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LIETUVIO MEILE ŽEMEI, 
DARBUI IR GYVENIMUI

POKALBIS LITERATŪRINĖMIS TEMOMIS SU ŠIEMETINIU 
“DRAUGO” ROMANŲ KONKURSO LAIMĖTOJU 

PRANU NAUJOKAIČIU

NAUJIEJI METAI KULTŪROS 
ŽENKLE

Vos tik paaiškėjus, kad 
Draugo” šešioliktojo romanų 

konkurso laimėtojas yra rašy
tojas Pranas Naujokaitis, tuoj 
pat teko jį užkalbinti, patei
kiant visą eilę klausimų, susie
tų su jo paties pastarąja kūry
ba ir su visa nūdienine litera
tūros situacija aplamai. Tad 
čia ano pokalbio mintimis pasi
daliname ir su skaitytojais.

— Kuri tema ir kurie jos pie
šimo brūkšniai yra akcentuoja
mi Jūsų “Draugo” romano kon
kursą laimėjusiame veikale?

— Pažangus Suvalkijos kaimo 
paveikslas, įdėtas į rėmus kin- 
tančjos, dinamiškos laiko tėk
mės, prasidėjusios nepriklauso
mybės išvakarėse ir pasibaigu
sios jos praracfime. Pirmauja 
sveikosios, kūrybinės kaimo jė
gos. Stipresniais šviesos pluoš
tais apšviečiama lietuvio meilė 
žemei, meilė darbui, meilė gy
venimui. įvykių centre stovi 
naujakurio savanorio - kūrėjo 
sodyba, jo darbai, troškimai, 
rūpesčiai, vargai, viltys ir pra
radimai.

— Kada ir kaip atėjo Jums 
šitokia romano idėja ir koks bu
vo pirmasis paskatas sėstis ir 
rašyti?

— Gal daugiau negu dešimtį 
metų šio romano tema nedavė 
man ramybės. Nešiojausi ją gal
voje ir širdyje. Jaučiau pareigą 
apie tai rašyti. Net anksčiau už 
“Upelius...” Stipresni paskatai 
vertė pradėti "Upelius”, paskui, 
lyg atvangos išsidainavimas, įsi
terpė “Įlūžę tiltai”, greta susi
rinko poezijos du rinkinėliai, 
knygelė jaunimui... Ir vis tai 
tomis laiko nuotrupomis, tais 
iš poilsio pasivogtais savaitga
liais. Ir vis dar atidėliojau, bi
jodamas temos svorio. Bet kai 
atėjo mano amžiaus šešiasde
šimti metai, lyg išsigandau ir 
tariau: dabar — kad nebūtų 
per vėlu. Ir taip per dvejus me
tus, vagiant savaitgalių poilsį, 
atsirado “Žydinčios dienos”: pir 
maišiais metais — pirmoji re
dakcija, netobula, spraguota, 
neišbaigta; antraisiais — jau 
pats kūrinys, beveik iš naujo 
perkuriant pirmosios redakcijos 
puslapius. Visada būna mano 
toks kūrybos procesas. Jei rei
kėtų rašyti ranka, gal niekada 
to proceso nesugebėčiau įveikti. 
Rašymas mašinėle beveik spėja 
lėkti su vaizdų ir minčių dina
mika... Bet kai užbaigi, niekada

Šiame numery:
• Ndujieji metai kultūros 

ženkle.
• Pokalbis su rašytoju Pra

nu Naujokaičiu.
• Žvilgsnis j kultūros gyve

nimą Miunchene žiemos 
mėnesiais.

• Kalėdinė dovana (feljeto
nas).

• Fiordų šalis (kelionių apy
braiža).

• Leonas Urbonas apie New 
Yorko meno pasaulį. 

nesi pilnai patenkintas, nes kū
rinys vidaus vizijoje visada yra 
šviesesnis, tobulesnis.

— Kodėl rinktasi tema iš pra
eities ir iš įvykių tėvynėje, o 
ne iš čionykščio gyvenimo, iš 
mūsų dabarties?

Lygiai vertinu temas iš arti 
ir iš toli — laiko ir vietos at
žvilgiu tą tolumą suprantant. 
Vyresniosios kartos autoriui vis 
dėlto daug gilesnė sietuva, ne- 
išdžiūstantis kūrybos šaltinis 
yra ir pasiliks tėvynė. Tai sti
chija, į kurios gelmes ir platu
mas yra įaugusi kūrėjo siela. 
Čionykštis dabarties mūsų gy
venimas yra gana ribotas. 
Problemų, tiesa, turime daug, 
bet aplinkumos gelmės kūrėjui 
daugiau ar mažiau yra svetimos. 
Jas gali pažinti, bet į jas įaug
ti beveik neįmanoma. Susiduriu 
gana dažnai su šiuo klausimu, 
ir man tai yra problema. Kalbė
damas apie “Žydinčias dienas”, 
galiu prisipažinti, kad vaizduo
jamo gyvenimo sūkuryje pats 
sukausi ne tik stebėtojo vaid
menyje. Vaizduojamo gyvenimo 
paveikslas šiandien jau priklau
so istorijai. Jis nebesugrįš ir jau 
niekados tokiomis formomis ne
pasikartos. Man ir rūpėjo to ne
besugrįžtančio gyvenimo spal
vas, įvykius, idėjas, siekimus ir 
žmones grožinės literatūros kū
rinyje užfiksuoti ir lyg iš nau
jo atskleisti to gyvenimo nema
čiusiems. Suprantama, kad tai 
ne visa Nepriklausoma Lietuva, 
net ne visas Lietuvos kaimas. 
Tai tik pažangaus Suvalkijos 
kaimo dalelė. Bet toji dalelė 
švietė man kūrybos metu, gal 
ji švies ir skaitytojui.

— Kaip vertinate aplamai nū
dieninę lietuvių literatūros pro
zą šiapus ir anapus geležinės 
uždangos, kuriuos rašytojus ir 
kuriuos jų veikalus ypač iš- 
skirtnmėte?

— Lyginti anapus geležinės 
uždangos lietuvių rašytojų ku
riamą grožinę prozą su laisvo
jo pasaulio lietuvių rašytojų 
kūriniais yra netikslu, nes ten 
partijos varžtai literatūrai su
riša rašytojo rankas, paraližuo- 
ja liežuvį ir mintį, pakerpa 
sparnus. Rašytojas J. Gliaudą 
savo išsamiu straipsniu apie so
cialistinį realizmą tai įtikinamai 
parodė (Antroji Pradalgė). Ta
lentų ten esama, bet laisvės ne
buvimas nužudo kūrybos dai
gus. Kalbėdamas apie laisvojo 
pasaulio lietuvių grožinę prozą, 
negaliu būti toks pesimistas, 
kaip chemijos daktaras K. Keb
lys, turįs gabumų ir literatūro
je. Ne vieta čia polemizuoti, bet 
mano vaizdas daug šviesesnis. 
Romano raidoje padaryta dide
lė pažanga — ir tematikos, ir 
kompozicijos, ir problemų bei 
charakterių atžvilgiu. Gal kiek 
pamiršta novelė, taip gražiai 
pražydusi dar laisvoje Lietuvo
je. Vardais minėti nenorėčiau, 
kuriuos autorius vertinu labiau, 
kuriuos mažiau. Įpratau kad ir 
silpnesniame kūrinyje ieškoti 
laimėjimų, o ne tiek sustoti ties 
trūkumais. Dėl to ir mūsų gro
žinėje prozoje randu daug gra
žių, vertingų dalykų. O iki to-

Rašytojas Pranas Naujokaitis, šešioliktojo “Draugo” romano konkurso laimėtojas, praėjusios vasaros 
metu rašo premija atžymėtąsias “Žydinčias dienas”. Nuotr. Ged. Naujokaičio

bulumo kartais ir pasaulinio 
garso kūriniai ne pilnai pakyla. 
Yra žinoma, kad genijai tik keli 
pasirodo per šimtmetį, imant 
net pasaulio mastu. O mes, be
vertindami savo kūrėjus, jų kū
rinių trūkumus kartais taip pa
brėžiame, kad iš kūrėjo nieko 
nelieka. Susilaikydamas nuo 
vertinimo, prisipažinsiu, kad iš 
mūsų grožinės prozos kūrėjų 
man labiausiai patinka J. Jan
kus, V. Ramonas, A. Vaičiulai
tis, J. Kralikauskas, o iš poetų 
— L. Andriekus, K. Bradūnas, 
B. Brazdžionis, J. Aistis.

— Kaip žinome, nesate sveti
mas ir poezijai. Kaip Jums at
rodo visa pokarinė lietuvių po
ezijos raida, kokia jos dabartis 
ir kokios viltys ateičiai čia ir 
tėvynėje?

— Mūsų naujoji poezija labai 
sumodernėjo. Ypač išviršinės 
formos atžvilgiu. Laisvai ban
guojantis ritmas, nesuvaržytas 
posmų ir rimų, labai tinka nuo
taikų subtilumui išreikšti. Jau 
laisvės laikais Lietuvoje lyrikos 
žanras buvo toliausiai pažengęs 
tobulumo laiptais. Ir svetimame 
pasaulyje klajojant, nenusmuk
ta, bet išsilaikoma ar net kyla
ma. Tačiau lyrika dėl savo for

Naujųjų Metų rytą prie Jaunimo centro, Chicagoje. Pirmasis pilietis: "Kaip jis tiek ir pakelia?" 
Antrasis pilietis: "Tikriausiai mažasis turi būti lietuvių kilmės”. Piešinys Vai Ramonio

mos subtilumo ir nuotaikų bei 
Į idėjų asmeniškumo vis labiau ir 
labiau darosi iš inktųjų poezi
jos mėgėjų groiėjimosi objek
tu, atitrūksta nuę masės skai
tytojų, kai tuo tarpu romanas 
randa kelią į platesnę visuome
nę. Tačiau pavergtoje tėvynėje 
lyrikai yra kiek sunkiau uždė
ti partinius varžtus. Tokios 
žmogaus emocijų sritys, kaip 
gamtos grožis, meilė, gyvenimo 
slinkimas iš jaunystės į senat
vę yra tokios bendrosios žmo
gaus dvasios sritys, kad čia 
kūrėjas gali pasijusti bent re
liatyviai laisvas. Tokių šviesių 
kūrybos pragiedrulių ten jau 
esama.

— Ką pasakytumėte dėl viso 
mūsų literatūrinio gyvenimo 
raidos, knygų leidyklos, rašyto
jų prieauglio, skaitytojų dėme
sio savai lietuviškai knygai ir 
kokių “vaistų” siūlytumėte ne
gerovėms šalinti?

— Negerovių mūsų literatū
ros gyvenime esama gana daug. 
Knyga laikosi skaitytojais. Bet 
visi žinome, kad skaitytojai ma
žėja. Kai kas, save pateisinda
mas, kaltina rašytojus, kad jie 
neįdomias knygas rašą. Bet to
kių nuomonių reiškėjai dažniau

siai sprendimus daro knygų ne
skaitę. Ir ne visada juos galė
tume laikyti atbukusiais mate
rialistais. Knygą dovanų gavę, 
mielai perskaito ir net pasigro
ži, bet ieškoti 'knygos neieškos. 
Daugumoje gražių namų nėra 
nė knygoms lentynos. Tai iner
tiškumas, turįs gilesnį psicholo
ginį pagrindą. Jį galima būtų 
įveikti tik sutelktinėmis veik
los priemonėmis, platinimo va
jais, knygnešių žygiais. Graudi 
padėtis, kad daugelyje mažes
nių kolonijų nėra net spaudos 
kiosko, nėra žmogaus, kuris 
knygas platintų. Ir pati mūsų 
spauda dažnai nusikalsta litera
tūrai. Pakartotinai esu kreipęs 
dėmesį, kad mūsų laikraščiai li
teratūrinius įvykius nustumia į 
paskutinę vietą, net išėjusių 
knygų neparecenzuoja, kartais 
deda tendencingai suniekinan
čias recenzijas. Reikia šioje sri
tyje rimtų rekolekcijų! Lietu
viškų knygų klubai atlieka di
delius darbus. Bet kiek tų klu
bų mes turime? Kokia daugy
bė lietuvių nėra jokio klubo na
riais, taigi nėra nuolatiniai kny
gų ėmėjai! O labai svarbu, kad 
nauja knyga tiesiog ateitų į na
mus. šiandien ne pinigai sudaro 

(Nukelta į 2 psl.)

Jau netrumpoje pokario me
tų virtinėje, kai kurie jų įsi
rėžė mūsų atmintin kaip iš- 
skirtinesni iš kitų. Tai buvo 
vis sukaktuviniai kurio nors 
politinio ar kultūrinio fakto 
prasme. Kitų vėl nepamirštini 
bruožai buvo dainų ar tautinių 
šokių šventės, masiniai visuo
meniniai ar religiniai suvažia
vimai bei kongresai.

O koks bus ryškiausias 1967 
metų portreto bruožas? Kaip 
atrodo, istorija čia mums ko
kios ypatingos sukakties ne
pakiša. Negirdėti, kad ir vi
suomenininkai ar politikai ką 
nors planuotų mūsų bendruo
menės pasauline ar amerikine 
plotme. Tai negi 1967-tieji jau 
taip ir liks mūsuose pilkiausi 
iš pilkųjų?

O kodėl mes patys, neįtai- 
gojami nei istorinių datų, nei 
įprastų masinių susibūrimų, 
negalėtume 1967-tiems nubrėž
ti patį būdingąjį jų portreto 
bruožą. Tokį bruožą, kuris ir 
savo spalva ir savo prasme 
būtų ne trafareto kartojimas, 
bet šviežias ir išliekantis savo 
originalumu ir savo lūžtvine 
užmojo kryptimi.

Kaip jau buvo spaudoje mi
nėta, šiemet kaip tik gegu
žės mėnesio pabaigoje Chica
goje įvyks trečiasis Lietuvių 
kultūros kongresas. Laikant 
šį įvykį centriniu visoje lais
vojo pasaulio lietuvių veiklo
je 1967-taisiais metais, kodėl 
negalėtume viso mūsų šieme
tinio čionykščio bruzdėjimo pa
sukti labiau kultūrine krypti
mi. Jeigu praeityje kai ku
riems metams buvome net pri
segę specialias užvardinimų 
etiketes, kodėl-1967-tieji nega
lėtų būti kiekvienos organizaci
jos planuose ir kiekvieno lie
tuvio širdyje laikomi lietuvių 
kultūros metais.

Žinoma, toks formalus ar ne
formalus jų epitetas bus tuš
čias, jeigu jis nebus paremtas 
atitinkamais tiek bendruome
ninio gyvenimo, tiek kiekvieno 
asmeninio nusiteikimo bei kul
tūrinio darbo rezultatais. Vi
sam mūsų kultūriniam gyveni
mui šiuo metu reikia naujų 
impulsų, reikia visiems atsi
kreipti veidu į kultūrinį sek
torių bent tokiu visuotinumu, 
kaip tai buvo atlikta praėju
siais metais mūsų jaunimo ad
resu.

Konkrečiai kalbant, ką gi 
turėtume daryti, kad 1967- 
tieji būtų tikrai realūs ir at
mintini lietuviškosios kultūros 
metai?

Jau pats trečiasis Lietuvių 
kultūros kongresas turėtų bū
ti centrinė mūsų kultūrinio 
polėkio demonstracija, kurioje 
pajudintos ir išspręstos prob
lemos spinduliuotų ir į perife
rijas. Jeigu jau jokie kongre
sai neapsieina be banketų, ko
dėl šalia to Kultūros kongrese 
vieną dieną negalėtų būti ir 
tikrai reprezentacinio literatū
ros vakaro, kuriame būtų įteik 
ta ir didžioji, tradicinė Lietu
vių rašytojų draugijos premi
ja už geriausią 1966 metų gro
žinės literatūros knygą. Ir ko

dėl Kultūros kongreso ir šių 
kultūrinių metų proga šiai pre
mijai Lietuvių fondas negalė
tų savo 500 dol. duoklės pa
didinti iki 1,000 dolerių?

Puikus daiktas yra kasmeti
niai mūsų operos spektakliai 
Chicagoje. Tačiau kodėl nepa
bandyti šiais metais sukurti 
bent kelių panašaus lygio mu
zikinių įvykių, ir net nebūti
nai Chicagoje. Sakysime, per
nai labai puikiai tomis pačio
mis dienomis Chicagoje išsi
teko ir Dainų šventė ir Da
riaus Lapinsko opera “Lokys”. 
Šiemet gegužės pabaigoje gir
dėsime lietuviškąją "Gražinos” 
operą. Kaip būtų gera, kad po 
jos nereikėtų laukti vėl visų 
apvalių metų ligi kito pana
šaus muzikinio įvykio. Kodėl 
tad kada nors rudeniop ar me
tų pabaigoje negalima būtų 
suorganizuoti kad ir to paties 
Lapinsko naujų, modernių 
operų, kantatų ar oratorijų 
vakaro. O vėlgi lietuviškos re
liginės muzikos aukšto lygio 
koncertai būtų tikra atgaiva 
po to, kai ši ankstesnė tradi
cija pastaraisiais metais buvo 
kiek primiršta.

Metų kultūrinį svorį taipgi 
padidintų, jeigu juose išeitų 
jau keleri metai rengiama ir 
“Į laisvę” fondo leidžiama ke
lių autorių kolektyvinė kny
ga apie pastarojo dvidešimtme
čio laisvojo pasaulio lieutvių 
literatūią. Didelis indėlis bū
tų ir Čiurlionio monografija 
anglų kalba. Čia suminėtų po
būdžio knygų mums būtinai 
reikia, bet esamos leidyklos 
sunkiai prikalbinamos jas iš
leisti, bijant finansinės rizikos. 
Tokios situacijos akivaizdoje 
ir kultūrinio akcento metuose 
būtų gera, kad Lietuvių fon
das, skirstydamas savo pro
centus, išteklius neišmėtytų 
smulkiais į daugelį vietų, bet 
stambesne suma paremtų vie
ną kurį ilgiau išliekantį ir vi
suotinės reikšmės turintį lei
dinį.

Metai po metų vis kalba
ma ir rašoma apie literatūrinių 
plokštelių išleidimą, apie Do
nelaičio, A. Baranausko ir ki
tų mūsų klasikų josna įskai
tymą, apie visą seiiją gyvųjų 
mūsų rašytojų plokštelių. Kal
bama ir rašoma, bet reikalas 
vis nė kiek pirmyn nepasistū
mėją. O jo realizavimas, taipgi 
būtų gražus 1967 metų mūsų 
kultūrinės veiklos paminklas.

Atkreiptinas dėmesys dar į 
tai, jog pastaraisiais metais 
mūsuose yra įsimetusi gana ne 
maloni liga — per menkas dė
mesys lietuviškajai knygai. 
Būtų gražu, kad šiemet mū
sų bendruomeninės ir asmeni
nės pastangos būtų nukreiptos 
šiai epidemijai sustabdyti, kad 
būtų atrastas vaistas daugeliui 
pagyti iš to moderniojo šių 
laikų “lietuviškojo analfabe
tizmo”.

žodžiu, 1967 metų portretui 
kultūrinių bruožų ir jiems ati
tinkamų spalvų netrūksta. Tik 
ar jis bus toks nutapytas, pri
klauso jau nuo mūsų pačių.

"k. br.
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NEUŽSIKASKIM PATYS
SAVĘS
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kuris šimtmečiais 
katalikiškos lietuvių 
darbus Jungtinėse

Valeškos meno studijoj, Chicagoje, jau baigta Marųuette Parko lietuvių baž
nyčios išorinės sienos ir antroji mozaika. Čia viazdas iš viršaus į instaliacijai 
paruoštą mozaiką, susidedančią iš atskirų sekcijų. Sv, Kazimieras ant balto 
žirgo veda Lietuvos kariuomenę į pergalę. Plevėsuojančiose vėliavose Lietuvos 
herbas ir Gedimino stulpai.

Vaieskos meno studijoj apžiūrima mozaika — Šv. Kazimiero stebuklas prie 
Dauguvos, kuri netrukus bus įstatyta į Švč. Panelės Marijos Gimimo bažnyčios 
vakarų pusės lauko sieną. Prie mozaikos fragmento iš kairės į deš.: dail. A. 
Valeška, D. Mackuvienė, parapijos klebonas prelatas V. Cernauskas, dail. 
Bronė Jameikienė ir kanauninkas V. Zakarauskas. Nuotraukos P. Petručio

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA I 
XXXV t. Z — Žvirzdys, red. J. 
Girnius. Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla, 1966. 496 psl. in 8°.

DIDŽIĄJA ŽINIŲ RIETUVE SUKROVUS
Lietuvių Enciklopedijos XXXV tomą pasitinkant

Sulesiota — apdorota
Maždaug prieš keturiolika me

tų nedaug kas tikėjo, kad trem
tyje bei emigracijoje gyvenanti 
tautos dalis įstengs išleisti sa
vo enciklopediją, kurios sava
me krašte per dvidešimtmetį 
laisvės metų nė neįpusėjo, vos 
tik ketvirtin įtesėjo. Tada dau
gelis manė, kad tebus perspaus
dinta Lietuviškosios Enciklope
dijos išleistieji tomai, o gerų 
geriausia pridėtas vienas ar du. 
Pasirodė, kad su LE VTII-ju to
mu pasibaigė anksčiau leistoji, 
o ji nesustojo ir šiandien galime 
pasidžiaugti paskutiniuoju to
mu, išskyrus Lietuvai skirtąjį, 
kuris ruošiamas atskiro redak
toriaus (dr. V. Maciūno) ir pa
telkti visi šiam reikalingi bend
radarbiai; jis turįs pasirodyti 
1967 pavasarį. Vienu žodžiu, LE 
patelktųjų redaktorių užbaigta, 
sulesiota ir žinių rietuvė apdo
rota. Ne viskas čia pilnai gal 
sulasyta, ne viskas gal buvo pa
tenkinamai apdorota, joje šio 
ar to trūksta, bet darbas atlik
tas, ko nė laisvi padaryti ne
įstengėme.

Žodis ir Žemaičiai
šį LE tomą apžvelgti ten

ka pradėti žodžiu, nes 
voką būdinga žmogui 
tuviui, kuriam žodis 
į pačią žmoniškosios 
baigmę, būtent į paskutinę rai
dę. Ir žodį aptarė L. Dambriū- 
nas. Tam žodžiui priedurą tikė-

ta są- 
ir lie- 
nuteka 
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jimuose ir papročiuose parašė 
A. Mažiulis, iškeldamas, kaip 
lietuvis žodį saugojo ir įvykdy
davo, nežiūrint, kaip sunku tai 
būtų; dažnai ir mirtis lietuvio 
nuo pažado neatleisdavo, nes 
mirdamas žmogus įprašydavęs 
žodį tesėti. Toliau tas pat L. 
Dambriūnas aptaria žodžių da
rybą ir žodžių santykį sakiny
je. Visi šie trys L. Dambriūno 
straipsniai ne vienam bus nauji, 
o kartu praskleis bei leis su
prasti, kas yra pats žodis ir pa
ti žmogaus kalba. Žodį savaip 
dar pratęsia ir iškelia, tiesiog 
vainikuoja prof. A. Salys žo
dynu, kuriam LE skyrė visą 20 
psl. Šiame straipsnyje apžvel
giama žodynai ir jų žodžiai, ap
žvelgta ir kaip tas lietuviškas 
žodis, piktnaudojamas maskvi- 
niais naujadarais, būtent tokiais 
maskoliškais vertiniais, kokie 
lietuvių kalboj yra biauresnės 
piktžolės, nei seniau buvo len
kiškieji. Jis čia sumini tokias 
maskvines atmatas kaip buožė, 
buožiauti, pravaikštas, užaštrin
ti dėmesį, pavienininkas, aukš- 
tybinis namas, įsisavinti dir
vožemį, priešakinė moteris, ku
ri parašoma šalia priešakinės 
kiaulės, priešakinės kiaulinin- 
kės... Tik gaila, prof. A. Salys 
dar nepažymėjo, kad šiandien 
Lietuvoje dabar šis priešakinis 
turi ir labai neįprastas reikš
mes, pvz. priešakinis veikėjas 
(vagis) priešakinė išmintis 
(kvailystė), dabar jis priešaki
nis (sutrikusio proto ir psichiat
rinėje ligoninėje), priešakinis 
brolis (vagišius rusas), prieša
kinė komjaunuolė (iš Kazaksta- 
no grįžo nėščia arba ruso iš
prievartauta), priešakinis moks
las (propagandinė pasaka), prie 
šakinis (beždžionė, Marksas, 

'Engelsas, Leninas) ir t. t., o 
atgyvena reiškia visokią dory
bę, kultūrą, laimėjimus, laisvę 
ir pn. Taip pat šiame žodynų 
straipsnyje prof. A. Salys pla
čiai apžvelgė lietuvių žodynų 
raidą ir iliustruotas K. Sirvydo, 
P. Ruigio, Brodovskio, Poškos,
K. Būgos ir kt. žodynų virše
liais, ištisais jų puslapiais. To-

J. DŽIUGELIS

kios plačios ir geros žodynų ap
žvalgos iki šiol mes dar netu
rėjome. Taip pat prof. A. Sa
lys pabėrė ir kitus labai reikš
mingus kalbos ir istorijos dar
bus.
ir 

Jo zanavykai, žemaičiai 
Žygimantas nėra eilinis įna

Lino raižinysViktoras Petravičius

šas mūsų lituanistikai. Jei za
navykais gal dažniau domėsis 
dar tik kalbos žmogus, tai že
maičiais — kalbininkas ir isto
rikas, net istorikas daugiau, 
kaip kuris kitas. Prof. A. Sa
lys žemaitis, apie juos rašė ir 
disertaciją, kur nagrinėjo ne 
tiek kalbos, kiek jų istorijos 
klausimus. Pačiu reikšmingiau
siu prof. A. Salio darbu tenka 

laikyti Žygimanto vardą. Mūsų 
istorikai dažnai šį Kęstučio sū
nų rašė ir vadino Zigmantu, ne
išskiriant nė A. Šapokos red. 
Lietuvos istorijos. Pasirodo, 
kad jis prieš krikštą dėvėjo 
Žygimanto vardą, kuris jam ir 
liko. Tos išvados priėjo ne tik 
prof. A. Salys, bet ir prof. S. 
Sužiedėlis, kuris rašė šį Kęstu- 
taitį. Antra, Žygimanto vardas 
išlikęs dar šiandieninėse pavar- 
dėse, kaip Žygas, Žygelis, Žy
gaitis (iš čia ir Žygaičiai), o 
antrasis — Mantvydas, Vilman
tas ir t. t. Taip pat vardas 
vo žinomas ir prūsams.

bu-

Žygimantai ir Žalgiris
Lietuvos istorijai šiame tome 

daugiau medžiagos kaip kituo
se. Prof. Z. Ivinskis, taip pat 
pats žemaitis, visą istorinį svo
rį sudėjo į žemaičius, aprašė iš
keldamas jų kovas su Ordinu 
ir jų reikšmę Lietuvos valsty
bės raidoje bei likime. Straips
nis iliustruotas 1526 B. Wa- 
powskio žemėlapio dalimi. Se
nuosius žemaičius pratęsia at
skiri dar straipsniai: Žemaičių 
kunigų seminarija (P. Jatulis), 
Žemaičių vyskupija, jos sino
dai (R. Krasauskas). Žemaičių 
batalionas (K. Ališauskas), Že
maičių šaulių pirmasis batalio
nas (A. Pocius) ir Žemaičių stu
dentų S. Daukanto d-ja. Iš ki
tų prof. Z. Ivinskio straipsnių 
minėtini: Živibutas ir Žvilgotas. 
Pirmasis 1219 dalyvavo su Vo
lyne sutartį sudarant, o antra
sis žuvo XIII a., kurio bijoda
mi Rygos gyv. 1205 sutiko jį 
net už vartų ir vaišino.

Prof. S. Sužiedėlis pateikė vi
sus Žygimantus (Kaributaitį, 
Kęstutaitį, abu Jogailaičius — 
Senąjį ir Ž. Augustą). Apie juos 
iki šiol ne visi plačiau žinojome, 
nors Lietuvos istorijai buvo 
svarbūs. Įdomus, bet mūsų dau
geliui veik nežinomas, buvo Žy
gimantas Kaributaitis, kurį Vy
tautas siuntė į Čekus savo vie
tininku ir atskirų jų sričių bu
vo išrinktas karaliumi. Šis Al- 
girdaitis yra dalyvavęs Žalgirio 
kautynėse, gal būti ir Konstan
cos bažnytiniame suvažiavime, 
vėliau Šventosios kautynėse; 
čia pateko į nelaisvę ir, atrodo, 
buvo nužudytas (nunuodytas?). 
Ir šiandien čekai tebesididžiuoja

(Nukelta į 2 psl.)

kad 
yra

kop-

Įrengus Washingtone, tau
tinėje Amerikos katalikų šven
tovėje, Šiluvos koplyčią, buvo 
pasidžiaugta, kad tai bus pa
minklas, 
garsins 
tautos
Amerikos Valstybėse. Koply
čios paveikslai, vaizdai, užra
šai — visa tai paimta iš Lie
tuvos religinio gyvenimo. Čia 
ir Šiluvos Dievo Motina, čia 
Lietuvos stebuklingųjų Mari
jos paveikslų galerija, čia ir 
šv. Kazimieras Lietuvos Glo
bėjas, bažnyčių ir kryžių 
luetai, Lietuvos krikšto ir 
bartinės Golgotos vaizdai, 
sa tai įamžinta ne vien 
šiandieninių lietuvių pasigėrė
jimui ir pasididžiavimui, bet 

- ir busimųjų kartų akivaizdai.
Tai nebyliai, tačiau garsiai by- 
loją liudininkai, kad lietuviai 
myli ir gerbia Mariją, 
savo tikėjimui išlaikyti 
sudėję didelių aukų.

Tačiau ne vien Šiluvos 
tyčia yra lietuvių istorinis pa
minklas ir jų buvimo Jungt. 
Amerikos Valstybėse liudinin
kas. Lietuvių katalikų tikėji
mo ir prie jo prisirišimo pa
minklai yra išmėtyti po visą 
Ameriką. Tai lietuvių triūsu, 
prakaitu ir lėšomis pastatytos 
bažnyčios. Jas statydami, lie
tuviai katalikai norėjo turėti 
9avas šventoves, kuriose gir
dėtų Dievo žodį gimtąja kal
ba. Pabrėždami, kad čia lietu
viška šventovė, jie stengėsi 
bet kuriuo būdu tai įamžinti, 
pvz. lietuviškais ant kertinio 
akmens, įrašais bažnyčios 
fronte, pačioje šventovėje. 
Daugelyje jų rasime Kryžiaus 
Kelių stotis su lietuviškais už
rašais. Lietuvos Globėjui šv. 
Kazimierui pavedė Amerikoje 
net 20 bažnyčių, o ir kitose 
būtinai yra jo altorius ar bent 
paveikslas, statula. Nevengta 
nė tautinių ženklų: Gedimino 
stulpų, Vyčio, tautinių formų 
papuošalų. Visa tai turėjo by
loti ateinančioms kartoms ir 
patiems amerikiečiams, 
čia lietuvių darbai, čia 
vių bažnyčios.

