• Jonas Grinius apie Juozą Eretą.
• Kai mintis išsilaisvina iš nuobo

dulio.
• Iš amerikiečių poezijos.
• šių dienų “prajovai”.
• Knyga, džiuginanti mamą ir ma

žuosius.
• Kiprui Petrauskui 80 metų.
• Nauji leidiniai.
• Kultūrinė kronika.
• Moterų į^'venūnaa.

J. JAKŠTAS STASYS ŠALKAUSKIS IR 
MIKALOJUS ČIURLIONIS

Pirmoji didelės apimties (139 
psl.) Metraščio studija yra P. 
Maldeikio, mūsų žinomo peda
gogo. Josios tema: Modernio
sios pažangos problema. Kaip 
iš studijos pavadinimo matyti, 
autorius pasišauna kalbėti apie 
dabartinę pažangos sampratą ir 
konstatuoja jos visuotinį pripa
žinimą kasdieninio gyvenimo ap
linkoje. Ta pažanga, apie ku
rią visur kalbama, esanti susi
jusi su tiksliaisiais mokslais ir 
su materialiniu gyvenimu. Čia 
pat mūsų autorius nurodinėja 
ir pastebimą regresą mūsų vi
suomeninėje buityje.

Kai autorius ėmė nuo pat pra 
džių kalbėti apie pažangos žo
džio beveik visuotinį linksniavi-

Bazilionų vienuolyno vartai Vil
niuje (XVIII amž.)

mą, jis būtų turėjęs apibrėžti ir 
jo esmę. Negana pasakyti, kad 
“pažanga labai dažnai yra lai
koma keliu į gerovę, į teisingu
mą” ir t. t. Svarbu pradžioje 
nusakyti josios esmę. O tuo au
torius pasilieka skolingas skai
tytojui. Negana to. Autorius 
net aptemdo pažangos sąvoką, 
kai jis ją maišo su evoliucija 
ir net sako: “Istorija daug kur 
la’koma pažangos evoliucijos 
mokslu”. Iš tikrųjų, evoliucija 
(vystymasis) dabar yra centri
nė sąvoka istorijos apibrėžtyje, 
kur jąja žymima visuomeninio 
gyvenimo kaita la;ko eigoje; 
jąja pasakoma, kad žmonių bui-1 
tis nuolat kinta, ir sekti tą ki
timą yra svarbiausias istorijos 
mokslo uždavinys. Pažangos 
(progreso) sąvoka ir reiškia ki
timą. kur vėlyvesnė kitimo sta
dija laikoma geresnė, tobulesnė 
už ankstyvesnę. Iš to ir veda
ma. kad žmonija visuomet žengs 
į "šviesų rytojų”. Vadinasi, pro
greso sąvoka žiedžiama su ver
tinimu ir tuo ji esminga^ ski
riasi nuo evoliucijos, kur to ver- 
tin;mo nepaisoma. Tuo tarpu 
kai evoliucija yra aiškiai paste- 
b:mas reiškinys, progresas pa
teka neįrodytas visose gyveni
mo srityse ir tėra daugiau ti
kėjimo dalykas, kaip ir pats 
mūsų autorius kartą pastebi. 
Kaip šis tikėjimas kilo ir pa- 

I plito visuotinai, būtų buvusi stu

dijos autoriaus pareiga parody
ti skaitytojui. Tiesa, trumpai 
prabėgama jos istorija (3 psl. 
ir t. t.) nuo XVII a., peržvel
giant ją ne ;š pačių autorių - 
kūrėjų veikalų, bet iš užuomi
nų šiandienykščiuose kūriniuo
se. Labiausia’ pasigendama di- 
dž’ausio pažangos teoretiko 
Condorcet ir jo pagr ndinio vei
kalo — Eisąuise d’un tableau 
historiąue dės progres analy- 
zės.

Palikęs tik kiek paliestą, bet 
pagrindinai neišaiškintą pažan
gos doktrinos kilmę ir jos es
mę, Maldeikis dėsto jos aspek
tus šių dienų buityje. Čia jis 
aptaria ir kultūros krizę, ir lais
vės problemą, ir visuomenės su- 
masėjimą ir konservatyvizmą 
(jo vadinamą konservatizmu) 
su liberalizmu. Su šiais paskuti- 
n aisiais jis pamini progomis ir 
radikalizmą, nepaaiškindamas, 
kaip jis reikia suprasti. Tik iš 
kelių užuominų aiškėja, kad au
torius radikalizmu laiko pirmo
je eilėje komunizmą. Bet jis 
nekalba apie komunizmą kaip 
ir apie kitas sroves, išriedėju
sias iš konservatyvizmo ir libe
ralizmo. Kas-ne-kas, o komu
nizmas ir jo vyresnis brolis so
cializmas turėtų būti ypač pa
liesti ryšium su pažangos idė
ja dėl to, kad ji plito glaudžia
me sąryšyje su jais. O šių die
nų komunistams žodis “progre
syvus’’ tiesiog sparnuotu tapęs 

į ir jiems jis yra priešybė žo- 
1 džiui “reakcionierius”. Aplamai, 
pažangos idėja turi daugiau po- 

' lit'nį aspektą ir todėl ryšium 
su politinėmis srovėmis pirmoje 
eilėje gvildentina.

Apskritai, P. Maldeikio dide
lė studija, gali sakyti, monogra
fija persunkta Untergang (de- 
cay) nuotaikos mūsų laikų at
žvilgiu. Bloga yra tiksliųjų 
mokslų, technikinė bei matera- 
linė pažanga, nusmelkusi krikš
čioniškas, ideališkas vertybes. 
Ji nenešanti žmonėms didesnės 
laimės, ši vedamoji mintis su
tvirtinama dar, taip sakant, šių 
dienų aktualija, būtent, komu
nizmo užuomina. Mūsų autoriui 
“komunizmas yra pats didžiau
sias pasikėsinimas prieš Vaka
rų kultūrą, ypač prieš joje dar 
išlikusias krikšč'omškąsias įta
kas” (127 psl.). Kaip autorius 
šiame sąryšyje nepaminėjo ša-

Trakų pilis — gynimosi siena ir didysis donžonas šiandien.
Nuotr. P. Karpavičiaus

lia komunizmo ir nacionalso- 
I cializmo, kurie panašiais atve
jais dažnai gretinami? Ak, ki
toje vietoje (9 psl.) ir jo sako- 

Ima; “...bolševizmas, fašizmas ir 
! nacionalizmas, kurių įsigalėji- 
’ mas reikštų ir pačios vakarų 
kultūros galą”. Visai teisingai 

j jo čia pat pastebima, jog šie vi
si trys izmai yra kilę iš “Vaka
rų pažangos tendencijų ir savo 
filosofinius pagrindus yra pa
siėmę iš Vakarų filosofijos”.

Kai gerbiamas autorius — 
kaip ir kiti j jj panašūs moder
niškos visuomenės kritikai — 
kalba apie mūsų laikus ryšium 
su čia paminėtomis politinėmis 
aktualijomis, jie susipam’oja. 

į Iš vienos pusės jie pripažįsta, 
kad tos tik ką pergyventos ar 
gyvenamos srovės kilo iš vaka
rietiškos kultūros, o iš kitos 
pusės jie tvirtina, jog jos tą 
kultūrą žlugdančos. Iš tikrųjų, 
vakarietiška arba krikščioniško
ji kultūra tiek giliai įle’dusi 
šaknis j Europos istoriją, kad 
jos jokios srovės išrauti nega
lės ir jos to nė nesikėsina rau
ti. Kėsinimasis prieš krikščio

Misionierių bažnyčia ir vienuolynas Vilniuje. Visas architektūrinis ansamblis ,o ypač pati bažnyčia, yra 
tikras 17 - 18 amz. Vilniaus baroko šedevras. Nuotr. A Mockaus

niškąją Europos kultūrą būtų 
kėsinimasis prieš pačią istoriją, 
kas būtų neįsivaizduojama. Juk 
niekas negali išsisukti iš istori
jos sriauto ir atsidurti už jos 
ribų. Istorija neša visą žmoni
ją ir visą gyvenimą. Europos 
istorija yra krikščionybės kū
rinys, ir todėl istorija ir krikš
čionybė neišjungiamos paliks. 
Jos abi tvers, kol Europa gy
vuos.

Visai pagrįstai kun. dr. A. 
Liuima tame pačiame Metraš
tyje bando moderuoti Maldeikio 
išvadas straipsn u: Moderniosios 
pažangos problemos klausiniu. 
Teisingai straipsnio autor'us pa
žymi neigiamą, slegiantį įspūdį, 
kurį įspaudžia skai’ytojui Mal
deikio rodomi nuosmukio pa
vyzdžiai. Atitaisydamas studi
jos autorių, kunigas rodo ir tei- 
gamų pavyzdžių, liudijančių 
dvasinį mūsų laiko paklimą. 
Labai teisinga apibrendrinanti 
kunigo pastaba, kad visais lai
kais buvo dvi kryptys — pažan
gos ir degeneracijos. Gal istoriš
kai teisingiau būtų sakyti: vie-

(Nukelta į 3 psl.)

Kai 1848 metų liepos 4 d. 
JAV sostinėje buvo dedamas 
kertinis akmuo Jurgio Wa- 
shingtono paminklui, sakyda
mas kalbą atstovų rūmų pir
mininkas Robertas C. Winth- 
rop prabilo: "Dėkite kertinį 
akmenį paminklo, kuris turės 
tinkamai išreikšti viso ameri
kiečių krašto dėkingumą. Sta
tykite jį iki debesų ir vis tiek 
negalėsite pasiekti Jurgio Wa- 
shingtono principų aukštumo; 
išmūrykite paminklą ant kie
čiausios masės ir amžinos uo
los, vis tiek paminklas nebus 
patvaresnis kaip jo garbė; pa
statykite paminklą iš balčiau
sio marmuro, ir vis tiek jis ne
bus tyresnis kaip Washingto- 
no gyvenimas; paminklą kur
dami, išsemkite visus dėsnius 
ir taisykles senovės ir naujojo 
meno, ir vis tiek negalėsite pa
daryti jo labiau proporcingo, 
kaip VVashingtono charakte
ris”.

Šiuos žodžius mes galėtume 
kartoti ir apie savo tautos ne- 
užgęstantį žibinį — profesorių 
Stasį Šalkauskį, nuo kurio mir
ties gruodžio 4 d. sueis ketvir
tis šimtmečio ir kurio atmini
mas gruodžio 11 d. bus Chica
goje pagerbtas turininga aka
demija.

Prof. Stasys Šalkauskis 
mums žinomas kaip Rytų ir 
Vakarų kultūrų sintezės šauk- 
lys, tiesęs ta kryptimi gaires 
lietuvių tautos ateičiai. Bet jis 
mums yra taip pat ypatingas 
kaip žmogus, kuris savyje 
įstengė sukurti taip tobulą sin
tezę tarp proto ir širdies, tarp 
minties ir valios, tarp filosofo 
ir šventojo, tarp tarptautinių 
idealų puoselėtojo ir savo tau
tos mylėtojo, tarp mokančio 
nertis į gilią kontempliaciją ir 
tarp sugebančio iškilti į pir
maujančius veikimo vadus, 
tarp gilaus rašytojo ir tarp 
įtikinančiai nuoširdaus kalbė
tojo, tarp uždaro kabinetinio 
mokslininko ir tarp uolaus vi
suomenininko, tarp studijoms 
pasišventusio atsiskyrėlio ir 
tarp nuoširdaus bičiulio, tarp 
ryžtingo savos ideologijos rep
rezentanto ir tarp nuostabios 
tolerancijos vyro kitų pažiū
roms. Dėl viso to jis pasilieka 
aukštinamas savųjų ir gerbia
mas priešingos srovės žmonių.

Kiek kartų teko ir spaudoje 
jo skatinimą skaityti ir jau
kiame savybės susirinkime iš
girsti, kad reikia mums įsijung 
ti į Gyvosios Dvasios sąjūdį! 
Ir mes, nepriklausomos Lietu
vos auklėtiniai, turime atvirai 
prisipažinti, kad nebūtume 
taip tvirti savo pasaulėž.ūroje 
ir liktume skurdesni savo cha
rakteryje, jeigu mes Šalkaus
kio raštų nebūtume skaitę, jei
gu mes jo kalbančio nebūtume 
girdėję, jeigu su juo nebūtų 
tekę mums susitikti. Jei prof. 
Šalkauskio lietuvių tauta ne
būtų turėjusi, beveia kiekvie
nas mūsų savo asmenybėje bū
tume neturtingesni. Jau 25 
metai, kaip St. Šalkauskis yra 
karsto niūrumoje, o jis vis tiek 

tebėra gyvas jį pažinusiųjų sie
lose. Ir jo, mirusio, žodis tebė
ra daug galingesnis negu dau
gelio gyvųjų.

Lietuvių tauta yra daininin
kų tauta, davusi ryškių rašy
tojų. menininkų, v suomeninin- 
kų, politikų, bet tokį filosofą 
mes teturime tik vieną. Kiti 
yra tik jo mokiniai. Gal jie 
irgi panašiai galės nušvisti, jei 
jiems Praamžius duos daugiau 
laiko reikštis, negu prof. Šal
kauskiui, gyvenusiam tik 55 
metus, bet ta paslaptis atsi
skleis tik ateityje.