Su apgailestavimu 
konstatuoti, kad ne vienoje 
vietoje, remontuojant, deko
ruojant ar atnaujinant bažny
čias, dingsta jų statytojų lie
tuviškos sąmonės paminklai ir 
ženklai, pranyksta lietuviški 
įrašai ir papuošalai. Nykimo 
pavojus šiuo metu didėja dar 
ir dėl to, kad, prisitaikant prie 
naujų liturgijos reikalavimų, 
ne vienoje bažnyčioje bus per
statyti altoriai, pakeisti pa
veikslai. Sąmoningai ar nesą
moningai kai kam bus pagun
dos panaikinti paskutinius tos 
ar kitos bažnyčios lietuviškuo
sius liudininkus. Gal kai kur 
tie lietuviški užrašai yra sudė
ti ir netaisyklinga kalba, gal 
tie ženklai nėra meniški, tačiau 
vis tiek jie saugotini kaip is
toriniai dokumentai, kaip ano 
meto bažnyčios statytojų va
lia, kaip autentiškas jau pra
eities laikotarpio portretas.

Amerika yra visokių laisvių, 
taigi ir religinės, šalis. Ame-

kad 
lietu-

tenka

PaAnfyy

rikos valdžia ir visuomenės ne
sistebi, kad įvairių tautų baž
nyčios ir kiti pastatai (mo
kyklos, salės) turi lietuviškus 
vardus ir užrašus. Dėl to nie
kas neprotestuoja, nedraudžia 
to daryti. Priešingai, pastebėję 
bet kurios tautos savitumus, 
atsispindinčius jų viešuose pa
statuose, dar pagiria ir pasi
džiaugia, kad tuo būdu pa
įvairinamas ir praturtinamas 
pačios Amerikos kultūrinis 
portretas. Pavyzdys Chicago
je Marųuette Parko ar Mas- 
petho lietuviško stiliaus baž
nyčios, kurias amerikiečiai 
lanko, kaip gražias ir tipingai 
lietuviškas, jas giria, jomis 
džiaugiasi. Jei tad kiti įverti
na, kodėl patiems nusipiginti 
ir bijotis pasirodyti su savo 
tautiniais ženklais. Lietuviška 
visuomenė, dažnai nežinodama 
tikrosios padėties ir priežas
ties, meta kaltinimą Amerikos 
vyskupams, manant, kad jų 
įsakymu tai daroma. O tuo 
tarpu čia kalti ne vyskupai, 
bet patys lietuviai, bažnyčių 
vadovai ir komitetai. Dauge
liui lietuvių lygiai nesupranta
ma, kodėl lietuviškoje bažny
čioje, garbingoje vietoje yra 
pastatomos Amerikos ir Po
piežiaus vėliavos, o lietuviška
jai lietuviškoje bažnyčioje vie
tos nėra. Vėliavos visos gerb
tinos, visos lygios ir visoms 
lygi vieta bažnyčioje, jei šia
me krašte tai įprasta.

Amerikoje gyvenantieji lie
tuviai katalikai galėtų pasimo
kyti iš airių. Jie jau daug me
tų, kai atsikėlę į Ameriką, ta
čiau savo katalikiško krašto 
papročių neužmiršo ir jų ne
atsisakė. Dar daugiau: jie vi
sai Amerikos katalikybei davė 
airišką atspalvį. Airijos apaš
talas ir šventasis yra tapęs ir 
Amerikos katalikų šventuoju. 
O Airijos ženklas — keturla
pis dobilas yra ne vienoje ir 
amerikiečių bažnyčioje. Jei 
tad kitos tautos brangina ir 
vertina savuosius tradicinius 
ženklus, kodėl mes lietuviai 
turėtume lyg ir gėdytis sa
vųjų?

šiandien Lietuvos okupantas 
sistemingai naikina bet kokius 
viešus religijos ženklus tėvy
nėje. Nuo uždarytų bažnyčių 
nuverčiami kryžiai, iš Lietu
vos kapų ir pakelių dingsta 
kryžiai bei rūpintojėliai. Tad 
ar ne pareiga lietuvių, besi
džiaugiančių laisve, gyvenan
čių laisvame krašte, išsaugoti 
Lietuvos katalikų amžiais su
kultas vertybes bent ten, kur 
renkamės melstis, papuošti sa
vo bažnyčias tokiais meniškais 
lietuviškais kryžiais, kurie by
lotų saviems ir svetimiems, 
kad Lietuvai vien “Kryžius gy
vatą žadėjo”.

Lietuviai katalikai šiame 
krašte ir visame laisvajame 
pasauly turėtų daugiau budė
ti ir rūpintis, kad vyresniosios 
kartos lietuviškasis palikimas 
bažnyčiose ir toliau išliktų, 
kad jis nemenkėtų, bet kad jį 
papildytų ir naujosios kartos 
kūrybinguoju savo įnašu.

J. S.
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ANTRĄJĄ PRADALGĘ 
VARTANT

T. ALGA
KUR DINGO TŪKSTANČIAI?

ANTROJI PRADALGE Litera
tūros metraštis Redagavo K Barė- 
nas. Nidos knygų klubo leidinys, nr. 
58, 1965. 446 psl., kaina $2.50: gau
nama “Drauge”.

#

Apie “Antrąją Pradalgę” kal
bėti šiandien, kada gal už vie
nos - kitos savaitės ar mėnesio, 
tikiu, pasirodys Trečioji, vis 
dėlto nėra pavėluotas reika
las. Juo labiau, kad apie iš
leistas knygas ir taip per ma
žai kalbame. Gi “Antroji 
Pradalgė” nėra eilinė knyga. 
Tai literatūros metraštis. Joje 
turėtų nors dalinai atsispindėti 
dabartinės mūsų egzilinės lite
ratūros vaizdas, jos pobūdis, 
dvasia, gyvastingumas.

Vartant “Antrąją Pradalgę”, 
bent iš paviršiaus šis vaizdas 
atrodo beveik įspūdingai: kny
ga stambi, viršeliuose surašyti 
bent 39 autoriai, kurių dalis 
yra naujų, mažai tegirdėtų. Išei
tų, kad vis dar neišsenkame, 
dirbame, kuriame. Gaila tik, kad 
didelė dalis to optimizmo iš
tirpsta, knygos puslapiais bren
dant gilyn ir ieškant kiekybę 
pateisinančios kokybės.

Kaip Pirmojoje, taip ir šioje 
Pradalgėje medžiaga yra sudė
ta alfabetine tvarka, anot re
daktoriaus, pačiu “demokratiš
kiausiu” būdu. Daugiau negu 
trečdalis autorių irgi jau pažįs
tami iš pirmosios knygos. Maž
daug vienodas poezijos ir pro
zos santykis: su poezija čia da
lyvauja 22 autoriai ir ja užpildo 
maždaug ketvirtadalį knygos. 
Didelis skirtumas, betgi yra po
ezijos kokybėje. Jeigu “Pirmo
joje Pradalgėje” poezija aiškiai 
vyravo, šioje ji turi užleisti pir
menybę prozai.

Poezijos kraitis
Šiandien su poezija retai kur 

tepasirodančio Jono Aisčio ger
bėjams bus malonu “Antrojoje 
Pradalgėje” rasti bent pora jo 
eilėraščių. Vienas tų eilėraščių 
parašytas paskutiniajai J. Ais
čio kūrybos fazei tipinga sone
to forma, gi antrasis — moder
niųjų poetų mėgiamomis balto
mis eilėmis. Jame pirmykštis J. 
Aistis nebeatpažįstamas, šis ei
lėraštis, beje, duodamas kaip il
gesnio kūrinio skyrius ir, gal 
būt, yra pirmasis naujojo for
minio posūkio pranašas.

Poezijoje forma, tematika ir 
brandumu išsiskiria Leonardas 
Andriekus, dvylikos eilėraščių 
ciklu piešiąs dvasinį Kunigaikš. 
Gedimino portretą. (Tokiu mū-
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sų gilesnės praeities valdovų pa
veikslų poetas, matyt, yra užsi
mojęs duoti ir daugiau, nes 
1965 m. “Aidų” žurnalo 7 nr. 
buvo spausdintas panašaus su
kirpimo jo ciklas apie Karalių 
Mindaugą, o 1966 m. XII. 10 
d. “Draugo” kultūriniame prie
de apie Kunigaikštį Kęstutį). L. | 
Andriekus rašo pirmuoju asme
niu, atseit, kalba paties kuni
gaikščio lūpomis, bandydamas 
įsijausti į jo gyvento šimtme
čio dvasią, į šviesaus Lietuvos 
valdovo širdį ir troškimus. Po
eto žodis, kad ir išmąstytas, ap
svarstytas, yra drąsus, skam
bus, šviežias, sparnuotas. Nors, 
ritmo, o daug kur ir rimo pai
sydamas, L. Andriekus eiliuoja 
laisvai, natūraliai, vartodamas 
savo susikurtą charakteringą 
formą.

Tematiniai' poezijoje vyrauja 
praeities nostalgijos motyvai, 
atmiešiami buitiniais niuansais, 
kartais su filosofiniu pamušalu. 
Forma, mintimi ar stiliumi sva
resnių posmų ar eilėraščių čia 
duoda: Antanas Giedrius, Kot
ryna Grigaitytė, Danguolė Sadū
naitė - Sealey ir Vladas šlaitas. 
Įdomios Dr. S. Aliūno (A. Ba
rono) satyrinės aktualijos. Po
ezijoje yra ir keletas naujų var- 

tačiau “debiutante” tegali- 
laikyti nebent Aldoną Priž-

dų, 
ma

Kazimieras Barėnas, literatūros 
metraščio “Pradalgė” redaktorius

ar 
ju 
li- 
B. 
A.

gintaitę (“ligi šiol reiškėsi dau
giausia Sydnėjaus lietuvių lite
ratūriniame gyvenime”). Kiti 
mažiau girdėti autoriai, kaip M. 
M. Slavėnienė, Laimutis Šval- 
kus, kiek iš pridėtų “Mūsų au
torių” biografinių žinių matyti, 
yra išleidę bent po vieną 
daugiau knygų. Kokybiniai 
kūryba neiškrinta iš visos 
kusiųjų poetų masės (O. 
Audronė, A. Giedraitis, J.
Jūragis, S. Laucius, P. Lember- 
tas, D. Mickutė - Mitkienė, P. 
Orintaitė, A. Rūta, B. Rutkū- 
nas, A. Tyruolis, E. Tumienė ir 
M. Vaitkus). Jeigu “debiutan
tui” toksai sulyginimas ir reikš
tų komplimentą, to jis anaiptol 
nereiškia keliomis knygomis 
stažuotiems poetams. “Antrojo
je Pradalgėje” spausdinamoji 
poezijos dauguma yra perdėm 
mediokriška, kartais net archa
iška, rodanti, jog ne vieno au
toriaus kūrybinis laikrodis su
stojo prieš keliasdešimt metų.

Norint labiau susipažinti su 
Prancūzija, su jos socialiniu, 
kultūriniu ar ūkiniu gyvenimu, 
reikėtų aplankyti ne tik Pary
žių, bet ir kitus krašto centrus. 
Šių eilučių autoriui teko į Pran
cūziją pažvelgti tik pro rudens 
metu apsnūdusio žinomo kuror
to prizmę ir viso krašto, pir
moje eilėje — kultūros apraiš
kas apčiuopti beveik per mėne
sį, pasekus spaudą ar vieną ki
tą prancūzų televizijos progra
mą. Todėl, suprantama, tai bus 
daugiau paviršutiniški, jokiu 
būdu pilno vaizdo nesuteikią 
prašaliečio įspūdžiai.

Europoje keliaujama be 
įkyriųjų tikrinimų

Jau tolimi laikai, kai, iš vie
nos europinės valstybės vyks
tant į kitą, reikėdavo atidaryti 
lagaminus. Dabar traukinio ke
leivius aplanko šveicarų, vokie
čių ar prancūzų pasienio parei
gūnai ir paprašo parodyti pa
są. Kai kur, pvz. Ženevoje, li
pant į traukinį, Prancūzijos 
kryptimi einantį, pareigūnai pa
sitenkina tik iš tolo pamatę pa- j 
są, juo labiau, jei jis — JAV 
piliečio pasas.

Savojos provincija — viena

Sustiprėjusi proza
Prozoje vaizdas gerokai skir

tingas. Netolimos praeities nos
talgija stipriau juntama nebent 
silpnokoje Juozo Eiginto ("sla
pyvardis, pridengiąs mokslinin
ką lituanistą”) apybraižoje

(Nukelta į 5 psl.)

Vida Krišiolaitytė Figūra gamtovaizdyje (aliejus) Nuotr. Ged. Naujokaičio

KAI KURIOS PRANCŪZU KULTŪRINIO 
GYVENIMO APRAIŠKOS

Kelios savaites Prancūzijos Savojoje. — Apie prancūzus, jų gyvenimą ir spaudą

V. ALSEIKA,
Miunchenas, Vokietija

gražiausių Prancūzijos Alpių 
pašlaitėse, o Aix-les-Bains ku
rortinė vieta (kur jau kelinti 
metai gyvena mūsų politikas - 
veteranas Ernestas Galvanaus
kas) ypatingai judri vasaromis, 
bet rudens ar žiemos metu ap
mirusi, nors tai yra 18,000 gyv. 
miestas. Tad nėra paprasta iš 
kurortinės vietovės (jos terma- 
liniai šaltiniai žinomi jau 2000 
metų) spręsti apie Prancūzijos, 
kad ir jos provincijos gyveni
mą. Tenka daugiau tenkintis 
pasikalbėjimais su prancūzais, 
pažvelgus į spaudą, televiziją.

Prancūzai — ne vokiečiai, 
neskaičiuoja bulkučių

Pragyvenimas Prancūzijoje, 
ypač naująjį franką įvedus, nė
ra pigus. Jis atrodo panašaus 
lygio kaip Šveicarijoje ir kiek 
brangesnis kaip Vak. Vokieti
joje. Pvz. vienos dienos maisto 
- kambario išlaidos sudaro 

apie 8 dol. arba net siekia, ge
ro viešbučio atveju, iki 10 ir 15 
dol. Čia jau netenka kalbėti i Nukelta i 2 psl i

Vienbutis Aix-ies-Baiiis mieste, Savojos provincijoje, Prancūzijoj

apie Paryžių, savo brangiomis 
kainomis atbaidantį ir ameri
kiečių turistus.

Vis dėlto tas turistas Pran
cūzijoje, ypač jos provincijoje 
nėra taip varžomas kaip Vokie
tijos miestuose. Čia neskaičiuo
jama, kaip Vokietijoje, kiekvie
na pusryčių ar pietų metu su
valgyta bulkutė ar duonos rie
kė, priešingai nelemtam vokie
čių papročiui, prancūzai pusry
čiam patiekia pakankamai daug 
savos baltos — “ilgosios” duo
nos, pakankamai pieno ar svies
to. (Vokietijoje pusryčiaujantis 
žmogus tenkinasi tik minimali- 
nėmis sviesto ar pieno porcijo
mis.) Gyventojai prancūzai, net 
ir nelengvose materialinėse są
lygose gyvendami, nepalyginti 
gyvesni, sąmojingesni, links
mesni už vokiečius. Tai paste
bima ir gatvėse, ir valgykloje, 
ir šeimose.
Tačiau tebeskaičiuoja senaisiais 

frankais
Paprotį nugalėti nėra lengva. 

Tai akivaizdu ir prancūzų pri
sirišime prie senųjų frankų. 
Jiems, atrodo, kažin kaip malo
niau skaičiuoti šimtais, tūks-

Laikytume jau nemaža nelai
me, jei tie tūkstančiai būtų pa
mesti ar kaip nors kitaip tuš
čiai prarasti pinigai. Bet trūks 
ta tiesiog svarsčių nelaimei pa
sverti, kai anie tūkstančiai yra 
gyvi žmonės, tik kažkur nusi- 
barstę, kažkur nerandamai pa
sislėpę, kažkur toli toli nuo 
visuomeninės, kultūrinės ir 
kūrybinės lietuviškosios veik
los. Dar liūdniau, kad tai yra 
vis jauni žmonės, tokio am
žiaus, kuriame kaip tik nei 
fizinių bei dvasinių jėgų ne
trūksta. Baugu dar ir dėlto, 
kad tai yra žvaliausias mūsų 
akademinis jaunimas, kad tai 
yra mokslus čia baigę ir dau
gumoj kur kas geriau už savo 
tėvus įsikūrę, humanitarinių 
ar techniškųjų mokslo sričių 
specialistai, tačiau kuriems įsi
jungti į lietuvių kultūrinio gy
venimo raidą arba bent pini
giniu ištekliu ją paremti visai 
nerūpi.

Tegu čia bus suminėta tik 
akivaizdžiausias vienas pavyz
dys iš daugelio. Kadaise jaunų 
žmonių įsteigtas ir ligi šiol 
einantis lietuviškam reikalui 
laisvajame pasaulyje taip mir
tinai reikalingas anglų kalba 
žurnalas “Lituanus” jau me
tai iš metų būtinas lėšas turi 
rinkti daugiausia senojoje ir 
senėjančioje mūsų bendruome
nės kartoje. Šį aukšto akade
minio lygio anglosaksiškajam 
pasauliui skirtą akademinį žur
nalą vis turi gelbėti nuo užsi
darymo tos pačios rankos, ku
rios visada viskam aukojo ir 
talkino, kurios sunkiais poka
rinio įsikūrimo laikais dirbo 
čia sunkiausius ir antvalandi- 
nius darbus, kad tik sūnelis 
ar dukrelė prasisiektų aukš
čiau, kad tik baigtų universi
tetus ir kolegijas, kad tik ta 
jaunoji karta ir lietuviškąjį 
reikalą čia kada nors trauktų 
iš gūdžios fabriko aplinkumos 
į šviesesnius ir platesnius ho
rizontus.

O kaipgi atsitiko? O taip, 
kad ir po beveik dvidešimtme
čio ypač kultūrinės lietuviškos 
veiklos našta ir kūrybinės pa
stangos daugumoj tempiamos 
ir inspiruojamos tų pačių žmo
nių, kurių sūneliai ir dukrelės, 
čia jau suspėję baigti aukš
tuosius mokslus ir jau savas 
šeimas sukūrę, niekuo kitu ne
sidomi, o tik savo asmeniško 
židinėlio rusenimu, ramiai prie 
jo bevartant paskutinių madų 
ar rezidencijų įrengimo žurna
lus. Ir šitokių “papūnėlių” yra 
tiek, kad jų kasmet “Litua
nus” žurnalui skirtoji dešim
tinė garantuotų leidinio amžių 
neribotai ateičiai. Bet kiek yra 
iš tokių dešimtines šiam rei
kalui skiriančiųjų...

Gal sakysite, kad, šitaip kal
bėdami, per daug viską sudra- 
matinam, kad yra ir jaunųjų 
žmonių, nuo lietuviškos visuo
menės rūpesčių ir darbų neat
šokusių. Taip, yra. Bet iš tūks
tančių tik keli ar keletas. Gal 
sakysite, kad čia brendusiai 
kartai šiose sąlygose neįmano
ma įaugti lietuviškon bendruo- 
menėn ir sirgti jos rūpesčiais. 
Bet tie keli ar keletas kaip 
tik ir įrodo, kad įmanoma, jei
gu tik yra noro, jeigu tik bent 

kiek turima idealizmo ir jau
čiama pareiga savo tautai sun
kiausiose jos istorijos dienose. 
Kiekvienam tad čia mokslus 
baigusiam mūsų jaunosios kar
tos šviesuoliui turėtų būti klau
simas ir atsakymas: jeigu tik 
galėjo lietuviškoje bendruome
nėje likti ir jai dirbti dr. Vy
tautas Vygantas, dr. Vytau
tas Vardys, inž. Valdas Adam- 
kavičius, dr. Arūnas Liulevi- 
čius ar Vaclovas Kleiza, ko
dėl aš negalėčiau.

Nesistengiant čia trumpoje 
“Kertinėje paraštėje" suminė
ti visų sričių, kuriose pasigen
dame mūsų jaunosios kartos 
pakankamo indėlio, stabtelki- 
me tik prie žodinės kūrybos, 
prie lietuviškojo rašto tęstinu
mo. Tuoj pat, tur būt, šoksite 
užkirsti, kadgi tai yra pats 
sunkiausias dalykas išmokti 
lietuviškai taip, jog galėtum 
pakenčiamai reikštis grožinėje 
lietuvių literatūroje ir bendra

darbiauti lietuviškoje spaudo
je, bent jau tiesiogiai jaunimui 
skirtuose puslapiuose.

Iš tikrųjų, tai nėra lengvas 
dalykas, kaip ir kiekvienas 
reikšmingesnis užmojis nėra 
lengvas. Bet kad ir šiose są
lygose mūsų jaunoji karta gali 
pasiekti neblogų rezultatų net 
ir žodinės kūrybos sektoriuje, 
liudija jau visiems žinomos pa
vardės, kaip Kęstutis Keblys, 
Vitalija Bogutaitė, Algimantas 
Mackus, Kazys Almenas ar 
Danutė Brazytė. Net ir tarp 
pačių jauniausių dar mes ran
dame ir Mirgą Pakalniškytę, 
ir Laimą švėgždaitę, kurios 
eilėraščius skaitome ir šios die
nos Kultūrinio Draugo pusla
piuos. Kodėl tad nepasekti vi
sos eilės čia suminėtų pavyz
džiu, o ne tų, kurie jau nė lie
žuvio lietuviškai neapverčia, 
nei savo vardo lietuviškai ne- 
suraito.

Priėjus prie pačių jauniau
sių, nepamirštamas ir visai 
konkretus rūpestis. Žinome, 
kiek vargsta mūsų jaunimui 
skirtieji puslapiai; jaučiame, 
kad ir “Ateitis” ar “Akademi
nės prošvaistės” kas mėnesį 
vos sugraibo reikiamą medžia
gą. O tuo tarpu kur kur, bet 
tokioje savo spaudoje jaunie
ji turėtų labiausiai drįsti pasi
rodyti ir su savo pirmaisiais 
kūrybos bandymais, su straips
niais ir su savo nuomonėmis, 
išreikštomis raštu. Sakysim, 
“Akademinėse prošvaistėse” 
(kurios dabar jų redakcijos ir 
“Draugo” administracijos pa
stangomis pasiekia visus Lie
tuvių studentų sąjungos na
rius) kodėl negalėtų būti skel
biami ne vien tik protokoliniai 
veiklos pranešimai, bet ir mū
sų jaunųjų akademikų eilėraš
čiai, novelės, feljetonai. Žino
ma, ir visi kiti Kultūrinio 
Draugo puslapiai nėra užda
ryti raštingajai jaunajai kar
tai: tiems, kurie jau savaran
kiškai gyvena, įsigiję mokslo 
laipsnius, ir tiems, kurie dar tik 
veržiasi į gyvenimą per kolegi
jas ir universitetus.

Nuolat pasitaikanti baimė, 
kad tam ar tai sunkiau yra 
lietuviškai raštu išsireikšti, 
kad nepatogu yra parodyti sa- 

(Nukelta j 2 psl.)
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ANTANO MACEINOS
LAIŠKAS

Muensteris,
1967 m. sausio 15 d.

Mielas Kazimierai, Redaktoriau 
ir Bičiuli!

Atleisk, kad nepaprastai vė
lai atsiliepiu į Tavo laišką (66. 
V. 2), tokį mielą širdžiai ir to
kį sunkų protui: mielą širdžiai, 
nes žinutė apie Liet, rašytojų 
dr-jos premiją “Gruodui” buvo 
iš tikro džiugi staigmena; sun
kų protui, nes statai klausimų, 
į kuriuos, kaip jau įprasta, rei
kia premiją gavusiam atsakyti, 
o atsakyti nelengva, ši tad Ta
vo laiško dalis kaip tik ir su
vėlino mano žodžius. Mat, pra
ėjusį semestrą skaičiau keblų 
kursą apie filosofijos kilmę bei 
prasmę, kuriame mėginau pra
kalbinti pačią filosofiją, kad 
mums pasisakytų, ką ji ilgame 
savos istorijos kelyje yra vei
kusi ryšium su būtimi. Kas yra 
ši “orios išvaizdos, skvarbių 
akių, pagyvenusi, bet neišse
miamo gajumo ponia”, kaip 
filosofiją yra apibūdinęs Boeti- 
jus. “Vienoje rankoje ji laiko 
knygą, kitoje — skeptrą”. Va
dinasi — mokytoja ir valdovė. 
Bet ko ji moko, o svarbiausia 
— ko ji išmokė žmoniją anais 
ilgais savo gyvenimo šimtme
čiais? Ar tik‘nepradedame jos 
mokymu bodėtis? Ąr į jos sos
tą nesisėda šiandien mokslinin
kas ir menininkas, pasiryžę ga
lų gale atsakyti į žmogų ka
muojančius klausimus (moksli
ninkas) arba bent šį atsakymą 
giliau susieti su žmogaus rū
pesčiais (menininkas) ? O ką gi 
ši poniutė valdo? Ar Platono 
pažiūra, esą filosofai turį būti 
valdovai arba valdovai virsti 
filosofais, neatrodo juokinga at
gyvena? Ar filosofijos įtaka 
žmogaus gerėjimui nėra pui- 
kuoliška savimana? — Tai klau 
simai, kuriuos mėginau vasa
ros mėnesiais aiškintis ir aiš
kinti, kurie tačiau buvo reika
lingi gilesnio bei nuolatinio 
svarstymo, todėl pasiglemžė vi
są laiką, nepalikdami jo kitoms 
mintims. Paskui dar atbudo se
na liga; vėliau beldėsi į duris 
žiemos semestras, taip tad vis
kas ir nusitęsė ligi Kalėdų. Su
praski ir atleiski!

Mano atsakymo sąranga bus 
taip pat kiek kitokia, nei Pats 
pageidavai, pateikdamas eilę 
klausimų “interview” reikalui. 
Įprastinis “interview” juk toks 
šaltas! Be to, jis iškelia atsa- 
kinėtoją į “mokytojo” aukštu
mas, nuo kurių šis dirbtinis 
“rabbi” tik beria savo "išmin
tį” ant klausinėtojo galvos.

Šiame numery:
• Tūkstančiai ir jų paskirs

tymas.
• Antano Maceinos laiškas.
• Antanas Smetona apie ar

kivyskupą Jurgį Matulaitį.
• Lietuviškąjį “Apeigyną” 

pasitinkant.
• Iš klasikinės anglų poezi

jos.
• Ten prie Baltijos (kelionių 

apybraiža).
• Anatolijus Kairys latviuo

se.
• Moterų gyvenimas.

Ašen tokiu “rabbi” niekad nesu 
jautęsis, ypač kad Tavo klau
simai sukasi apie literatūrą, ku
rioje vargu ar iš viso galima 
mokyti. Todėl klausimo - atsa
kymo schemą norėčiau paversti 
pasidalinimu įspūdžiais — bi
čiulišku, asmeniniu, šiltu, tokiu, 
kokį esam pergyvenę kadaise 
mūsų susitikimų dienomis prie 
Starnbergo ar Ammerio ežerų 
Bavarijoje. Mėginsiu atsakyti į 
visus Tavo klausimus, tačiau 
iškedensiu juos, kad virstų švel
nesniais mūsajam pokalbiui.

1.

Visų pirma pora žodžių ry
šium su Tavo prašymu “gauti 
bent keletą pačių naujausių ei
lėraščių, niekur nespausdintų”. 
Šis prašymas man atskleidė sa
votišką būklę. Ligi šiol pergy
venau eilėraščių rašinėjimą kaip 
labai uždarą, beveik slaptą rei
kalą, kuriam žmogus atsidedi 
tada, kai esama atitinkamos 
nuotaikos; kuris nieko neįparei
goja; nesiekia jokio tikslo, pa
silikdamas žaismo plotmėje. Ne- 
supraski manęs betgi blogai, 
mielas Kazimierai! Eilėraštis 
man yra visados buvęs didžiai 
rimtas dalykas, nešąs savimi 
giliausią autoriaus sąlytį su bū
timi, žymiai gilesnį negu filo
sofija. Tačiau kol eilėraštis gu
li autoriaus stalinėje, jis turi 
kitos prasmės, negu tada, kai 
virsta viešu reikalu leidinio, re
cenzijų, premijų, kalbų, apžval
gų, pristatymų pavidalu. Ir štai, 
Tavo prašymas man kaip tik 
labai ryškiai ir atskleidė įvy
kusią pakaitą: “Gruodas” išstū
mė manus eilėraščius iš ano 
jaukaus naminio uždarumo ir 
pervedė juos į visuomeninę 
plotmę; premija šią plotmę dar 
labiau sustiprino. Dabar kiek
vienas tariasi galįs klausti: “Ką 
naujo Jasmantas parašė? Ne
parašė? Kodėl? Nepasisekė? 
Kodėl nespausdina? Spausdins? 
Ką, kur kada?” ir t. t. ir t. t. 
— be galo. Dar daugiau: dabar 
kiekvienas tariasi galįs teisėtai 
reikalauti: Jasmantas turįs ra
šyti ir rašyti... Žaismas baigė
si. Prasideda darbas. Šis tad 
“visuomeninis įpareigojimas” ir 
yra tai, kas man staiga nušvito, 
kartu tačiau sukrėtė ir nugąs
dino.

Mano giliu įsitikinimu menas 
tuo ir skiriasi nuo mokslo, kad 
mokslo skelbiniai gali būti vi
suomenei naudingi ir tuo atve
ju, kai jie yra vidutinės ar net 
menkos vertės: net ir paprastos 
cinko mostelės receptas yra 
naudingas, pirštą nusideginus. 
Tuo tarpu literatūros kūriniai 
neturi jokios vertės, jeigu jie 
yra vidutiniški ar silpni. Atvirkš 
čiai, tękiu atveju jie net kenks
mingi, nes gadina skaitytojo 
skonį arba bent jo neugdo tiek, 
kiek lauktume. O koks gi žmo
gus gali kurti taip, kad visa, 
kas iš po jo plunksnos išeina, 
būtų gera ir net labai gera: tik 
Viešpats Dievas galėjo šitaip 
apie savo kūrinius kalbėti (plg. 
Gen 1, 10—31). Rašytojo tad 
pareiga visuomenės atžvilgiu 
kaip tik ir būtų atsispirti gun
dymui skelbti visa, ką parašo, 
net jeigu bičiuliai redaktoriai 
dėl to ir rūstautų. Rašytojas 
turėtų skelbti tik gerus daly-

O. Baužienė Peizažas (Iš parodos Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Chicagoj)

kus. Tačiau atspėti, kas gera, 
o kas silpna ar vidutiniška, pa
čiam rašytojui yra labai sunku. 
Kiekvienas iš širdies kilęs eilė
raštis, ypač jei leidosi parašo
mas vienu kirčiu, atrodo esąs 
“genialus”. Geriausias čia mas
tas yra laikas: jei eilėraščiai 
paguli metų metus, nevartomi 
ir neskaitomi, jie patys paskui 
atskleidžia savo vertę. Tada 
pats rašytojas dažnai gėdinasi 
savo kadaise “genialių” eilėraš
čių ir be atodairos meta juos 
į pečių. “Gruodas” kaip tik ir 
yra šitaip laiko išmatuotas, to
dėl ir išėjo toks plonytis. Ašen 
pats būčiau iš jo dar kokią 10— 
15 dalykėlių išmetęs, bet tada 

gal jis nebūtų iš viso galėjęs 
pasirodyti — iš gėdos, kad toks 
neūžauga... Toc. :i .palikau Bra
zaičių Juozui nuspręsti, ką dė
ti, o ko ne. O jis, gailestingos 
širdies kritikas, sudėjo visa, ką 
buvo iš manęs gavęs. Tačiau 
šiandien, jei ką ir turėčiau, lai
kyčiau dar ilgai ilgai. Bet ašen, 
deja, nieko neturiu! Kodėl? Ar 
filosofija žudo poetinę nuotai
ką? Ne! Pagrindas kur kitur!

Išėjus “Gruodui” viešumon, 
tėvelis L. Andriekus, pats rašąs 
labai intensyviai, klausė kartą 
mane, ar “Gruode” esančią 
"jausmo pynę” tęsiu toliau ar 
nutrauksiu. Jam atsakiau ir da
bar tai kartoju Tau, mielas Ka-

Prof. Antanas Maceina (šiolaikinė nuotrauka)
Ateitininkų meno draugija “Šatrija" vasario mėn 5 d. (sekmadienį), 3 
vai. popiet, “Draugo” redakcijos patalpose Chicagoje rengia prof 
Antanui Maceinai skirtąją kultūrinę popietę, kurioje jis dviejų pasku
tinių savo knygų “Dievo Avinėlio” ir poezijos rinkinio “Gruodo“ 
rėmuose bus aptartas kaip teologas, kaip filosofas ir kaip poetas. Iš 
premijuotojo rinkinio Antano Maceinos — A Jasmanto poeziją po
pietėje skaitys aktoriai Zita Kėvalaitvtė - Visockienė ir Algimantas Di- 
kinis. Visuomenė kviečiama atsilankyti, įėjimas nemokamas.

I zimierai, kad anoji “jausmo py
nė”, atrodo, jau išsakyta ligi 

■ galo — bent pergyvenimo plot
mėje. Eidamas toliau ta pačia 
linkme (į tai mano dėmesį at
kreipė Vaičiulaitis prieš dauge
lį metų), pradėčiau kartotis. Ei
lėraščiai virstų kažkokia siste
ma, kažkokiu tarsi išmoktu me
todu; juose nebūtų nieko nau
jo. Kai rašytojas tai pastebi ir 
kitų dėl to yra papeikiamas, jis 
turi visą šitą sistemą bei meto
dą negailestingai pastumti ša
lin ir pamiršti. “Gruodas” ne
būtų išėjęs toks plonytis, jei 
šio išmokto metodo ašen nebū
čiau bijojęs. Ypač iš “Kristaus 
istorijos” skirsnio ypa išmesta 
daug eilėraščių, kuriuose sis
tema ar metodas buvo galimi 
jausti. Gal juose vienas kitas 
posmas ir buvo neblogas, ta
čiau anų eilėraščių visuma ne
davė nieko naujo. Todėl jie ir 
teko pečiui. Todėl man ir atro
do, kad šios rūšies eilėraščių, 
kokie jie yra “Gruode”, dau
giau neberašysiu — nei formos, 
nei turinio atžvilgiu.

Tačiau senokai yra manyje 
prasidėjęs kitoks būties pajau
timas, tur būt, susijęs su am
žiumi: kažkokios giedros bei 
skaidros jausmas, keliąs lyg 
šypseną, lyg norą pažaisti; tru
putį liūdnas jausmas tarsi sau
lėtą rudenį, kada aplinkui vis
kas dar tviska, tačiau pamažu 
temstančio saulėlydžio žara. Šis 
jausmas nėra sunkus: ne pesi
mistinis ir ne nihilistinis kaip 
seniau. Ar iš šio jausmo kas 
nors geresnio išdigs, sunku pa
sakyti. Iš jo jau yra kilę kele
tas eilėraščių, atsidūrusių ir 
“Gruode”, pavyzdžiui: “Bare”, 
“Žiemos keliu”, "Apyaušris” ir 
pereitais metais “Aiduose” pa
sirodę “Du piešinėliai”. Kokios 
ypatingesnės literatūrinės ver
tės, man atrodo, jie dar netu
ri. Bet jeigu juos palyginame 
su ankstesniais, kurie užpildo 
visą “Gruodą”, tai skirtumas 
didelis: jie yra kilę iš visiškai 
kitokio būties pergyvenimo, to
dėl net jų forma yra kitokia; 
forma ne metro ar posmų pras
me, bet vidinės sąrangos, kuri 
neša visą eilėraštį. Žinoma, šis 
jausmas manyje yra buvęs ir 
seniau.. Jis ir seniau yra paža-

TŪKSTANČIAI IR JŲ 
PASKIRSTYMAS

Šioje skiltyje praėjusią sa
vaitę buvo kalbama, kaip 
dingsta tūkstančiai mūsų aka
demikų, kurie net ir “Litua
nus” tolimesnę naštą palieka 
nešti savo tėvams. Kai kam 
gal atrodo, kad taip ir turi bū
ti. Tėvai juk negauna po ke
liolika tūkstančių metams ir 
neturi tokių -didelių užsimoji
mų, nei akcijas perkant, nei 
rezidencijas statant. Tačiau 
šalia žmonių dingsta ir tūks
tančiai pinigo, gal ir nedings
ta, bet nebeišryškina aukoju
siųjų užsimojimų ir pačios 
tūkstančius telkiančios ir tei
kiančios institucijos svarbos. 
Tūkstančius reikia mokėti su
rinkti, bet nemažiau reikia 
mokslo ir juos paskirstyti.

Tokius pinigų paskirstymo 
skausmus pergyvena ir Lietu
vių fondas, reikia pasakyti, 
kad skirstymo komisija, norė
dama patenkinti visus, nepa
jėgė dar kol kas įsiamžinti di
desniu darbu, o jau buvo pro
gų, ir pinigų išdalinta apsčiai. 
Jaunimo metais Manyland Bo
oks leidykla buvo paprašiusi 
Lietuvių fondo 5,000 dol., kad 
galėtų įamžinti Jaunimo me
tus ir patį Lietuvių fondą. 
Konkrečiai buvo prašyta sub
sidijuoti kišeniniu leidiniu iš
leidžiamą Lietuvių prozos an
tologiją angliškai. Tereikėjo 
tik penketos tūkstančių, ir lie
tuviškoji beletristika, kartu 
anglų ir lietuvių kalba, būtų 
paplitusi visuose Amerikos 
kioskuose. Tačiau Lietuvių 
fondo komisija 4,000 dol. pa
skyrė Jaunimo kongresui, ku
ris ir be to surinko apie 100,- 
000 dol. ir tie keturi tūkstan
čiai nieko per daug nebūtų nė 
sugriovę, kaip jie ir nepataisė. 
Jaunimas surinko trečdalį vien 
kartiniam reikalui, ką Lietu
vių fondas turi amžinam. Jei
gu skirstymo komisija būtų 
pažiūrėjusi ne viėnkartiškumo 
prasme, jeigu būtų pinigus pa
skyrusi leidiniui, tada ir Jau
nimo kongresas ir Jaunimo 
metai būtų buvę tuo pačiu 
įamžinti. Išvažiuodamas jauni
mas, už keliasdešimt centų 
būtų galėjęs parsivežti lietu
vių antologiją anglų ir lietuvių 
kalba. Tokių antologiškų dvi
kalbių kišeninio formato kny
gučių yra išėjusių ir kitomis 
kalbomis. Gi už ketvertą tūks
tančių tebuvo galima atgaben
ti gal vieną kitą asmenį į kon
gresą. Be abejo, gal tai irgi 
svarbu, nes Jaunimo kongreso 
metu susipažino mūsų jauni
mas ir net dvi poros iš skir
tingų kontinentų susituokė. O 
viena lietuviška ir veikli šeima 
tikrai verta dešimčių tūkstan
čių. Tačiau propagandiniu at

dinęs vieną kitą eilėraštį: “Nak
tis”, “Daina”, “Kalėdų rytme
tys”, “Juodbruvė mergaitė” yra 
šio jausmo žadiniai. Tačiau tai 
buvo tik retos vienkartinės pro- 
varžos. Dabar gi man atrodo, 
kad šis naujas būties pergyve
nimas virsta pagrindiniu ir nuo
latiniu.

Ramiai svarstydamas ir į visa 
žvelgdamas savikritikos akimi, 

žvilgiu, be abejo, minėtoji an
tologija būtų buvusi svarbes
nė ir propagandiniu atžvilgiu 
būtų įamžinusi visą jaunimo 
kongresą, o ir po daug metų 
dar būtų vis randama biblio
tekose. Iš antros pusės, tas 
jaunimas, kuris nebelabai 
mėgsta skaityti lietuviškai, to
kią antologiją dviem kalbom 
turėdamas, būtų galėjęs pa
bandyti skaityti viena ir kita 
kalba. Visa tai jau yra pra
eitis ir gal nebeverta būtų kal
bėti, bet iš praeities mes daž
niau mokomės ir dažniau moko 
ne praeities didvyriškumas, 
bet klaidos.

Lietuvių fondas, jei jau ir 
nesurinktų milijono, jei liktų 
tik šis trečdalis, artėjąs ligi 
pusės milijono, sutelktų vis 
dėlto kasmet pastovių lėšų jau 
ligi 15,000 dol. Tai nemaži pi
nigai. Bet jie turėtų būti 
skirstomi planingai ir inves
tuojami gerai. Prašančiųjų bus 
visada daug. Bet manytume, 
kad reikėtų daugiau skirti lė
šas ne visuomeniniam reikalui, 
kaip kelionėm ar suvažiavi
mam, bet kultūrai, kaip Lietu
vių rašytojų d-jos metinėms 
premijoms, knygų leidimui ir 
panašiai. Politiniai ir visuome
niniai užsimojimai mūsuose vi
sada susilaukia kur kas dau
giau paramos, negu kokie ra
šytiniai. Lietuviai mėgsta po
litinius ėjimus, todėl nenuosta
bu, kad tam reikalui ir dau
giau lėšų sutelkia. Gailėtis dėl 
to netenka. Reikia tik džiaug
tis. Bet manytume, kad tokie 
fondai jau turėtų remti kultū
rines pastangas, nes mūsų kul
tūriniai atsiekimai ne mažiau 
reikšmingi tėvynei, negu poli
tiniai. Ir Manyland Books lei
dyklos leidiniai buvo daugiau 
minimi, negu kokie kongresai, 
jie tebėra ir šiandien bibliote
kose ir ne vienas dar tebemi
nimas. O tačiau tai padaryta 
su daug mažesnėmis sumomis, 
negu įvairūs visuomeniniai pa
judėjimai. Todėl Lietuvių fon
das turėtų ypač atkreipti dė
mesį, skirstydamas lėšas, į kul
tūrinius reikalus, kad nepra
leistų tokios progos, kokią pra
leido pernai, išleisdamas lėšas 
bendram reikalui, o tomis lė
šomis galėjo įamžinti pats sa
ve ir patį Jaunimo kongresą, 
kuriam tas lėšas skyrė. Ma
nytume, kad šitai jau prade
dama suprasti. Tur būt, neat
sitiktinai ir šįmetinis Chica
gos Alto skyriaus Vasario 16 
d. atsišaukimas baigiamas: 
“Bendru, ryžtingu darbu, rem
dami lietuvišką mokslą, meną, 
literatūrą, atkursime nepri
klausomą Lietuvą”.

P. Janulis

jaučiu, kad abu pergyvenimai 
— senasis tamsus ir naujasis 
skaidrus — yra pavojingi. Ana
sai slegiantis ir net nihilistinis 
jausmas, kuris viskuo nusivilia 
ir kuriam “iš laukto tolio nie
kas, niekas neartėja”, graso pa
vojumi pradėti patį save aiškin
ti racionaliai ir pereiti į filoso
fiją, kaip tai kai kurie kritikai

(Nukelta j 2 psl )
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ANATOLIJUS KAIRYS

už

“Aš tau įrodysiu, kad mano 
meilė 

mirtį ir gyvybę — galin
gesnė".

(Barbora Bonai, “Gul
bės giesmė” 176 psl.)

Ateinantį šeštadienį, vasario 
11 d., Jaunimo centre, Chicago
je, įvyksta Hamiltono lietuvių 
teatro “Aukuro” “Gulbės gies
mės” pristatymas Chicagos vi
suomenei. Dramą režisuoja Ele
na Dauguvietytė - Kudabienė, 
šiais metais švenčianti savo te
atrinio darbo sidabrinę sukak
tį ; vaidina apie 25 aktoriai, puoš 
nios dail. Algio Trumpicko de
koracijos, karūna ir butaforija 
Aldonos Volungienės, drabužių 
eskizai Aldonos Matulienės, gri
mas ir parikai Stasio Ilgūno, 
kviečia — Chicagos Scenos dar
buotojų sąjunga.

Ši Jono Griniaus istorinė dra
ma 1963 m. laimėjo Lietuvių 
rašytojų draugijos premiją, to
dėl Chicagoje jos laukiama su 
neslepiamu susidomėjimu. “Gul
bės giesmėje” autorius vaizduo
ja Žygimanto Augusto meilę 
Barborai Radvilaitei bei jo pa
stangas nugalėti visas šiai mei
lei statomas kliūtis. Širdį kute
nanti romantika, dramoje vaiz
duojama tada, kada Lietuvos 
didysis kunigaikštis ir busima
sis Lenkijos karalius lanko Vil
niuje savo mylimąją, tėvams to 
ir nežinant, kada sodelyje, nely
ginant koks kaimo bernelis, Žy
gimantas slaptai susitikinėja su 
Barbora, nakties tamsai jų si
luetus dengiant... Ir tai nėra 
kūrėjo fantazijos kūryba, bet 
tikri istorijos faktai!

Žygimanto - Radvilaitės mei
lės drama sukrėtė tuometinį 
Lenkijos sostą ir atidengė nuo
gai veidus daugelio žmonių, ta
da stovėjusių sosto papėdėje, 
kurie, deja, nebuvo nei krikščio
niški žmoniškumo prasme, nei 
draugiški lietuvių - lenkų bičiu
lystės prasme. Jonas Grinius 
“Gulbės giesmėje” šią visą si
tuaciją istoriškai pristato ir psi
chologiškai pagrindžia. “Gulbės 
giesmė”, mano nuomone, yra 
daugiau žmogiškosios kančios 
atsiskleidimo drama. Kaip ne
paprastos kovos ir valios už sa
vo asmenišką laimę pastanga, 
ji yra įdomesnė, negu ano me
to istorinis įvykis, kuris mūsų 
tiesiogiai jau neliečia.

ti

Siame numery.

Neaplenkim ir kultūrinių veiks
nių.
“Čiulbės giesmės” Chicagoje be
laukiant.
Kokius paveikslus dail. K. Žo
romskis atveža j Chicagą. 
Manėt meno parodą aplankius. 
Nepriklausomybės paruošoje 
prieš 50 metų.
Ilgiausiai einąs kultūros žurna
las.
Iš italų poezijos.
Ten prie Baltijos (apybraižos tę
sinys).
Neklaidingos istorijos filosofijos 
pasigendant.
Leonas Urbonas prie tūkstančio 
pakopų.
Prel. Končiaus atsiminimai. 
Nauji leidiniai.
Kultūrinė kronika.
Spygliai ir dygliai.

istorinio veikalo 
yra ta, kad jo idėja turi 
objektą, bet skirtingu 
— nelyginant vieną gal- 
dviem veidais. Tokiais at- 

Kiekvieno 
žymė 
vieną 
tikslu 
vą su
vėjais regima vyriausio veikėjo 
asmeninė laimė, siekimas mei
lės, turto, garbės etc. iš vienos 
pusės, o visumos objektyvizaci- 
ja, dažnai fiktyvinė daugumos 
“gerovė” — iš kitos. Kitais žo
džiais, vieno asmens laimė au
kojama tikrai ar įsivaizduotai 
istorinei realybei, šiuo atveju 
— karaliaus laimė aukojama 
valstybės interesams. Kuo la
biau šie keliai nesusieinamai iš
siskiria, kuo dramatiškesnė 
įtampa tarp laimės siekimo ir 
aukos reikalavimo, tarp troški
mų ir jų neįsikūnijimo, tuo ar
čiau autorius prieina kūrybinės 
tiesos.

Ar vieno žmogaus, kad ir ka
raliaus, laimė gali būti palenkta 
daugumai? Ir kokiame laipsny
je? Tai vis klausimai, kuriuos 
sprendžia “Gulbės giesmė”. Ir 
į kuriuos mums atsakys Hamil
tono lietuvių teatras ateinantį 
šeštadienį.

Hamiltono “Aukuras” jau nė
ra naujokas scenos darbe: 15 
egzistavimo metų .rodo jo pajė
gumą. “Aukuro” režisierė ir va
dovė Elena Dauguvietytė - Ku
dabienė yra viena iš ryškiųjų 
mūsų teatro menininkių trem
tyje, dėmesio . vertais scenos 
darbais įrodžiusi savo meilę ir 
prisirišimą lietuviškam teatrui. 
“Gulbės giesmė” jau buvo ke
letą kartų vaidinta įvairiuose 
miestuose: Hamiltone, Roches- 
teryje, Detroite, Londone (Ka
nadoje), Clevelande, Montrealy- 
je ir kitur, kas 
toniečių teatralų 
į savo uždavinį, 
pjesę atveža jau 
gę ir kitose vietose išbandę, lyg 
ir nujausdami, kad Chicaga yra 
labai jautri vieta ir dažnai ne
atiaidi visų sričių menininkams, 
o tuo labiau teatralams.

Sveikiname Hamiltono “Au
kurą” Chicagoje ir linkime jam 
geriausio pasisekimo!

liudija hamil- 
rimtą požiūrį 
Į Chicagą jie 
gerai pasiren

K. Žoromskis

I

Banga (aliejus)Kazimieras Žoromskis

Kokius paveikslus dailininkas K. Žoromskis 

atveža į Chicagą?
Dail. Kazimieras Žoromskis 

yra dideiio darbo ir didelės 
kantrybės žmogus. Tai, ką jis 
išstato šiemetinėje parodoje 
Čiurlionio galerijoje, Chicagoje 
(atidaroma šiandien 7 vai. 
vak.), yra tik maža jo kūrybos 
dalis. Dauguma išstatytų pa
veikslų yra sukurta paskutiniais 
metais, vienas kitas — kiek 
nesnis. Visi — abstraktūs.

se-

Maždaug dešimtį metų 
skyrė abstraktinei tapybai, 
eidamas jau bent kelis tarps
nius. Pradžioje buvo ekspresio
nistinio abstraktizmo šalinin
kas. Prieš porą metų ekspresio
nizmą buvo pakeitęs į savotišką 
surrealistinę nuotaiką — jo pa
veiksle buvo daug erdvės, ku
rioje skraidė įvairios formos.

Iš plačių erdvių jis grįžo prie 
žemės ir pradėjo tapyti senų

jis
nu-

Dailininkas Kazimieras Žoromskis Nuotr. J. Čikotaites“Rigoroso” (aliejus)

PAULIUS JURKUS

tvorų, niūrų motyvus. Tai sa
votiškas “realistinis” pasaulis, 
kur senų, suskeldėjusių sienų 
motyvai jam padiktavo ištisas 
kompozicijas. Tai kartu ir sa
votiškas žmogaus pasaulis, žmo
gaus tarp miesto “mūrų”. Pa
veikslai pasižymėjo smulkia de- 
taline tapyba, tiesiog smulkiu 
“iškrapštymu”. Chicagos paro
doje dailininkas tikriausiai iš- 
statys ir šios rūšies paveikslų.

Technikos problemos K. Zo- 
romskiui tiek svarbios, kad jos 
nulemia ir jo stilių, tematiką, 
nuotaiką. Diena iš dienos tapy
damas, techniką jis labai apval
dė. Virtuoziškai moka valdyti 
teptukus, peilius. Tai tapybos 
meisterio kūryba. Tapybinės 
technikos persvara ir iškyla, kai 
pamatai jo “mūrinius” abstrak
tinius paveikslus. Tiesiog gąs
dina įdėtas darbas, kol išgauta 
įvairių detalių raštas, tono sod
rumas ir įvairumą.

Po tokios sudėtingos techni
kos dailininkas staiga pragied
rėjo, įsiveržė į naujus plotus, 
kur jau atsisakoma viso for

mos nėrinio, kur viskas suveda
ma į kelis teptuko brūkšnius, 
pabraukimus, į kelis tonus. To
kiuose paveiksluose pasirodo 
daug erdvės ,daug baltos arba 
neužteptos drobės. Balansas 
tarp šiltų ir šaltų tonų drąsus. 
Šiaip vyrauja žali, mėlyni tonai, 
į kuriuos įkrinta raudoni ar 
oranžiniai gabaliukai.

Ilgą laiką K. žoromskis ren
gėsi tapyti “Reųuiem” ciklą. 
Darė daugybę škicų, buvo jų 
bent kelis parodoje išstatęs. 
Pareitą vasarą, grįžęs iš Kenne- 
bunkporto, viską padėjo į šalį 
ir pradėjo ciklo tapybą. Kartu 
darė naujus škicus, ieškojo for
mų ir jų sąlyčio. Paveikslai už
planuoti labai didelio formato, 
kur dominuoja abstraktiniai mo
tyvai. Tačiau pagrindinės te
mos, idėjos gana originaliai su
prastos ir įdomiai įkūnytos. 
Prie šių paveikslų dailininkas 
dirba su dideliu atkaklumu, nuo 
ankstaus ryto iki vėliausių va
karo valandų.

*
Chicagoje dailininkas rengia 

parodą ne pirmą kartą. Ir ši 
paroda bus įdomi savo turiniu 
ir savo forma. Ji pavaizduos jo 
naujausios kūrybos pačius pa
grindinius bruožus.

Aktinė
NEAPLENKIM IR KULTŪRINIŲ 

VEIKSNIŲ

Laisvojo pasaulio lietuvių 
gyvenimo raidoje veiksnių są
voka ilgų metų virtinėje yra 
įgavusi aiškaus, vardinio konk
retumo. Kai lietuviškoje spau
doje matome antraštę, jog šau
kiama veiksnių konferencija, 
tai jau iš anksto žinome, kad 
rašoma apie Vliko, Alto, Pa
saulio lietuvių bendruomenės, 
diplomatų ir Lietuvos laisvės 
komiteto susitikimą. Todėl ir 
susidaro įspūdis, jog visas 
reikšmingiausias čionykštis lie
tuviškasis bruzdėjimas tebe
vyksta tik politinėse ir visuo
meninėse sferose.

Tuo tarpu tikrovėje taip nė
ra. Kai ryškesnieji mūsų poli
tiniai ar visuomeniniai paėji
mai daromi vienkartinai įvai
rių kongresų, sukaktuvių, Va
sario 16-tos minėjimų bei pa
čių įvykių raidos pakištomis 
progomis, tai niekada nenu
trūkstančio lietuviško gyveni
mo kasdienybėje nuolat vyksta 
sunkus, tremties sąlygose tie
siog herojiškas, kūrybinis mū
sų rašytojų, muzikų, dailinin
kų bei mokslininkų darbas. 
Nuolat ir nuolat leidžiamos 
knygos, žurnalai, kiekvienas 
savaitgalis kone visose koloni
jose pilnas koncertų, literatū
ros vakarų, dailės parodų ati
darymo, naujų leidinių prista
tymo bei aptarimo. Ir šitoji, 
visą mūsų visuomenę apiman
ti ir ją įtakojanti, kultūrinio 
aspekto veikla lietuvių tautos 
laisvės kovai ir lietuvybės gy
vastingumui svetimuose pa
sviečiuose nėra mažiau reikš
minga, negu politiniai ar vi
suomeniniai reikalai.

Konstatuojant tokią situaci
ją, tad ir norėtųsi, jog ateity
je, planuojant kokį metinį mū
sų visos veiklos išdėstymą bei 
pobūdį ir šaukiant tam reika
lui veiksnių konferencijas, ne
būtų išjungtas ir formalus kul
tūrinių veiksnių dalyvavimas 
pranešimų, diskusijų bei patei
kiamų projektų svarstymo ei
goje.

Konkrečiai kalbant, veiksnių 
konferencijose pirmoje eilėje 
turėtų dalyvauti Kultūros ta
rybos atstovai. Šitai labiau įpa
reigotų pačią Tarybą būti ak
tyvesne, akyliau sekti teigia
mus ir neigiamus mūsų kul
tūrinio gyvenimo reiškinius, 
bandyti nubrėžti labiausiai bū
tiną, reikšmingą ir kūrybingą 
jų kryptį, pasitaikinant visas 
tam reikalingas priemones. De
taliau pasvarstę, rastume ir 
daugiau svarbių kultūrinių ins
titucijų bei organizacijų, ku
rios visuotinių konferencijų 
progomis neturėtų būti ap
lenktos, kaip, sakysim, Litu
anistikos institutas, Lietuvių 
katalikų mokslo akademija, 
Lietuvių rašytojų draugija, 
Lietuvių fondas ir kt.

Tiesa, ir pastarajame mūsų 
veiksnių susitikime New Yor- 
ke kultūrinėmis temomis, kaip 
iš spaudos patiriame, buvo kal
bėta. O šitai kaip tik rodo, kad 

be kultūrinės duoklės negalima 
apsieiti, planuojant visą 1968 
metų veiklą, kad joje būtinas 
yra ir Kultūros kongresas, 
kaip įžanga į jubiliejinius ne
priklausomybės metus, kad ir 
Pasaulio lietuvių bendruome
nės seimas neišsivers be savo 
kultūrinės dalies ii’ pan.

Ypač kultūriniais rūpesčiais 
besergančius šiemetinėje veiks 
nių New Yorko konferencijoje 
džiugino Pasaulio lietuvių 
bendruomenės atstovo Stasio 
Barzduko pranešimas, žadąs, 
ateinančiais metais ypatingą 
dėmesį naujam poetiniam žo
džiui, muzikai ir aplamai kul
tūrininkui. Gera buvo konfe
rencijos dalyvių sąraše maty
ti ir Kultūros tarybos pirmi
ninką dr. Joną Puziną. Tik, 
deja, jis ątstovavo politinį 
veiksnį — Lietuvos laisvės ko
mitetą. žinoma, čia svarbiau
sia yra pats žmogus, o ne vien 
tik tos ar kitos institucijos eti
ketė. Tačiau, labiau simboliš
kai žiūrint, kodėl Kultūros ta
ryba tokiais atvejais turėtų at
rodyti mažiau lietuviškam rei
kalui reikšminga, negu tas ar 
kitas politinis komitetas? Gra
žu ir gerai, kai šitokiais atve
jais visuomenininkai ir politi
kai kalba už kultūrinio sekto
riaus reikalą. Jiems ir šį kartą 
didelis ačiū. Tačiau ir organi
zuotų kultūrinių veiksnių ne- 
išjungimas iš visas sritis api
mančio pokalbio būtų taipgi 
labai reikšmingas ir ateities 
darbų rikiavimo rezultatui 
naudingas.

šitaip rašydami, nenorime 
sudaryti įspūdžio, kad kultū
rininkai be politikų arba poli
tikai be kultūrininkų niekada 
negalėtų susitikti savo aktua
liųjų reikalų svarstyti. Anaip
tol. Kartais savos srities spe
cialiam reikalui vien tik kul
tūrininkų ar vien tik politikų 
bei visuomenininkų susirinki
mas gali būti net labai pagei
dautinas. Tačiau kitokiais at
vejais, kai svarstomas visos 
mūsų išeiviškos visuomenės 
tas ar kitas platesnio masto 
pajudėjimas, veiksnių konfe- 
rencijon pakvietimas ir kultū
rininkų neturėtų būti abejoti
nas. Šitai padėtų išvengti ir 
tam tikrų priekaištų vienų ki
tiems, kaip buvo po praėjusio 
Jaunimo kongreso.

Gi nei politikos, nei visuome
ninio darbo nenuvertinant, vis 
dėlto norėtume šį kartą at
kreipti dėmesį į tai, kad poli
tinėje veikloje visada reikia 
skaitytis ir su pralaimėjimu, 
kaip, sakysim, ir Lietuvos lais
vę, tegu ir laikinai, pralaimė
jome taipgi politinės konjunk
tūros mums nepalankiai susi
klosčiusioje raidoje. Tačiau jau 
niekada nepralaimės nei mūsų 
Donelaitis, nei Čiurlionis, ši
tai ir turima galvoje, rūpinan
tis kultūrinių mūsų veiksnių 
atstovavimu plataus lietuviško 
reikalo konferencijose.

k. br.
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SEKTORIUS, KURIS LAUKIA 
JŲ ATAKOS

1. Egipto ir Graikijos pomir
tinis gyvenimas.

Žmogaus likimo klausimas po 
mirties yra, tur būt, pats didy
sis žmonijos rūpestis, į kurį 
Kristus davė nesitikėtai teigia
mą ir tvirtą atsakymą, būtent, 
kad visas žmogus kelsis iš mir
ties. Tokiu būdu buvo pasiektas 
visos žmonijos lūkesčių ir vil
čių išsipildymas. Pirm negu pe
reisime
šiandien krikščionijoje 
mirties problema, pažvelkime 
truputį į antikinės žmonijos pa
stangas nugalėti žmogaus mir
tingumą.