Vienas pačių pirmųjų dides
nių prof. Stasio Šalkauskio 
dmbų yra Šveicarijoj’ išleista 
stambi knyga “Sur les Con- 
fins de deux Mondes” (Ant 
dviejų pasaulių ribos), šiame 
veikale išryškinamas lietuvių 
tautos uždavinys kurti Rytų ir 
Vakarų kultūrų sintezę, iš 
abiejų perimant, kas yra 
geriausio. Ši idėja lietuviuo
se jau yra plačiai svarsty
ta. Mums, besiruošiantiems iš
leisti stambią Mikalojaus Čiur
lionio monografiją, įdomu, kad 
šis Šalkauskio filosofinis vei
kalas yra gausiai iliustruota^ 
Čiurlionio kūriniais. Įdėta arti 
20 Čiurlionio paveikslų. Kny
ga buvo spaudai paruošta 1917 
m., o dėl karo sunkumų iš
spausdinta 1919 m., ir jau ta
da, kai pačioje Lietuvoje ne 
vienas iš pirmaujančių kultū
rininkų dar svyravo dėl Čiur
lionio, Šalkauskis ne tik pats 
buvo jį atradęs, bet vienas iš 
pirmųjų jį parodė Vakarų pa
sauliui savo prancūziškai pa
rašytoje knygoje.

Tos iliustracijos tai ne vis
kas. Minėtoje savo knygoje 
Šalkauskis skyrė net 8 pusla
pius Čiurlionio kūrybai išryš
kinti. Šalkauskis pažymi, kad 
Čiurlionis buvo originalus kom
pozitorius ir nuo pašalinių įta
kų nepriklausomas menininkas. 
Didžiumą savo paliktų apie 
200 paveikslų jis sukūrė pas
kutiniais penkeriais trumpos 
savo kūrybinės karjeros me
tais. Čiurlionis kūrybinį gyvas
tingumą sėmėsi iš slaptųjų 
lietuvių tautos jėgų. Jis buvo 
iškilaus ateities lietuvių meno 
pirmtakas.

Jei Vakarų pasauliui Čiur
lionis dar buvo nežinomas, tai 
rusų kritikai, kurie buvo matę 
jo kūrinius, jau entuziastingai 
apie jį atsiliepė. Ir St. Šalkaus
kis anoje savo knygoje prime
na Čudovskio, Lemano, Via
česlavo Ivanovo ir kt. vertini
mus, išaukštinančius Čiurlionį, 
kaip į savo paveikslus sutelku
sį ryškius esminius gyvenimo 
bruožus, įkvėptą Oriento mis
tinių vizijų, išgirdusį nuosta
bią dangaus mechanikos melo
diją, atskleidžiantį amžinas 
harmonijas, pagaunantį pačią 
dalykų esmę, kuriantį menų 
sintezę, tapybine kūryba pa
gaunantį muzikinių vizijų 
bruožus, genijaus pasąmonės 
prasiveržimais mus nustebi
nantį; jei tapyba težino erdvę, 

(Nukelta į 2 psl.)
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SENOJO Llfflim TIKĖJIMO METMENYS
Dr. Jono Balio 'Lietuvių liaudies pasaulėjautą" sutinkant

Jotias Balys, LIETUVIŲ LIAU- 
% DIES PASAULĖJAUTA tikėjimų 

ir papročių šviesoje, Chicaga 1966. 
120 psl. in 8°. Leidėjas — Pedago
ginis lituanistikos institutas, mece
natas — Lietuvių tautinis akademi
nis sambūris. Knygos kaina $3.00. 
gaunama ‘ Drauge”.

Mūsų pagrindinis ir nepailstąs 
tautosakos tyrinėtojas dr. J. 
Balys laisvojo pasaulio skaitan- 
čiajai mūsų visuomenei pateikė 
senojo lietuvių tikėjimo atrink- 
tinę apžvalgą, kuri drauge yra 
ir jo daugelio metų šios srities 
darbų suvestinė. Daugiau seku
siam senojo lietuvių tikėjimo 
tyrinėjimus ir, aplamai, dr. J. 
Balio įvairius tautosakinius dar
bus, šiame atrinktinių klausimų 
šūsnyje didelių naujybių kaip ir 
nėra. Tačiau šiaip eilinis skaity
tojas, dažnai teskaitęs kai ku
riuose laikraščiuose (Naujieno 
se, Sandaroje) atbulinius šios 
srities rašinius bei romantines 
senojo tikėjimo pabiras, arba 
kuris tebelaiko Ed. Weckensted- 
to mitologines pramones tikro
mis (kun. V. Bagdanavičius) | 
bei senojo lietuvių tikėjimo iš
minties tesisėmė tik iš kai ku
rių Lietuvos istorijų (V. Sruo
gienės), gali būti tiesiog pri- \ 
blokštas. Aplamai, dr. J. Balys 
maždaug jau nuo 1934 m. 
griauna mūsų senojo tikėjimo 
romantines apžvalgas, ne kar
tą rašė ir negrįžtamai 
iš mūsų dievyno įvairius 
nebuvėlius bei visokius 
galvojimus, tačiau dar 
taip sodriai šių kritiškų 
bų nebuvo vienon vieton šutei- j 
kęs. Ir jei pasirodžius XIX a. 
gale kritiškiems A. Mierzynskio 
darbams piktai subruzdo lietu- į 
viai, kad šis lenkas suniekinęs j 
visą senąjį lietuvių tikėjimą, vi
są senąją romantiką, mat, iš
drįso pasakyti tiesą apie Romu
vą, lietuviškų dievų trejybę ir. ties atst0vo, bet su gerokai pla-

nurašė 
dievus 
prasi- 

niekur 
pasta-

kitas mitologines grožybes; jei 
daug kas piktai murmėjo sulau
kęs P. Klimo “Lietuvių senobės 

bruožų” 1919, kur šis priėmė 
A. Mierzynskio pažiūras, o taip 
pat niurzgė ir dėl labai kritiškų 
dr. Z. Ivinskio raštų “Naujojoje 
Romuvoje” bei jo nebaigto 
spausdinti “Medžių kulto” 1939 
(Soter ir atskirai), tai nema
žiau būdavo sambruzdos ir po 
dr. J. Balio pasirodžiusių darbų, 
kuris tikrai negailestingai grio-
vė neišgyventą romantizmą bei 
tautosakinius svaičiojimus. Dr. 
J. Balys yra lietuvių senojo ti
kėjimo tyrinėtojas grynas pozi
tyvistas. Jis nieko nepriima, ko 
neparemia tautosaka ar kiti pil
nai patikimi bei aiškūs šaltiniai, 
todėl dažnai nuošaliai palieka ir

Šiame numery:
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ANTANAS MAŽIULIS

Dr. Jonas Balys

KOMPOZITORIUS

Prot. Juozas Žilevičius Lietuvių muzikologijos archyve
Nuotr. Alg. Kezio, SJ

kalbininkų išvadas, kai kurias 
istorikų prielaidas ir t. t., nar
tais gal ir be reikalo nueidamas 
iki perdėto atsargumo bei kritiš
kumo, tačiau gal darbo pradžio
je tai ir buvo būtina, kai reikė
jo visuotinai atsiskirti nuo pas 
mus iki kaulų įsišaknijusių ro
mantinių prielaidų, išvadų ir at
radimų. Šiaip jis linkęs daugiau 
pasikliauti pačia tautosaka, kiek 
kronikomis. V.są medžiagą la

bai rūpestingai perkošia tauto
sakos ir lyginamosios religijos 
mokslų žvilgiu (mes jį papras
tai žinome tautosakos tyrinėto
ju, bet jis studijavo Das labai 
žymų kultūrinių ciklų etnologi
jos kūrėją ir lyginamos:os reli
gijos tyrinėtoją W. Schmidtą, 
vienuolį misin;nką. S.V.D., pa
rašė disertac ją apie šamaniz
mą), todėl jo tyrinėjimai nėra 
vien vienos siauros mokslų sri- 

tesne įžvalga.

Neturime dar interpretacijos
Mūsų senojo tikėjimo šalti

nius prieš II pas. katą buvo rū-1 tai, kai Juozas Žilevičius atve-
pestingai pradėjęs tyrinėti prof. | žė į Chicagą savo labai vertin- 
dr. Z. Ivinskis, nors ir stiprioje | gą kolekciją — Lietuvių muzi-j veiklą, 1935 m. apdovanojo jį 
A. Bruecknerio įtakoje, bet dėl.............
nepalankių laiko sąlygų iki šiol 
dar jie mažai teištirti ir tebė
ra neatsakytas nei atskirų šal
tinių ryšys bei vienas kitam po-

| kologijos archyvą ir patalpino trečiojo laipsnio Gedimino ordi- 
I jį lietuvių tėvų jėzuitų namuose, nu.
Šįmet taipgi sueina 75 metai ( Apie Juozo Žilevičiaus darbus 
nuo Juozo Žilevičiaus gimimo i ir kūrybą rašė prof. Jonas Pu- 
Jerubaičių viensėdyje, Plungės žinąs “Drauge” 1960 m. balan-

Šatrijos kalnas — senosios lietuvių religijos kulto vieta Žemaičiuose.

veikis, tebėra plačiau nel’esta 
nė vad. interpretacija. Niekas 
dar iš lietuvių pagrindinai ne
bandė nuvilkti tokių mūsų šal
tiniuose žodž ų kaip drakonas, 
diabolas, stabas ir kt. drabužė
lio, nepažiūrėjo dar niekas, ko
kias senojo tikėjimo apraškas 
po šiais ar kitais žodžia’s paka
sė įvairūs kronistai. Ir labai gai
la, kad pas mus dar neatsirado 
koks nors darbelis, panašus į 
vokiečio H. Achterbergo ar ku
rio kito. Senojo lietuvių tikėji
mo šaltinines nuotrupas tiriant, 
mums reikia būtinai skirti in- 
terpretatio antiųua, christiana, 
romana (J. Dlugošiaus) ir pro- 
testana. Dr. J. Balys šiame dar
be netiesiogiai jau užkl udo in- 
terpretatio romana (23 psl.), 
kai jis kalba apie mados reika
lą kromstams rašyti apie amži
nąją ugnį, vaidilutes. Tačiau 
mus nemažiau iki šiol klaidino 
ir tebeklaidina interpretatio pro- 
testana, kur prigydyti katalikų 
papročiai padaromi senojo lie
tuvių tikėjimo liekanomis. Tai 
T lžės bei Ragainės bažnyčioms 
įsakymai, atskiros Wolfenbuet- 
telio postilės vietos ir kai kurie 
kit’ raštai. Neskirdami šios in
terpretacijos, lengvai darėm lie
tuvius stabmeldžiais. Ir iki šiol, 

(Nukelta į 2 psl.)

Jo septyniasdešimt penkerių metų sukaktį minint

PROF. LEONARDAS J. ŠIMUTIS

Tenka džiaugtis, kad Chica
gos lietuvių visuomenė sumanė 
atitinkamai pagerbti komp. Juo
zą Žilevičių, plačią ir garbingą 
vagą išvariusį muzikinės kūry
bos ir veiklos baruose. Retas 
mūsų koncertas ar šiaip jau kul
tūrinis parengimas apsieina be 
jo kūrinių.

Šį mėnesį sueina šešeri me-

,valsč., žemaičių bajorų šeimoje, džio 30 d., Jonas Zdanius “Drau- 
Gi pernai suėjo 50 metų nuo J. ge’’ 1958 m. liepos 26 d. verti- 
Žilevičiaus įstojimo Petrapilio no Žilevičiaus simfoninę muzi- 
konservatorijon. Kaip muziko- i ką. “Muzikos Baruose” 1935 m. 
logas, Juozas Žilevičius rašė, 
apie įvairius praeities lietuvių 
muzikus kompozitorius, lietuvių 
chorus, orkestrus ir jų dirigen- j 
tus. Kaip kompozitorius, jis su
kūrė daugiau kaip 300 kūrinių. 
Lietuvos valstybė, įvertindama 

j jo kūrybą ir bendrai muzikinę į

Konradas Kaveckas apžvelgė 
Juozo Žilevičiaus 30 metų mu
zikos darbus ir nuopelnus.

1919 m. Juozas Žilevičius bai
gė Petrapilio imperatoriškosios 
muzikos konservatorijos teore
tinį kursą su laisvojo meninin
ko laipsniu. Tuo pačiu laiku jis 
baigė rajoninius mokyklų mu
zikos mokytojų kursus ir daina
vimo bei muzikos mokytojų 
kursus, o taipgi Petrapilyje lan
kė archeologijos ir meno istori
jos institutus.

Lietuvoje ėjo Teatro admi-
nistratoriaus, Meno skyriaus 
viršininko pareigas. Klaipėdos 
konservatorijoj mokytojavo ir 
vėliau buvo jos direktorius. 1929 
m. L’etuvos švietimo ministeri
jos pasiųstas tyrinėti Amerikos 
lietuvių muzikinės veiklos. Ap- 
sygyveno Elizabeth, N. J., ir 
dirbo ten kaip vargonininkas, 
muzikos mokytojas ir chorve
dys. Buvo čia dainų švenčių or
ganizatorius ir jungtinių chorų 
dirigentas daugiausia New Jer- 
sey valstybėje. New Yorko, Bos
tono ir Wilkes - Barre, Pa., apy
linkėse.

Juozo Žilevičiaus žymiausios 
kompozicijos: Vytauto Didž:ojo 
kantata; šv. Juozapo Mišios 
chorui su vargonais; Missa de 
Dominica chorui a cappella; 
giesmės laike Šv. Mišių; None- 
tas; operetės — Lietuvaitė ir 
Už Vilnių:; Mišparai; Sonata 
fortepijonui; Simfonija; Stygų

(Nukelta į 2 psl.)

Juo daugiau bus išlieta rašalo, 
juo mažiau reikės kraujo

“Giedros” konkursų laimėjusio ALOYZO BARONO žodis 
premijos įteikimo iškilmėje lapkričio 27 d. 

Jaunimo centre, Chicagoje.