Tų kultūrų tarpe, kurios ryš
kiausiai kovojo prieš žmogaus 
mirtingumą, be abejo, tenka 
pirmą vietą skirti senajai Egip-
to kultūrai. Ši kultūra ne tik sa
vo milžiniškais statiniais įniru
siems gyventi liudija didelį ti
kėjimą į pomirtinį gyvenimą, 
bet yra verta dėmesio ir šio gy
venimo turinio supratimu. Taip, 
Chicagos universiteto egiptolo
gas J. A. Wilson") iškelia bū
dingą Egipto pomirtinio gyveni
mo bruožą, kuris anksčiau 
buvo pastebėtas, būtent: 
linksmumą. Egipto faraono 
mirtinis gyvenimas yra iš 
mės giedras. Kapų piešiniai mir
tį vaizduoja kaip derliaus ėmi
mo šventę. “Visas (šių piešinių) 
įspūdis yra pilnas pasitikėjimo, 
gyvas ir linksmas” (The Cultu- 
re of Ancient Egypt, 1963., 78 
psl.).

“Kapų piešiniai neryškina lai
dojimo ir šarvojimo scenų. Jie 
pabrėžia gausaus derliaus ėmi
mo malonumus, gamtos džiaugs
mą, medžioklės pramogą ir 
švenčių bei žaidynių susijaudi
nimą... Šis tvinstantis optimiz
mas buvo taip stipriai įsišakni
jęs, kad jis pergyveno net vad. 
pirmąjį Egipto krizės laikmetį” 
(78—79 psl.). Pomirtinio gyve
nimo sampratos pasikeitimas 
įvyko tik 19—20 dinastijos lai
kais. “Tada, pradedant 19—20 
dinastija, įvyksta viską nušluo- 
jantis Egipto kapų dekoravimo 
perversmas. Per keturiolika 
šimtmečių, ketvirtąja dinastija 
pradedant, kapų scenos vaizda
vo linksmą ir turtingą gyveni
mą. Pagrindinė tema buvo: ig
noravimas mirties ir teigimas 
laimingų ir sėkmingų gyvenimo 
fazių” (296 psl.). Pasak Wilso-

nė
jo 

po- 
es-

no, egiptietis tiesiog neigia mir
tį ir nori parodyti, kad su ja 
nesiskaito. Tačiau su 19—20 
dinastijomis “amžinybės netik
rumo šešėlis užkrinta ant sau
lėtos Egipto giedros” (297 psl.).

Priešingai, nelinksmas yra po
mirtinis gyvenimas graikų 
jados ir Odisėjos pasaulyje, 
rusieji didvyriai čia pereina 
mirtinėn karalystėn, kuri
ir nelinksma ir nelabai reali. 
Tai yra greičiau šešėlių kara
lystė. Tačiau graikiškosios pro- 
istorijos tyrinėtojas švedas Mar- 
tin P. Nilson kaltina Homerą, 
kad jis sugadino senąją, daug 
gyvesnę Graikų tautų pomirti
nio gyvenimo sampratą. Home
ro įnašą Graikijos pomirtinio 
gyvenimo kultūrai Nilsonas ši
taip liūdnai įvertina: “Visa pu
sė senosios religijos neteko įta
kos žmonijai; senoji mintis, kad 
miręs žmogus gyvena kape, dau
giau nebesutinkama” (A Histo
ry of the Greek Religion, 1964. 

'137 psl.).
Sielos, ne kūno, gyvenimą po 

mirties labiau išryškino atėjęs 
lavonų deginimo paprotys, at
neštas gyvulių augintojų kul
tūrų. Tačiau jis ne visą praeitį 
sunaikino. Nilsonas apie tai ra
šo; “Lavonų deginimo įvedimas 
skatino labiau sudvasintą sielos 
sąvoką, bet mirusiųjų kultui 
jis turėjo nuostabiai mažai įta
kos. Jis tebesitęsia tomis pačio
mis formomis, pagrįstomis mi
rusio žmogaus išlikimu pilnoje 
kūniškoje formoje” (103 psl.).

Graikų liaudies pažiūrą į po
mirtinį gyvenimą, kurį yra se
nesnė už klasinę, yra išlaikiu
sios Graikijos mistrijos, kaip 
eliausinės, orfejinės ir kitos. 
“Bendrinė Graikijos pažiūra į 
aną pasaulį buvo kažkas kito, 
negu tamsus Hades su savo iš
blyškusiais, nebyliais ir beva
liais šešėliais” (Nilson: Greek 
Folk Religion, 1965, 115 psl.). 
Taigi, Homeras, pakeisdamas 
šviesuomenės galvoseną, ne vi
są tautos galvoseną pakeitė. 
“Kunigaikštis buvo kunigaikš
čiu ir kape. Mirtis jo galios ne
sumažino. — čia glūdi raktas 
į graikų herojų kultą” (A His
tory of the Gr. Rel., 103 psl.).
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*)Jo tikroji pavardė yra Andrew 
MacLeish.
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Siame numery:

• Sektorius, kuris laukia jų ata
kos.

• Nemirtingumas ar prisikėlimas 
iš mirties. v
Istoriko kun. Jono Reitelaičio 
atminčiai.
Kazio Bradūno eilėraščiai, 

literatū-
•
• Emigrantiškos mintys 

roję.
Kelionės po Švediją įspūdžiai.
K. Žoroniskio paroda Chicagoje. 
Lituanistika Fordhamo universi
tete.
Amerikiečiai apie Leono Urbono 
tapybą.
Kultūrinė kronika.
Moterų gyvenimas.

2. Senojo Testamento pažiūra 
j pomirtinį gyvenimą.

Labai keistai atrodo, kad Se
najame Testamente beveik ne
skiriama jokio dėmesio pomir
tiniam gyvenimui. Tik paskuti
nėse Šen. Tęst, knygose, para
šytose keletą šimtmečių prieš 
Kristų, yra aiškių užuominų 
apie pomirtinį gyvenimą. Tai 
yra faktas, kuris kartais kelia 
ne tik susidomėjimo, bet ir su
sirūpinimo tiek Šv. Rašto tyri
nėtojų, tiek teologų tarpe. Tie
sa, beveik niekas neabejoja, kad 
Senojo Testamento žydai tikėjo 
į pomirtinį gyvenimą, bet kyla 
klausimas, kodėl jie apie tai ne
rašė. Tam galima nurodyti pora 
priežasčių.

Visų pirma tai bus buvę dėl 
to, kad šen. žydai visą savo dė
mesį skyrė gyvojo Dievo idėjos 
išlaikymui ir išryškinimui. 'O jei
gu kurioje visuomenėje gyvojo 
ir visagalio Dievo idėja yra ge
rai pastatyta, ten pomirtinis
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Lietuvių kariuomenės vėliavos dail. Adolfo Valeškos mozaikoje, kuri šiuo metu įrengiama Marųuette 
Parko Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios išlaukinėje siehoje. Mozaika vaizduoja Šv. Kazimierą, 
gelbstintį lietuvių kariuomenei pereiti per Dauguvą kovoje prieš rusus. Visa mozaika ir jos įdėjimo sie
non darbai atlikti A. Valeškos studijos. Nuotr. P. Petručio

gyvenimas išsisprendžia beveik 
pats savaime. Jeigu Dievas yra 
visagalis ir jei jis žmogų tikrai 
myli, tai tas būdas, kuriuo Die
vas pareikš savo meilę miru
siam žmogui žydo teologo aky
se nebuvo 
klausimas.

Pomirtinio 
mas kaip

pats svarbiausias

gyvenimo klausi- 
tik stiprėjo ir

ryškėjo tose kultūrose kur 
visagalio Dievo idėja nyko ar
ba buvo išnykusi. Šiandien re
ligijų istorija yra priėjusi pa
žiūros, kad įvairiose aukštosio
se antikinėse kultūrose politeis- 
tinės religijos išaugo iš labai iš
ryškinto mirusiųjų kulto. O mi
rusiųjų kultas galėjo išsivystyti 
tik ant labai stiprios pomirtinio 
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žmogaus gyvenimo sampratos.. 
Taip pvz. yra visai aišku, kad 
Dzeusas yra trijų veiksnių pa
darinys : mitologinio didvyrio, 
gamtos jėgų suasmeninimo ir 
visagalio Dievo liekanų. Babilo
nijos senasis dievas Tamuz yra 
gamtos atgimimo junginys su 
sūnaus idėja. Atrodo, kad jame 

(Nukelta į 3 psl.)
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Li< tuvių kariuomenės raiteliai Adolfo Valeškos mozaikoje, Marųuette Parko lietuvių parapijos bažny- 
cloje' Nuotr. P. Petručio

Jeigu mes prisiminsime mū
sų tautinio ir kultūrinio atgi
mimo laikotarpį XIX šimtme
čio pabaigoje ir XX šimtme
čio pradžioje, turėsime konsta
tuoti, kad vadovaujantį vaid
menį čia suvaidino daugelis 
jaunų intelektualų, kuriems te
ko studijas eiti ar ir gyventi 
užsienyje, kaip Basanavičius, 
Kudirka ir daugelis kitų.

Jų pavyzdys liudija, kad ir 
dabartiniai mūsų jaunieji in
telektualai, išsimokslinimą ga
vę tremtyje, gali panašų vaid
menį suvaidinti mūsų politinė
je kovoje ir mūsų kultūrinia
me veržlume. Jiems sąlygos 
yra net ir geresnės, kadangi 
jie yra augę lietuviškai labai 
sąmoningose šeimose, lankę li
tuanistines mokyklas, priklau
sę lietuviškiems jaunimo są
jūdžiams, net ir daugiau ar 
mažiau apsiskaitę lietuviškoje 
literatūroje.

*

Artėja Vasario 16 diena, ir 
daug ryšl'įau mes imame pa
sigesti šių: jaunųjų intelektua
lų talkos. Daugelis jų jau yra 
gražiai įsijungę, kaip tai ma
tome New Yorke, Los Ange
les ir kituose miestuose, bet 
daugelis dar galėtų būti akty
vesni.

Jeigu visuomenėje ir kultū
rinėje srityje dar pajėgiai rei
kiamus uždavinius atlieka vy
resnioji, nepriklausomoje Lie
tuvoje išaugusi, karta, tai nau
jųjų intelektualų talka būtų 
ypatingai svarbi amerikiečių 
ii1 apskritai užsienio spaudoje.

Tiesa, reikia pasidžiaugti, 
kad kaskart gausiau mūsiškių 
matome su specialiomis paskai
tomis įvairiuose moksliniuose 
suvažiavimuose, kaip inžinie
rių, medikų ir kitų. Taip pat 
jau, nors ir negausus, mūsiš
kių skaičius savo studijiniais 
straipsniais pradeda dalyvauti 
moksliniuose žurnaluose. Šito
kiuose atvejuose nesunkiai pa
aiškėja šių studijozų tautybė, 
ir nors jie pasirodo su pirmau
jančiomis studijomis savoje 
specialybėje, tai kartu yra ir 
gražus pasitarnavimas Lietu
vos reikalui.

*

Tačiau šioje srityje mūsų 
jaunieji intelektualai galėtų 
reikštis žymiai plačiau. Nebū
tinai čia ir pirmaujantis išsi
mokslinimas. Reikia tik ryžto, 
apsiskaitymo, kaip tai rodo pa
vyzdys Chicagoje gyvenančio 
latvio Tedis Zierins, kurio laiš
kai taip dažnai yra matomi 
Chicagos, o ir kitų didmiesčių 
amerikietiškuose laikraščiuose.

Mūsų jaunieji intelektualai 
turėtų atkreipti dėmesį, kad 
jiems savo taip svarbią lietu
vių tautai tarnybą angliškoje 
spaudoje būtų labai palanku 
pradėti pačių lietuvių leidžia
muose angliškuose žurnaluose, 
kaip “Lituanus” ar “The Ma- 
rian”. Jau keliasdešimt mūsiš
kių šiuo keliu eina. Kai kurių 
straipsniai, išspausdinti šiuo
se žurnaluose, buvo pastebėti

net ir daug platesnės publikos 
ir net kitų žurnalų redakcijos 
yra prašiusios leidimo persi
spausdinti.

Šitoksai bendradarbiavimas 
ne tik padėtų sėkmingai mūsiš
kiams plačiau prasimušti į 
anglišką spaudą, bet ir sustip
rintų abudu tuos žurnalus, ku
rie, nors savo turiniu laikosi 
gerai, bet gerinimui niekada 
nėra galo. ,

Veržimąsi į angliškąją spau
dą nelaikome kokių ambicijų 
ar prestižo reikalu, o tiesiog 
ieškojimu platesnių kelių pa
sitarnauti mūsų pavergtos tau
tos laisvės reikalui, supažindi
nimui su mūsų tautos kančio
mis, laisvės siekimais, mūsų 
kultūriniais laimėjimais.

*

Ir čia yra sritis, kur mūsų 
jaunesnieji intelektualai yra 
nepavaduojami. Iš Lietuvos at- 
vykusioji vyresnioji inteligen
tija, turinti gražių nuopelnų 
mūsų lituanistiniame, politinia
me, kultūriniame sektoriuje, 
sunkiau tegali nugalėti kalbos 
sunkumus, o jauniesiems inte
lektualams, šio krašto mokyk
lose išėjusiems savo studijas, 
tas uždavinys yra daug leng
vesnis. Ir čia jau mes turime 
gražių pavyzdžių. Ir Vardys, 
ir Zobarskas, ir Vygantas, ir 
a. a. Tarulis, ir eilė kitų jau 
yra labai sėkmingai pralaužę 
kelius. Aną dieną telefonu net 
iš Detroito vienas mielas mū
sų jaunas intelektualas skam
bino, ieškodamas informacijų 
apie Lietuvą ir lietuvius. Pa
tekęs į Associated Press redak
torių tarpą, jis gavo pritarimą 
ten iškelti ir Lietuvos reikalą 
nepriklausomybės dienos pro
ga.

*

Mes jau turime vieną kitą 
saviškį čia baigusį net ir žur
nalistikos studijas. Deja, jie 
kažkaip savo darbu nepasi
skardena. Kai kurie paskendo 
verslo įmonių leidžiamoje ko
mercinėje spaudoje, o galėtų 
šalia to plačiau reikštis didžio
joje amerikiečių periodikoje, 
begindami Lietuvos laisvės by
lą, iškeldami mūsų kultūrinius 
laimėjimus. Net ir rašydami 
bet kuriais kitais klausimais, 
jau tuo užimtų tvirtesnes po
zicijas, kad, reikalui atėjus, 
prabiltų ir lietuviškuoju klau
simu.

Tautos kruvinos vergijos 
metu reikalinga visuotinė mo
bilizacija ir kultūros, ir politi
niam fronte atlaikyti. Dar ge
riau, kai ryžtingieji intelektua
liniai pirmūnai, nelaukdami 
nei tos mobilizacijos, savano
riais stoja vietinėje spaudoje, 
o gal net radijuje ir televizi
joje, tarti žodį, kurio vergijo
je esantieji pasakyti negali. 
Nepaprastas Sibiro lietuvaičių 
maldaknygės pasisekimas ro
do, kad pasaulis nuoširdžiu 
lietuvio žodžiu, reikama for
ma ir tinkamu laiku pasakytu, 
gali labai susidomėti.

J. Pr.
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ŠIA MAŽA KNYGELI PASIDĖJAU SALIA
Mykolo Vilties "Neparašytus laiškus" perskaičius

JULIJA ŠVABA1TE - GYLIENE

Mykolas Viltis, NEPARAŠYTI, gaus, ieškančio mūsų savo sap- 
LAIŠKAI. Eilėraščiai. Į Laisvę 
Fondo leidinys, nr. 6. Viršelis ir 
piešiniai Pauliaus Jurkaus. Išleista 
1966 metais, lietuvių tautos sukili
mo 25 metų sukaktyje. Rinkinys 
56 psl., 7l/2 X 51/2 inč formato, 
kaina $2.00, gaunamas "Drauge”.

Štai pirmasis tokios poezijos 
pluoštas iš Lietuvos. Laukta, 
bet netikėta properša pro “Per
galės”, “Literatūros ir Meno” 
bei atskirų dabartinės Lietuvos 
poetų daug kur falsifikuotą poe
tinės tikrovės veidą...

Griebi jį rankosna, visai ne
klausdamas, kieno, kada ir kur 
jis parašytas. Nes uždanga ta 
pati, nepermatoma, tamsi, tra
giška.

Nesvarstai, ar tai vienkarti
nis poetinis išsiveržimas, ar tai 
ilgus metus pasąmonėje išnešio
ti, ne popieriuje iš juodraščių 
išvaduoti žodžiai, lašas prie la
šo, eilutė prie eilutės, kančia 
prie kančioę.

Neklausi, kokio literatūrinio 
pasiruošimo šių eilėraščių auto
rius, jaunas ar senas, daug ar 
mažai paskelbęs savo kūrybos? 
Žuvęs, gyvas, gal tebešaukiąs, 
tebekliedąs, pasąmonėje liūliuo
jamas praeities vizijų... Miręs, 
nukankintas, nepalaidotas, ne
atpažintas?..

Kaip vertinti jį? Ar mūsiškiu 
nūdieniu kriterijumi, kaip kont
rastą moderniam, šokiruojan
čiam poetiniam žodžiui, ar kaip 
klasikinės formos eiliuotoją gal
gi tik tragiškoj situacijoj staiga 
atsivėrusį vienkartinį poetą —- 
neramuolį, kažkur netyčia at
rasta Pano dūdele išvilpiniuo- 
jantį skaudžiai švelnią melodi
ją?

Ir aš iš anksto žinau, kad ne
galėsiu teisti, net ir nemokė
dama valdyti magiškos kritiko 
lazdelės: kur auksas, kur pe
lenai? O ir atradau: aukso tru
pinių mirties užgniaužtoje pe
lenuotoje saujoje, priešmirti
niam atodūsy, prarastos jaunys
tės ilgesy... Atradau juodžemį 
tundrose, vasarą žiemos speige 
ir didelį, graudų tikėjimą mu
mis — laisvais paukščiais, ku
rių atskridimą sapnuose regi nu
kankintųjų akys.

Tai mums jų svajonės, neat
pažintas kraujas, neatšauktas 
ilgesys, neapčiuopiama kančia, 
giliai sieloje įsiskaudinusi, sap
nuose rėkianti, neleidžianti sve
čioj pastogėje įsisupti ramybės 
ir patogumo užuomarštin.

Todėl ir imu tą plonytę kny
gelę, kaip palikimą mums, kaip 
testamentą artimiausio žmo

nų realybėje, savo priešmirtinėj 
agonijoj iš ten, kur “skamba 
sena kalba, supasi laisvės vėjai, 
prisikėlimą sapnuodami”.

Rinkinio skyriuje “Kritusių 
partizanų testamentai” autorius 
pristato mums mirtį, neakcen
tuodamas asmeniškos tragedi
jos, bet savo skausmą atverda
mas visos mūsų genties visuo
tinumui :

Mes nesuspėjom išmokti
Savo dar negimusiems vai

kams
Jaunų, neišpasakotų troškimų 

surašyti...
Tik mūsų jaunas kraujas 
Sunkiasi pro merdinčią žemę 
Per kartų kartas
Į gimusias ir gimsiančias 

širdis. (8 psl.)

nas į Amžinus laukus”. (Gimtie
siems laukams. 23 psl.)

O skyrius “Sibire mirštančio 
partizano atodūsiai” — tai nesu
spėtos išdainuoti dainos, vaikys
tės laukų idilės, Velykų džiaugs 
mas, graudžios gegužinių lita
nijos, Joninių ugnys “laša į ma
no pervargusią širdį ir nevilties 
ašaros traiško mano sapnus” 
(Joninės, 34 psl.). Ir vasaros 
lietų ir visas jaunystės dainas 
ir jaunesnės sesers atsiskyrimo 
ašarą mirštantysis norėtų pasi
imti amžinybėn.

Poeto atviras ir herojiškas ti
kėjimas mumis, šauksmas mūsų 
sąžinėn atsispindi “Neparašaty- 
tuose laiškuose”. Tai stipriausi 
ir giliausiai išjausti nežinomojo 
poeto eilėraščiai savo paprastu
mu ir tragišku savos egzilės pa
jutimu skerbiasi mūsų sąžinėn: 

(Nukelta į 2 psl.)

tis. Redakcinės komisijos nariai: 
Antanas Gintneris ir Alfonsas Va- 
latkaitis. Lietuvos šaulių sąjungos 
tremtyje leidinys, 1965 m. Čikaga. 
Vinjetės ir piešiniai Vlado Vijeikio. 
Leidinys 9x6 inč. formato, gau
siai iliustruotas nuotraukomis, kie
tai įrištas, 500 psl., kaina $5.00, 
gaunamas “Drauge“.Knyg|os viršelis, 

pieštas Pauliaus Jurkaus

NEPRIKLAUSOMAI LIETU-

Mirtis pamiškėje, po skarota 
egle, virš kurios toli yra nuosta
būs pasauliai, krauju maitinami 
avietynai, raudanti rudens žolė 
— mirštančiojo liudytojai, 
koks skaudus atsigrįžimas 
išsipildžiusion jaunatvėn:

Ir
ne-

Jaunystę man pavogė...
Matau, mano brolio galva 

raudonais dobiliukais 
žydi...

Tai ne kielikėliai dobilų, 
kraujas!

Ošia jazminų šakelės... Naktis 
žaižaruojanti

Nespėjo rekvijų atskaityti 
mano mirštančiam 
broliui...

Šiame numery:

Lietuvoj ir išei-

Švediją.
ar prisikėlimas

»

Ar esame realistai?
Apie poeziją iš Lietuvos. 
Šaulių sąjunga 
vijoj.
Iš kelionės po 
Nemirtingumas 
iš mirties.

Sesers M. Eucharistos eilėraš
čiai.
Chicagos lietuvių istorija.
Fizikos ir .matematikos institu
tas Kaune.
Kultūrinė kronika. 
Nauji leidiniai.
Akademinės prošvaistės.

PaAjCbfy,
AR ESAME REALISTAI?

Šaulių trimitininkai Laisvės šventėje nepriklausomoj Lietuvoj.

gali būti klausi
ne vienas atšaus.

ŠAULIŲ SĄJUNGA LIETUVOJ IR IŠEIVIJOJ

Apie knygą, dedikuotą nepriklausomai Lietuvai

VAI. Redaktorius Petras Petrušai- VINCENTAS MULEVIČIUS

1965 m. Lietuvos šaulių są
junga, atsikūrusi šiaurės Ame
rikos žemyne, išleido knygą, pa
vadintą “Nepriklausomai Lietu
vai”. Jau ir neskaitęs leidėjų 
paaiškinimų, iš viršelyje ir nu- 
garėlyje regimų šaulių skydų 

■ gali spręsti, kieno ši knyga. Kas 
žino apie kun. dr. J. Matuso pa
rašytą Lietuvos Šaulių sąjun
gos istoriją, šią knygą imda
mas į rankas gali galvoti: ku-1

riems galams dar leidinys apie 
tą pačią organizaciją? Tačiau 
vėliau nuomonė keičiasi iki vi
siško dėkingumo šios knygos 
organizatoriams.

Knyga sudaryta iš dviejų da
lių: Po tėviškės dangum ir Sve
tingoje Šiaurės Amerikoje. Pa
čioje pradžioje leidėjai ir redak
cinis kolektyvas pasisako, kad 
“šios knygos pirmoje dalyje pa
teikiame anų laikų gyvų liudi
ninkų ir kovų bei veiklos daly
vių apžvalginius prisiminimus, 
tiek, kiek mums pavyko gauti”. 
Ir toliau sako: “antroje šios 
knygos dalyje stengėmės pa
vaizduoti šaulių darbą tokį, ko
kį labai ribotose sąlygose buvo

įmanoma įvykdyti”. Ši knyga 
atsirado dviejų sukakčių proga: 
45 m. nuo Lietuvos Šaulių są
jungos įsikūrimo ir 10 metų 
nuo jos atsikūrimo išeivijoje 
(5 psl.).

Turinys
Pirmoje dalyje pradžioje pri

siminti steigėjas ir kiti garbin
gi sąjungos vyrai. Ir tada dau
gybė didesnių ir mažesnių 
straipsnių, kurių vieni apima vi
sos sąjungos veiklą, o kiti — 
vietovės ar būrio. Iš svarbiųjų 
reiktų paminėti: Aleksandro 
Mantauto — Lietuvos Šaulių są
jungos įsikūrimas ir keletas jos 
veiklos bruožų, Stasio Raštikio 
Nepriklausomai Lietuvai, pik. 
Pr. Saladžiaus — Lietuvos Šau
lių sąjungą prisimenant, A. Im- 

(Nukelta į 2 psl.)

Koks čia 
mas? — gal 
Jau vien tik mūsų atsidūrimas 
laisvajame pasaulyje, o dauge
lio pataikymas tiesiog į turtin
giausią, laisvės ir visokių gali
mybių kupiną kraštą rodo, kad 
mokėta susigraibyti realybėje. 
O vėl mūsų įsikūrimo sveti
muose pasviečiuose raida ir 
nūdieninis mūsų kišenių svo
ris, mūsų nuosavybių apimtis, 
mūsų pačių ir mūsų jaunosios 
kartos įsigytų profesijų prak
tiškumas argi neliudija, kad 
daugumoje esame puikūs re
alistai.

Na, o kaip su romantika?
— kitas vėl paklaus. Argi mū
suose jau visai neliko to, kas 
ne vienu atveju kėlė ii' žadino 
tautą net tada, kada ji buvo, 
beveik be jokių išimčių, tik su 
tuščiais ir skylėtais kišeniais, 
kada ji, anų šimtmečių aki
mis žiūrint, buvo visai ne rea
listė, nes pradėjo tikėti pra
rastos laisvės susigrąžinimu. 
Ir kai šitai įvyko, ar neatrodė, 
kad romantika nugalėjo rea
lybę. O ir šiandieninė mūsų 
laisvės kova ar nėra labiau pa
naši į dvasios ir svajonės ga- 
linėjimąsi su materijos ir rea
lybės pasauliu.

Ir čia skaitytojas vėl gali 
užklausti: tai kas pagaliau 
mes esame, realistų ar roman- gįų sukeitimas tiek mūsų kul- 
tikų tauta?

Atsakymas, manytume, ne
galėtų šimtaprocentiniai pa
svirti nei į vieną, nei į kitą pu
sę. Su tam tikru pasitenkini
mu galėtume sakyti, kad esa
me aukso vidurio tauta, ne
prarandanti galvos romantikoj 
ir nepasimetanti, per daug ne
įtikinti į tos ar kitos dienos 
tikrą ar tik tariamąją realy
bę. žodžiu, kad lig šiol įvai
riose situacijose vis sugebėda
vome išlaikyti pusiausvyrą 
tarp romantikos ir realybės 
kraštutinumų.

Pavyzdžių iliustracijai čia
tai

Bėgu rugių vaga drebančia 
Sodelio pakrašty suklumpu, 
Nebaigęs dainų...

(Jaunesnysis brolis, 13 psl.)

Kas gali pakelti begalinį nuo
vargį knygos puslapiuos, pava
dintuos “Ištremtųjų laiškai tė
viškėn”? O tačiau grubi, nu
dirbta ranka, sustingusiais pirš
tais rašo mylimajai beviltišką 
savo šauksmą, pasąmonėj klie- 
dint didelei saulei:

Tavo šypsena sudrasko drėg
nų šachtų ir požemių 
tamsą,

Tik sekundė kaitri tarp mili
jonų numirusių valandų...

Tačiau nėra pasirinkimo, nė
ra žaidimo ant likiminio kortų 
stalo. Pro sunertus pirštus gū
žiasi kovų draugo kraujas, ru
denėjančio dangaus paletėn, bet 
ne savon žemelėn, ir ištremta
sis beviltiškai sušunka: “Be jū
sų ašai netesėsiu ir išeisiu vie-

Varno monumentalusis paveikslas, vaizduojantis karaliaus Mindaugo vainikavimą. Adomas Varnas yra bene vyriausias iš se- 
dailininkų kartos. Šių metų sausio 1 d. jam sukako 88 metai. Dailininkas gyvena Chicagoje, vis dar žvaliai reikšdamasis 
bei kūrybiniame gyvenime.

Dail. Adomo 
nosios mūsų 
kultūriniame

netrūktų. Sakysim, kad ir mū
sų grožinėje literatūroje ir tau
tinio atgimimo veikloje. Ten 
rasime ir daugiau realistus — 
Donelaitį, Žemaitę, Kudirką, 
bet ir labiau romantikus — 
Basanavičių, Šatrijos Raganą, 
Maironį. Pagaliau ir Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo Ak 
to signatarai ir jų nuęspren- 
dis. Juk daugumos jų lietuviš
koji dvasia brendo romantiš
kosios praeities įtakoje, vis 
žvelgiant į didžiąją kunigaikš
čių Lietuvą, semiantis iš ten 
sau stiprybės. Tačiau tie pa
tys Nepriklausomybės Akto 
signatarai argi nebuvo taipgi 
blaivūs realistai, nesiekdami 
dvidešimtame amžiuje Lietu
vos valstybės daugiau ar ma
žiau istoriniuose jos plotuose, 
o grynai etnografinėse lietuvių 
tautos ribose.

Žinoma, minėti pavyzdžiai 
dar nereiškia, kad mes visada 
ir visais atvejais sugebame to
bulai jausti realybę ir tobulai 
pasinaudoti romantiškos dva
sios galia. Didžiausia negerovė 
ateina tada, kada męs prade
dame sukeisti romantikos ir 
realybės bėgius, atseit, kur 
turėtume būti romantikais, da
romės realistais, o kur labiau 
reikėtų griebtis realybės, tam
pame romantikais. Gi toks bė-

tūrinėje, tiek visuomeninėje 
veikloje dažnai atneša tik nu
linį viso bruzdėjimo rezultatą. 
Reiškia, buvo planuota, buvo 
svarstyta, buvo lyg ir pradėta 
kažkas dirbti, bet užsimota 
arba per daug, arba per ma
žai, pavargta, pasimesta, ati
dėta, užmiršta, palaidota... 
Čionykščiame mūsų gyvenime 
ir mūsų veikloje šitaip jau ga
na neretai pasitaiko.

Čia labai būdinga dar ir tai, 
kad projektuojamo darbo brė
žiniuose planuotojų apetitai 
milžiniški. Popieriuje surašo
ma, suglaistoma, surikiuoja
ma ir paskelbiama tiek atliksi
mų darbų, kad, rodos, tik 
džiaukis ir didžiuokis mūsų 
dvasios polėkiu. Ir koks pas
kui būna nusivylimas, kai pa
matoma, kad, vulgariau kal
bant, buvo bandyta apžioti 
tiek, ko jokiu būdu nepajėgta 
nukąsti. O tada nieko visiškai 
ir nenukandama, kai tuo tar
pu su mažiau romantišku po
lėkiu ir su didesniu realybės 
pajautimu būtų galėta bent 
šis tas padaryti.

Tad, džiaugiantis romanti
kos ir realybės balansu eilė
je praeities faktų, vis dėlto 
reikia susirūpinti dėl tam tik
ros pusiausvyros praradimo 
dabartyje. Rodos, visi mūsų 
reikalai turi ryšį su labai rea
liais daiktais ir problemomis, 
tačiau jų planavime ir jų rea
lizavime mes pametame realy
bės jausmą, tampame roman
tikais, didelių mostų, bet mažo 
rezultato žmonėmis.

Tenebūna kokia nors pikty
bine prasme priimtas ir čia 
suminėsimas faktas. Neseniai 
įvykusios mūsų veiksnių 
ferencijos New Yorke ta 
nešimo visuomenei vieta, 

(Nukelta j 2 psl.)

kon- 
pra- 
kuri
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Kode! neatsimokečiau už tai
VACYS PETRAUSKAS, 16-TOJO ‘DRAUGO” ROMANO KONKURSO MECENATAS, 

APIE LITERATCRĄ, TEATRĄ, STATYBAS IR KELIONĘ Į LENKIJĄ

Artėjant “Draugo” literatū
ros šventei - koncertui (kovo 
5d.), pasitaikė proga užšnekin
ti šešioliktojo “Draugo” romano 
konkurso mecenatą Vacį Pet
rauską įvairiomis, visiems įdo
miomis dabarties gyvenimo te
momis. Pasirodo, kad gerb. Me
cenatas yra ne vien tik Chica
goje žinomas statybininkas, bet 
ir teatro žmogus, neužmirštąs 
taipgi literatūros, nesėdįs vie
toje, bet mėgstąs ir po pasaulį 
pasižvalgyti. Iš to pokalbio, iš 
papasakotų įspūdžių ir susida
rė ši klausimų ir atsakymų py- 
n?.

— Kokiomis aplinkybėmis ir 
kaip apsisprendėte skirti šiam 
romano konkursui premiją?

— Niekad apie tai net nesva
jojau. Ir kai prieš metus laiko 
aplankė mane įstaigoje vienas 
gerai pažįstamas tėvas marijo
nas, tai aš niekad nebūčiau at
spėjęs, kokią slaptą mintį mie
las svečias su savimi nešiojas.

Išgirdęs, kad esu kviečiamas 
tapti sekančio “Draugo” roma
no mecenatu, aš pradžioje labai 
nustebau. Po ilgesnio, draugiško 
pasikalbėjimo paprašiau duoti 
man truputį laiko apie tai pa
galvoti. Galvoti sekėsi neblogai. 
Juk per visą tą laiką lietuviai 
daugiausia mane rėmė. Kodėl 
dabar, esant sąlygoms, bent da
linai neatsimokėti už tai, pare
miant lietuvių literatūrą? Šitaip 
pats save prikalbėjęs, paskam
binau į "Draugą” ir pasakiau 
"taip”.

— Kaip vertinate “Draugo” 
romano konkursus ir kuris ligi 
šiol premijuotųjų romanų Jums 
labiausiai patinka?

— “Draugas” tikrai vertas 
didelės pagarbos ir pagyrimo 
už tokią gražią romanų premi
javimo iniciatyvą. Visi premi
juoti romanai yra geri, bet man 
asmeniškai tai geriausiai patiks 
šis paskutinysis, šešioliktąją 
“Draugo” premiją laimėjęs, ra
šyt. Pr. Naujokaičio romanas 
“Žydinčios dienos”. Jis man bus 
už visus romanus geriausias, 
gražiausias ir kartu pats bran
giausias...

— Jūs net tūkstantį skiriate 
romanui, bet kaip pats roma- 
niuko neišgyvenate ir iki šiol 
vis liekate nevedęs?

— Šį kartą gal reikėtų man 
prisidengti penktuoju konstitu
cijos straipsniu ir į tokį inkri
minuojantį klausimą jokio atsa
kymo neduoti... Tikrosios viso 
to priežasties aš ir pats nebeži-

Šiame numery:

• Prie atdarų durų.
• Pokalbis su “Draugo” romano 

konkurso mecenatu Vaciu Pet
rausku.

• Apie naują apysaką jaunimui 
ir kitas knygų problemas.

• Vlado Šlaito eilėraščiai.
• Vakarų kultūros augintinis — 

šių laikų romanas.
• Premijuotojo romano ištrauka.
• Nemirtingumas ar prisikėlimas 

iš mirties.
• Nauji leidiniai.
• Kultūrinė kronika.
• Moterų gyvenimas. 

nau. Greičiausiai todėl, kad, gal 
būt, nebesu pakankamai gražus 
ir patrauklus ir tokiu būdu ne
betinku į romanų personažus... 
Sunku pasakyti, ar šiame kraš
te nevedę vyrai pralaimi ar lai
mi? Kartais man atrodo, kad, 
būdamas vedęs, aš daug ko iš 
viso nebūčiau pasiekęs. Gal būt, 
net mano apsisprendimas skirti 
romanui premiją būtų buvęs 
labai mikliai mano brangiosios 
užgesintas. Skaitau didele pri
vilegija neturėti ant savęs “bo
so”...

— Jūs esate ir sėkmingas ak
torius. Ką manote apie lietuvių 
teatro reikalus Chicagoje?

— Pirmiausia aš niekad ne
sijaučiau aktoriumi esąs, o tuo 
labiau sėkmingu. Kas liečia lie
tuvių teatro reikalus, tai tokio 
lietuvių teatro Chicagoje iš viso 
nėra. Yra Liet, scenos darbuo
tojų s-ga, kurios nariu, berods, 
ii' aš esu. Pati Sąjunga buvo 
įkurta Pirmojo liet, kultūros 
kongreso metu Chicagoje. Įdo
mu pastebėti, kad tose įkurtu
vėse dalyvavo trys lietuviai ak
toriai. Du iš jų niekad patys į 
S-gą neįstojo, o trečiasis įstojo, 
bet apsigalvojo ir vėl išstojo...

Sakykime, kad vardas visai 
nesvarbu — svarbu teatrinė 

Vacys Petrauskas, 16-toio “Draugo” romano konkurso mecenatas, 
literatūros labui paskyręs 100(1 dolerių,

veikla. Neretai matome, kad 
mūsų teatriniuose pastatymuo
se nelabai gausiai lankosi pub
lika. Dalinai tai gal yra ir dėl 
to, kad anie mūsų pastatymai 
vyksta retokai ir nesistemingai. 
Publiką reikia prie to priaugin
ti. Sakykim, kad ir į Chicagos 
Liet, operos spektaklius pra
džioje ne visi bėgdavo su 
džiaugsmu. Gal ne vienas ir pyk 
damas eidavo? Pykdavo, kad 
nėra kitos išeities, po to juk 
visi kalbės, diskutuos, o jis ne
turės ką sakyti... Vėliau žmonės 
apsipranta ir eina todėl, kad 
jau pradeda patikti.

Džiugu girdėti, jog kovo mė
nesį turėsime progos pamatyti 
vėl net du dviejų iškiliųjų mū
sų režisierių pastatymus.

— Kokia Jūsų nuomonė apie 
lietuvių naujausią dramos kū
rybą ?

— Man labai patinka kiek
vienas bandymas ieškoti naujų 
formų kiekvienoje kūryboje, o 
ypač modernioje dramoje. Bet 
mūsų liet, dramaturgams gal 
trūksta kantrybės, kiek ilgėliau 
prie savo kūrinio pasėdėti ir jį 
stipriau užbaigti. Įėję madon 
trumpi, vienaveiksmiai dalykai 
geriau tinka televizijų progra
moms, negu teatrų scenoms. 
Bandymas modernumo vardan 
įvesti viešoje kalboje nevarto
jamų žodžių dramon, mano ma
nymu, nieko gero neduoda.

— Jūs jau daugiau kaip 12 
metų verčiatės namų statyba, 
jau apsčiai gražių, naujų namų 
esate pristatę. Kam daugiau 
tenka statyti: lietuviams, ar 
amerikiečiams?

—r Esame pastatę keletą na
mų ir amerikiečiams, bet dau
guma mūsų klientų yra lietu
viai.

— Prie tokių gausių statybos 
darbų, Jūs dar dalyvaujate cho
ruose ir teatrinėje veikloje. Sa
kykite, ar dar randate laiko 
skaityti?

— Skaitytojas iš manęs tai 
labai prastas. Laiko tam lieka 
tikrai labai mažai. “Draugą” 
tai peržiūriu kasdien, kokį ame
rikietišką laikraštį irgi reik 
bent akimis permesti. Prisėsti 
ilgiau ką nors skaityti rečiau 
prisitaikau, bet kartais prisitai
kau.

— Esate statybos specialis
tas, tad kaip Jūs manote, ar 
geriau naujus namus statyti, ar 
pirktis jau kitų pastatytus? Ar 
lietuviai yra praktiški šitoje 
srityje?

— Gal nevertėtų nė norėti, 
kad aš kapočiau tą šaką, ant 
kurios sėdžiu, patarinėdamas 
geriau pirktis kitų pastatytus 
namus. Bet dažniausiai žmogus 
įsigyja naują namą tik vieną

Paul Luhtein (estas) Estų laisvės kova prie Talino 1343 m. 
(Estų tauta vasario 24 d. taipgi minėjo 49-tąsias savo nepriklauso
mybės paskelbimo metines).

kartą savo gyvenime. Pasisam
dęs patikimą kontraktorių, jis 
turės tokį namą, apie kurį gal 
visą gyvenimą svajojo. Kiekvie
nas kampelis bus padarytas 
taip, kaip jis pageidauja. Tuo 
tarpu, pirkdamas jau pastatytą 
namą, jis tų galimybių neturės. 
Amerikiečiai čia turi būdingą 
išsireiškimą: “Take it or leave 
it”. Kalbant apie praktiškumą, 
tai lietuviai yra labai atsargūs, 
sunkiai apsisprendžia, kas ne 
visada reiškia praktiškumą. 
Praktiškais reikėtų skaityti 
tuos, kurie iš anksto tinkamoje 
vietoje nusiperka žemės skly
pą. Turint sklypą, namą galima 
pastatyti, kada tik atsiranda 
tam tinkamos sąlygos.

— Kaip Jūs manote, ar na
mų kainos kils, ar stovės vieto
je, ar kris?

— Girdėjau kalbant, kad 
kažkada šiame krašte alaus gor
čius kainavo 5 centus. Ir ta kai
na buvo pastovi. Bet dabar yra 
jau visai kiti laikai, ir visi ke
liai veda tik į viršų. Ir dirban
tieji dar niekad tiek daug ne
uždirbdavo kaip dabar. Manau, 
kad neperdėsiu, pasakydamas, 
jog statybos darbininkas šiuo 
metu gauna inžinieriaus atlygi
nimą. Tačiau, nežiūrint to, jam 
atlyginimo kėlimas kasmet yra 
iš anksto numatytas. Taip pat 
statybinių medžiagų kainos nuo
lat kyla, kadangi niekas tų da
lykų šiame krašte nekontroliuo
ja. Apie kainų kritimą negali 
būti net kalbos. Tai galėtų at
sitikti tik kokio nors staigaus 
ekonominio lūžio atveju, kurio 
juk nieks nenumato. Faktinai 
tai yra tikra infliacija, kurią vi
si neigia. Aš manyčiau, kad 
šiuo metu daug geriau turėti 
skolos, negu daug pinigų banke.

— Ar patartumėte lietuviams 
eiti į statybų verslą?

— Kiekvienam lietuviui, tu
rinčiam pakankamai drąsos ir 
gabumų, patarčiau eiti į vers
lą. Į kokį verslą? Čia jau kitas 
reikalas. Kiekvienas privalėtų 
jausti, kokiam verslui jo paty
rimas ir sugebėjimai geriausiai 
tinka. Labai daug verslininkų 

kiekvieneriais metais bankru
tuoja. Daugeliui taip atsitinka 
todėl, kad netinkamą verslą jie 
buvo pasirinkę.

— Buvo girdėti kalbų, kad 
Jūsų stambius rūmus prie 69 
g-včs ir Campbel nupirko vys
kupas Cody, kuris čia ruošiasi 
apgyvendinti negrus. Ar tiesa?

-4 Tai buvo kažkurių žmonių 
tik jiems vieniems težinomiems 
tikslams išgalvotas pokštas. 
Niekada nesu net pagalvojęs tą 
namą parduoti. Be to, aš taip 
pat priklausau Chicagos Pietva
karių namų savininkų organiza
cijai, kuri gi spyriuojasi prieš 
panašius planavimus.

— Kodėl savo įstaigą pavadi
note “Vacys Construction Co.”?

— Pradžioj vadinausi pavar
de. Bet Petrauskų Chicagoje yra 
labai daug. Net tame pačiame 
namų statybos versle yra žmo
nių su ta pačia pavarde, tai 
dažnai žmonės vis pasiklysdavo. 
Visokių netikėtumų įvykdavo, 
kartais net daug kam atrodė, 
kad tai yra vienas ir tas pats 
Petrauskas. Suprantama, kad 
biznyje tokie dalykai labai ken
kia, todėl jau eilė metų, kai pa
likau savo pavardę nuošaly ir 
pasivadinau tiesiai savo vardu, 
būtent: “Vacys Construction
Co.” Amerikiečių niekas manęs 
pavarde ir nevadina. Būtų ma
lonu, kad ir lietuviai dažniau 
mane vardu, o ne pavarde va
dintų.

V'acio Petrausko, “Draugo” ronianb mecenato ir statybininko, rezi
dencija ir įstaiga Marųuette Parke, 2457 W. 69th Str., Chicagoje.
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PRIE ATDARŲ DURŲ

Gyvename didelių pasikeiti
mų laikus: dideli pasikeitimai 
vyksta bažnytiniame gyveni
me; dideli pasikeitimai darosi 
ir, politiškai kultūriniame gy
venime ir kovoje už Lietuvos 
laisvę. Abeji jie reikalauja iš 
mūsų sugebėjįmo juos pažinti 
ir blaiviai apsispręsti.

Bažnyčia yra mūsų dienomis 
atidariusi visą eilę durų, ku
rios buvo uždaros 400 metų. 
Per tas duris jau dabar pa
traukė toks stiprus vėjas, kad 
ne vieną ištraukė iš Bažnyčios. 
Tačiau tai nereiškia, kad mes 
turėtume stverti tas duris vėl 
uždarinėti. Tokių atdarų durų 
galima suminėti keletą: pir
miausia ekumeninis sąjūdis, 
pripažįstąs, kad yra religinių 
vertybių ir anapus kat. Baž
nyčios ir skatinąs mus religiš
kai su kitaip tikinčiais santy
kiauti. Toliau gimtosios kalbos 
įvedimas liturgijon, automa
tiškai Mišias pratęsia į kultū
rinį ir visuomeninį gyvenimą. 
Tai mums lietuviams išeivijo
je kelia naujų rūpesčių ryšium 
su mūsų kalba, tačiau mės ne
galime to nevertinti. Arba vėl 
paimkime tokį pasauliečių įve
dimą Bažnyčion su aktyviu 
balsu. Jis dar nėra parodęs 
savo reikšmės, bet net drąsiau
si spėjimai nelabai gali drįsti 
nustatyti šiam pareiškimui 
formas, kokias jis, slenkant 
dešimtmečiams ir amžiams, 
įgaus. Mažiausiai pasauliečių 
pastebėtas yra naujas admi
nistracinis Bažnyčios pasitvar- 
kymas, įvedant tautų vyskupų 
konferencijas, kaip privalomą 
sprendžiantį organą. Su šiuo 
patvarkymu pasidaro taip 
daug, kad atsiranda naujas 
valdantis organas Bažnyčioje, 
kuris įsiterpia tarp vyskupų 
ir popiežiaus. O ką jau bekal
bėti apie sąžinės laisvės princi
po, nors glūdinčio nuo amžių 
Bažnyčioje, iškėlimą į pirma-

— Girdėjome, kad neseniai 
lankėtės Lenkijoje. Kokius ten 
įspūdžius patyrėte?

— Turiu labai artimą drau
gą, gyvenantį Poznanėje, kuris 
vis mane kviesdavo jį aplanky
ti. Be to, sesuo iš Lietuvos pa
rašė, kad jos sūnus su žmona 
važiuos į Lenkiją aplankyti ten 
esančių giminių. Susidarė man 
dvi progos: pamatyti seną drau
gą ir gimines kartu. Jau daug 
metų jokių atostogų neturėjęs, 

eilės reikšmės vietą. Jis ilgai
niui gerokai keis ir mūsų do
rinį mokymą. Jis nekeis dori
nių principų, bet keis jų pri
taikymo praktiką.

Tiek apie Bažnyčios nauju
mus. Dabar-pažiūrėkime į mū
sų politiškai kultūrinius nau
jumus. Lietuvoje išaugo nauja 
inteligentinė karta, nors ko
munistiškai išauklėta, bet pil
na tautinių, kultūrinių ir net 
religinių ilgesių.

Iš kitos pusės, okupacinė 
valdžia, gal būt, kaip tik šio 
fakto paskatinta, keičia savo 
taktiką. Vietoj mus persekioti 
ir kaltinti, pradeda mus vilio
ti. Mes puikiai atsilaikėme prie 
šui, kai jis mus žudė, bet ky
la klausimas, ar mes rasime 
tinkamą laikyseną besikeičian
čios situacijos atžvilgiu. Yra 
nemažo pavojaus, kad priešas, 
nenugalėjęs mus jėga, gali 
mus suvilioti pažadais ir net 
dovanomis, kaip jis tai yra 
daręs" paties okupavimo mo
mentu. Žinoma, mes negalime 
likti abejingi tos šviesuomenės 
atžvilgiu, kuri, nors komunis
tiškai išauklėta, turi giliai įsi
sėdusių mūsų kultūros daigų. 
Tačiau nelaisvė yra faktas. Ji 
meta ant jų savo šešėlį. Jie 
nėra savo paties atstovai. At
siminkime, kaip mes jautėmės 
vienos ar kitos okupacijos me
tu : mes laukėme karo, nepai
sant jo nešamų nelaimių, kai 
buvome sovietų okupuoti. Mes 
sv eikinome amerikiečių bom
bonešius, būdami Vokietijoje, 
nors jie ne vienam iš mūsų 
betarpiškai mirtimi grasino. 
Atsimindami tai, paklauskime 
savęs, ar mes gerai supranta
me Lietuvos šviesuomenės 
mintis ir širdis ir ar nebūsi
me kada jų pačių pakaltinti 
kaip tik dėl to, kad jų paklau
sėme. Nelaisvė turi taipgi sa
vo logiką.

V. Bgd.

nutariau truputį paatostogauti 
ir praeitų metų lapkričio 15 d., 
sėdęs į lėktuvą, po 20 valandų 
kelionės atsidūriau Poznanėje. 
Vidurnaktį pasibeldęs į savo 
draugo duris, aš jį labai nuste
binau, kadangi pranešimo apie 
mano atvykimą jis dar buvo ne
gavęs. Tą savo pranešimą aš 
pats priėmiau sekančią dieną. 
Išbuvęs Poznanėje savaitę lai
ko, išvažiavau kartu su draugu 
ieškoti giminių. Du dalykai Len
kijoje yra labai geri. Vienas — 
visiška judėjimo laisvė, o ant
ras — amerikiečių doleris yra 
labai brangus, todėl pragyveni
mas Lenkijoj mums labai pigiai 
kainuoja.

— Ar turėjote progos nuvyk
ti ir į Suvalkų trikampį, kur 
dauguma lietuvių gyvena?

— Taip, tą progą aš turėjau. 
Pasirodo, mano seserėno giminė 
ne tik slauni, bet ir plati. Net 
penki tikri jo žmonelės dėdės 
gyvena Lenkijoje. Keturi ūki
ninkauja Mozūrų krašte ir vie
nas gyvena Seinuose. Visi jie 
po karo atsikėlė ten gyventi iš 
Lietuvos. Susitikimas su sesers 
sūnum ir jo žmona, kadangi 
nebuvome vieni kitų anksčiau

(Nukelta į 2 psl.)
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POKALBIS SU DAINININKE
Lilija Šukytė apie savo įspūdžius Chicagoje, dainuotas ir dainuosimas parti

jas Metropolitan operoje ir apie tai, kas labiausiai prie širdies
ŠVENTĖS IR ŠIOKIADIENIAI

Rytoj, kovo 5 d. (sekmadie
nį) 3 vai. popiet Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėje, Chi
cagoje, kasmetinis, bet ne ei
linis įvykis: “Draugo” koncer
tas ir 16-tojo romano konkur
so premijos įteikimas naujajam 
laureatui. Kaip žinome, šieme
tinis konkurso laimėtojas yra 
rašytojas Pranas Naujokaitis, 
o mecenatas — Vacys Petraus
kas, mūsų lietuviškosios litera
tūros gyvastingumui paskyręs 
1,000 dolerių.

Bet ypač miela, kad šiemet 
šios “Draugo” muzikos ir lite
ratūros šventės dėmesio centre 
yra ir,mūsų žymioji Metropoli
tan operos solistė Lilija Šuky
tė. Koncerto - literatūros šven
tės, išvakarėse užkalbinome lau
kiamą viešnią keliais žmogiško 

y smalsumo klausimais. Lilijos Šu
kytės atsakymai, tikimės, bus 
įdomūs kiekvienam muzikos my
lėtojui, o laukiamo koncerto 
klausytojams iš karto užmegs 
nuoširdų kontaktą su pačia dai
nininke.

— Kokius įspūdžius išsivežė- 
te iš Chicagos po ankstesniųjų 
metų koncertų ir po pernykštės 
“Traviatos”?

— Chicagoje man teko kon
certuoti kiekvieneriais pastarai
siais metais. Visada išsivežda- 
vau iš čia kuo geriausius įspū
džius. Chicagos publika visuo
met šiltai nuoširdi ir kultūrin
ga.

Po praeitų metų “Traviatos” 
buvau labai patenkinta, nes tu
rėjau progos arčiau pažinti ir 
dainos kolegas lietuvius, apie 
kuriuos anksčiau tik 
skaičiusi. Man 
nykščiai mūsų 
takliai praėjo 
pasisekimu.

— šia proga mūsų skaityto
jams būtų labai įdomu ką nors 
detaliau sužinoti apie Jūsų dai
navimą garsiojoje Metropolitan 
operoje: kuriose operose lig šiol 
dainuota, ką artimiausiu laiku 
teks dainuoti?

— Apie savo darbą Metropo
litan operoje galėčiau daug kal
bėti. Paminėsiu kai ką tik trum
pai. Jaunas dainininkas, vos me
tus išbuvęs šioje operoje, negali 
nė reikalauti pagrindinių rolių. 
Šiais metais buvau didžiųjų ro
lių, kaip mes čia įpratę sakyti, 
“understudy”. Dainavau šiose 
operose: Rigoletto, Electra, Ai
da, Lucia di Lammermour ir Pe- 
ter Grimes. Mano lig šiol di
džiausias pasirodymas Metropo
litan operoje bus Helen Niles 
vaidmuo operoje “Mourning Be

buvau 
džiugu, kad per- 
“Traviatos” spėk 
su tokiu dideliu

v

Siame numery:

ŠVentės ir šiokiadieniai. 
Pokalbis su Lilija Šukyte. 
Nauja mozaika lietuvių bažny
čioje.
Gilios šaknys.
Nepriklausomybės paruošoje 
prieš 50 metų.
Vasario 16-tos minėjimas Vo
kietijoj.
Alb. Baranausko eilėraščiai. 
Poetas Milašius Chicagos sce
noje.
Kamerinė muzika “Laiškų Lie- •
tuviams” vakare.
Darbas be iškilmingų rezoliucijų. 
Nauji leidiniai.
Kultūrinė kronika.
Spygliai ir dygliai.

comes Electra”. Pats kompozi
torius (Marvin David Levy) 
parinko mane tai operai, kurios 
pasaulinė premjera įvyks kovo 
17 d. Helen Niles vaidmuo yra 
labai artimas Micaelos vaidme
niui Carmen operoje. Pati rplė 
turi daug vokalinių ir vaidybi
nių galimybių.

Po “Draugo” koncerto dai
nuosiu Hunter kolegijoj New 
Yorke su Jerome Hines ir Ni- 
colai Gedda — atliksiu Pucęini 
arijas. Kovo 12 d. įvyks iškil
mingoji Metropolitan operos 
dainos šventė New Yorko Fil
harmonijos salėje — ten dai
nuosiu Mozartą. Šiais nietais 
turėjau pasisekusią audiciją pas 
Leonardą Bernsteiną — mano 
debiutas su New Yorko Filhar
monijos orkestru įvyks liepos 
7 ir 8 d. New Yorke. Be to, gar
sioji dainininkė Rosa Ponselle 
angažavo mane dainuoti Balti
morės operoje. Dainuosiu Lau- 
retta rolę operoje Gianni Schic- 
chi ir Marijos rolę . operos ”La 
Guerra pasaulinėje premjeroje.

Birželio mėnesį esu pakviesta 
į Braziliją, o 1968 metų vasarą 
į Švediją. Tik dar nežinau, ar 
Metropolitan opera sutiks tuo 
laiku “atrišti” mane nuo sutar
ties...

— Kurios daūiuotos operos 
buvo Jums arčiausiai prie šir
dies ir kurios iš nedainuotų la
biausiai Jums patiktų?

— Šiuo momentu man arti
miausios dainuotos operos yra 
“Bohema” ir “Traviata”. Ta
čiau žmogaus skonis keičiasi su 
amžiumi ir patirtimi. Buvo lai
kas, kada Mozarto muzika man 
buvo neprieinama. 1965 metais 
Stratfordo Shakespeare’o festi
valy dainavau 33 spektaklius 
“Figaro vestuvėse". Tik tuomet 
pradėjau vertinti Mozarto geni
jų ir grafienės Almaviros rolę. 
Tai buvo didelė vokalinė ir mu
zikinė disciplina. Norėčiau ir 
ateityje tūrėti progų dainuoti 
Mozarto operose.

— Pasirinkimo atveju tarp 
įprastų klasiškųjų operų ir mo

Soliste Lilija Šukytė — “Traviatos” Violeta

derniųjų, kurias labiau rinktu
mėtės? Ar sakysim, kokį Ver
dį, Wagnerį, Puccinį, Offenba- 
chą, Čaikovskį, o gal Britteną, 
Bergą, Orfą ir kitus panašius?

— Moderni opera man nėra 
prie širdies, nors mano visi 
svarbiausi debiutai buvo moder
nioje operoje. 1964 m. įvyko 
mano pirmas operinis pasirody
mas “Lady Billows” rolėje Brit- 
teno operoje “Albert Herring”. 
1965 m. sukūriau Deirdre vaid
menį premjeroje to paties var
do operoje. Šiais metais Metro
politan operoje turiu Helen Ni
les rolę operos “Mourning Be- 
comes Electra” pasaulinėje 
premjeroje. Taip pat dainuosiu 
Marijos rolę Rossellini operoje 
“La Guerra”, kurios pasaulinė 
premjera įvyks Baltimorėje.

Pasirinkti dabar tarp įprastų 
klasiškų, romantinių ar moder
nių operų yra sunku. Tai galė
siu padaryti tik tuomet, kada 
būsiu jau įvairių stilių operas 
dainavusi.

— Iš patirties žinome, kad 
žymieji operų solistai ne visi 
mėgsta reikštis ir šiaip neoperi- 
uiu koncertų programose. Sa-uiu koncertų programose. Sa- 1 ,, A„
kvsim mūsuose vien tik dainos jos bažnyčios išorinėje ienoje, Marąuette Parke, Chicagoje

’ /'dptalol IfAvnikna iiHČvAnt.iivvks ši sukmlltliCni HlOVn 5 (L) 1)0
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(detalė). Mozaikos pašventinimas įvyks šj sekmadienį (kovo 5 d.) po 
sumos, Nuotrauka P. Petručio

STEBUKLAS PRIE DAUGUVOS
Nauja Adolfo Valeškos mozaika lietuvių bažnyčioje

Nepilno šimtmečio tėkmėje 
Amerikos lietuviai pastatė daug 
gražių bažnyčių. Pirmųjų lietu
vių ateivių svarbiausias rūpes
tis buvo organizuoti lietuviškas 
parapijas ir prie jų steigti pa
rapijines lietuviškas mokyklas, 
kad bažnyčiose skambėtų lietu
vių kalba, aidėtų lietuviškos 
giesmės, o mokyklose tėvų at
sivežtas gimtasis žodis būtų per
duotas kitoms kartoms. Lietu
vių statytose bažnyčiose tauti
nių motyvų betgi nedaug teuž-

Šv. Kazimieras dail. Adolfo Valeškos mozaikoje Švč. Mergelės Mari-

ST. DAUNYS

tiksime. Nebuvo savųjų inžinie
rių, architektų, dailininkų. Baž
nyčias statė svetimieji amati
ninkai, kurie nežinojo Lietuvos 
ir kuriems terūpėjo tik įprasti
nė maldos namų statyba. Tau
tiniai motyvai lietuvių statyto
se bažnyčiose pastebimai pradė
jo reikštis, tik dabartinei nau
jųjų lietuvių ateivių bangai už- 
tvinus. East St. Louis, Roselan- 
de, Marąuette Parke, Maspethe 
ir kitur pastatytos naujos lietu
viškos bažnyčios, kurios atkrei
pia praeivio akį savo lietuvišku 
žvalumu.

Prieš 40 metų Chicagos Mar
ąuette Parke įkurtoji lietuvių 
parapija ir prieš 10 metų sta
tytoji naujoji Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo bažnyčia kovo 5 
d. mozaikos “Stebuklas prie 
Dauguvos” pašventinimu užbai
gia savo išorės puošimą.

Dailininko A. Valeškos meno 
studijos atliktoji mozaika “Ste
buklas prie Dauguvos” mus nu
kelia į 1518 metus, kada lietu
vių kariuomenė vedė sunkią ko
vą su Maskva. Dauguva buvo 
patvinusi, ir lietuvių kariuome
nė negalėjo per ją persikelti. 
Tada kariuomenės akivaizdoje 
ant risto žirgo pasirodė šv. Ka
zimieras ir stebuklu padėjo lie
tuvių kariuomenei persikelti per 
Dauguvą ir prie Polocko sumuš
ti Maskvos kariuomenę. Legen
da pasakojo, kad šv. Kazimie
ras dar 10 kartų stebuklais yra 
padėjęs lietuviams nugalėti prie
šus. šv. Kazimiero stebuklas, 
prie Dauguvos buvo jau atvaiz
duotas ir Hiliarionio knygelėje, 
išleistoje 1629 m. Neapolyje, 

Italijoj. Panevėžio katedroj bu
vo taipgi dail. Jono Mackevi
čiaus paveikslas, vaizduojąs šv. 
Kazimiero stebuklą prie Poloc
ko.