Malonūs literatūros Bičiuliai,
Šiandien čia išeitų kalbėti 

lyg ir apie herojizmą ir idea
lizmą, nes ir Giedros konkur
sas buvo skirtas idealios ar 
herojiškos moters atvaizdavi
mui, tačiau tenka pastebėti, 
kad herojai liko anapus, ir to 
herojizmo vaizdavimas yra ga
na sunkus, nes nėra betarpiš
ko ryšio. Ten vykusią reto he
rojiškumo nuogą tikrovę pa
vaizduoti reikia didelio talento 
ir drąsos, todėl retas tai kol 
kas daryti ryžtasi. Kas gali bū
ti herojiškesnio už keturių žu
vusių partizanų motiną, never- 
kenčią, kad neišduotų penkto
jo, ir kas begali būti herojiš
kesnio už tėvą, kuris, išeida
mas į kovą su okupantu, kar
tu išsiveda ir savo nepilname
tį sūnų. Apie herojiškumą rei
kia kalbėti su lūpomis ir šir
dimi, skirtomis maldai, nes pa
prastas herojiškumo kartoji
mas yra šventvagystė. Hero
jiškieji mūsų tautos vaikų žy
giai dar nėra pasibaigę, nes 
nėra pasibaigusi kova už lais
vę. Tik laiko perspektyvoj bus 
galima drąsiau ką nors bandy
ti kurti, nors tai ir nebus leng
va, nes tokiam herojiškumui 
atvaizduoti, koks buvo Lietu
voje, reikia didelio talento, ki
taip bus tik neįtikima profa
nacija. Dėl to ir mano knyga 
gali kai kas nusivilti, neradęs 
to herojiškumo, o paprastą, 
kad ir ne visai kasdienišką gy
venimą. Ir tai norėjau padary
ti kaip galima literatūriškiau, 
nes siekimas tobulumo ir yra 
viena iš mūsų kovos detalių 
čia.

Pradžioje dėl temos sunku
mo skeptiškai pažiūrėjau į 
konkursą, tačiau, pakartotinai 
jį paskelbus, ir kai pakartoti
nai kai kuri spauda pradėjo 
konkursą pulti, ryžausi daly
vauti, norėdamas įrodyti, kad 
apie viską galima rašyti, tik 
reikia rašyti taip, kad būtų li
teratūra. Antra, būdamas dar 
kol kas gyvas rašytojas, turė
jau paremti ne žodiniu pritari
mu, bet pačiu kūrybiniu mos
tu grupės lietuvaičių pastan
gas premijine injekcija akty
vinti mūsų literatūrinį gyveni
mą. Šiaip ar taip, premijos, 
kad ir nėra pati geriausioji 
priemonė literatūros ugdymui, 
tačiau jomis keliamas susido
mėjimas literatūra, kalbama, 
kas galėjo ir ko negalėjo būti, 
lyginama ir svarstoma. Tai 
yra literatūrinio vandens su- 
judinimas, padedąs visiems lei
diniams.

Mūsų sąlygose sunkiai be
įmanoma politinė kova, to
dėl tenka kovoti už savo kraš
tą kultūriniais atsiekimais, 
ypač kad tie atsiekimai galės 
būti kultūriniu tėvynei paliki
mu. Laiko tėkmėje visi tarpu
savio ginčai, reliatyviai didelė 
veikla, siekimas posto ir ko
vo;, dėl kokių nuopelnų pripa- 
žmiiho, laiko bus nupustyti 

kaip pelai, ir liks tik didieji 
grūdai, tikroji kūryba, atsilai
kanti prieš metų kandis. Mažo
sioms tautoms, nepajėgian
čioms grumtis kardu, tėra tik 
vienas pasirinkimas — kultū
rinis prasiveržimas. Ir to nie
kas taip puikiai nesupranta ir 
neįvertina kaip žydai. O ir di
džiosios tautos, šaltąjį karą 
vesdamos, yra įsitikinusios, 
kad juo daugiau bus išlieta 
rašalo, juo mažiau reikės krau
jo. Ne tik politiniai mūsų 
straipsniai, bet kiekvienas me
no kūrinys, nepaisant, ar jis 
bus svetimųjų pastebėtas ar 
ne, kovoja už savo kraštą, nes 
ir mes patys turime stiprėti ir 
auklėtis dvasine prasme, nes 
tik dvasia gali kurti ir uždeg
ti, o materija vykdyti.

Kalbant apie herojines te
mas, galima pasakyti, kad mū
sų kovai ir kultūrinio aruodo 
pildymui gali būti reikšminges
nis talentingai atliktas natiur
mortas, negu blogai pavaizduo
tas kad ir Kalniškės mūšis. Iš 
kitos pusės, jauniesiems mūsų 
herojinius žygius turi perteik
ti ir istorija, ne vien tik me
nas. Tačiau jei tokie kūriniai 
yra meniški, kaip pvz. Lands
bergio kitataučių gerai įvertin
ti “Penki stulpai turgaus aikš
tėje”, jie mūsų tėvynei gali 
duoti daugiau negu dvigubą 
laimėjimą. Be abejo, šalia gry
nosios literatūros tautai laimė
jimo gali nešti autobiografi
niai kūriniai, kaip Nasvyčio - 
Armonienės “Palik ašaras 
Maskvoj”, ar nuoširdaus po
kalbio su Dievu užrašai, kaip 
Sibiro lietuvaičių maldaknygė.

Sunku kalbėti apie lietuvių 
kai kurių plunksnos žmonių 
savanorišką komunistiniam sta 
bui vergijos pasirinkimą, bet, 
nepaisant tų liūdnų atvejų, ne 
tik lietuviai, bet ir viso pasau
lio rašytojai pasisako už lais
vę. Tai paliudyti galėtume, pri
mindami, kad pasaulio rašyto
jų PEN klubas (Playvvrights, 
Poets, Editors, Essayists, No- 
velists) dar šiandien savo pa
reigūnų tarpe neturi jokio ofi
cialaus Sovietų Sąjungos at
stovo, kai tuo tarpu sovietų 
pilna įvairiuose kituose tarp
tautiniuose vienetuose, nepai
sant, ar tai būtų matematikai 
ar istorikai. Šįmet PEN klubo 
suvažiavime turėjo dalyvauti 
ir sovietai, nors ir ne tie, ku
rie buvo kviesti, tačiau sovie
tai, apkaltinti rašytojų perse
kiojimu, išsigando ir neatvy
ko. O ir pačiame suvažiavime 
net ir gerokai kairūs rašytojai 
pasisakė prieš diktatūrinę prie
vartą.

Prof. Potoker, vertindamas 
“Saturday Revievv’’ žurnale ma 
no knygą, apgailestavo, kad aš 
komunistus pavadinau raupų 
suėstais veidais, įkypų akių 
mongoliškom kreatūrom. Ir 
tegalėjau atsakyti, kad ne kū
nas mus baido, bet šlykšti, 
žmogaus dvasią deformuojan-

(Nukelta į 2 psl.)
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LITUANISTINE ENCIKLOPEDIJA ANGLU KALBA
Ne tik šios, bet ir ateinančios kartos kraitis

Lietuvių enciklopedija eina 
prie laimingos pabaigos. Atlik
tas milžiniškas darbas. Ir tai 
buvo padaryta vieno žmogaus 
išmone ir triūsu. 35 tomų veika
las emigracinėse sąlygose yra 
tokios apimties įvykis, kurio di
dumą tik retas tenumano.

Turint galvoje, kad pradedant 
tą didelį darbą visuomenės nu
siteikimas buvo ypatingai nepa
lankus, nes niekas netikėjo, kad 
tas užsimojimas svetimame 
krašte yra lietuviškomis pajė
gomis įmanomas įvykdyti. Sun
kumai daugelio buvo numatomi 
dviejų pobūdžių, tai yra, kad 
lietuvių materialiniai ištekliai 
per silpni, bet dar daugiau bu
vo abejojama tremties intelek
tualinėmis pajėgomis. Kiti ma
nė, kad čia leidžiamosios enci
klopedijos leidimas sustosiąs 
tuo pačiu tomu, kuriuo buvo ap
sistota nepriklausomoj Lietu
voj. Tačiau visi sunkumai ir vi
sos kliūtys nepaveikė Juozo Ka
počiaus. Jis išėjo vienas prieš 
visus ir privedė tą didžiulį dar
bą prie pabaigos, šiandien Lie
tuvių enciklopedijos leidimo dar- 

vr^ųąiL baie-ta?

Su išdidžia šypsena dabar 
Juozas Kapočius prisimena, kad 
jojo pradinis sukauptas kapita
las siekęs tiktai penkiolika tūks
tančių. Nesiteirausime, kaip ta
sai kapitalas buvo sukauptas. 
Bet jei tasai kapitalas ir nebū
tų buvusi skola, tai vis tiek rei
kėjo turėti didelės drąsos leis
tis į tokios rūšies žygį su taip 
kukliais ištekliais. Bet dabar, po 
dvylikos metų ir po 33 pasiro
džiusių enciklopedijos tomų, 
Juozas Kapočius gali pasidi
džiuodamas paskelbti Lietuvių 
enciklopedijos apyvartos skai
čius cento tikslumu, ir būtent: 
$1,106,153.76 pajamų, $1,141,- 
893.46 išlaidų, ir $35,739.79 
nuostolių!

Turėdamas tokį didelį patyri
mą, Juozas Kapočius yra su
manęs leisti Lituanistinę encik
lopediją anglų kalba. Tokios en
ciklopedijos reikalas yra pri
brendęs. Dažnai svetimuose lei
diniuose apie Lietuvą kartoja
mos senos ir dažnai klaidingos 
žinios.

Dažni mūsų nusiskundimai bei 
pasipiktinimai dėl klaidingos in
formacijos yra nepagrįsti ta 
prasme, kad svetimtautis netu
ri po ranka objektyvios infor
macijos svetima kalba. Nerei
kia užmiršti dar ir to, kad net 
ir savo tarpe ne visada esame 
vieningos nuomonės apie vieną 
ir tą patį įvykį, tai dažnai iš 
svetimųjų reikalaujame daugiau 
negu iš pačių savęs.

Žinoma, nieko negalima pri-

JONAS AISTIS

versti naudoti tais, o ne kitais 
šaltiniais, bet kiekvienas rim
tas mokslininkas ar laikraštinin
kas yra linkęs sąžiningai panau
doti visą pasiekiamą ir patiki
mą informaciją.

Mane dažnai stebina, kaip ki
tataučiai, net tokie, kaip ir vo
kiečiai, kurie apie mus turi, sa
kyčiau, įsisenėjusių prietarų, 
paskutiniaisiais laikais labai rū
pestingai bibliografijose pažymi 
pasiekiamus lietuvių mokslinin
kų darbus. Ir dažnai pagalvo
ju, jei mūsų mokslinių veikalų 
būtų daugiau ir jei jie išlaikytų 
mokslinį lygį, tai tie veikalai 
galėtų sugriauti net ir šimtme
čiais apie mus kartojamus prie
tarus. Ne paslaptis, kad istori
kų dėka mūsų istoriniai asme
nys dažnai jau šalia įprastinių 
savų vaidų lyčių žymi ir lietu
viškas tų vardų lytis. Taip ly
giai ir vietovardžiai, kaip Kau
nas, Vilnius ir kt., dažnai jau pa 
žymimi kitaip, negu jie buvo iš
tisus šimtmečius raštinei.Be ki- , __ s sfnnamaš s»” A
ta ko, mane lygiai stebina ame
rikiečių mokslininkų sudaromi 
pasaulinės istorijos vadovėliai, 
kurie labai palankiai pateikia 
mūsų bylą dėl Vilniaus ir rusų 
okupaciją. Esu linkęs manyti, 
kad reikalai visai kitaip stovė
tų, jei nebūtų paskelbta T. Cha- 
se ir K. Jurgėlos lietuvių isto
rijos veikalų anglų kalba.

Yra tokių karštų patriotų, 
kurie, jei randa kur kokį netiks- i 
lumą ar nesąmonę, šaukia: ko 
tyli mūsų istorikai, arba, ko ty
li mūsų geografai? Jiems gali
ma tiek pasakyti, kad eilinio 
žmogaus balsas yra lygaus svo
rio, kaip istoriko ar geografo. 
Paskelbtų dalyki) nepataisysi ir 
neatšauksi. Kai bus svetimiems 
prieinama informacija prieina
ma kalba, tie netikslumai patys

; išnyks arba sumažės iki
! reikšmingumo.

Lituanistinės enciklopedijos 
anglų kalba reikalas yra gyvas. 
Ji jei ne daugiau, tai lygiai rei- 

I kalinga, kaip ir baigiama leisti 
Lietuvių enciklopedija, o pasta
rosios reikalo, manau, šiandien 
jau niekas nekvestionuoja.

| Tai be galo rimtas reikalas. 
Be to, jis nėra vieno leidėjo, o 

i visų lietuvių reikalas. Kadaise, 
i kai buvo sumanyta leisti Lietu
vių enciklopediją, pasipylė visa 
eilė poleminių straipsnių, kurių, 
reikia sutikti, didesnė dalis bu
vo nepalankūs, ir pradžioje, 
anot paties leidėjo, bus gerokai 
reikalui pakenkę, bet ir savaip 
dalyką išpopuliarino. To popu
liarinimo, manau, ypač dabar 

! reikėtų, nes leidėjas norėtų tu- 
| rėti tikrą leidimo bazę, tai yra, 
pakankamą enciklopedijos pre
numeratos skaičių. Aišku, kad 
pats didžiausias svoris kris ant 
dabartinių Lietuvių enciklopedi
jos prenumeratorių, 
rūpės tam, kuriam 
tuviškoji. Čia yra 
ambicijos reikalas.

(Nukelta į 5 psl.) iro esmę, ir Prof. Stasys šaJkauflkis

ne-

Angliškoji 
rūpėjo lie- 
ir tautinės
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JIS RINKOSI NE PUTAS, BET GILMENIS
25 metų sukaktį nuo prof. Stasio Šalkauskio mirties minint

1941 m. gruodžio 4 d. anuo
metinių okupacijų tamsybėse 
mirė šviesusis lietuvių tautos 
filosofas prof. Stasys Šalkaus
kis. Tad šių metų gruodžio mė
nesį viso pasaulio lietuviai, o 
ypač ateitininkai, atitinkamo
mis akademijomis mini šią liūd
ną, tačiau daug reiškiančią 25 
metų sukaktį.

Prof. Stasys Šalkauskis visu 
savo gyvenimu, o itin nuolat 
degančiu kūrybiniu polėkiu bu
vo ir tebėra lietuviui šviesuoliui

PESIMIZMAS, PATRIOTIZMAS 
IR KŪRYBA

Šiame numery:
• Pesimizmas, patriotizmas ir kū

ryba.
• Lituanistine enciklopedija anglų 

kalba.
• Jis rinkosi ne putas, bet gilmenis.
• Naujas muzikos kūrinys prof. 

Stasio Šalkauskio minėjimo pro
ga.

• Leonardo Andriekaus eilėraščiai.
• Apie aktorių ir teatrų iš nieko.
• Rusų rašytojus nuteigus.
• A. Kairio “Diagnozė” latvių sce

noje.
• Kultūrinė kronika.
• Moterų gyvenimą*.

Elena Kepalaitė Nukryžiavimas
Iš gruodžio 3-4 d Maspetho (N Y.) lietuvių parapijos salėje vykusios 
skulptorės darbų parodos, kurios katalogui įžangą parašė garsusis, 
Druskininkuose gimęs skulptorius Jacąuea Lipchjtz.

■ir šių laikų sąlygose nepasimes- ir pasakydamas tai, ko kiti dar 
ti skatinantis pavyzdys.

Sakydami “šių laikų sąlygo
se”, turime galvoj vis didėjan
tį gyvenimo tempą, kuriame gi
lesniam mąstymui ir gilesniam 
problemų sprendimui beveik ne- 

I lieka laiko, juo labiau, kad tų 
gilumų mūsų visuomenė linkus 
nepasigesti, pasinešant į pigų 
ir dažnu atveju paviršutinišką 
veikėjavimą.

Jokia mūsuose poezijos kny
ga, romanas ar studijinė, moks
linė knyga, jokia kultūrinio po
būdžio paskaita, koncertas ar 
teatro spektaklis, joks to ar ki
to žurnalo naujas numeris ne
sukėlė visuomenėje tokio suju
dimo ar ir tiek kalbų, tokio vi
suotinio susidomėjimo, kaip tas 
ar kitas šiandieninis politikų lū
žis bei kėdžių perstatinėjimas, 
kuris po 25 metų vargu ar kie
no bus beatmenamas, vargu ar 
beturės ilgiau išliekamos reikš
mės amžinųjų tautos lobių skry- 

i nioje.
Prof. Stasys Šalkauskis nie

kada gyvenime nesiveržė į pre- 
i zidiumų ir garbės stalų pozici
jas, vis rinkdamasis, anot Ba- 
I lio Sruogos, ne paviršiaus putas, 
bet gilmenų skaidrumą. Dėl to 

I kai kas gal čia imtų ir suabejo
tų Šalkauskio neatsilikimu nuo 
riedančio gyvenimo apraiškų. 
Gal jis nejuto tekančio laiko; 
atsiribojo nuo visko, užsisklęs- 
damas tik savo minčių pasau
lyje ?

Anaiptol, prof. Stasys Šal
kauskis buvo visu savimi gyve
namo laiko tėkmėje, tik laiko 
srovėje rinkosi daugiau gelmes, 
negu brastas. Savo raštais, sa- 

Į' vo paskaitomis universitete ir 
! pasirinktais kultūrinės bei dva- 
I sinės veiklos taikiniais jis ne 
tik kad ėjo savojo amžiaus 
avangarde, bet ne vienu atveju 
laiką net pralenkė, įžiūrėdamas

i nematė, kas pasitvirtiną tiktai 
i kur kas vėliau, o kai kas tik 
visam dvidešimt penkmečiui 

j praėjus nuo jo mirties.
Koks, sakysim, turėjo būti 

modernus Šalkauskio žvilgsnis 
į naujas anų dienų meno ap- 

: raiškas, kai jis 1917 metais 
prancūziškai parašytoje ir Švei- 

į earijoje išleistoje savo knygoje 
i “Sur les Confins de deux Mon- 
des” entuziastiškai priėmė Čiur
lionį ir pats pirmasis jį prista
tė Vakarų pasauliui, kada dar 
pačioje Lietuvoje Čiurlionį ver
tinusius suskaityti pakako be- 

' veik rankos pirštų. O pastarai
siais Lietuvos nepriklausomybės 
metais Šalkauskio tarp kunigų 
ir pasauliečių inspiruotas ir nuo
lat kurstomas Gyvosios Dva
sios sąjūdis, argi nėra Vatikano 
II suvažiavimo akcentuoto pa
sauliečių vaidmens ir pačios Baž 
nyčios atsinaujinimo pirmavaiz
dis.

Visiems prof. Stasio Šalkaus
kio buvusiems mokiniams ir 
šiaip jį pažinojusiems asyžietiš- 
koji jo mirtis padarė gilų šven
tumo įspūdį. Mirė jokių daiktų 

■ ir jokių turtų, dėl kurių mes čia 
taip įpratę kamuotis, nepalik
damas, okupanto atleistas iš vi
sų akademinių pareigų, maty
damas gūdų visiį nepriklauso
mos Lietuvos siektų idealų su
dužimą.

Tačiau prof. Stasys Šalkaus
kis dovanojo savo tautai tokį 
palikimą, ko jokiais daiktais ne
išmatuosi. Paliko savo dvasios 

i lobi parašytose knygose, paliko 
i savo mintis jo paskaitų klau- 
I šiušiuose ir savo gyvąją dvasią 
jaunesnėje mūsų filosofų kar
toje.

Ir Chicaga, neasilikdama nuo 
kitų lietuvių kolonijų, šį sekma-

(Nukelta į 2 psl.)

Nors latvių poetas ir sako, 
kad mes esame kaip banga, 
kuri vis mažėjančiais ratilais 
susilieja su vandenynu ir dings 
ta, tačiau mes manome, kad 
tai yra tik poetinė priemonė 
savo elegijai išreikšti. Be abe
jo, gali tai kada nors mums 
įvykti Amerikoje. Tačiau mes 
esame čia tam, kad kuo vėliau 
šitai įvyktų. Jeigu jau taip ir 
atsitinka, tai daugiau yra mū
sų pačių kaltė, o ne krašto, ku
riame gyvename.

Blogiau, kai panašios min
tys, kad mus iš čia visur grū
da, kad lietuviškumas mažėja, 
kad varo iš parapijų, yra skel
biamas ne poezijoj, bet nuo 
estrados, kurioje nors iškil
mingoje šventėje, kaip visai 
neseniai pasitaikė Chicagoje, 
Lietuviškumą reikia pabrėžti, 
tačiau teigti, kad mes čia esa
me vargšai ir skriaudžiami, 
yra nelogiška. Tokias mintis 
skelbia komunistai ir kultūri
nio ' bendradarbiavime Salinin
kai, esą visi glauskitės tik 
prie gimtojo krašto, ir būsite 
išgelbėti, nes vis tiek jūs sve
timoje žemėje esate persekio
jami ir alinami. Atseit, šokite 
visi į tarybinės Lietuvos glė
bį, semkitės iš jos dvasinių 
turtų, ir jūs išliksite. Tuo tar
pu faktai rodo ką kita.

Be abejo, niekas nenori už
ginčyti, kad mes esame išrau
ti medžiai, tačiau mus žlugdo 
ne todėl, kad persodintoj že
mėj mums būtų bloga, bet to
dėl, kad mes daugelis pasiju- 
tom labai gerai persodinti ir 
įleidom šaknis. Gal vienur ki
tur ir veja kas nors mus iš baž
nyčios, bet nemaža vietų, kur 
mus tiesiog kvieste kviečia tar
ti lietuvišką žodį, ne kur nuo 
scenos, demonstruojant patrio
tizmą, bet pačioj bažnyčioj. 
Štai Cicero Šv. Antano para
pijos biuletenyje pakartotinai 
kviečiama garsiai melstis lie
tuviškai, klebonas karčiai skun 
džiasi, kad mes gėdinamės lie
tuvių kalbos, o viename iš pas
kesniųjų biuletenių rašo:

Dr. Juozas Girnius šį sekmadienį 
(gruodžio 11) 4 vai. popiet Jauni
mo centre, Chicagoje, skaitys pa
skaita. minint 25 metus nuo prof. 
Stasio Šalkauskio mirties.

“Lietuviui tylėti lietuviškose 
mišiose yra negarbinga. To
dėl kuo greičiausiai įsigyk 
naują liturginę knygutę “Šv. 
mišios lietuviškai’’ ir garsiai 
ir aktyviai dalyvauk lietuviš
kose mišiose”.

Tikrai nudžiugtų klebonas, 
jeigu tie, kurie garsiai rėkia, 
taip garsiai prabiltų bažny
čioje per lietuviškas mišias. 
Klebono dar anksčiau pasaky
tais žodžiais tariant, kol didie
ji nesiims lietuviškai ir gėdy- 
sies savo kalbos, tol ir mažieji 
lietuvių kalbos mišiij metu ne
vartos. Nedraudžia amerikie
čiai nei lituanistinių mokyklų, 
nei knygų, nei organizacijų. 
Net ir karinę šaulių organiza
ciją su visomis uniformomis 
toleruoja, ko joks kraštas ne
leistų. Todėl visi pesimistiniai 
kaltinimai yra skirti ne šiam 
kraštui, bet mums patiems. Ir 
pačių savęs, o ne laisvės kalti
nimas turėtų būti pirmasis tai- 
kinyšT

Suprantama, kad šalia užda-s 
vinio nenutausti yra skirtas i- 
kitas uždavinys — kovoti ui 
savo krašto laisvę. Kovojama 
įvairiais būdais. Vienas jų yra 
kūryba. Tenka pastebėti, kad 
į tarptautinę viešumą yra daug 
lengviau išeiti savo tautiniu 
menu, o ne tarptautine tema, 
nes tarp milijonų amerikiečių 
menininkų sunku surasti to, 
kas nepasakyta, gi tautinis 
menas ir tautinė tema gali 
amerikiečių pasauliui pasirody
ti įdomi ir egzotiška. Bet rei
kia liesti temas visokias, kokia 
kam ateina idėja, nes patrio
tizmas be meno kaip tik dau
giausia padeda tam nutautėji
mui. Geriau lietuvio geras kū
rinys be patriotizmo, negu pat
riotinis nemeniškas, nes tykie 
kūriniai savo primityvizmu va
ro šalin jaunimą. Jaunimas bė
ga nuo primityvumo, ir jį la
biau sudomins gerai išspręsta 
tarptautinė tema, negu blogai 
patriotinė. Juo didesnė tokių 
meniškai neišvystytų patrioti
nių kūrinių gausa, juo jauni
mui labiau atrodys, kad viskas, 
kas tik turi patriotinį pamu
šalą, jau yra tik provincializ
mas. Todėl nėra nei gerų, nei 
blogų temų, o yra tik blogai 
ar gerai jos išvystytos ar su
kurtos. Be abejo, mes čia ne
pasisakome už besąlyginį for
malizmą ne todėl, kad tuo abe- 
jotume, bet todėl, kad nėra di
delių talentų, ir todėl vienu ar 
kitu atveju, naudingas tikslas 
gali pateisinti betalentinį atli
kimą.

Patriotizmas yra būtinas, 
bet kai patriotizmo vardan 
pradedama grimsti į pesimiz
mą, kai patriotizmo vardar 
pradedam garbinti meninį ne 
pajėgumą, tada tokia patrio
tizmo sąvoka virsta antipatrio- 
tizmu. Menas yra kova už gė
rį, taigi ir už savo tėvynę, to
dėl toj kovoj ir turime vartoti 
tikrus kovos ginklus, tikrąjį 
meną, nes blogas menas, kad 
ir tautinėm vėliavom papuoš
tas, vis tiek ves į pralaimėji
mą. P. Janulis
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KSIRKSIO AR KRISTAUS RUSIJA?
Knyga apie Vladimirą Solovjevą — ekumeninio sąjūdžio ugdytoją Rusijoj

kun. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC KALĖDOMS ARTĖJANT
Antoine Paplauskas - Ramūnas, 

DIALOGUE ENTRE ROME ET 
MOSCOl) Vladimit Soloviev. por- 
te - parole du mouvement oecume- 
nique en Rousie. Preface du cardi
nal Koenig. Editions de L’Universi- 
te D’Ottawa, 1966. 251 psl.
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Paskutinė prof. Antano Pap
lausko - Ramūno knyga pasižy
mi labai dideliais plotais 
geografiniu, tiek istoriniu, 
idėjiniu atžvilgiu. Čia mes 
bame apie jo prancūziškai
rašytą knygą, kuri vadinasi: 
“Dialogas tarp Romos ir Mask
vos”. Antrinė jos antraštė tiks
liau apibrėžia jos turinį: Vladi
miras Solovjevas, ekumeninio są 
jūdžio ugdytojas Rusijoje. Nors 
rašoma yra apie Solovjevą, ta
čiau knyga jo veiklą įglaudžia į 
visą Slavų ir Vakarų Bažnyčių 
jungimosi istoriją, prasidėjusią 
Kirilo ir Metodijaus laikais 9 
šimt., ėjusią per Lietuvos Bras
tos Bažnyčių uniją 15 šimtme
tyje ir atėjusią iki Antrojo Va
tikano visuotinio Bažnyčios su
sirinkimo. Geografiškai ši kny
ga pirmoje eilėje rūpinasi Eu
ropos suvienijimu. Suskilusi Eu
ropa Paplauskui - Ramūnui nė
ra Europa. Tač au jo vienybės 
idėjos nesiriboja vien Europa. 
Jos siekia visos žmonijos san
doros. Idėjiškai ši knyga nėra 
kurios nors vienos mokslo sri
ties knyga. Jon įeina ir filoso
fija, ir teologija, ir Bažnyčios 
istorija, ir dabartinė tarptauti
nė politika.