Švenčiausios Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos klebonas 
prel. V. Cernauskas paaiškino: 
— Esu pradėto darbo tęsėjas. 
Džiaugiuosi, kad mūsų gražioje 

' bažnyčioje įamžintas Lietuvos 
šventasis šv. Kazimieras ir vi
sa Lietuva. Vakarinėje bažny
čios pusėje mozaiką “Stebuklas 
prie Dauguvos” šventinsime ko
vo 5 d. Kanauninkas V. Zaka
rauskas dar papildė: — Ruo
šiantis statyti bažnyčią, norėta 
įamžinti šv. Kazimierą bažny
čios viduje, bet nerasta ryškiau 
tinkamos vietos. Tada susitarta 
su dail. A. Valeškos meno stu
dija dėl mozaikų bažnyčios išo
rėje. Tuometinis parapijos kle
bonas J. Paškus bažnyčios puo
šimo minčiai pritarė. Pastačiau 
bažnyčią, noriu ją ir užbaigti. 
Jei aš nepadarysiu, tai kas gi 
padarys.

Prieš keletą metų rytinėje 
bažnyčios pusėje įdėtoji mozai
ka vaizduoja Mindaugo krikš
tą. Ten pabrėžtas tautinis mo
tyvas — Lietuvos valstybės su
verenumas. Naujoji mozaika va
karinėje pusėje ryškina šv. Ka
zimiero reikšmę Lietuvos lais
vės kovose.

Mozaikos piešinys dail. A. Va
leškos. Pats dailininkas mozai
kos šventinimo išvakarėse dar 
paaiškino, jog Chicagos klima
tas nedėkingas freskai. O tuo 
tarpu mozaika patvari ir išlie
kanti. Senose Romos bažnyčiose 
bei šventyklose mozaikos išliko 
spalvingos tūkstančius metų.

Šventės ir paradai žmogų 
kažkaip pakiliau nuteikia, su
stiprina dvasią ir palieka iš 
po tų švenčių kokia nors 
džiaugsmo dalis ir šiokiadie
niui. Nesvarbu, ar tos šventės 
būtų visuomeninės, tautinės ar 
meno šventės. Tų švenčių lie
tuviai turi daug, jas stengiasi 
iškilmingai pravesti ir dažniau 
šiai tai gerai pavyksta. Tačiau 
įdomiausia, kiek lieka to šven
tinio džiaugsmo šiokiadieniui. 
Nes ir kongresai, ir išvykos, 
ir konferencijos yra kaip tik 
tam, kad įgytume stiprybės 
kasdienybei, kad suvažiavę 
bendrai cementuotumės atei
ties darbui ar kovai už išliki
mą. Todėl nenuostabu, kad dar 
ir dabar kalbama spaudoj, kiek 
davė naudos vienas ar kitas 
kongresas ar demonstracija.

“Draugo” dienraštis jau še
šiolikti metai rengia romano 
konkurso laimėtojo apvainika
vimo šventę, kuri greičiau bū
na ne tiek paties autoriaus, 
kiek visų lietuvių šventė, nes 
naujas literatūrinis kūrinys 
sukelia susidomėjimo net ir 
tuose sluoksniuose, kurie gal 
šiaip jau nelabai knyga domisi. 
Ypač, kad tos knygos visuo- 
menėn išleidimas jau surištas 
ir su išskirtine dainos ar mu
zikos programa. Tiesa, šventės 
metu nuperkama ir nemaža 
knygų, o tai dar labiau pagra
žina pačią šventę, nors tikru
moje ne kam kitam, bet kny
gos iškėlimui ir ruošiama to
kia šventė.

Šiuo metu gal kiek ir rečiau, 
bet vis dar pasitaiko užuomi

PRANAS 
NAUJOKAITIS

ŽYDINČIOS 
DIENOS

Premijuoto romano viršelis, 
pieštas Pauliaus Jurkaus

nų, kad tokie konkursai nėra 
reikalingi, kad premijų yra 
per daug ir kad ne visos pre
mijuotos knygos atitinka tam 
iškilmingam antspaudui. Ta
čiau premijų mūsuose galėtų 
būti ir daugiau, nes kiekvie
nas atžymėjimas atkreipia dė
mesį. Štai “Time” žurnalas 
gruodžio 2 d. laidoje paskelbė, 
kad Prancūzija turi 1,850 me
tinių literatūros premijų. Ir 
reikia manyti, kad tai padeda 
prancūzams turėti vieną ge
riausių pasauly literatūrų. 
Kaip skelbia “New York Ti
mes” knygų skyriaus kores
pondentas iš Europos, Italijoj 
yra 200 metinių premijų, ir ten 
sakoma, kad premijų yra jau 
kaip ir kiekvienam. Tačiau, 

žiūrėdami į gerą italų literatū
rą, nemanytume, kad tos pre
mijos ten prisideda prie litera
tūros smukdymo. Amerikoje 
premijų yra taip pat gausybė, 
nes čia knygą premijuoja ir 
klubai ir žurnalai. Tačiau nie
kas dėl to neverkia, nes visais 
būdais norima platinti knygą. 
Taigi ir mūsuose kiekvienas 
literatūros rėmimas yra svei
kintinas.

Mūsų kūrėjų eilės retėja. 
Ateina vienas kitas ir naujas, 
bet jau niekas nepajėgs užpil
dyti tų eilių, kurios pasitrau
kia kartais ne todėl, kad tas 
ar kitas rašytojas nebėra kū
rybingas, bet tik todėl, kad ne
rodoma raštu susidomėjimo. 
Chicagos universiteto prof. R. 
G. Stern’ui Tautinis fondas su
teikė 1967—68 metams para
mą, kad rašytojas galėtų, nie
ko kito nedirbdamas, baigti ro
maną. Kai romaną baigs, jis 
galės vėl grįžti į savo darbą 
toliau. Mūsuose gi labai daž
nai pats autorius turi rūpintis 
knygos išleidimu, nekalbant 
jau apie tai, kad koks nors 
fondas suteiktų rašymui para
mą. Jei koks centas juose ir 
lieka, dažniausiai jis skiriamas 
kokių kongresų ir suvažiavimų 
ruošimui ir jų beveiksmėm re
zoliucijom.

Komunistinis “Pergalės” žur 
naias sausio mėnesio numery
je nepaprastai piktai juokiasi 
iš mūsų, kad mes esą labai at
sparūs kultūrai. Ir galima sa
kyti, kad tai beveik tiesa. Lat
viai yra išsivertę ir išleidę ne 
vieną mūsų kūrinį. V. Ramono 
romanas daug gražiau išleistas 
latvių, negu lietuvių kalba, įriš
tas į kietus viršelius ir iš viso 
puikiai atrodo. Nemažiau gra
žiai išleistos ir dr. Girniaus 
dvi knygos. Jie verčia mūsų 
A. Kairio dramas. Mes gi ir 
savo nesugebame išleisti. Ir 
tai ne todėl, kad neturėtume 
pinigų ar manytume, kad kny
gos nevertos, bet todėl, kad 
mums pritrūksta tos šventinės 
nuotaikos, kuri uždega premi
jų įteikimo šventėse. Ak, kad 
tie šimtai svečių* domėtųsi ly
giai knyga ir metų bėgyje, 
kaip jie susidomi ja literatūros 
šventėse.

Bolševikai nepaprastai ver
tina literatūrą ir jos įtaką. 
Manytume, kad jie žino, kas, 
anot jų, yra veiksminga. Šiuo 
metu Vietname kovas stebi ir 
iš ten reportažus rašo Nobelio 
premijos laureatas amerikietis 
Steinbeck. Beveik visus jo 
raštus bolševikai buvo išsiver
tę ir jį laikė savo draugu. Ta
čiau dabar bolševikai jokio se
natoriaus ir jokio generolo taip 
nepuola, kaip Steinbecką, nes 
jis atskleidžia savo reporta
žuose komunistinį terorą ir 
melą. Amerikiečiai turi daug 
karinės jėgos, tačiau niekas 
jai taip negelbsti, kaip šis ra
šytojas, atsverdamas pasauly 
komunistinę propagandą.

Tegu tos pakilios literatūros 
šventės suteikia mums tiek 
džiaugsmo, kad jo liktų ir šio
kiai dienai, nes šiokiadienio 
stiprybė yra gal labiau bran
gi už šventadieninį džiaugsmą.

P. Janulis
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DRAMATURGAS APIE NAUJUS SAVO VIENAVEIKSMIUS, ABSURDO TEATRĄ, SCENOS 
MENO SITUACIJĄ LIETUVOJE, APIE MŪSŲ AKTORIUS IR VISUOMENĘ

Kovo mėn. 18 ir 19 d. Jauni
mo centre, Chicagoje, Scenos 
darbuotojų sąjunga stato du 
naujus Algirdo Landsbergio vie- 
naveiksmius: “Barzdą” (režisuo
ja Algifnantas Bikinis) ir “Su- 

/ die, mano karaliau” (režisuoja 
Birutė Pūkelevičiūtė). šiais 
premjeriniais pastatymais vi
suomenėje jaučiamas nemažas 
susidomėjimas. Dėmesį žadina 
smalsumas: ką naujo pasakys 
Algirdas Landsbergis, vienas 
ryškiųjų laisvojo pasaulio lietu
vių dramaturgų?

Gal tad į dalelę klausimo at
sakys ir šis priešpremjerinis 
pokalbis su pačiu autoriumi...

— Kada ir kaip pasirašė da
bar Chicagos premjerai rengia
mi vienveiksmiai? Kurios buvo 
jų genezės priežastys? Ar vien- 
veiksmių šaknys labiau yra mū
sų lietuviškoje visuomenėje ar 
pasauliniuose sektoriuose?

— “Barzdos” toliausios šak
nys yra sename Rytų Europos 
anekdote apie jauną vaikiną, 
kuris užsiaugino barzdą, ir šia
me sakiny iš "1001 nakties”: 
“Ar pasakų sekėjas negalėtų su
pinti įdomios istorijos net ir iš 
barzdos?” Ta “Barzdos” idėja 
taip ir gulėjo nešukuota keletą 
metų, kol Romas Vaštokas ne
paprašė vaidinimo, kursai būtų 
įdomus 1965 m. Jaunimo kon
gresui Toronte. Tas torontiškis 
tekstas buvo atspausdintas 
“Metmenyse”. Dabartinė “Barz
dos” versija, vaidinsima Chica
goje ir New Yorke, yra gerokai 

y pailgėjusi ir pasikeitusi. Jos 
genezėje buvo naudingos Stasio 
Pilkos pastabos.

Pačioje “Sudiev, mano kara
liau” užuomazgoje, greičiausiai, 
stovi stovyklinio D. P. teatro 
scena rudenio vakarą, jaunų ir 
senų aktorių profiliai. Ir šio 
vienveiksmio ilgokai besinešio- 
ta idėja virto kūnu pernai, kai 
Algimantui Dikiniui prireikė 
antro vaidinimo vakarui užpil
dyti.

Abiejuose vienveiksmiuose yra 
daug smulkmenų, aliuzijų, ku
rios tebus suprantamos lietuviš
kai publikai. Jųdviejų angliškos 
versijos, nors esminiai tokios 
pačios, jau pritaikytos nelietu
viui žiūrovui.

— Kokio pobūdžio yra vienas 
ir kitas vienveiksmis visa jų 
sukirpimo prasme? Ar jie stovi 
arčiau prie mūsuose įprasto bui- 
tiškumo, ar prie modernaus te
atro? Kokia jų idėja?

— “Barzdą” vadinčiau “mo
ralistiniu farsu”, o “Sudie, ma
no karaliau” — “poetine melo-

iz

Siame numery:

• Kūryba yra tautos gyvybė.
• Ką matysime Landsbergio prem

jeroje.
• O kur tas Baltasis Stumbras?
• Koncertas, kurį bus sunku pa

miršti.
Nepriklausomybės paruošoje 
prieš 50 metų.
O šalia gulėjo plunksna. 
Spauda ir TV Prancūzijoje. 
Apie nihilizmą literatūroje. 
Anglicizmai lietuvių kalboje. 
Naujas T. Mertono žodis.

• Kultūrinė kronika.
• Moterų gyvenimas. 

drama”. Pirmasis formos at
žvilgiu, atrodo, viena koja sto
vi viduramžiuose, o kita mūsų 
dešimtmetyje; antrasis — da
bartyje. Tačiau abu vienveiks- 
miai dar per arti, kad juos ga
lėčiau tiksliai klasifikuoti. Po 
kelerių metų į juodu galėsiu pa-/ 
žvelgt objektyviau.

Neseniai, besikalbėdami apie 
“Barzdą” su V. Valiuku, stačiu
siu vienveiksmį New Yorke, ir 
jo vaidintojais, nutarėme, kad 
“Barzda” turi 27 idėjas: tris 
pagrindines, dešimt antrinių ir 
keturiolika trečiaeilių. Kiekvie
nas žiūrovas joje turėtų atrasti 
bent po dvi savo asmeniškas 
idėjas. Tokiu būdu “Barzda” tu
rėtų apimti apie tūkstantį idė
jų. Bet ar tai tikrai idėjomis 
turtingas veikalas? Mano senas 
bičiulis Levas Bangžuvėnas pa
reiškė, kad “Barzdoje” nėra nei 
vienos aiškios pozityvios idėjos; 
jam net neaišku, ar vienveiks- 
mis yra už ar prieš barzdas. 
Taigi, apie idėją ar idėjas nuo
monę turės susidaryti kiekvie
nas žiūrovas.

— Ar Jūsų vienveiksmiai gi- 
miniuojasi su absurdo teatru? 
Kokia Jūsų pozicija ryšium su 
diskusijomis apie absurdo teat
rą išeivijoje?

— Nors pasaulinis teatras 
šiandien jau yra “po-absurdinė- 
je” fazėje, mūsuose apie jį dar 
kalbama taip, lyg toji neaiški 
būtybė dar karaliautų scenose. 
Absurdinio teatro terminas man 
gerokai įtartinas: pernelyg mig
lotas, po jo lietsargiu sugrūda- 
mi labai skirtingi dramaturgai 
(Beckett, Ionesco, Pinter).

“Absurdinis” terminas mū
suose gal todėl toks gajus ir tu
ri net magiškos galios, nes jam 
dažnai priskiriama visa tai, kas 
moderniame teatre svetima, ne
aišku, nesuprantama, atgrasu. 
Ir taip “absurdo teatras” šian
dien užima egzistencialistų (pa
sak vienos, susirūpinusios po
nios, tų ilgaplaukių, klaikiaakių, 
subversyvių žmogystų) vietą. 
Ir taip iš “absurdinio teatro” 
(rausvi!) siūlai veda į mūsų 
jaunimą suvedžiojančius “libe
ralinius 
— mes

Taip 
folklore 

profesorius”, o iš jų į 
visi žinome kur.

“absurdas” išeivijos 
tampa dalis to didžiojo

Ledo skulptūros pavasarėjančioj žemėj. Nuotr. J. Kasakaičio

sąmokslo — sistemos, nors “ab
surdiniai” dramaturgai neigia 
bet kokias sistemas. (Beskaity
damas šiuos žodžius Levas Bang 
žuvėnas plačiai prasišiepia. Ma
tai, kaip gudriai tas sąmokslas 
supintas — jis man sako — kad 
ir tau akis apdūmė.)

“Absurdiškumo” savo vien
veiksmiuose randu, palyginti, 
nedaug, nors nenustebsiu, jei jų 
vertintojai atras kur kas dau
giau. Mane labiau traukia “po- 
absurdinis” ir “anti-anti-teat- 
ras”.

— Kokia Jūsų nuomonė apie 
dramą ir teatrą Lietuvoje?

—, Šiuo metu Lietuvos teatri
niame gyvenime jaučiasi naujas 
veržlumas, nerimastis. Režisie
riai Miltinis ir Vansevičius, at
rodo, kuria įdomiai ir savitai. 
Dramoje daugiausia žadantis 
talentas gal yra K. Saja, nors 
jį dar stabdo publicistiniai įpro
čiai. Dramos ir teatro vysty
mąsi Lietuvoje dar stabdo izo
liacija, cenzūra ir pačios lietu
viškos teatrinės tradicijos jau
numas. Dramai Lietuvoje rei
kia veikalo, kuris ją supurtytų,

(Nukelta į 2 psl.)

0 KUR TAS BAL TASIS STUMBRAS ?
Mintys, iliustracijų knygoje beieškant

Klausia maža skaitytoja, at
sivertusi Kultūros fondo puoš
niai išleistą Gintarės Ivaškie- 
nės knygą “Baltasis Stumbras”. 
Ieškodami verčia pirštukai dai- 
lutėlius lapus, kaip ledą, mirga- 
marga ten ryškiaspalvės dėmės, 
juodi ratai, taškai, keistos fi
gūros, o to stumbro, to balto, 
pasakiško taip ir nėra... Nėra 
tuose lapuose nei senovės me
džiotojų, nei pilių, nei eikliųjų 
žirgų, nei bekraštės Striūbo gi
rios, kurioje klaidžioja drąsus 
Audrys. Nėra net Audrio...

— Mama, kokia medinė pi
lis?

— O kokie lankai?
— Kodėl nenupieštas vilkiu

kas, kurį Audrys prisijaukino?

NIJOLE JANKUTE

1

Nuotrauka V. MaželioAlgirdas Landsbergis
■ "f A /y-* į

— Mama, kur čia yra paveiks
lėliai ?

Taip... Kurgi yra tie paveiks
lėliai? Kur mūsų ir taip jau re
tų vaikiškų knygų iliustracijos? 
Kiek daug turime menininkų ir 
kokie jie gražūs! Bet iliustra- 
torių — nėra ir nėra...

Argi tikrai mes tikime, kad 
knyga jaunam skaitytojui, iliust 
ruota abstraktais arba nieko 
bendro su turiniu neturinčia 
ornamentika, patrauks jį ir 
duos tai, ką pasakos iliustraci
ja turi skaitytojui duoti? Bū
tent — rašytojo ir skaitytojo 
vaizduočių papildymą ir spar
nus jaunai minčiai.

Vartant knygas mūsų jauni
mui, iliustruotas gal ir labai me
nišku, gal ir labai puikiu menu, 
tačiau, deja, ne iliustracijomis, 
atrodo, kad mes, suaugusieji, 
esame taip savo gudrumu susi
žavėję, jog pradedame veidmai- 
niaut sau ir vaikams. Ateina 
nemaloni mintis, kad mes, anot 
patarlės, mokslo (šiuo atveju — 
meno) palaižę savo skoniu ir 
išmanymu grožėdamies, tą me
ną, kurio vieta meno parodoj, 
būtinai spraudžiam tarp vaikiš
kos knygos lapų. Argi, iš tikrų
jų, mes tikime, kad jaunajam 
skaitytojui nebeegzistuoja ro
mantiškoji jo vaizduotės realy-. 
be, kuri, iliustratoriaus pratęs
ta į skaitomos pasakos pasaulį, 
išaugina knygos mylėtoją ?

Vaikų literatūros iliustrato
rius neturi būti fotografas. Ro
dos, visi esame prisižiūrėję glė
bius angliškų jaunimo knygų, 
kurias mūsų vaikai parsineša 
(ir mielai skaito) iš mokyklų 
bibliotekų. Tos knygelės iliust
ruotos begalybe stilių ir spal
vų. Vienos iliustracijos labiau 
realistiškos, kitos mažiau, ta
čiau visos tam'priai rišasi su 
knygos turiniu, tai vesda
mos, kartais tik švelniai stum- 
telėdamos jauną vaizduotę į 
knygos pasaulį.

Jau nemažai amerikiečių vai
kų literatūros perskaičius ir 
peržiūrėjus šimtus jų iliustra
cijų, dar-vis dėlto neteko sutik
ti knygos, kurios paveikslai ne
turėtų nieko bendro su turiniu, 
nebūtų pritaikyti skaitytojo 

i amžiui arba nebepasiekiamai 
: toltų nuo pasakojimo realybės. 
Logiškai galvojant, atrodo, taip 

] ir turėtų būti. Pas mus, tačiau,, 
kaip pavyzdžiai rodo, ta logika 
kitokia: vaikiškos knygos daž
nai puošiamos suaugusiųjų sko
nį tenkinančiu menu.

KŪRYBA YRA TAUTOS 
GYVYBĖ

Prano Naujokaičio kalba, pasakyta kovo 5 d. premijos 
įteikimo iškilmėse

Garbė ir džiaugsmas daly
vauti šioje puikioje lietuviškos 
kultūros šventėje. Pirmą kartą 
esu asmeniškai tokiose aukš
tumose. Naujausias mano kū
rybos žodis yra išsakytas “Žy
dinčių dienų” knygoje, dar kve
piančioje spaustuvės dažais. 
Tai šviesa iš lietuviškų gelmių, 
kuriose buvau pasinėręs porą 
pastarųjų metų. Kitus senti
mentus esu pasakęs jau spau
doje anksčiau paskelbtame pa
sikalbėjime su redaktorium 
K. Bradūnu. Tai ši trumpa 
mano kalba tėra tik džiaugsmo 
ir padėkos žodis.

Kūryba yra ugnis, degimas, 
kur fenikso legenda pasikarto
ja realybėje. Kūryba — kan
čios, pastangų ir džiaugsmo 
sintezė. Didelėmis visų psichi
nių galių pastangomis, milži
niškoje vidaus įtampoje paky
lama į ekstazę, kur chaotiška 
gyvenimo tikrovė kristalizuoja
si meno kūriniu, pranašesniu 
už patį gyvenmią. Ta meninė 
tikrovė ir yra kūrėjo laimėji
mas, jo džiaugsmas.

Kūryba yra tautos gyvybė. 
Pilnai turime pritarti Vydūnui, 
kad tauta palaikoma kūrybos. 
Mūsų tautos istorijoje nuosta
biu ryškumu įsirašė liaudies 
kūrėjo vardas, toks spalvingas 
ir daugialypis, sušvitęs tauti
nės individualybės realumu ir 
simbolika. Ir šiandieną esame 
tiek gyvi, kiek esame kūrybiš
ki. Galime didžiuotis, kad ne
same išsisėmę. Apie mūsų kū
rėjų, ypač rašytojų, gyvenimo 
sąlygas nereikia daug kalbėti. 
Vienu žodžiu viską pasakome: 
jos neįsivaizduojamai sunkios 
— su mažomis išimtimis, kū
rybai telieka tik nuo poilsio 
atitraukti laiko trupinėliai. O 
vis dėl to tie trupinėliai virs
ta žvaigždžių spindėjimu tam
siame skliaute. Mūsų rašytojas 
atlieka tautinę pareigą. Kam 
daugiau prigimties duota, iš 
to daugiau ir reikalaujama. Ir 
atliekama su kaupu, nes jau
čiama ir suprantama, kad da
barties padėtyje, kai tautai 
prieš akis iškilo kieta alterna
tyva — išlikti ar žūti — kū
rėjas neturi net teisės užsida
ryti gražių rezidencijų patogu
muose ir išnykti iš kūrybos pa
saulio. Kūrybos ugnis yra ne 
tik jo teisė, bet ir pareiga. 
Daugumas ją atlieka herojiš
kai.

Kūryba yra tiesa. Tikras me

Panašiai padabintas atėjo ir 
“Baltasis Stumbras” j vaikų 
lentynas. Tai gerai parašyta 
nuotykių knyga paaugliams — 
jaunos autorės labai sveikinti
nas ir pagirtinas žingsnis. Bet 
neturėjau minties čia tą knygą 
recenzuoti. Norėjau tik pasaky
ti, kad “Baltojo Stumbro” dai
lininkės įdomių ir spalvingų 
darbų pasižiūrėti vykčiau j pa
rodą. nes ne šitos knygos la
puose jų vieta. “Baltąjį Stumb
rą” ir tą spalvingą ornamentiką 

no kūrinys nemeluoja. Kūryba 
yra tiesos liudytoja įkūnytomis 
grožio formomis. Tuo pačiu 
kūryba turi būti laisva. Propa
gandinis melas, tarnyba poli
tinei sistemai, primestinei idė
jai žudo pačią kūrybą, prievar
tauja menininką. Tai apčiuo
piamai matome mūsų paverg
toje tėvynėje. Taigi tie, kur 
gyvename laisvajame pasauly
je, turime visas sąlygas kūry
bos formomis liudyti tiesą. Tai 
didelė dovana, kurią mums da
vė likimas. Laisvėje sukurtas 
tikras meno kūrinys yra dide
lė kultūrinė jėga. Tai pati di
džiausia jėga, kurią turime. 
Tai vertybė, kuria esame dide
li, didesni už stiprią fizinę jė
gą turinčius, už šimtus mili
jonų savo tautos narius skai
tančius... '

Dar keli žodžiai apie save. 
Girdėjau daug kartų: esi lite
ratūros teoretikas. Tuo lyg da
roma priekaištas, kam ėmeisi 
pačios kūrybos. Prisipažįstu, 
kad ir literatūros teoretiku ta
pau tik dėl to, kad man nuo 
mažų dienų savyje jaučiau pa
traukimą į tą sritį, jaučiau vi
duje nerimą ir ugnį. O teore
tikas be kūrybinių polinkių yra 
sausas ir neįdomus. Gal kaltos 
tos gausios pareigos, kurias 
buvau pasiėmęs gyvenime, kad, 
palyginti, vėlai atėjau į bran
desnę grožinės literatūros kū
rybą. Tas pavėlavimas atsine
ša tik tikrų savybių, techninių 
trūkumų. Bet literatūros gy
venime visada buvau pasinė
ręs, dėl to niekad nejaučiau 
daromo šuolio iš vienos srities 
į kitą. Per daugelį metų paly
dėjau šimtus naujų knygų kri
tiškomis pastabomis, vis įsi
tikinęs, kad kritika nėra kū
rinio nei kūrėjo teismas, nei 
besaikis gyrimas, o tik objek
tyvus vertinimas, atskleidimas, 
interpretacija.

O šiandien nuoširdžiai džiau
giuosi, kad mano darbą įver
tino kiti. “Draugas” su pasto
viu kasmetiniu romano kon
kursu varo labai gilią lietuviš
kos kultūros vagą. Nuoširdžiai 
dėkoju “Draugo” redaktoriams 
ir leidėjams už tokių sąlygų 
sukūrimą ir nuolatinį rūpestį, 
Lietuviškos knygos klubui už 
gražų išleidimą, vertinimo ko
misijai už rankraščių skaitymą 
ir įvertinimą, mielam mecena
tui Vaciui Petrauskui už tūks
tantinę. Tai sutelktinių pajėgų 
ir nuolatinio rūpesčio vaisiai

riša dabar tik vienas ryšys —' 
tas pats spaustuvės popierius.

Deja, tai ne vienintelė tokia 
knyga mūsų jaunimui, kurios 
iliustracijos prašauna toli toli 
pro šalį. Kas kaltas? Tikrai ne 
autoriai; gal ir ne menininkai. 
Ar kartais ne leidėjai, kurie ne
nori pažvelgt į vaiko pasaulį 
pro vaiko akis?

Lietuviška vaiko knyga ir 
taip jau podukros vietoj, o jei 
ji dar be atitinkamų iliustraci-

(Nukelta ; 2 psl.)
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APIE DIALOGĄ PO 
SUSIRINKIMO

KAZYS STEPONIS

PoAjCbitfb
KAS ŠIAIS METAIS AKTUALIAUSIA

Jei mums reikėtų vienu žo
džiu pasakyti visa, ką Antrasis 
Vatikano susirinkimas nutarė, 
tai tuo žodžiu tikriausiai būtų 
— dialogas, nes jis savyje turi 
visa, ką tas susirinkimas svars
tė.

Tas žodis yra taip pat įrody- 
ihas, kad šventoji Dvasia nepa
liko mūsų vienų šiame bepro
tiško blaškymosi ir nervingumo 
amžiuje, kad ji dar tebeveikia 
Bažnyčioje ir, kaip matysime, 
mūsų laikams palaikė patį gra
žiausią tikėjimo dalyką. Kaip 
dieviškasis apreiškimas atėjo 
pas mus palaipsniui, prisiderin
damas prie žmonių subrendimo, 
išsilavinimo ir imlumo pajėgu
mo, taip ir šventoji Dvasia vei
kia Bažnyčioje pagal mūsų ga
lėjimą suvokti dieviškas tiesas 
(Jo. 16,12). Tik dabar ji, ma
tyt, laiko tikinčiuosius pribren
dusius dialogui.

Kas yra dialogas
Susirinkimo tėvai ragino pra

dėti dialogą Bažnyčioje, bet, 
kaip dažnai būna tokio pobūdžio 
susirinkimuose, jie nedavė to 
žodžio apibrėžties. Mūsų parei
ga yra gilintis ir išsiaiškinti dia
logo sampratą.

Dialogas yra graikų kalbos 
žodis, į lietuvių kalbą verčiamas 
pasikalbėjimu. Pokalbis yra pro
tingos būtybės apraiška. Pro
tinga būtybė yra visuomet po
kalbyje, jei ne su kitomis bū
tybėmis, tai bent su savimi: ji 
mąsto dialogo būdu. Žmonijos 
dvasinis vystymasis eina dialo
go keliu. Tai jau pastebėjo ir 
jį praktikavo graikų filosofai 
Sokratas (471—399 pr. Kr.) ir 
Platonas (427—347 pr. Kr.). 
Praeitis kalba į mus, dialogu 
perduodama mums savo žinias, 
o mes, jas papildę savomis, dia
logu perduodame jas ateinan
čioms kartoms. Pilnutinė tiesa 
dažniausiai atsiskleidžia klausi
mų ir atsakymų sankryžoje. Net 
ir gamtoje pastebimi veiksmai 
ii' ataveiksmiai gali būti supran
tami kaip dialogas.

Dieviškas dialogas
Pirmasis ir tobuliausias dia

logas buvo pradėtas danguje, 
kada Tėvas, tardamas Žodį (Lo- 
gos), pagimdė Sūnų ir iš jud
viejų tarpusavio meilės dialogo 
paėjo Šventoji Dvasia. Tas trijų 
Dievo asmenų dialogas yra ne
nutrūkstamai tęsiamas per am
žių amžius, švenčiausioji Tre
jybė pradėjo kitos rūšies dia
logą, kada ji kūrė pasaulį. Ji 
tada, kaip skaitome šventrašty-

v

Siame numery:

• Kas šiais metais aktualiausia.
• Apie dialogą po Susirinkimo.
• Naftos šaltiniai ir rafinerijos 

Lietuvoje.
• Pokalbis su režisieriais: Birute 

Pūkelevičiūte ir Algimantu Di- 
kiniu.