Autorius savo svarstymus 
pradeda mintimi, kad naujieji 
amžiai yra praėję. Jie nebuvo 
ekumeniški. Dabar yra atėję vi
suotinių žmonijos santykių lai
kai. Europa yra didelių šventų
jų ir išminčių kraštas, tač’au 
ji yra ir didelių audrų bei ka
tastrofų kraštas. Nėra įmano
ma statyti Europos, išjungiant 
iš jos Rytų ir Vidurio Europą. 
“Be Vidurio Europos ir jos ne
priklausomybės tikras susiarti
nimas tarp Rusijos ir Vakarų 
yra neįmanomas” (18 psl.). 
1456 m. sudaryta Rytų ir Va
karų Bažnyčios unija Lietuvos 
Brastoje tam yra nurodžiusi ke
lią.

Solovjevą tenka laikyti vienu 
didžiausių praėjusio šimtmečio 
žmonių. Jam pažinti, šalia jo 
paties raštų, pirmaeilės reikš
mės yra Vytauto Didžiojo uni
versiteto profesoriaus Šilkarskio 
studijos. Į Solovjevą tenka žiū
rėti ne vien kaip į trijų Euro- 
pų derintoją, bet ir kaip į jung
ties simbolį tikinčiojo ir netikin-

Vladimiras Solovjevas

Šiame numery:
Kalėdoms artėjant.
Kserksio ar Kristaus Rusija? 
Naujas istoriografinis įnašas. 
Interpretacijos problemos. 
C. V. Obcarsko eilėraščiai. 
Graikijos meno liekanos. 
J. Maritain apie Vatikano 
susirinkimą.
Estetikos rankovę verčiant. 
Alės Rūtos nauja knyga. 
Nauji leidiniai.
Akademinės prošvaistės,

II

čiojo pasaulio. Jis domėjosi ne 
tik vakarietiška filosofija, bet 
ir nekrikščioniškomis kultūro
mis. Solovjevas pats asmeniškai 
savo jaunystėje yra perėjęs 
žiaurią netikėjimo stadiją.

Filosofinis Solovjevo akiratis 
yra labai platus. Jis gerai pa
žino ano meto vokiečių filoso
fus: Hegelį ir Schelingą. Jis pa
žino ir viduramžinę Vakarų fi- 
«olofiją ir ją derino su Rytų 
Bažnyčios tėvų galvosena. Jo 
filosofijos rėmus sudarė trys 
sąvokos: grožis, tiesa ir gėris.

Teologinio jo galvojimo pa
grinde stovi Trejybės dogma. 
Tai atitinka gerą rytietišką 
Bažnyčios tradiciją. Dieviškąją 
Trejybę jis matė atsispindinčią 
trijose vertybėse: grožyje, tie- , 
soje ir gėryje. Iš Vakarų vidur
amžių jis pasisavino dieviškos 
išminties sampratą, kurią labai 
mėgo ir kurią dėjo savo ku
riamos D evo karalystės pagrin- 
duosna.

Solovjevas suėjo į santykius 
su pop. Leonu XIII ir, jo paska
tintas, 1896 m. susiderino su 
Romos Bažnyčia, pasilikdamas 
Rytų apeigose. Jo ta proga pa
darytas tikėjimo išpažinimas at
rodo labai modernus ir II Va
tikano suvažiavimo laikais. Pa
sak Elenos Izvolsky, Solovjevas 
pasiliko provoslavu ir kaip pro- 
voslavas pasidarė kataliku (55 
psl.).

Studijuodamas Rytų Bažny
čios istoriją, Solovjevas priėjo 
išvados, kad monofizitų sekta 
pirmais’a’s Bažnyčios amžiais, 
paneigdama matomą, teisinę ir 
organizacinę Bažnyčios pusę, 
sugriovė joje Dievo Karalystės 
pagrindus. Rusai nemažai šios 
tradicijos paveldėjo. Solovjevas 
buvo pirmas iš rusų, kurie su
gebėjo suprasti popiežiaus ne
klaidingumo dogmą.

Dvasinį Solovjevo kelią tiks- i 
liai nužymi jo atliktų studijų 
kelias. Jis jas pradėjo nuo tiks- : 
liųjų mokslų fakulteto Maskvos [ 
un;vers:tete. Vėliau jis perėjo į j 
humanitarinį fakultetą ir dar 
vėliau į teologijos fakultetą. Jei 
iš pradžios prijungsime jo be
dieviškąją stadiją, tai gausime 
visą Solovjevo brendimo krei
vę. Bed'eviškajame periode jis 
ska’tė, šalia Buchnerio ir Dar
vino, ir šiand en dar kai kurių 
studentų paskaitomą. F. Strau-, 
są. Nuo šių autorių jis perėjo 
prie idealistų filosofų.

Įsijungusį į religinę kultūrą, I 
Solovjevą ištiko naujas pavo
jus. Tai buvo Rusijos šviesuo-;

menėje prasidėjęs slavofilų są
jūdis. Jis skelbė, kad pasaulio 
šgelbėjimas ateina iš Rusų. Ir 

šio išganymo sąranga sudaro 
trys stulpai: autokratija, pro- 
voslav'ja ir nacior.alzmas. So
lovjevas drąsiai išėjo prieš šiuos 
savo draugų susiaurinimus, pa
sisakydamas už provoslavijos 
vienybę su Roma ir prieš eks- 
kliuzyvinį rusiškumą (100 psl.). 
Teisingai jį apibūdina Paplaus
kas - Ramūnas: “Savo krikščio
nišku universalizmu jis iššoko 
iš visų partikuliarizmų ir visų 
pusinių tiesų: iš materializmo, 
bedievybės, nacionalizmo, gyve
nimo suvalstybinimo ir cezaro- 
papizmo tiek vakaretiško, tiek 
slavofiliško ir visų jų nusikra
tė” (103 psl.). Jo idealą sudarė 
dieviškosios išminties įkūniji
mas, arba Dievo karalystės įgy
vendinimas (105 psl.).

Viena iš labiausiai vakariečių 
įvertintų Solovjevo knygų yra: 
“Dvasinio gyvenimo pagrindai”. 
Ji yra parašyta 1882—4 metais. 

(Nukelta j 2 psl.)

- -A;

Zų

Ikona — Vladimiro Madona.
nopoly, o vėliau, ats-idūrusi Rusijoje, turėjo didelės įtakos visai rusų 
tapybai. ■„

Ikona tapyta apie 1125 metus Konstanti-

Naujas istoriografinis įnašas
"Tautos Praeities” II tomo antrąją knygą peržvelgus

TAUTOS PRAEITIS. Istorijos ir 
gretimų jų sričių neperiodinis žur
nalas. Tomas II, knyga 2 (6). Ro-J 
ma 1965 m. Le dinys 244 psl., 9'/oX 
6>/2 inč. formato. Leidžia Lietuvių 
istorijos draugija, redaktorius - J. 
Dainauskas, 4439 S. Talman Avė., j 
Chicago, III. 60632, USA; administ
ratorius — kun dr, K. A. Matu
laitis, MIC, Marian Hills Seminary. 
Clarendon Hills, III. 60514, USA. 
Prenumerata: venas tomas (4 kny
gos) — §16.00; atskiros knygos 
kaina — $5.00. Žurnalas gaunamas 
ir “Drauge”,

DR. ALGIRDAS BUDRECKIS

Viena pagrindinių kultūrinių 
spragų išeivijoje yra mūsų tau
tos istorijos sistemingo nagrinė
jimo trūkumai. Išskyrus keletu 
prisiminimų ir sporadiškų straip

žurnalas “Tautos Praeitis”, tiek 
i specialistas, tiek mėgėjas gali 
bent kiek pasotinti savo alkį. 

' Paskutinis “Tautos Praeities” 
Į numeris /'Tomas II, knyga 2 
(6)/, kurį redagavo J. Dainaus
kas, kun. V. Bagdanavičiui, 
MIC, talkinant, savo pavidalu 

i yra įspūdingas. Tomas, spaus-
snių spaudoje, Lietuvos istorijos i dintas Romoje, stambokas: 244 
veikalų lentyna yra skurdi. To- pSj Spaudmenys yra švarūs ir 
dėl, kada pasirodo Lietuvių isto, ajškūs. Nors pasitaiko viena, 
rijos dr-jos leidžiamas istorijos ( antra korektūros klaida kiek- 
ir gretimųjų sričių oeperiodinis

Žiemos pradžia...

atskirose kny-

yra 8 studiji- 
istoriografijos

viename puslapy, tų klaidų daž
numas nėra toks, kad skaityto
jas būtų varginamas. Regis, pa
tartina ir ateity “Tautos Praei
ties” knygas spausdinti Romoje, 
nes būtų galima pap ginta kai
na talpinti stambesnes ir išsa
mesnes studijas 
gose.

Šiame numery 
niai straipsniai,
svetimomis kalbomis recenzijos, 
Lietuvos istorijos paraštė (t. y. 
trumpesni straipsniai atskirų 
Įvykių klausimais) ir L'etuvių 
istorijos draugijos kronika.

Kadangi 1964 metai buvo S. 
Daukanto metai, vedamasis 
straipsnis yra apie aną būtovės 
puoselėtoją. Dr. J. Jakšto 
straipsnis nagrinėja 19-to am
žiaus pirmąją pusę, kuri buvo 
didelių sąmyšių ir romantizmo 
epocha. Dr. Jakštas įrodo, kad 
tų la’ku liaudiškumas ir tauti
nis romantizmas paveikė Dau
kantą, kad du Vilniaus istorikai, 
J. Lelevelis ir I. Onacev čius, 
padalė įtaką i jojo raštų veda- 
mąs:as mintis. Dr. Jakštas tę 
siniai argumentuoja, kad Dau
kanto raštai nėra mūsų praei
ties tyrinėiimų vadovais. Dau
kantas ėmėsi rašyti ne tiek pra- 
e’čia’ pavaizduoti, kiek įkvėpti 
tautiečiams tautinės didybės ir 
savigarbos jausmą. Jo raštai pa-

Nuotrauka R. Kisieliaus, siliko ant istorinio pagrindo su-

Kasmetiniu pasikartojimu 
artinasi Kalėdų šventės. Mar
gasis pasaulio karnavalas jau 
mini jas kelinta savaitė su di
delio turgaus triukšmu, su 
neono žvakutėmis gatvėse, do
vanų kalnais krautuvių lan
guose, kuriuos gražiai puošia 
žalios eglių šakos. Populiariau 
sios dovanos yra savotiškos 
keistenybės, skiriamos žmo
nėms, kurie ir taip čia turi vis 
ko, ko tik širdis trokšta.

Kai kur šiame triukšminga
me ir apgaulingame maskara
de kartas nuo karto pasigirs
ta tačiau ir atsargūs balsai: 
“Atiduokite Kristui jo vietą 
Kalėdose; jos juk yra Jo gi
mimo šventė.” Tačiau šie bal
sai praskamba be atgarsio mil 
žiniško turgaus maišatyje.

Lietuvis ateivis vis dėlto 
jaučiasi šiame triukšmingame 
sukūry tarsi svetimas. Spalvos 
ir garsai jam vis dar neįpras
ti. Jis dar nepriklauso tiems, 
kurie jau viską turi; nesgi 
jis neturi paties jam svar
biausio — tėvynės. O be tė
vynės visa kita yra tik negy
vi daiktai svetimoje scenoje, 
kurie, gal būt, yra gražūs ir 
malonūs, tačiau jie niekad, 
niekad negali atstoti tikrųjų 
namų ir tikrojo gyvenimo.

Lietuvis ateivis čia vaikšto 
šviesomis žėrinčiomis gatvė
mis, apsuptas triukšmingo 
klegėjimo, bet akys nemato, 
ausys negirdi ir širdis neatsi 
liepia, širdis per visą šį sve
timąjį gaudesį žvelgia į ki
tus, neužmirštamus vaizdus. 
Mato kitą baltumą, kitą žyd
rumą, kas turi pasakišką gro
žį ir šventą, gaivinančią jėgą. 
Jis regi Kristaus gimimo šven
tę tėvynėje: Lietuvos žemė 
baltu sniegu apdengta, eglių 
šakos linksta nuo baltų snie
gulių, rogių skambučiai skam
ba, medžių šakos nuo šalčio 
traška. Ant kalnelio balta baž 
nyčia, iš langų sklinda šviesa, 
o viduje eglutėmis išpuošti al
toriai, žvakių mirgėjimas, o 
nuo mišraus choro atplaukia 
džiaugsminga melodija: Gul 
šiandieną...

Koks saugus gyvenimas: vi
si čia pat: tėvas, motina ir se
nelė; broliai, seserys' ir drau
gai. Ir viršum to žodžiais ne
išsakomas, mintyse neaptaria
mas, bet giliai širdy išgyven
tas jausmas: esame kaip Die
vo rankoje! Apsaugoti, užlai
komi, aprūpinami.

Staigą kažkas alkūnės pa
stūmimu mus pabudina iš sva
jonių. Tarp svetimumo kartė
lio, tarp vienišumo, tarp ap- 
llinkos triukšmo ir beprasmy
bės iškyla šviesios kibirkštys: 
tai visa tik mėginimo metas, 
kuriame juo labiau ryškėja 
amžinieji dalykai!

Šv. Mergelė ir Motina, kuri 
įjungta į antgamtinę Šv. Tre
jybės amžinąją paslaptį, ir jos 
globėjas ir dieviškojo Kūdikio 
Sargas. Dangaus chorai, kurių 
spindėjimo neuždengia puolu
sios gamtos tamsieji šydai. 
Skaistūs ir paprasti piemenė
liai, neturintieji žibančių pui
kybės stabų, nepaskendę vilio
jančių turtų pinklėse, Rytų iš
minčiai, tie nuoseklieji teisy
bės žvaigždės sekėjai, paklus
niai einą amžinosios tiesos ve
dini. Ir tai buvo visa...

Visas kitas pasaulis tais lai
kais taipgi buvo paskendęs sa
vo smulkmenose, kuo kitu vi
siškai nesidomėdamas. Bloges
niu atveju, kaip kruvinasis 
Erodas, net galando budelio 
peilį, kad su pikta valia pa
keltų jį prieš patį Dievą.

Taip tada, taip ir šiandien. 
Aplinkui nieku kitu nesido
mintis karnavalas. Ir budelis 
su pakelta ranka prieš Dievą, 
nežiūrint kokiu vardu jis šian
dien besivadintų.

Ir vis dėlto, nors ir tamsus 
šis vaizdas, bet jis nėra jau 
toks beviltiškas. Stebuklas, ku 
ris prasidėjo Betliejaus naktį, 
pergalių pergalėmis tęsiasi iki 
mūsų laikų.

Lietuvis išeivis, labiau negu 
bet kada, gali šiandien jaustis 
Dieviškojo Kūdikio broliu ak
mens urvo tvartely, klaidžio
damas pasaulio vieškeliais, ne
turėdamas vietos, kurią galė
tų vadinti namais.

Tačiau šiame praradime iš
kyla a.mžinosios vertybės 
prieš tas, kurias kandys ėda ir 
rūdys gadina, arba kurios su
dega, tėvynei degant.

Kalėdose Užgimusiojo netur 
tas ir kančia buvo laisvai pri
siimtos. Neturtu JiB susilygino 
su mumis visais: ir bu. mažiau
siu mūsų broliu. Kančia jis 
mus išgelbėjo.

Mūsų reliatyvusis neturtas 
ir netinkamumas svetimoje ša 
lyje turi tampriau mus suriš
ti su Išganytoju kelyje į Bet
liejų ir į Golgotą. Mūsų kan
čia turi praskleisti mūsų dva
sios sparnus, padaryti mūsų 
dvasią giedrią, šviesią ir iš
ganymui pribrendusią.

Žvelgiant į mūsų padėtį am
žinybės žvilgsniu, mums ne
kliudo ir tolimosios tėvynės 
svajonė. Ji mums šiandien yra 
tarsi simboliškas kvietimas. 
Už Lietuvos laukų žvilgančio 
sniego platumų atsispindi 
mums žvaigždėtoji amžinybė. 
Tikinčiosios mūsų tautos gies
mės tėvynės šventėse susilieja 
su dangaus chorais. Varpų 
garsai iš baltųjų bokštų neša 
mums Amžinojo Tėvo kvietimą 
grįžti į namus.

A. Blt.

kurtais patriotinės literatūros vių. lenkų ir maskviečių kariuo- 
kūrnia’s. Tad Daukantas turi menių sudėties bei organizaci- 
būti vadinamas pirmuoju tau- jos apibūdinimas yra išsamus, 
tiniu lietuvių istoriku. Gen. Dirmantas, kaip karinės

Gen. St Dirmantas “Smalens- istorijos žinovas, labai kompe- 
ko koridoriaus” straipsny dėsto tentingai ir kritikai panaudojo 
Oršos mūšio priežastis, mūšio anuometinius šaltinius, pasako- 
eigą ir išdavas. Jo vadinamos damas apie mūšio eigą. Jo iš- 
Vilniaus - Maskvos ašies geopo-1 vada yra tokia: vakariečiai (lie- 
litinis įvadas yra per ilgas (maž i tuviai ir lenkai) ginklų, šarvų, 
daug trečdalis studijos). Lietu-1 (Nukelta į 2 psl.)
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ŠEŠIOLIKTOJO

KONKURSO
ROMANAI

BE2V. BAB RAUSKAS*

KALĖDŲ RAMYBĖS 
IEŠKANT

Po poros mėnesių skaitytoją 
pasieks Prano Naujokaičio “Žy
dinčios dienos”, šiemetinio roma
no konkurso vainikas. Jau pats 
pavadinimas nurodo j sentimen
tų galimumą, o vis dėlto veika
las nėra sentimentalinis. Roma
nas prasideda kartu su nepri
klausomos Lietuvos atkūrimu. 
Autorius nekvaršina tačiau gal
vos, ką daro mieste mūsų val
džia, kurie reikalai spaudžia 
mūsų sostinę. Jis iš karto susi
sodina būrelį kaimo ūkininkų 
prie stalo ii1 atskleidžia gyvybinį 
jų dienos rūpestį: pievos nusau
sinimą. Tai yra neabejotinas au
toriaus sumanumas viena detale 
parodyti esminį gyvenimo pasi
keitimą. Kraštas nusikratė sve
timųjų jungą, ir tai pajaučia 
mažiausia Lietuvos ląstelė — 
Valiulių kaimas kažkur Sietu
vų (sakysim, Šakių) apylinkėje. 
Lietuvos ūkininkas, tapęs kraš
to šeimininku, spontaniškai ima 
rūpintis jojo gerove ir pažanga. 
Ak vėliakos tas kaimas žaliasai!

Jau prieš 35 metus Lietuvoje 
patys rašytojai ėmė šaukti prieš 
nuobodulį įvarantį kaimo vaiz
davimą: sodžius esąs jau sker
sai išilgai žemaitės išakėtas ir 
Krėvės baigtinai užakėtas, tai, 
užuot kapsčiusis po tą mėšlyną, 
verčiau esą nukreipti plunksną 
į miestą ir į jame betarpstantį 
naujai susidarantį mūsų pačių 
luomą: lietuvį inteligentą ar be- 
klystantį miesčionį.

Mums vis tebegyvenant ir vis 
dar nenorint ne tik, kaip sako
ma, garbingai pasitraukti, bet

• Ben. Babrauskas buvo šešiolikto
jo “Draugo" romano konkurso ju- 
ry komisijos pirmininkas. Komisja. 
kurią be pirm. Ben: Babrausko, su
darė dar Danutė Brazytė-Bindokienė 
(sekr.), Birutė Pūkelevičiūtė, Česlo
vas Grincevičius ir Vincas Ramonas, 
savo posėdyje gruodžio 17 d. balsų 
dauguma atrinko Jono Valentos sla
pyvardžiu pasirašytą romaną “Žydin
čios dienos”. Atplėšus voką, paaiš
kėjo, kad šešioliktasis "Draugo” lau
reatas yra rašytojas Pranas Naujo
kaitis. Premija konkurso laimėtojui 
bus įteikta "Draugo" literatūrinėje 
šventėje — koncerte, kuris įvyks atei
nančių metų kovo 5 d. Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėje, Chicago
je, ir kuriame dainuos Metropolitan 
operos solistė Lilija Šukytė. Šiandien 
čia spausdiname komisijos pirminin
ko Ben. Babrausko pastabas ir įspū
džius, liečiančius šį pastarąjį “Drau
go" romano konkursą. Red.

Šiame numery:
Kalėdų ramybės ieškant, 
šešioliktojo konkurso romanai. 
Giotto — didysis menininkas. 
Karnavičiaus opera “Gražina”. 
Ben. Rutkūno eilėraščiai.
Julės Supervielle novelė.
Iš lietuvių katalikų mokslo aka
demijos veiklos.

• Katalikybes ateitis -moderniame 
pasaulyje.

• Kauno monetų kalyklos.
• I^ndsbergio “Penki stulpai tur

gaus aikštėje” Toronte.
Nauji leidiniai.
Kultūrinė kronika.

nė pasenti, taip maždaug po ket
virčio šimtmečio iš naujo, jau 
šiapus kranto (žinoma, iš tos 
pusės žiūrint), vėl kilo balsų 
prieš buitinę mūsų rašliavą: ko 
gi jūs kapstotės, Pulgi, Mariau, 
Nele, Ale ir kiti panašūs, po tą 
apkerpėjusį Lietuvos kaimą ar 
miestelį! Ar ne turtingesnė, va, 
ši įvairiausių fizinių ir dvasi
nių galimybių šalis su gyvom 
ir lietuviškos plunksnos laukian- 
čiom visuotinėm problemom, ku- 
riosna nesunku įpinti ir kokią 
tautinę problemėlę?

Pranas Naujokaitis nepabūgo 
išakėtos dirvos, o tai ir rado 
naujesnę spragą, kitų dar be
veik nevaikščiotą. Jo tema nū
nai jau kaip ir istorinė: vieno 
kaimo istorija nuo 1918 ligi 1941 
metų. Du žemės dalijimai; tarp 
jų tik 18 metų, o koks didžiulis 
skirtumas, kuriuo paremta visa 
veikalo idėja!

Mūsuose beveik jau į tradici
ją įėjusi veikalo atomazga — 
bolševikiniai žmonių išvežimai 
— priklauso, aišku, prie kom
pozicinių silpnybių. Deja, ir šio 
konkurso daugumas veikalų sa
vo atomazgai šaukiasi bolševi
kų talkos, kuri tuo būdu neabe
jotinai yra suprastinusi dauge
lio mūsų romanų pabaigas. Ra
šytojai nueina lengviausiu keliu, 
nebenorėdami sukti galvos to
kiai intrigai supinti, kuriai at
megzti nereikėtų bolševikų inva
zijos. Kalbant apie premijuotą
jį romaną, tenka pasakyti, kad 
bolševikinis jojo trečdalis lite-1 
ratūriškai yra kaip tik silpniau-; 
sias, nors jame ir daugiau įvy
kių. Pirmosios veikalo pusės gy
venimas nors ir labiau statiškas, i 
tačiau toji rami užkampio kas
dienybė, tos žydinčios mūsų lais
vės dienos sudaro ryškesnį ir sa- 
vitesnį literatūrinį veidą.

(Nukelta į 2 psl.)

Šiemet sueina lygiai 700 me
tų, kai gimė dailininkas, kuris 

■ pradėjo mūsų Vakarų pasaulio 
jtapybos meno istoriją. XIII 
šimt. lygiagrečiai egzistavo dvi 

i skirtingos meno šakos. Viena 
buvo Sienoje, išsiskirianti savo 
bizantišku stiliumi, pasižyminti 
išvestomis linijomis auksiniame 
fone, vartojant tempera techni
ką. Antroji meno kryptis kles
tėjo Florencijoje, sekdama seno
sios Romos tradicijas, išryškin
dama realizmą, duodama natū-

Detalė iš “Kristaus gimimo“.Giotto

Trys karaliai garbina gfrnusj Kristų.Giotto

GIOTTO - DIDYSIS MENININKAS
i ■ -aHr

Keletas minčių jo sukakčiai paminėti

SAULĖ J AUTOKAITĖ

ralių formų iliuziją, naudodama 
freskos techniką, piešiant ant 
šlapio plasterio. Tuo metu Sie
nos meno atstovas buvo Duccio 
di Buoninsegna (1268-1319), o 
Florencijos — Giotto di Bondo- 
ne, kuris meno istorijoje yra ži
nomas tiktai Giotto vardu.

apie

Biografiniai bruožai

Maža yra užsilikę žinių 
Giotto asmenį. Žinoma, kad jis 
gimė 1266 m. Vespignane, neto
li Florencijos, kaimiečių šeimo
je. Vaikystėje piemenavo, jau
nystėje mokinosi pas florentie- 
tį dailininką Cimabue, buvo dai
lininkas, skulptorius ir architek
tas. Cimabue, pasiėmęs Giotto 
su savimi, išvyko į Asyžių atlik
ti projektą naujosios Šv. Pran
ciškaus bažnyčios. Giotto tada 
anoje bažnyčioje nutapė eil; 
freskų iš Šv. Pranciškaus gyve
nimo. Iš Asyžiaus nuvykęs į Ro
mą, sukūrė mozaiką “Kristus 
gelbsti bangosna grimztantį Šv 
Petrą”. Paduvos turtuolio Enri- 
co Scrovegni pakviestas, Merge
lės Marijos apreiškimo garbei 
pastatytoje koplyčioje, vadina
moj Arena, Giotto nutapė sce
nas iš Marijos ir Kristaus gy
venimo. Antrąjį iš šv. Pranciš
kaus gyvenimo ciklą sukūrė 
Florencijos bažnyčioje Santa 
Croce. Giotto 1334 m buvo pa
skirtas vyriausiuoju prižiūrėto
ju Florencijos bažnyčios meno 
dirbtuvės. Tai pirmas dailinin
kas, užėmęs tokią vietą. Giotto 
mirė 1337 m. Florencijoje. Ten 
yra ir palaidotas.