• Alb. Baranausko eilėraščiai.
• Naujoji ir ateities muzika.
• Avangardizmas ar masėms pri

taikytas 'menas?
• Kultūros temomis kitur.
• Nauji leidiniai.
• Kultūrinė kronika.
• Akademinče prošvaistės. 

je, daug kartų sakė: “Teatsiran- 
da”, o gamta atsakė klusniu 
‘‘ir atsirado”. Kada vėliau tva- 
rinijos galva, žmogus, nuodėme 
susitepa ir tuo užtraukia neda
lią gamtai, “sutvėrimas vaitoja 
ir kenčia skausmus”, šaukda
masis išgelbėjimo (Rom. 8,19— 
22), tada Dievas į tą šauksmą 
atsakė pažadu jį išgelbėti, pra
dedant nuo žmogaus, tvarinijos 
galvos, ir baigiant šios žemės 
ir žvaigždėtojo dangaus perkū
rimu į naują žemę ir naują dan
gų (2 Petro 3,12—13). Iš to 
matome, kad išganymo dialo
gas tebevyksta gamtoje, lygiai 
kaip ir sutvėrimo dialogas as
menišku Dievo palaikymu visų 
sutvertųjų daiktų.

Gamtos, žmogaus ir Dievo 
dialogas

Tokį pat dialogą mes galime 
pastebėti ir medžiaginiame pa
saulyje: jo visos dalys yra taip 
tobulai suderintos, kad žmonės 
visais amžiais stebėjosi jo tiks
lingumu, tvarkingu veikimu ir 
punktualumu. Net ir paskiruose 
kūnuose yra įžiūrimas susiklau
symo dialogas, pavyzdžiui, ka
da yra sužeidžiamas žmogaus 
pirštas, tada nervais tai prane
šama nervų centrui, tas vėl 
kraujo centrui, kad pasiųstų te
nai ypatingą kraujo rūšį, kuris, 
susidūręs su oru, tuoj sukrekė
ją, tuo sustabdydamas krauja
vimą ir saugodamas žaizdą nuo 
užkrėtimų.

Kiekviename Šv. Rašto pus
lapyje mes užtinkame Dievo 
dialogą su paskirais žmonėmis 
ar tautomis. Jėzus Kristus savo 
sekėjus sujungė į vieną Kūną, 
Bažnyčią, kuri turi būti taip 
pat uoliai susiklausanti, kaip 
gamtinio žmogaus kūno gyvo
sios ląstelės: “Namai, kurie pa
tys su savim nesutinka, neiš
liks... Kas ne su manim, tas logijos institutas (Vilnius). Dar- 
prieš mane” (Mt. 12,25—30). s bai, I-mas leidinys.

Dalia Kolbaitė Gėlės (aliejus)
Iš Chicagos lietuvių dailininkų grupės “Dailė” parodos Čiurlionio 
galerijoje. Paroda atidaroma šiandien (kovo 18 d.) 6 vai. 30 min 
vakare.

Sofija Paeevičienė Verbij sekmadienis

Kas yra dialektika
Šalia šio ramaus, susiklau

sančio ir taikingo dialogo yra 
dar žinomas kitoks pokalbis — 
audringas, prieštaringas ir ko
vingas. Šis kovingasis pokalbis 
yra vadinamas dialektika, o 
anas taikingasis tiesiog dialogu.

Dialektika yra taip pat grai
kų kalbos žodis, verčiamas gin
ču. .Ti buvo pažįstama senųjų 
graikų filosofams, anksčiau net i nimas, antitezė to tvirtinimo pa

negu dialogas. Heraklitas (535 neigimas, o iš tezės ir antitezės 
—475 pr. Kr.) dialektiką išrys- sujungimo gaunasi sintezė, nau- 
kino posakiu: “Karas yra vis- ja išvestinė tiesa. Pavyzdžiui, 
ko tėvas”. Šį pasikalbėjimo bū- jei tezė bus būtis, tai jos anti- 
dą moksliškai pagrindė vokiečių tezė bus nebūtis, o iš jų sujun- 
filosofai. G. W. Hėgelis (1770— gimo išplaukianti sintezė bus 
1831) įtikinėjo, kad visa tikro- tapsmas. Po to tapsmas tampa 
vė yra tik nuolatinis tapsmas, teze, kuri iššaukia antitezę, o iš 
kuris stumiasi pirmyn trimis ! judviejų sujungimo gausime 
žingsniais — teze, antiteze ir naują sintezę ir t. t. Pagal šią 
sintezė. Tezė yra ko nors tvirti- teoriją, nekalbant apie tai, kiek 

(Nukelta j 2 psl.)

NAFTOS ŠALTINIAI IR RAFINERIJOS LIETUVOJE
Naujausių tyrinėjimų duomenys ir su jais surištos ateities perspektyvos

i. Vakarų Lietuvos naftingu
mas.

Žinios paimtos iš mokslo vei
kalo: “Pietinio Pabaltijo paleozo 
jaus geologija ir naftingumas”, 
187 psl., išspausdinto Vilniuje 
1965 m., išleisto leidyklos “Min
tis”. Išleista rusų kalba (sic! 
A. V.). Išleido Valstybinis geo
logijos komitetas S.S.S.R. Geo-

A. VIRBALIS

[Paleozojas (gr. palaios —se
nas ir zoon — gyvis) arba pa- 
leozojinė era, senieji žemės is
torijos amžiai, kurie truko il
giau 300,000,000 metų (L. Enc. 
XXI t.) A. V.J. Knyga yra dvie
jų dalių. Pirmoji dalis — 6—107 
psl.: Nauji duomenys apie Pie
tinio Pabaltijo paleozojaus geo
logiją. Antroji dalis — 107—151 
psl.: Pietinio Pabaltijo paleozo
jaus naftingumas aprašomas 
šiuose straipsniuose: '

a) . E. Liutkevičius. Pabaltijo 
naftingumas.

b) . K. Sakalauskas. Pietvaka
rių Pabaltijo naftos kritiniai ho
rizontai.

c) . K. 
balti jo 
kambrio
perspektyvos. (Kambris — se
niausias paleozojinės eros tarps
nis. L. Enc. XII t. A. V.)

d) . A. Vala. Pietinio Pabalti
jo ordoviko naftingumo klausi
mu. (Ordovikas — paleozojinės 
eros tarpsnis tarp kambrio ir 
silūro. A. V.)

e) . A. Triponis. Apie kai ku
riuos hidrologinius Lietuvos - 
Lenkijos seneklizės naftingumo 
kriterijus.

Knygos pabaigoje duotos san
traukos lietuvių ir anglų kalbo
mis. Knyga yra sunkiai 
tama nestudijavusiam 
jos ir chemijos.

Iš Liutkevičiaus str.
kad pirmieji naftos pėdsakai 
Estijos ir Švedijos teritorijose 
buvo rasti dar praeitame šimt
metyje. Nepriklausomoj Lietu
voj Vilniaus universiteto geolo

Sakalauskas. Apie Pa- 
vidurinio - viršutinio 
nuogulų naftingumo

supran- 
geologi-

aiškėja.

gijos katedros mokslininkai naf
tos pėdsakus buvo radę Mūšos 
slėnyje, bet, atrodo, kad šitą 
darbą E. Liutkevičius priskyrė 
prie 1941 metų komunistinės vy
riausybės nuopelnų. Po 1945 
metų prasidėjo sistemingas naf
tos ieškojimas Lietuvoj. 1955 
m. atliktas gręžimas netoli Sto
niškių (Sovietskoj), kur rasta 
požemio vandenyse iki 9% ab
sorbuotų sunkiųjų anglies van
denilio dujų, o tai rodo, kad 
šitame rajone yra pramoninės 
naftos ir dujų. Vis dėlto E. 
Liutkevičius teigia, kad iki šiol 
daromi dar tik tyrimai, kad pra
moninei naftai gauti dar nieko 
nepadaryta.

1957 m., pagal E. Liutkevi
čiaus ir Peisiko žinias, vykdant 
gilesnius gręžimus, prie Stoniš
kių 2,012—2,112 metrų gylyje 
buvo pasiekta stipriai minerali
zuotas vanduo, kuris iš gręžimo 
skylės į parą duoda iki 40 kub. 
m skystimo, iš kurio laisvai iš
skirdavo iki 10 kub. m gazo, tu
rinčio savo sudėtyje — metano 
80—85 't ir sunkiojo anglies 
vandenilio iki 8%.

Toliau eina aprašymas verti
kalinio gręžinio prie Virbalio 
1,150.45—1,150.65 m gilumoje, 
kalkakmenio plyšiuose ir kaver
nose rasta nafta, einant gilyn, 
uolena buvo persisunkusi nafta, 
o skystame stovyje buvo atras
ta nuo 1,198.8—1,215.5 m gel
mėje.

Kybartų gręžinyje nafta bu
vo rasta 1,196—1,240 m. Iš ši
to gręžinio iškilo vanduo, su
maišytas su nafta, kurios kiekis 
siekė nuo 20% iki 80G. Kadan
gi gręžinys turėjo tik naftos

(Nukelta į 3 psl.)

Gal ir nebloga mintis vienam 
kuriam dalykui išpopuliarinti 
skirti ištisus metus. Pernai per 
ištisus metus kalbėjome apie 
jaunimą. Kitais metais dau
giausia bus kalbama apie tau
tos laisvę, o šie metai yra vi
sai tinkamas laikas pabrėžti 
lietuviškos kultūros reikalus. 
Nebūtinai jie turi būti vadina
mi specialiu “kultūros metų” 
vardu, kaip dabar vis įprasta 
daryti, bet būtų visai ne pro 
šalį šiais metais stipriau už
akcentuoti kultūrinius reika
lus. Apie tai jau buvo rašyta 
ii šioje Kertinėje paraštėje 
šių metų sausio pradžioje.

Tiesą sakant, jau ta krypti
mi ir einama. Juk šiems me
tams jau suplanuota visa eilė 
kultūrinių parengimų — lietu
viška opera, kultūros kongre
sas, Lituanistikos instituto su
važiavimas, mokytojų studijų 
savaitė, lituanistikos semest
ras Fordhamo universitete, 
Katalikų mokslo akademijos 
suvažiavimas Vokietijoj. Atsi
ras, be abejo, pažymėtinų kul
tūrinių įvykių ir daugiau, ir 
ne vien Jungtinėse Valstybėse, 
bet ir Kanadoje (lietuvių pasi
rodymas pasaulinėj Montrealio 
parodoj) bei kitur. Bet tarp 
visų tų kultūrinių apraiškų no
rėtume ypač pabrėžti du daly
kus — lietuviško švietimo stip
rinimą ir didesnio dėmesio lie
tuviškai knygai reikalingumą.

Visi labai gerai suprantame, 
kad kalba yra pagrindas ne 
tik tautinei kultūrai, bet ir 
pačiai tautybei. Dėl to tas pa
grindas pirmiausia ir stiprinti- 
nas. O tai pasiekiama lituanis
tinio švietimo keliu. Nors ir 
nemažai turime šeštadieninių 
bei kitokių mokyklų, nors kai 
kurios jų yra, gal būt, ne tik 
patenkinamos, bet ir visai ge
ros, bet yra, tur būt, ne viena, 
kurią tik iš bėdos tegalima 
mokykla vadinti. Vienoms jų 
trūksta geresnių, uolesnių mo
kytojų, kitos tesitenkina tik 
pora trejetu valandų šeštadie
niais, kitos, kaip Kanadoj, jau 
gegužės pradžioj išsiskirsto 
atostogų. Rimtai dirbant, ir 

Paul Gauguin (prancūzas, 1848 -1904) Nukrvziavimae

šeštadieninėj mokykloj galima 
daug ko išmokyti. Bet dirbant 
tik formaliai, nedaug kas te
pasiekiama. O juk svarbu, la
bai svarbu, kad mūsų jauni
mas mokėtų ne tik lietuviškai 
susikalbėti ai' pakalbėti, bet 
kad jis ir lietuviškas knygas 
paskaityti galėtų ir jas skaity
ti norėtų. O tam reikia ir ge
resnio jaunimo paruošimo, ir 
geresnių jam skaitinių (ką da
bar mūsų keliolikamečiai gali 
skaityti, kai to paties “Algi
manto” neturime), ir uolesnės 
pačių tėvų talkos mokyklai. 
Gerai, kad Kanados Bendruo
menė 1967 m. paskelbė net li
tuanistinių mokyklų metais, 
ragindama tėvus. Bendruome
nės apylinkes bei organizaci
jas daugiau rūpintis lituanisti
niu švietimu.

Bet kad susilauktume naujo 
lietuviškos knygos skaitytojų 
prieaugliaus, reikia vieno da
lyko — mums patiems daugiau 
dėmesio ir meilės lietuviškai 
knygai. Juk vargu gali vaikai 
ką nors branginti ar pamilti, 
ko patys tėvai nevertina. O 
lietuvišką knygą mūsų visuo
menė iš tikrųjų vertina per 
mažai. Atrodo, kad plačiosios 
visuomenės dėmesį greičiau pa
traukia lietuviška plokštelė, 
net lietuvio dailininko paveiks
las, negu lietuviška knyga. O 
iš tikrųjų knyga turėtų būti 
dėl aukščiau minėtų priežasčių 
statoma pirmoj vietoj, o ne 
paskutinėj. Gal dėl to anks
čiau minėtos kultūrinės paraš
tės autorius ir ne be pagrindo 
tai pavadino “lietuviško anal
fabetizmo” liga. Tai aiškus 
mūsų nekultūringumo pažy
mys. Namuose, kuriuose nėra 
knygų, nėra ir kultūros. Pa
našiai galima sakyti, kad na
muose, kur nėra lietuviškų 
knygų, nėra ne tik lietuviškos 
kultūros, bet nė lietuviško su
sipratimo. Šie lietuviškos kul
tūros metai ir būtų kaip tik 
gera proga padiskutuoti, kaip 
tą analfabetizmo ligą gydyti. 
Bet apie tai kitą kartą.

L. D.
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NUO KO PRIKLAUSYS LIETUVIU 
IŠEIVIJOS ATEITIS

Naujos dr. J. Girniaus knygos problemas apžvelgiant

K. SKRUPSKELIS

Juozas Girnius. IDEALAS IR 
LAIKAS. Žvilgsnis į dabarties atei- 
tininkiją ir į lietuviškąją išeiviją. 
Prof. dr. Vito Manelio brangiam 
atminimui, jo mirties metinių pro
ga, knygos išleidimą parėmė velio- 
nies žmona F. Manelienė ir sūnus 
Juozas Manelis, M. D. Išleido “Atei 
ties” knygų leidykla 1966 m Vir
šelis Rimanto Laniausko. Knyga 
8’4x 5% inč. formato, 238 psl., 
kaina $4.00, gaunama ir “Drauge".

“Žmogiškoji didybė galima 
visais laikais!” šiuo šūkiu pa
vadintas paskutinis dr. J. Gir
niaus knygos “Idealas ir laikas” 
skyrelis; jame sutraukta ir ve
damoji veikalo mintis. Dr. Gir
niaus tema — žmogaus morali
nė didybė; jo pirmas rūpestis
— nepasiduoti įvykių eigai, bet 
priversti kasdienybę paklusti 
idealui.

Skaitytojas, kuriam nesveti
mi kiti dr. Girniaus veikalai 
(ypač “Tauta ir tautinė ištiki
mybė” bei “Žmogus be Die
vo”.), ras daug šiuose ir recen
zuojamam veikale bendrų bruo
žų. “Idealas ir laikas” tačiau 
skiriasi savo paskirtimi. Tai 
knyga ne tiek skaitymui, kiek 
gyvenimui. Jeigu anksčiau au
torius skatino skaitytoją pa
mąstyti, čia, man atrodo, dau
giau kviečia gyventi. Dr. Gir
niaus norui uždegti lietuvių vi
suomenę nauju ryžtu, gal būt, 
priskirtini ir veikale dažnai pa
sitaikantys aforizmai.

Bendri išeivijos rūpesčiai
Knyga “Idealas ir laikas” da

linai išsivystė iš dr. Girniaus 
ateitininkams įvairiomis progo
mis skaitytų paskaitų. Tačiau
— tekste šitai net keliais atve
jais pabrėžia — tai nėra “ofi
cialiai” ateitininkiška knyga. 
“Už šią knygą imasi visą at
sakomybę tik pats autorius, lai
kydamas savo mintis atviras 
kritiškam vertinimui... ir pačių 
ateitininkų”. (10 psl.) Taip pat, 
ji nėra taikoma vien tik ateiti
ninkams. Daug rūpesčių, prie 
kurių autorius sustoja, yra 
bendri visai išeivijai. Nors vi
sur čia atsispindi katalikiška 
pasaulėžiūra, ne vienu atveju, 
ir tie, kuriems ši pasaulėžiūra 
svetima, galėtų sutikti su da
romom išvadom.

Dialogas ir žmogiškoji gelmė
Veikalas padalintas į dvi da

lis. Pirmoji pavadinta “Šio me
to mūsų uždaviniai”. Čia dr. 
Girnius sustoja prie mūsų la-

Šiame numery:

• Prisikėlimo prošvaistėj.
• Nauja dr. J. Girniaus knyga.
• A. Landsbergio vienaveiksmiai 

Chicagoje.
• Pokalbis su Iza Motekaitiene.
• Julijos švabaitės eilėraščiai.
• Mintys ant kalno šeštadienio po

pietę.
• Kai buvusieji jaunieji nori pa

senti.
• Atsisveikinimo koncertas.
• Los angeliečiai apie tautodailės 

parodą.
• Kultūrinė kronika.
• Moterų gyvenimas. 

biau kasdieninių rūpesčių, ku
riuos sugrupuoja į tris skyre
lius: “Naujo kartų dialogo sū
kuryje”. Pirmoji dalis veda į 
antrąją. Kasdieniniai rūpesčiai 
autorių priveda prie paties žmo
gaus. Žmogus, jo moralinis sek
lumas dr. Girniui yra pagrindi
nis visų mūsų visuomenės ne
gerovių šaltinis. “Už visų or
ganizacinių problemų galutinai 
slypi asmeninis narių seklu
mas” (101 psl.). Tačiau pats 
žmogus, jo dvasinė didybė taip 
pat ir jas išsprendžia. Tokiu 
būdu prieinama prie antrosios 
dalies, kuri užvardinta “Žmo
giškosios gelmės rūpestis”. Au
toriaus teigimu, nors šis rūpes
tis dažnai pasimeta dienos dar
bų daugybėje, žmogiškosios gel
mės klausimas turėtų stovėti 
pirmuoju kiekvienam žmogui.

Sunku atpasakoti veikalo 
mintis. Jos per lengvai nubluk
tų, išvilktos iš autoriaus žodžių. 
Veikale už žodžių stovi auto
riaus asmuo, jo užsidegimas, jo 
ryžtas; recenzijoje visa tai pra
pultų. Todėl gal bus geriau, jei
gu nebandysiu pirkėjui atstoti 
knygos skaitymo. Santraukos 
vietoje mėginsiu įsijungti dis- 
kusijosna, į kurias kviečia pats 
autorius.

Žmogus, tauta, pasaulis
Savo žvilgsnį į mūsų tauti

nius rūpesčius dr. Girnius grin
džia dėsniu, kad “ne tauta su
teikia žmogui vertę, o žmogus 
— tautai” (49 psl.). Ši pažiūra 
vengia dviejų atmestinų kraštu
tinumų: tauta nėra nei stabas, 
nei bevertė. Neteisinga dievinti 
viską, kas priklauso savai tau
tai, bet lygiai taip pat neteisin
ga tautą suniekinti žmonijos 
vardan. Tauta tarnauja žmogui, 
įdiegdama jame kultūrinių ir 
moralinių vertybių, bet kaip tik 
todėl — nes yra “vertybių ne
šėja” — yra verta meilės ir iš
tikimybės.

Patriotizmas, savos tautos 
meilė yra skirtina nuo naciona
lizmo. Šis kraštutinumas tėra 
tik “patriotizmo ‘nelemta kari
katūra’ ”, Visai teisingai dr. 
Girnius kreipia dėmesį į na
cionalizmo grėsmę mums (50 
psl.). Nacionalizmo pavojus pa
sireiškia įvairiais būdais, pa
vyzdžiui, tendencija viską ver
tinti tiktai kaip priemonę lietu
viškumo išlaikymui, ar vėl vis
ką, ką lietuviai padaro, laikyti 
dideliu tautiniu laimėjimu. Au
toriaus teigimu, šitoks “užda
rumas neišvengiamai virsta pro- 
vincialiniu skurdumu ir faktiš
kai neteikia jokios laukiamos 
atramos prieš nutautimą”. Ko
dėl? Kuo skurdesnis, kuo sek
lesnis bus mūsų gyvenimas, kuo 
labiau mums truks “dvasinės 
gelmės”, tuo lengviau aplinka 
išblaškys ir geriausius mūsų 
norus.

Emigracija ir jaunimas
Kaip ir kiekviena emigracija, 

taip ir mūsų, nėra skirta ilgam. 
Laikui prailgstant, visos išeivi
jos išmiršta. Tačiau šis faktas 
neturėtų panardinti mus pesi- 
mizman, nes ne svarbu, kiek il
gai išsilaikysime, bet kiek per

K ristu s keliasi iš karstoGiovanni Beiliui (italas, 1430 - 1516)

I ku be savęs skaldymo. “Jaunie
siems skaitytojams tenka tie
siog pasakyti: lygiai priklauso
te ir lietinių tautai, ir savo 
gimtiesiems kraštams. Niekas 
negali iš jūsų reikalauti ir nie
kas iš jūsų nereikalauja būti 
kuo kitu, negu iš tikrųjų esate. 
Būkite, kuo ir esate — lietu
viais, gimusiais nebe tėvų že
mėje, o kituose kraštuose, jums 
tapusiais savais kraštais” (75 
psl.).

mums duotą laiką pasieksime. 
Šis laikas, nors ir ribotas, yra 
proga, kurią turime kūrybiškai 
išnaudoti. Į lietuviškos emigra
cijos mirties faktą, turime at
sakyti ne aimanavimu, bet ryž
tu ir kūrybiškom pastangom. 
Kiekvienu atveju, teigia auto
rius, “tiek ilgai gyvensime, kiek 
patys norėsime” (62 psl.).

Gana įdomiai autorius atsako 
į taip dažnai diskutuojamą jau
nosios kartos “suskilimo” klau
simą. Pripažindamas jaunimo 
suaugimą su gyvenamu kraštu, 
dr. Girnius, tačiau, mato gali
mybę jaunimui išlikti lietuvis-! guma tautų, kurių prieglobsty-

Už abi plotmes
Sprendimas randamas “tautų 

tautos” vizijoje (77 psl.). Dau-

Dr. Juozas Girnius Nuotr. Vytauto Maželio

je gyvename, dar tik formuoja
si. Jos dar nėra atbaigtos, šis 
procesas vyksta, vieniems su 
kitais susiliejant. Tačiau tai ga
lėtų vykti ir kitu būdu. Atski
roms tautoms išlaikant savo 
charakterį, gautųsi daug tur
tingesnė visuma. Ištirpti yra 
lengva, tačiau tai veda tiktai į 
“blankų pilkumą”. Išlaikyti sa
vitumą sunkiau, bet tai daug 
turtingesnis kelias.

Užuot skundęsis “suskilimu”, 
lietuviškas jaunimas turėtų po
zityviai apsispręsti už abi plot
mes. Reikia įsijungti į gyvena
mąjį kraštą, tačiau jame neiš
tirpti, bet išlaikyti savo lietu
viškumą. Nenustodamas savo 
lietuviško charakterio, jauni
mas tiktai praturtintų gyvena
mąjį kraštą.

Modelio pritaikymo sunkumai

tautos” modelis, at-

Sunku su šiom mintim nesu
tikti. Tur būt, teisinga teigti, 
kad viską lems mūsų pačių 
ryžtas, kad apsisprendimu gali
me nugalėti aplinką. Bet yra ir 
kita pusė — veikale ji pasirodo 
tik retais atvejais — kuri taip 
pat verta dėmesio.

“Tautų 
rodo, lengviausiai pritaikomas 
literatūrai. Lietuvių kalbos mo
kėjimas, Lietuvos istorijos bei 
kultūros pažinimas tikriausiai 
gali praturtinti angliškai rašan
čio kūrybą. Išsireiškimai, vaiz
dai, temos, paimtos iš lietuviš
ko pasaulio, gali teigti angliš
kai knygai naujumo. Bet kaip 
šį modelį pritaikyti inžinie
riams, daktarams? Jie taip pat 
gali būti kūrėjais, bet jų dar
bas neturi nieko specifiško at
skirai tautai. Jų darbo vaisiai ir mokslininkams.

PRISIKĖLIMO PROŠVAISTĖJ
Nobelio laureatas Ernestas 

Hemingway savo veikale “A 
Farewell to Arms” vienuolik
tame skyriuje duoda šitokį 
kunigo ir pasauliečio dialogą:

— Mano krašte jau taip yra 
suprantama, kad žmogus gali 
mylėti Dievą, — pasakė kuni
gas. — Ir tai yra tiesa, ne 
koks nors nešvarus juokas.

— Suprantu, — atsiliepė 
Frederic Henry...

— Supranti, o vis dėlto Die
vo nemyli.

— Ne.
— Argi Jo nemyli nė kiek? 

— paklausė kunigas.
— Kartais, ypač nakčia, aš 

Jo bijausi...
— Bet reikėtų gi Jį mylėti.
— Aš Jo labai nemyliu...
— O tikriausiai vis dėlto 

myli... Kai myli, tai nori ką 
nors dėl mylimo daryti. Nori 
dėl to asmens pasiaukoti, 
ri jam tarnauti.

— Ne, aš nemyliu.
— Jei dabar nemyli, tai 

mylėsi. Ir 
mingas... 
kol tokios

No-

dar 
lai-tada būsi taip 

To negali suvokti, 
meilės neturėsi...

*
Tai dialogas, kuris gali ras

ti atgarsio daugelio širdyje. 
Ypač toksai vidinis pokalbis 
turi būti sužadintas Velykų 
proga. Velykos, tai nėra tik 
didžiojo Kristaus gyvenimo 
įvykio — Prisikėlimo — minė
jimas. Ne. Tai turi būti Prisi
kėlimo pergyvenimas. Parafra
zuodami vieno mintytojo pasa
kymą, galėtume tvirtinti — te
gu Kristus bus ir tūkstantį 
kartų prisikėlęs Golgotos kalno 
papėdėje, jeigu Jis nei karto 
neprisikels mūsų širdyje, kas 
mums iš to ir kas žmonijai iš 
mūsų?! Mes būsime dvasios 
skurdeivos, jei mūsų širdyje 
Kristui tebus karstas, be jo
kios prisikėlimo žymės.

savaime priklauso gyvenamam 
kraštui. Visi profesiniai intere
sai, draugai juos tolina nuo lie
tuviško pasaulio. Aišku, jie gali 
jame išlikti, bet čia ar ir nekil
tų "suskilimas”? Vienoj pusėj 
jie dirba savo darbą pasiruošę, 
kitoj jie bus tiktai pasyvūs var
totojai.

Kūrybingi; žmonių praradimo 
nuostolis

Dr. Girnius — tur būt, tai 
i bent dalinai teisinga — lietu- 
! viškos išeivijos ateitį remia as- 
i mens moraliniu charakteriu. 
| “Aplinkos spaudimui atlaikyti 
reikia stipraus žmogaus — su 
jautria sąžine, sąmoningu nusi
statymu ir atsparia valia” (62 
psl.). Tačiau, neskaičiuojant re
tų išimčių, mes tokiais nesame 
ir niekad tokiais nebūsime. Tai 
nebūtų perdaug baisu, jeigu tai 
liestų tiktai eilinius žmones. Jei
gu lietuviškos išeivijos prasmė 
priklausys nuo to, kiek bus su
kurta, eilinės masės praradimas 
didelio nuostolio nepadarys. Bet 
kūrybingų žmonių praradimas 
bus skaudžiai nuostolingas. Ne 
vien tik eiliniai žmonės stokoja 
dvasinės didybės. Jos trūksta 

i ir rašytojams, ir menininkams,

♦
Prisikėlimas žmogaus sieloje 

tai pakartojimas gamtos prisi
kėlimo pavasarį. Iš purvinos 
žemės ištraukęs gyvastingas 
sultis, augalas sulapoja ir pra
žysta patraukliais, spalvingais 
žiedais.

Lygiai ir žmogus, kokioj 
purvinoj aplinkoj begyventų, 
gali atgailos paruošta širdimi 
ir siela čiulpti antgamtės sy
vų sulą, pražysti nauju dvasi
niu gyvastingumu, kuris reik
šis tuo, ką ir anas Nobelio lau
reatas išryškino — Dievo mei
le. Dangaus malonės rasos 
laistoma Dievo meilė atneš 
mums naują, nebe vien žemiš
ką, o antgamtinį gyvastingu
mą.

♦
Dievas — mums yra didysis 

Kūrėjas. Prisikelti Jo meilei, 
tai kartu savyje prikelti ir Kū
rėjo atošvaistes, spinduliuoti 
skaidria kūrybos mintimi, ku
ri lietųsi Evangelijos nurody
tomis gairėmis: tiesos, gėrio 
ir grožio tėkmėmis.

Visos tos vertybės didelės. 
Visos ugdytinos, ir vis ne ku
rios kitos sąskaiton, nesutei
kiant kuriai nors vienai iš jų 
diktatūrinių teisių ir tuo ne
varant kitos į karstą, o visas 
ugdant prisikeliančiu gajumu.

Prisikėlimas tai nėra vien 
tik jausmas. Tai ir gyvenimas. 
Ir tai gyvenimas 
getaty vinis, bet 
tauriu kūrybiniu 
mu, kuris tačiau
fliktą su Prisikėlusio Kristaus 
idealais, lyg Jį vėl norėtume 
uždaryti į karstą, — bet ku
ris žmogų padarytų kitados 
prisikėlusio Kristaus rankomis 
ir širdimi dabarties gyvenimui 
ir dabarties žmogui.

ne vien ve- 
besireiškiąs 
gyvastingu- 

neitų į kon-

J. Pr.

Vidntiniokai ir judrieji
Kartais kyla įtarimas, kad 

iš jaunimo lietuvių bendruome
nėje išsilaiko daugiausia viduti
niai žmonės. Atkrenta tie, ku
riems niekas nesvarbu, bet ar 
neatkrenta taip pat ir gyves- 
nieji? Gal iš studento metais 
parodytų gyvybės ženklų daž
nai nieko reikšmingesnio taip ir 
neišsivystys. Iš kitos pusės, ar 
ne iš tos gyvesnės grupės tu
rėtų ateiti ir tie, kurių darbas 
įprasmins lietuvišką išeiviją ? 
Gal ši pastaba klaidinga. Sun
ku taip teigti, neturint duome
nų. Bet vien pati galimybė, at
rodo, pastato mus prieš klau
simą, ar galime moraliniais mo
tyvais sudominti tuos, kurie ieš
ko nuotykių? Bet vėl, ar kaip 
tik ne iš tokių kils kūrybinges- 
ni žmonės?