Nors anais laikais menininkas 
nepasirašydavo savo pavardės

-

• •

tada 
taip,

ant meno kūrinio, nes jis 
buvo žmonių vertinamas 
kaip šiandien vertinamas geras 
amatininkas, tačiau Giotto sa
vo laiku jau buvo garsus, ir Flo
rencijos gyventojai juo didžia
vosi, juo domėjosi, kalbėjo apie 
jį, kas anuo laiku dar nebuvo 
įprasta. Ir tuo Giotto atvertė 
taipgi naują lapą meno istorijo
je, išryškindamas menininką, 
kaip individą. Su šiuo florentie- 
čiu tapytoju jau ir prasidėjo di
džiųjų menininkų istorija.

Giotto meno bruožai
Giotto buvo pirmasis italų dai

lininkas, kuris padarė tokią di
delę revoliuciją tapybos mene. 
Jis pirmasis sulaužė sušalusį bi
zantiškąjį stilių. Nors jo kūri- 

(Nukelta į 2 psl.) 

..*41
, <■ .į

■

Bėgimas EgiptanGiotto

Nėra jokios abejonės, kad 
pirmųjų žmonių gyvenime pra
sidėjo nauja era, kai buvo at
rasta ugnis. Dėl to graikų mi
tologijoje buvo sukurta Prome- 
tėjaus legenda, ir pats Prome
tėjus laikytas didvyriu — ti
tanu. Kadaise, kai Zeusas nu
baudė žmones, atimdamas 
jiems ugnį, Prometėjus ją pa
vogęs iš dangaus ir vėl atne
šęs į žemę. Už tai Zeusas ir 
jį žiauriai nubaudęs: prikalęs 
prie uolos Kaukaze, o erelis 
kasdien draskydavęs jo kūną. 
Prometėjus visais laikais bu
vo kenčiančios žmonijos gera
dario simboliu.

Prometėjaus geradario le
genda buvo tolima atšvaistė ki
to žmonijos geradario — Kris
taus, kuris Tėvo nubaustai 
žmonijai paaukojo pats save, 
gimdamas žmogumi, kad išgel
bėtų kenčiančią žmoniją. Nuo 
jo gimimo prasidėjo tikrai nau
ja era žmonijos gyvenime.

Kristus savo pasirodymą šio
je žemėje atžymėjo taikos ir 
ramybės ženklu. “Ramybė že
mėje geros valios žmonėms”. 
Tai turėjo būti naujojo Prome
tėjaus ugnis (“Aš atėjau ug
nies siųsti į žemę”), ne degi
nanti, bet šildanti, burianti 
prie židinio asmenis, šeimas ir 
tautas.

Išoriniame Kalėdų šventės 
blizgėjime paprastai įžiūrimas 
tik džiaugsmo pradas, bet iš 
tikrųjų džiaugsmas yra tik vi
dinės ramybės išdava. Gal šis 
ramybės momentas pamiršta
mas dėl to, kad kartais atrodo, 
jog ramybė yra nepasiekiamas 
idealas, o jo vietoje likusi tuš
tuma pasistengiama užpildyti 
vien išoriniais, tariamo džiaugs 
mo surogatais. Juk iš tikrųjų, 
Kristaus paskelbtoji ramybė, 
nors jau praėjo 1966 metai nuo 
to laiko, kai angelai ją pa
skelbė žmonėms, Kristui vos 
gimus, lieka vien svajonė. Štai 
ir per šias Kalėdas Vietname 
žvanga ginklai, žūsta jaunuo
liai. Ištisos tautos, o jų tarpe 
ir mūsų tėvynė, dejuoja komu
nizmo vergijoje, gyvendamos 
ne ramybėje, bet nuolatinėje 
baimėje, skausme, varge. O tai 

dėl to, kad ne visi jaučia ir iš
gyvena Kalėdų šventės nešamą 
ramybę. Bedieviškajam komu
nizmui, skelbiant kovą religijai, 
Kristaus gimimas kelia vien 
neapykantos ir keršto jaus
mus, lyg anam Erodui, kuriam 
Kristaus gimimas vien tik bai
mės ir pykčio jausmus sužadi
no. Komunizmas nekenčia ra
mybės, jis kursto neramumus, 
kelia nesantaikas, kiršina indi
vidus ir nustato visuomenės 
grupes viena prieš kitą, reng
damas kelią tarptautiniams 
konfliktams. Tokiems Kalėdų 
ramybė kelia vien nerimą.

Taika, ramybė, gerbūvis ir 
laimė yra pažadėta tik “geros 
valios žmonėms”. O geroji va
lia pasireiškia Dievo ir artimo 
meilės įsakymų vykdymu. Kur 
to nėra, lieka vien griovimas, 
nesantaika, neapykanta. Dievą 
praradęs žmogus, turi prarasti 
ir ramybę, suklupti ant griuvė
sių, sunykti savo menkume.

Prieš metus užsibaigęs vi
suotinis Bažnyčios susirinki
mas, daug svarstęs ir ieškojęs 
būdų, kaip pasaulyje įgyven
dinti Kristaus skelbtąją ramy
bę, nerado kito kelio, kaip tik 
atkreipti žmonijos akis į patį 
ramybės davėją — Kristų, sta
tant jį visa ko centre, pavedant 
jam tiek privatų kiekvieno gy
venimą, tiek viešąjį. Kai klai
da aptemdo protus, reikia grįž
ti prie tiesos, kuri yra viena 
ir nekintama. Jei jos nesilaiko
ma, jei ja abejojama, darosi 
dar didesnis sąmyšis ir nera
mumas. Tai galima pastebėti ir 
šiuo posusirinkiminiu metu, 
ka la pradėta amžinųjų tiesų 
dė miai savaip interpretuoti ir 
sa >ąją tiesą skelbti. Pavojus 
pasimesti klystkeliuose kyla iš 
to, kad melo apaštalai vilioja 
savosios tiesos, savaip supras
tos taikos, sugyvenimo, kola
boravimo šūkiais.

Kadangi pasaulyje tiek daug 
yra dar neapykantos, nešan
čios kančias visiems, Bažnyčios 
susirinkimas pakvietė grįžti 
prie meilės. Nenustebkime tad 
ir nesmerkime įvairių pastan
gų suartėti, kalbėtis įvairioms 
krikščionių bendruomenėms, 
pavieniams jų nariams taip 
vadinamuose dialoguose. Jei 
tik jie bus pagrįsti meilės, su
pratimo, nuoširdumo dvasia, vi
sa tai gali atnešti daugiau ra
mybės žmonių santykiuose.

Pagaliau praktiškas meilės 
įstatymo vykdymas. Kai alka
ni ir nuskurę stovinėja prie 
margai papuoštų liuksusinių 
vitrinų, kur išdėstytos kalėdi
nės prekės, kai iš vienos pusės 
matoma prabanga, išlepimas ir 
išsigimimas, o iš antros — ne
priteklius ir skurdas, tada ra
mybės negali būti. Reikia, kad 
ir socialinis gyvenimas būtų 
perimtas Kristaus meilės dva
sia.

Jei pažvelgsime į savąją lie
tuviškąją aplinką, tuoj paste
bėsime, kad ir čia kai kur 
trūksta tikrajai ramybei sąly
gų. Daug kur pasigendame tik
rosios artimo meilės savitarpio 
santykiuose. Tautos tragedija

(Nukelta į 2 psl.)
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REQUIEM MIŠKO BROLIAMS
Algirdo Landsbergio partizaninės temos drama

Algirdas Landsbergis, PENKI 
STULPAI TURGAUS AIKŠTĖJE. 
Drama. Išleido Santara-Šviesa Al
gimanto Mackaus vardo knygų lei
dimo fondo lėšomis, 1966 m. Chica
goje. Viršelis Alg. Kurausko. Kny
ga 83 psl. 7% x 5*4 inč. formato, 
kaina $2.00, gaunama "Drauge".

Juos, nušautus, visada suguldy
davo turgaus aikštėje.

Ar nueis ji pažiūrėti?
Vaikai nežino... Jis, Vincukas, 

irgi...
Kiekvienų kartą, kai juos su

guldydavo turgaus aikštėje, ji at
eidavo, nuleidus ant kaktos ska
relę, ateidavo j veidus pažiūrėti. 
Ji nesityčiodavo iš negyvų, ir 
akys keršto ugnele neužsidegdavo. 
Jinai ieškojo visą laiką. Ieškojo 
Bernotų Antanp. Jei būtų jį su
radusi, daugiau nebūtų ėjusi j tur
gaus aikštę. Niekada.

Dabar, Vincuko paprašyta, ji 
turėjo eiti ieškoti vyro mėlynu 
švarku.

Kaip to, pakeleivingo?
Kurs gerti buvo užėjęs?
Ar mažai pasaulyje vienodų 

švarkų? ir rudų, ir juodų, ir mė
lynų?

Ar mažai vienodų spalvų pa
saulyje?

Jų buvo daug šį kartą. Kelios 
eilės. Ir mėlynąjį švarką ji iš kar
to pamatė. Ji nebežiūrėjo į kitus, 
kaip Visada. Ji nubėgo, pasilenkė 
prie mėlyno švarko ir pamatė 
pilkas akis, kurių niekas neuž- 
spaudė. Pilkos akys žiūrėjo į ją 
šaltu stikliniu blizgėjimu.

Juk tiek daug pasaulyje spalvų. 
Kodėl tiek mažai spalvų pa

saulyje?

I Metas ‘‘Ant ko laikosi pa
saulis”, Romanas-baladė, Vilnius. 
Vaga. 1965.

Po beveik dešimties metų dū
lėjimo rankraštyje, Algirdo 
Landsbergio drama “Penki stul
pai turgaus aikštėje*’ susilaukė 
spaustuvės dažo. Taip pasibaigė 
vienas kelionės į pasaulį tarps
nis, kurio pavadinimas dauge
liui žinomas, bet ne turinys.

Tiesa, laimėjusi 1957 m. Cle
velando dramos konkursą, A. 
Landsbergio pjesė buvo tuoj 
pat perkelta į sceną to miesto 
scenos mėgėjų pastangomis. Jų 
spektaklį matė ir Chicaga. Kaip 
prisimenam, buvo tąsyk kilusi 
ir kontroversija, jei taip galima 
pavadinti erzelį, kada užbaubia 
banda prokurorų ir užtrenkia 
vieną antrą prieštaraujantį bal- 
selytį. šiuo atveju — V. Mariū- 
no ir Aloyzo Barono.

Nežinau, galėjo, žinoma, būti 
ir kitų, grynai techniškų kliu
vinių, kaip, sakysim, aklo kon
kurso nuostatų vykdymo, bet, 
gal būt, šis “visuomenės” prie
šiškumas irgi prisidėjo prie to, 
kad neskubėta rankraščio at
spausdinti.

, Šiame numery:
F

• Lapa* užverčiamaf! ne poilsiui.
• Reguiem miško broliams.
• Kur praeitis ir dabartis saugo

ma ateičiai.
• Lituanistikos dirvonus pajudinus.
• Mirgos Pakalniškytės eilėraščiai.
• Pora primirštų sukakčių.
• Bruckbergerio “Jėzaus Kristaus 

istorija”.
• “69” meno galerija ir dailės stu

dija Chicagoje.
• Drama, atgaivinanti žmoniškumų.
• Prof. Eduardas Volteris.
• Sukaktuvinė rožių puokštė.
• Spygliai ir dygliai.

VYTAUTAS A. JONYNAS

Kiekvienu atveju, išverstu į 
anglų kalbą Landsbergio veika
lu susidomėjo čiabuviai. Jei 
“Penkis stulpus” galima būtų 
pavadinti (kaip siūlo straipsnio 
antraštė) “Reųuiem miško bro
liams”, tai šis Reųuiem, jau ku
ris laikas atliekamas svetimose 
salėse, kitataučių kiek ponų-ko- 
kie-jie-gražūs, kosmopolitinei 
publikai. Ją suvaidino amerikie
čiai New Yorke bei Chicagoj. 
Šių metų pabaigoje ją statė pus
tuštėj Toronto “Library Theat
re” salėj neokanadiečių-pabal- 
tiečių rinktinė.

Svetur gyvenantiems lieka 
vien stebėti nuo saugaus kran
to, kaip galinėjas su gamtos ele
mentais tas mažas lietuviškos 
dramaturgijos laiviūkštis, iš
plaukęs į tarptautinius vande
nis. Jei, iš viso, kova sekama. 
Tarp mūšį kalbant, argi gali 
dramaturgo laimėjimas suteik
ti tą tyrą, apvalų, metafizinį 
džiaugsmą, kaip kad švariai 
įtrenktas krepšin kamuolys 
Perthe ar Adelaidėj ?

Tik nedaugeliui “Library 
Theatre” salės vardas blogą me
nantis, Nejau pirmo lietuvio iš
eivio dramaturgo užmojis ap-

juost rutulį, visur randant sve
tingą prieglobstį, baigsis tuo, 
kad aplamdytas bangų ir ap
kartęs nuo vėjų sąmokslų, jis 
baigs savo odisėją “Lesedramų” 
užmaršties įlankoj?

Kaip 'bebūtumėm įsitikinę, 
kad ir knygos formoj Landsber
gio drama suteikia gilų estetinį 
pergyvenimą, būtų apmaudu, jei 
ją ištiktų tokia nepelnyta, skau
di dalia.

Ir ne todėl, kad jaustumėmės 
praradę gerą propagandinės ko
vos ginklą, karo žirgą. Kaip ži
nom, veikalas vaizduoja vieną 
partizaninės Golgotos staciją. 
Natūralu, jog mums norisi, kad 
pasaulis sužinotų apie šiurpius, 
neretai brolžudiškus pokario 
laikotarpio Lietuvoj įvykius. Tą 
šimtmečio gėdą, kada miško bro
lių kūnai buvo pametami tur
gaus aikštėje. Natūralu taip pat, 
kad išeivis skaitytojas lauktų 
iš savo rašytojo, jog atkirtyje 
tendencingiems anapus rašan
čiųjų vaizdavimams, veikalas 
apie tuos įvykius skambėtų 
marseljete, skelbiančia neapy
kantos pavergėjams priesaiką.

Bet šių stipresnių už mus 
jausmų ir kartėlio poveikyje ne
retai užmirštam, kad propagan
dinis menas vis vien liks puoš
mena, nežiūrint iš kokios dirb
tuvėlės bebūtų išėjęs. Daug ta
lentingų rašytojų yra bandę su
kurti paskutinio karo verpetų 
pjeses apie rezistentus. Ir su

klupo. Jau šiandien jos nuvilia 
skaitytoją savo kartotiniais per
sonažais, schematiškunlu, verks 
mingumu ir retoriška patetika. 
Ar nedidesnis pavojus prarasti 
proporcijų nuovoką išeiviui ra
šytojui, pasirinkusiam tematika 
savojo krašto pogrindžio didy
bę.

Meno kūrinio paskirtis nėra 
teisti, mokyti, moralizuoti, bet 
vaizduoti. Pristatyti reginį, ku
ris iššauktų kuo intensyvesnį 
estetinį išgyvenimą. Prabilda
mas į plačią skaitytojo pojūčių 
skalę, jo pasąmonės labirintus, 
keldamas nuostabą, išgąstį, 
džiaugsmą, liūdesį...

Kaip sakėm, “Penkių stulpų” 
premjeros lietuvių kalba proga 
buvo mesti autoriui priekaištai, 
kad jis neminįs veikale Lietu
vos vardo, kad kliniškų šaltu
mu klostąs kankinių už laisvę 
žaizdų tvarsčius, rodydamas 
juos veikiau kaip žmones, nei 
didvyrius. Ši reakcija supranta
ma. Ji privalėjo ištikti žiūrovą, 
atėjusį salėn su lūkesčiu “su
stiprėt dvasioj” (ar gerai išsi
verkti ir atsidūrusį akistaton 
su meno kuriniu, kuriame auto
rius neketina išnaudot., kanali- 
zuot laukiama linkme jo emo
cinės pakrovos. Priešingai, nuo 
pat pirmos scenos (kada Pasa
kotojas, tas perdilęs anglosak
sas profesorius, įteikia paeiliui 
veikėjams peilį) perspėja žiūro
vą, kad didvyriškumo cheminė 
sudėtis kažkur už milijono švie
sos metų nuo holivūdinės heroi
kos.

Pagaliau, ar reikalavimas, 
kad autorius uždegtų naujiems 
žygiams, stiprintų kovos dvasią 
ir tautinį budrumą, nėra obuo- 
lėliu, ne kažin kur nuriedėjusiu 
nuo marksistinės sovietinio rea
lizmo sampratos. Reikalauti jo 
iš jauno autoriaus, lygu vesti už 
rankutės muštaisiais keleliais.

A. Landsbergio laimėta todėl, 
kad jis išvengė utilitaristinio 
kipšo žabangų ir sprendė savo 
meninį uždavinį, ieškodamas vi
dinės tiesos, ne sceninio efektin
gumo. Kaip tai buvo sunku, 
kaip giliai įsigraužę mumyse po
linkio į tezinį teatrą rūdys, ga- 
Zima spręsti iš to, kad net ir da
bartinėj versijoj yra likę dis
kutuotinų dalykų, kaip kad pvz. 
berniuko įvedimas. Arba veika
lo pabaiga, kada, laikantis so
cialistinio realizmo kanonų,

Chicagos “Community Theatre" prieš kelerius metus statytų Lands
bergio "Penkii.i stulpų turgaus aikštėje” scena: Tony Cece — Antanas 
ir Barbara Dornbre — Gražina, Nuotr. Paul Hansen

EI Greco (ispanas, 1531-1614) šventoji šeima
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taip lengvai griebiamasi kovą 
įprasminančio “happy end”.

A. Landsbergis braukė šalin 
tą "deja vu” (kažkur matyta). 
Jei jo Reųuiem praskamba gir
dėtų muzikinių temų parafra
zės, tai jos yra amžinosios, so- 
foklinės (Antigonos) temos.

MOTINA. Mirtin, vaikeli, tu 
eini Mirtin. Mirtis viską užbai
gia.

GENE. Niekas niekad nesi
baigia.

Meistriškai pakartodamas 
motyvą, praskambėjusį pirmo 
veiksmo gale, trečiojo pask. 
veiksmo pabaigoj, autorius su
geba subtiliai pasakyti žiūro
vui veikalo pagrindinę mintį, 
kad visad kažkur rasis žmonių, 
kurie kovos prieš smurtą, kad 
visad rasis, kas tęsia jų žygį, 
nes bus pajėgūs mylėt.

■ “Penki stulpai” įmantriai or- 
kestruotas kūrinys. Užtat klau
sytis jo, vaidinamo mėgėjų, to
lygu laukti, kad pianistas atlik
tų Šopeną su kumštinėm pirš
tinėm. Tektų pažymėti šia pro
ga, jog toji aplinkybė, kad pje

sė užgaišo rankraštyje, gal būt, 
sayaip išėjo kūriniui į naudą. 
Jis perėjo per aerodinaminį “vė
jo tunelį”, kurį sudaro kiekvie
nas repeticinis darbas, pasita
rimai su režisierium, vaidmenų 
kūrėjais. Ne visos pataisos (ra
šančiajam teko skubotai per
skaityti ankstyvesnę veikalo 
versiją anglų kalba) sveikinti
nos. Taip, sakysim, Landsber
gis buvo suradęs tobulą sceninį 
efektą III veiksmo scenoj, kada 
tuoj po šūvių pasigirsdavo ar
monika. Žiūrovas jam pareng
tas, nes yra Jono replika: 
“Smuikas žiogams, klarnetas 
polkoms, bet armonika griebia 
už pačios širdies. Kai aš išgirs
tu armoniką, norom nenorom 
pradedu svajot”. Landsbergis 
dabar leidžia pasakotojui dekla
muoti tautosaką. Atseit, pakiša 
Šimonio iliustraciją.

Bet visumoj nesusidaro įspū
dis, kad bandomasis modelis 
būtų susilaukęs esminių struk
tūrinių pakeitimų. Nebent tai, 
kad giliau išryškintas Antano 
charakteris, akcentuojant jo 
saitus su praeitimi. Kaip skai
tant tada, taip ir dabar, šiam 
kupiname dramatinės įtampos 
veikale, didžiausią psichologinį 
efektą sukelia I veiksmas — 
dramos ekspozicija. Kietai su
kirčiuota, kino filmų scenarijų 
primenančia dinamiška scenų 
kaita, joje sukuriamas pilnas 
tikroviškumo dramos fonas ir 
keliais tvirtais pabraukimais 
užfiksuojami pagrindiniai cha
rakteriai.

Nekalbant apie paskiras nuo
stabias scenas, išlikusias atmin
ty, kaip kad Genės ir Antano 
arba Antano — Tardytojo susi
tikimo epizodus, nuo pat uždan
gos pakilimo skaitytojas jaučia 
Landsbergio pjesės pranašumą 
prieš kitus kūrinius, parašytus 
panašia tematika. Scenoj yra į 
gyvi žmonės. Ne oro pripūsti I 
operos solistai, ne pilą tiradas Į 
rezonieriai. Kiekvienas jų indi
vidualus. Valia skaitytojui iden
tifikuotis su savuoju. Rašančia
jam, sakysim, nuostabiausias

LAPAS UŽVERČIAMAS
NE POILSIUI

Kai koks nors didelis dar
bas baigiamas, paprastai links 
tama kvėptelėti, taip sakant, 
atsipūsti. Tokia nuotaika gali 
apimti ir mūsų ne vieną, už
verpiant paskutinį 1966 metų 
lapą. Kiekvienerius metus mes 
vis pergyvename, kaip tam 
tikrą mums skirto darbo eta
pą, kurį užbaigus, galima ir 
poilsiauti.

Ypač tokio poilsio užsitarna- 
vimas gali būti ramia sąžine 
sulygtas po 1966 meti) balan
so. Juk tai buvo ne vienu at
veju išskirtiniai metai mūsų 
čionykščiame kultūriniame ir 
visuomeniniame gyvenime. Pa
saulio lietuvių jaunimo kon
gresas, to paties jaunimo pa
saulinė stovykla ir dainų šven
tė juk tai buvo tokie mūsų kū
rybinės veiklos svarstyklių 
svarsčiai, kuriuos tik gerai or
ganizuota ir dar savo dvasioje 
neišblėsusi visuomenė tegali 
pakelti.

Tačiau kūrybiniame gyveni
mo sektoriuje kiekvienas poil
siavimas, kad ir po laimėjimo, 
yra stagnacija ir dar blogiau 
— žingsnis atgal. Net ir vienas 
po kito riedą metai pačioje 
kultūrinėje mūsų veiklos ir kū
rybos raidoje negali būti koks 
nors uždaras tam tikro saiko 
vienetas. Todėl nei mūsų gro
žinei literatūrai, nei mūsų me
nui ar mokslui bepasibaigią ir 
beprasidedą nauji metai nėra 
kokia nors riba, kokia nors 
kliūtis, prie kurios sustojus, 
reikėtų ilgai galvoti ir tik po 
to vėl ko nors griebtis. Po 
kiekvienerių metų šitaip poil
siaujant, galima laiko tėkmės 
niekada taip ir neprisivyti.

Stabtelėjimo minutė tegali 
būti tik tokio ilgumo, kiek rei
kia žvilgsniui atgal į praėju
sius metus, dar kartą pasi
džiaugiant laimėjimais ir ypač 
įsidėmint tuos kluptelėjimus, 
kurių ateityje reikėtų vengti.

Nenorėtume čia pakartoti
nai suminėti ir įvertinti visas 
1966 metais išleistas mūsų 

yra Jonas (neabejotina aliuzija 
į bendravardį apaštalą), kurio 
vaidmens augimas scenoj itin 
nuoseklus, dinamiškas.

Landsbergiui žinomas bodėji
masis užkankintu realistiniu 
laiko ir vietos kolorito piešimu. 
Ir čia jis labai nuosaikiai už-

Landsbergio knygos viršelis, pieštas 
Alg. Kurausko.

knygas, visus koncertus bei 
meno parodas. Metų bėgyje 
Kultūrinio Draugo puslapiuose 
tai buvo padaryta. Ir pasiliko 
bendras įspūdis, kad 1966 me
tai nebuvo mūsų kūrybinio pa
vargimo metai, kad jie vienu, 
antru šviesiu ir nauju bruožu 
pralenkė net ankstesniuosius.

Pats džiugiausias šio, Jau
nimo metais pavadinto, laiko
tarpio bruožas, mūsų manymu, 
buvo gyvesnis lietuviškojo jau
nimo subruzdimas, kiek tai lie
čia paties jaunimo angažavi
mąsi kūrybai ir jo dėmesį lie
tuviškojo kultūrinio gyvenimo 
apraiškoms, pradedant “Lo
kio” operos pastatymu Jauni
mo kongrese, literatūros vaka
rais stovyklose, jaunųjų stip
rėjimą ir naujų vardų pasiro
dymą plunksnos ir paletės 
draugystėje.

O kad mūsų visas kultūri
nis gyvenimas dar yra pakan
kamai gyvas ir kritiškai pats 
sau reiklus, rodo ir ryšium su 
Jaunimo kongresu Chicagoje 
ir Religiniu kongresu Wa- 
shingtone spaudoje užsimezgę 
pokalbiai. Puikiai žinome, kaip 
yra sunku, ynač kultūrinėje 
veikloje, pasiekti tobulumo. 
Todėl nenuostabu, kad spragų 
buvo rasta ir reikiamo balan
so pasigesta abiejų kongresų 
kultūrinio sektoriaus planavi
me ir susidariusios situacijos 
improvizaciniame sprendime. 
Dialoge tarp kultūrininkų ir 
visuomenininkų išryškėjo vie
nų labiau principinis žvilgsnis 
į problemą, o antrų labiau val
dininkiškas klausimo sprendi
mas. Šita patirtis gali būti la
bai naudinga panašiais atve
jais ateityje.

Tad 1966-tieji metai mūsų 
kultūriniuos užmojuos tenepa- 
silieka kaip visiškai tobulai at
liktas darbas, po kurio galėtu
me ramia sąžine poilsiauti, bet 
tik kaip vienas visos mūsų 
veiklos mostas, po kurio tuoj 
pat užsimojama naujam.

k. br.

brėžtas. “Penkių stulpų” veiks
mas vyksta kažkur “mediniuose 
šiaurės kaimuos". Tvirtintu- 
mėm, kad šis atsisakymas tiks
liai lokalizuoti (ir gal net ro- 
mantizuoti) — absoliučiai pasi
teisina. Partizanų bunkeris įgau
na milžinkapio dimensijas ne 
vien todėl, kad Landsbergis su
geba įtikinti skaitytoją dekora
cijų tikroviškumu, bet todėl, 
"kad sugeba sukurti nuotaiką, 
priartindamas užuomazgą prie 
pat kulminacinio taško ribos.

Sunku pasakyti, kiek įtakos 
yra turėjęs autoriui E. Heming- 
way’aus romanas “For Whom 
the Bell Tolis”, bet esama situ
acinio panašumo tarp abiejų 
knygų. Kaip vienur, taip kitur 
priešo užnugary veikiantieji par
tizanai yra “desperadoes”, mir
tininkai, slopstą nuo artėjančios 
mirties tvaiko.

Žengti į ją kiekvienas turi ras
ti savo taką. Savotiškai mirtis 
jiems yra išsilaisvinimu, kurio 
širdies gelmėje jie trokšta. Kaip

(Nukelta į 2 psl.)