Klaustukai ir baigminės 
išvados

Nežinau, ar iš viso į tokius 
klausimus galima atsakyti. Tai, 
ką randame veikale, yra teisin
ga ir svarbu. Tačiau už veika
lo ribų pasilieka masės sunkiai 
išryškinamų klaustukų, kuriais 
sunku atsikratyti. Norėtųsi, kad 
jų nekiltų, nes tada lietuviškos 
išeivijos ateitis priklausytų tik 

(Nukelta į 3 psl.)
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ALFONSO DARGIO DARBU CHICAGOJ BELAUKIANT
NEIŠBLUNKANČIOS PARODOS IR VIS ATSINAUJINANTIS GYVASTINGUMAS

Laisvojo pasaulio kūrybinia
me lietuvių gyvenime šiuo me
tu bene gyviausiai reiškiasi dai
lininkai. Jų čionai įmintos pė
dos ne vienu atveju liekasi ne 
tik mūsų pačių kultūriniame 
sektoriuje, bet ir jų gyvenamų 
kraštų meno raidoje. Kolekty
vinių ir individualių jų parodų 
kiekvieneriais metais ir kone 
kiekvieną mėnesį gausu ir lietu
viškose ir to ar kito krašto pri
vačiose bei institucinėse galeri
jose. Beveik kiekvienose tokio
se parodose regime neblogų dar
bų, ir akis vis turi kuo pasi
džiaugti.

Tačiau ne visos anos paro
dos lygiai ilgai išlieka žiūrovo 
atmintyje. Žiūrėk, tarp dauge
lio. vieno ar kito dailininko dar
bai, nors parodos akimirkoj ta
ve ir užbūrę, praėjus kiek laiko, 
ima žmogiškos sąmonės ekrane 
kažkaip išblukti, prisimiršti, ne
betekti sielą jaudinančio savo 
ryškumo. Bet yra matytų paro
dų, kurių įspūdžių negali atsi
kratyti ir laiko srovei toli nute
kėjus. Sakysim, čia rašančiam 
iš. pastaraisiais penkeriais me
tais Chicagoje matytų daugybės 
parodų akyse vis šviežiai tebe
stovi A. Galdiko, V. Petravi
čiaus, V. Vizgirdos, J. Rimšos, 
V. Kasiulio ir dar vieno kito 
darbai. Tarp jų tokį neišdildo
mą įspūdį yra palikusi ir 1962 
m. Čiurlionio galerijoj įvykusi 
Alfonso Dargio paroda.

Ir dabar, kada balandžio 8 
d. (šeštadienį) 7 vai. 30 min. I 
vak. Standard Federal Savings 
patalpose, 4192 Archer Avė., 
Chicagoje, atidaroma pačių nau
jausių Alfonso Dargio tapybų 
paroda, yra gera proga prisi
minti šio mūsų kūrybingo dai
lininko nueitąjį kelią ir bent ke
liais žodžiais stabtelėti prie jo 
spalvinių išsisakymų.

Alfonsas Dargis gimė Lie
tuvoje 1909 metais. 1929—1936 
m. studijavo dailę Kauno Me
no mokykloje. 1936—1940 m., 
kaip valdžios stipendininkas, 
studijas gilino Vienos Meno 
akademijoj, Austrijoj. 1940— 
1951 dirbo kaip dekoratorius 
Vokietijos teatruose. 1961 m. 
Rochesterio universitetas jam 
suteikė Lillian Fairchild premi
ją. Grupinėse parodose dalyva
vo: Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj, 
Vokietijoj, Austrijoj, Italijoj, 
Kanadoj, Amerikoj, Persijoj, 
Turkijoj, Pakistane. Individua
lios jo darbų parodos buvo su-

Šiame numery.

Kas yra inteligentiškumo rodik
lis?
Alfonso Dargio darbų Chicagoje 
belaukiant.
“Gražinos” operos paruošoje. 
Tarp rcimantizmo ir žingsnių ant 
ledo.
Azorin amžinybėn palydint. 
Azorin “Pilys ir griuvėsiai”. 
Vlado Šlaito eilėraščiai.
Lietuvis — vienas pirmaujančių 
Chicagos aktorių.
Vaikų literatūros spragą maži
nant.
Auksinis Reimbrandt’o amžius.
Tautinė architektūra technologi
jos revoliucijos amžiuje.

• Išnykusi kultūringa valstybė 
Urartu.

• Nauji leidiniai.
• Spygliai ir dygliai. 

rengtos: New Yorke, Rocheste- 
ry, Clevelande, Chicagoj, Hun- 
tingtone, Philadelphijoj ir 1965 
m. Vokietijoj — Mannheime ir 
Koelne. Ypač pastarosios dvi 
parodos šiaip gana kritiškos 
vokiečių spaudos buvo išimtinai 
gerai įvertintos.

Alfonso Dargio darbų yra 
įsigijusios šios meno galerijos 
bei muziejai: Stadt Pfalzgalerie 
Kaiserslauterne, Vokietijoj, Ro- 
chesterio Meno galerija, Dalias 
Dailės muziejus Texase, Moder
niojo meno muziejus New Yor
ke, Philadelphijos Meno muzie
jus, Huntingtono galerija Hun- 
tingtone, W. V., Delaware uni
versitetas, Nebraskos universi
tetas, Bostono Dailės muziejus, 
St. Louis Meno muziejus, Vin- 
cent Price meno kolekcija ir 
Čiurlionio galerija Chicagoje.

Savo tapybos raidoje .Alfon
sas Dargis yra nuėjęs įdomų ir 
nuolat atsišviežinantį kelią. Pra
džioje pasireiškęs kaip ugnin
gas, liepsnojančių spalvų eks
presionistas, dailininkas toly
džio artėjo į ramesnes spalvas, 
tačiau jose išgaudamas tokius 
eteriškus niuansus ir tokias vie
na ant kitos užplaukiančias 
spalvines kompozicijas, kad sy

PAVASARIS SUGRĮŽTA Į SAVUOSIUS KALNUS...
1956 m. vasarą Chicagos Vy

rų chorui paskelbus, kad 1957 
m. jie stato G. Verdi “Rigoletto”, 
“Vienybės” vedamajame redakt. 
J. Tysliava taip atsiliepė: “Tu
rėdami tiek entuziazmo, Chica
gos vyrai, rodos, galėtų pasta
tyti vieną tų operų, kurias yra 
parašę mūsų pačių kompozito
riai — Karnavičius, Banaitis, 
Račiūnas ar Klova. Kodėl lie
tuviškas pavasaris turi vaikš
čioti svetimais kalnais...?”

Tadgi, a. a. J. Tysliava manė, 
kad lietuviškos operos pastaty
mas yra lengvas ir paprastas 
uždavinys, kuris gali gimti vie
nu užmoju. 

Chicagos Lietuvių operos pirm. Vytautas Kadžius (kairėje) ir “Gra
žinos” Liutauras — solistas Stasys Baras turi dar daug ką aptarti— 

Nuotr. Ged. Naujokaičio

kį jas pamačius, greit pamiršti 
nebegalima. Apie šio pobūdžio 
Alfonso Dargio darbus prieš ke
lerius metus dail. Adolfas Ve- 
leška šiame Kultūriniame Drau
ge rašė: “Jo aliejiniai darbai 
daugelį nustebina savo techniš
kuoju neįprastumu. Kaip japo
nai ar kiniečiai ant ryžių po
pieriaus savo darbus išpildyda
vo vandeniniais dažais, taip 
Dargis su dar didesniu įmant
rumu šia linkme vartoja alie
jinius dažus. Vartodamas alie
jinius dažus, jis juos praskie- 
džia kaip akvarelę, daugiau iš
gauna įvairių niuansų, negu bet 
kas kitas kitoj technikoj”.

Minėto pobūdžio darbų bus ir 
naujojoje Alf. Dargio parodoje. 
Tačiau ir prie šito savo laimė
jimo dailininko nesustota. Nau
jausieji jo darbai sąmoningai 
praranda ankstesnį ezoterišku- 
mą, o iššaukia ryškų skulptūri
nį įspūdį, tuo atskleisdami dar 
vieną būdingą Dargio kūrybos 
bruožą.

Reikia tikėtis, kad čikagiečiai 
šia neeiline mūsų dailininko pa
roda gyvai domėsis ir pasisku
bins jo darbus pamatyti pačia
me parodos atidarymo vakare.

k. br.

“Gražinos" spektakliai baigiami sulydinti

Kitaip į tą reikalą pažvelgė 
Lietuvos operos solistas - vete
ranas Al. Kutkus. Viename in- 
tervievv, kuris buvo paskelbtas 
“Drauge" 1957 m., A. Kutkus 
pastebėjo:

“Kai''kas visai nepamatuotai 
spaudoje buvo padaręs priekaiš
tų, kodėl, girdi, lietuviai stato 
ne lietuvišką, o svetimą operą. 
Taigi, kai 1920 m. Lietuvoje, 
mažytei entuziastų grupei susi
darius, nebuvo pasirinkta nei

Alfonsas DarftS Kompozicija
iš parodos, atidaromos balandžio 8 d. (šeštadienį) 7 vai. 30 min. vak.
Standard Federal Savings patalpose, 4192 Archer Avė., Chicagoj.

“Birutė”, nei “Eglė, žalčių 
ralienė” — M. Petrausko, d

ka- 
sve- 

timoji “Traviata”, tais pat su
metimais vyrų choras, užsibrė
žęs didelį tikslą, pasirinko, kas 
buvo priimtiniausia. Ir štai, kaip 
kadaise Lietuvoje iš svetimos 
“Traviatos” išaugo bene viena 
iš geriausių Pabaltijo operų, ar 
negalime dabar pasvajoti, kad 
tas pat gali ir čia atsitikti? O 
ateityje K. V. Banaičio “Jūratė 
ir Kastytis”, J. Karnavičlaus 
“Gražina” parodys kelią nau
joms lietuviškoms operoms, čio
nykščių mūsų kompozitorių su
kurtoms...”

Al. Kutkaus žodžiai, ne aliar
mą kėlę, o nuosekliai apgalvoti, 
laiko tėkmėje išsipildė. Tarp 
“Rigoletto” ir “Gražinos” stovi 
devynios svetimųjų kompozito
rių operos su Verdi “Reąuiem” 
ir B. Markaičio, SJ, “Vilniaus 
varpais”. Ir visa tai buvo ne- 
atkartojama mokykla mūsų 
operai išaugti, subręsti, įgyti 
jau net profesionališkos patir
ties, kad galop būtų į sceną at
vesta ir lietuviška tautinė ope
ra. Ir tam retam įvykiui labai 
sąmoningai pasirinkta Lietuvių 
operos dešimtmečio sukakties 
šventė.

Tad per devynerius metus lie
tuviškas pavasaris braidžiojo 
po svetimuosius kalnus tik tam, 
kad jis, subrendęs ir patirtimi 
apsišarvavęs, sugrįžtų į savuo
sius kalnus, kur, “Gražinos” 
Jauno bajoro žodžiais tariant, 

Tvirtos pilys jų mūrinės, 
Bet tvirtesnės mūs krūtinės... 
Tolijo, tolijo, juto ta ta to...

*
Šiandien “Gražinos” repeticiją 

veda iš Seattle, Washington, at
vykęs dirig. A. Kučiūnas. Solis
tai su choru išdėstyti Čiurlionio 
galerijos erdvėje. Bet čia vietos 
taip maža, kad tiesiog baisu. 
Tėvai jėzuitai, statydami Jauni
mo centrą, tur būt, nė nepagal
vojo, kad jų rūmuose kada 
nors bus repetuojama lietuvių 
tautinė opera...

Antai skamba subtili, lyriška 
veiksmo moterų choro daina:
Močiut, pirkliai atjoja 
Nuo mėlyno Dunojaus, 
O lylia, lylia, lylia, 
Nuo mėlyno Dunojaus.
Jau dunda į mūs dvarą 
Medučio ir gintarų,
Oi lylia, lylia, lylia,
Medučio ir gintarų...

I

Kampe prisiglaudęs sėdi “Gra 
žinos” Liutauras — mūsų iški
lusis tenoras Stasys Baras.

— Zinai, — taria jis, — koks

Chicagos Lietuvių operos choro dalia “Gražinos” repeticijų įkarštyje Jaunimo centre.
Nuotr. Vyt. A. Račkausko

KAS YRA INTELIGENTIŠKUMO RODIKLIS?

Kadaise Lietuvoje spaudos 
vajaus premiją laimėjo šūkis 
— laukiniai laikraščių neskai
to, o Juozas Girnius naujau
sioje savo knygoje “Idealas ir 
laikas” sako, kad — tamsuo
liai knygų neskaito.

Atrodo, kad šis pastarasis 
šūkis yra ne mažiau teisingas, 
negu pirmasis. Iš tikrųjų, ar 
galima įsivaizduoti žmogų švie
sų, inteligentą tikra to žodžio 
prasme, kuris neskaito kny
gų? Vargu. Nes šviesus, inte
ligentiškas žmogus, anot J. 
Girniaus, yra mąstantis žmo
gus, o mąstymas be skai
tymo neįmanomas. Skaitymas 
teikia medžiagos mąstymui, o 
geriausia tos rūšies medžiaga 
sukrauta knygose.

Kai kas gal sakys, kad šian
dien nėra laiko knygai skaity
ti, kad ji jau išeina iš mados, 
kad ją atstoja laikraštis, ki
nas, radijas, televizija. Bet ar 
visi šie dalykai, nors jie ir yra 
labai naudingi, gali atstoti 
knygą? Vargu. Visi jie, iš tik
rųjų, tik informuoja apie įvy
kius gyvenime ir šiek tiek apie 
idėjas knygose. Kinas bei te
levizija dar ir pailiustruoja. 
Bet informacija bei iliustraci
ja tai dar nėra idėjinio pasau
lio esmės perteikimas. Su idė
jų esme tegalima susipažinti 
per knygą. Todėl tik tas, kas 
skaito knygą, yra informuo
tas iš pirmaeilių šaltinių, o 
kas tenkinasi laikraščiu bei 
televizija, iš tikrųjų tenkinasi 
antraeiliais, trečiaeiliais šalti
niais, kurie paprastai yra pa
viršutiniški, o neretai ir ten
dencingi. Tie, kurie- tenkinasi 
tik tokia informacija, gali ži
noti daug faktų, daug įvykių, 
bet žino juos paviršutiniškai, 
nesuvokdami jų gilesnės es
mės. Visa tai, žinoma, yra nau
dinga, ir to gali užtekti eili
niam, pradinį išsimokslinimą 
bei išsilavinimą teturinčiam 
žmogui. Bet to negali užtekti 
šviesuoliui.

Todėl visuomenėje, kurioje

malonumas repetuoti lietuvišką 
operą.

— Ar tai bus pirmoji lietuviš
ka opera, kur jums tenka dai
nuoti ?

— Pirmoji buvo Dariaus La
pinsko “Lokys”. “Gražina” — 
jau antroji, bet pašėlęs entu

a*r'

maža knygų skaitytojų, iš tik
rųjų maža ir tikros šviesuome
nės. Čia reikia pažymėti, kad 
siauros specialybės knygos ne
atstoja knygų, būtinų kiekvie-A 
nam inteligentui, nepaisant, ko
kios specialybės jis bebūtų. 
Todėl ir ne kiekvienas aukšto
jo mokslo diplomo savininkas 
yra šviesuolis, inteligentas — 
jis gali būti tik siauras savo 
srities amatininkas.

O kaip yra mūsų išeivių vi
suomenėje? Juozas Girnius 
minėtoje knygoje kalba apie 
mūsų intelektualinį analfabe- ' 
tizmą, apie išeivių “tamsuome- 
nę”, kuri “neturi, laiko” kny
goms skaityti. Jos namuose 
Knygų spinta ar lentyna yra 
baldas, kuris perkamas pasku
tinėj vietoj, jei iš viso perka
mas. Daugelis savo inteligen
tiškumą pirmiausia demonst
ruoja “gražiais”, naujausios 
mados sėdimaisiais baldais ir 
valgomojo bufetu su gražiai 
išrikiuotais indais bei įvairių 
rūšių stikliukais, kad visi pa 
sigrožėtų ir stebėtųsi.

Tur būt, dėl to ir mūsų 
spaudoj bei susirinkimuose tiek 
daug paviršutiniškų rašinėji
mų, banalių kalbų —- tiek po
litinėmis, visuomeninėmis, tiek 
ir kitomis temomis. Gal dėl to 
ir mūsų šviesuomenės priva
tūs pobūviai nedaug tesisAiiia 
nuo paprastų kaimiečių pobū
vių — su banaliom kalbom 
apie “gerus” gėrimus, apie orą 
ir automobilius.

Šioje paraštėje jau buvo ra
šoma, kad šiais metais skirti
na daugiau dėmesio kultūri
niams reikalams. Jeigu taip, 
tai ar nevertėtų padiskutuoti, 
kaip pakelti mūsų kultūrinį ly
gį, kaip spirtis kultūriniam 
nuosmukiui, kai kultūriškai 
smukti šiais laikais taip labai 
lengva. Ir čia, atrodo, nebus 
garima apsieiti, nepasvarsčius 
ir knygų skaitymo problemos, 
ypič lietuviškos knygos. Bet 
api? tai sekančiose paraštėse, ,

L. D.

ziazmas tebelydi, nes dirbam 
tautinio meno dirvonuose.

Už pilioriaus kampe matau 
komp. D. Lapinską, akompa
nuojantį repeticijai. Tai naujau
sias veidas mūsų operoje. Tikiu, 
kad Lietuvių operos ateities 

(Nukelta į 2 psl.)
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SVIRSKIS - PILIGRIMAS 
MENININKAS

Michelangeliškos jėgos mūsų kaimo fenomenas

JUOZAS PRI NSKIS

Ken&'-ž

DIALOGAS TARP 
CIVILIZACIJŲ

Kultūrinės problemos naujoje enciklikoje
Irenas Kostkevičiūtė, VINCAS 

SVIRSKIS: Vilnius, 1966. Redakto
rė J. Grigienė. Tech: red. A. Jurė
nas. Knyga gaus'ai iliustruota, 169 
psl., 7^x6% ihč. formato. Tira
žas 8.000 egz. Kaina 80 kp

Kas Kristijonas Donelaitis žo
džio kūryboje, tas Yjncas Svirs
kis buvo lietuvių liaudies skulp
tūroje, ir reikia be galo džiaug
tis, kad pagaliau jisai susilaukė 
reikiamo jo darbų įvertinimo. 
Šios knygos autorė Irena Kost- 
kevičifitė — yra rinkusi medžia
gą iš žmonių, iš įvairių vietų, 
kur Svirskio kryžiai tebestovi ro 
dydama mokslininkės istorikės 
kruopštumą, menininkės sugebė
jimus ir nuoširdžiai lietuviškos 
širdies meilę mūsų liaudies kū
rybai. Ši knyga tai ne informa
cijų rinkinys, o sistematiškas 
pirmaujančio mūsų liaudies 
skulptoriaus, dievdirbio, kryž- 
dirbio įvertinimas, tiek gausiai 
iliustruotas jo darbų nuotrau
komis, kurioms skirti net ištisi 
puslapiai (ypač knygos gale), 
kad čia jau darosi nebe knyga, 
o meniškas albumas, saloninis 
papuošalas, šitokią knygą sklai
dydami, negalime atsidžiaugti, 
kad net ir sunkiose okupacijos 
sąlygose, kūrybingi lietuviai duo
da veikalus, kurie nenustos ver
tės ne tik dešimtmečiais, bet ir 
šimtmečiais.

Tiesa, ir čia reikia tam tikros, 
kad ir negausios, duoklės okupa
ciniam režimui. Juokinga skai
tyti, kai rašant apie lietuvį diev- 
dirbį, neapsieinama nepašlovi
nus Markso, nepaspygliavus vie
nur kitur dvasininkų. Gal be tų 
smilkalų okupantams jų prie
vartinėje policinėje sistemoje 
veikalas ir negalėtų pasirodyti...
Sukūrė 250 skulptūrinių kryžių

Autorės darbas buvo neleng
vas. Jau 50 m. yra praslinkę 
nuo mirties to skulptūrinių kry
žių meisterio Vinco Svirskio, to 
savamokslio profesionalams pri
artėjančio skulptoriaus, sukūru
sio apie 250 kryžių Lietuvos tri
kampyje, esančio tarp Panevė- 

' žio, Raseinių ir Kėdainių. Au
torė ne tik stropiai, su gabios 
reporterės rūpestingumu surin
kusi iš žmonių žinias apie jį, ne 
tik panaudojusi ankstybesnes 
apie jį Galaunės, Buračo, šimo-
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• Dialogas tarp civilizacijų.
• Svirskis — piligrimas — meni

ninkas
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nio, Mikėnaitės ir kitų (net len
kų, rusų) studijas, bet ir sure
gistravusi vietoves, kur buvo 
išlikę Svirskio sukurti kryžiai, 
sudarydama tokį lyg jo kūrybi
nių paminklų žemėlapį, kad ir 
schematinį, viršelyje teatžymė- 
tą. Net ir įdėjusi metrikų kny
gos faksimilę, liudijančią, kad 
V. Svirskis gimęs 1835 m. sau
sio 28 d. Glitėnų kaime ir pa
krikštytas Krekenavos bažny
čioje.

Atskleidžia kryždirbio ryžtą 
ir būdą

Išryškinama, kaip Svirskis 
turėjo kai kuriuos darbus, pvz. 
lietuviškus įrašus kryžiuje, at
likti slaptai nakčia, kad žanda
rai nepamatytų. Autorė neven
gia iškelti ir su to menininko 
gyvenimu susijusių problemų, 
pvz. pasvarstyti, ar jis mokėsi 
ir kiek mokėsi pas tų laikų pir
maujantį Lietuvoje menininką 
Andrioli, Kauno katedros ir ki
tų bažnyčių puošėją - tapytoją.

BRONIAUS BUDRIŪNO MIŠIOS ŠVENTO KAZIMIERO GARBEI
Praeitais metais žurnalas 

“Laiškai Lietuviams” buvo pa
skelbęs varžybas parašyti lie
tuviškas mišias, kad jaunimas 
turėtų ką nors naujo pamaldų 
metu giedoti. Varžyboms buvo 
prisiųsta ketverios mišios. Jury 
komisija, peržiūrėjus kūrinius, 
nutarė, kad tik vienas yra tin
kamas nustatytoms taisyklėms. 
Atidarius išrinktųjų mišių sla
pyvardžio voką, pasirodė, kad 
kūrinys yra Broniaus Budriūno.

Br. Budriūnas, kaip kompozi
torius, yra mūsų tarpe gerai 
žinomas. Jis įdomus savo dai
ningais, lyriškais ir dramati

Šv. Jonas NeponiukasVincas Svirskis

Vincas Svirskis Koplystulpio detalė

Autorė aptaria ne tik Svirskio 
meniškuosius sugebėjimus, bet 
ir jo būdą, kaip jis savo gautą 
kuklų uždarbį praleisdavo, pir- 
kinėdamas vaikams saldainius 
ir vaišindamas savo geradarius, 
kaip jis slapčia suklupdavo mal
dai, kaip jis kalteliu kaukšėda
mas mėgo giedoti ir dainuoti.

Jo kūrybos vyksmas ramybė, kad nei krebšt. Net
Autorė ne tik informuoja apie višta neturi pro šalį prabėgti; 

kryždirbio gyvenimo slinktį, bet kai drožiu, nei pažvelgti į ma- 
rūpestingai nagrinėja jo kury- ne nieks negali, nes tuoj galvoj 
bos vyksmą, įtakas, atskirų kū- migla tokia užeina, kad nieko 
ririių reikšmę ir prasmę. Svirs- j negaliu daryti”.
kis mėgo susikaupti. Jis kalbė-! Savo kryžiams parinkdavo 
davo: “Kai imuosi dirbti kokią, diržingus ąžuolus. Smaigalys 
nors asabėlę, tai turi būti tokiai (Nukelta į 2 psl.)

Į premijuotąjį kūrinį žvelgiant

J. ŽILEVIČIUS

niais muzikiniais išsisakymais. 
Dėl to jo kūryba yra gyva, už
krečianti klausytoją, priverčian
ti ją atidžiai sekti. Taipgi Br. 
Budriūną pažįstame kaip rimtą 
vokalinės muzikos kūrėją, su
gebantį pasireikšti ir nūdienės 
muzikos harmoninėmis įtarpo- 
mis. Tačiau jų savo kūryboje 
jis nevartoja net savo sukur

tos “Tėviškės namų" kantatos 
pritarime kai kur žaidžia diso
nansinėmis harmonijomis, bet 
fortepijono palyde nenaudoja 
nūdienės muzikos sinkopio ir 
laužyto ritmo. Budriūnas, atro
do, stovi lyg tarpdury ant 
slenksčio, tarsi galvodamas: 
žengti pirmyn ar dar palaukti?

Br. Budriūnas puikiai pažįsta 
religinės muzikos dvasią, tai ro
do ir konkursą laimėjusios jo 
“Mišios šv. Kazimiero garbei”. 
Premijos įteikime pagiedotos 
jaunimo choro trys jų ištrau
kos aiškiai liudijo gražiai plau
kiančias, religinės nuotaikos ku
pinas melodijas, besireiškian
čias negirdėtomis ir nenunešio
tomis savybėmis. Visa tai ir 
nauja ir sklandu. Savo melodijų 
plaukiančiu ramumu ir dainin
gumu mišios atitinka lietuvių 
būdą, todėl, reikia tikėtis, jos 
bus greit pasisavintos.

Br. Budriūnas, kaip kūrėjas, 
yra programinio pobūdžio, reiš
kiąs garsais teksto poreiškius. 
Ten, kur mintis sukasi apie Vieš 
pačiui reiškiamą garbę, pvz. 
“Šventas...”, nesigailima harmo
nijoje ir melodijoje teksto tu
rinį sustiprinti, o kur tik mal
daujama, viskas skamba švel
niai, harmonijos net “saldžios”.

Šios mišios parašytos vienam 
balsui. Bet, kai balsai eina aukš 
tyn, žemesnių garsų balsai gali 
padaryti ir antrąjį balsą. Tada 
tose vietose jau bus dvibalsinis 
giedojimas. Viskas atliekama su 
vargonų palydu. Giedant miš
riam chorui keturiais balsais, 
kur pavieniui gieda sopranai su 
altais, vargonų palyde įrašyti po 
gaidomis žodžiai reiškia, kad 
jau giedama keturiais baisais. 

Tikrumoje išeina trys kombina
cijos: vieno balso, dviejų balsų, 
arba mišraus choro. Pajėgesni 
chorai kai kur ras balsų pasi
skirstymus net iki 7, o mažiau 
pajėgesni chorai iš tų septynių 
pasirinks pagal savo balsus tik 
keturis. Vargonininkas mišraus 
choro vietas turės groti vargo- 
niškai, o ne vokališkai: vienas 
ir tas pačias gaidas, pažymėtas 
aštuntinėmis, ne spaudyti, kaip 
ant fortepijono kartu su skie
menų tarimu, bet prispaudus jas 
laikyti, kaip reikalauja instru
mento (vargonų) savybės.

Aplamai, šios naujos Budriū
no Mišios tikrai yra naujos, ra
šytos jaunimui. Tenka palinkėti, 
kad jaunimas jas pamiltų ir 
drąsiai lietuviškai giedotų Aukš
čiausiojo garbei.

Vinco Svirskio monografijos viršelis

Gyvename ypatingame kul
tūrų, civilizacijų susikryžiavi
mo, įtampų, net ir grumtynių 
laikotarpyje. Nedaug pasauly
je tėra tokių centrų, kur taip 
gausiai susibėgtų informacijos 
ir iš rytų, ir iš vakarų, iš pa
žangiausių valstybių ir iš la
biausiai atsilikusių, iš laisvojo 
pasaulio ir iš atkirstųjų už ge
ležinės uždangos, kaip tas 
tarptautinio stebėjimo postas, 
šimtmečiais veikiąs prie Šv. 
Petro karsto.

Dėl viso to popiežiaus Pau
liaus VI žodis naujausioje en
ciklikoje “Populorum Progres- 
sio” susilaukė tokio susidomė
jimo, kad net liberalinė spau
da ją vedamuosiuose komenta
vo, kai kurie pasaulinio masto 
dienraščiai net ištisai ją per
spausdindami.

*

Enciklika turi stiprų žodį 
ir kultūriniais klausimais. Ji 
įžvelgia naujus milžiniškus pa
sikeitimus pasaulyje, kas iš
reiškiama šiais žodžiais: “Kon
fliktas tarp tradicinių civiliza
cijų ir tarp naujų pramoni
nės civilizacijos elementų lau
žo struktūras, kurios nesusi
derina su naujomis sąlygo
mis”.

Enciklika atsižvelgia ne tik 
į civilizacijų, bet ir į generaci
jų konfliktus, kurie darosi kas 
kart rimtesni, nublokšdami net 
į tragišką dilemą: ”Ar laikytis 
senųjų institucijų ir įsitikinimų 
ir atsižadėti pažangos, ar pa
sisavinti išorinę techniką ir 
civilizaciją, atmetant su pra
eities tradicijomis ir jų sukur
tus žmoniškumo lobius... Daž
nai moralinė, dvasinė ir religi
nė praeities parama atstumia
ma, neužtikrinant jokių garan
tijų naujame pasaulyje”.

Rezultate — susidaro pavo
jus būti nublokštiems į tokį 
mesianizmo tipą, kuris teikia 
viltis, bet kuria iliuzijas. Iš to 
iškyla ryškūs pavojai: prievar

tinė minių reakcija, sukilimų 
agitacijos, palinkimas į totali
tarines ideologijas.

*
Suminėjęs, kad Bažnyčia, 

per savo misionierius, visada 
buvo gerovės, kultūrinės pa
žangos, ūkinio progreso nešė
ja, net labiausiai atsilikusiuo
se kraštuose, popiežius pabrė
žia, kad mūsų dienų proble
mos reikalauja koncentruotos 
akcijos, paremtos ryškiu įžvel
gimu visų ūkinių, socialinių, 
kultūrinių ir'dvasinių aspektų. 
Pati Bažnyčia, nesikišdama į 
politiką, ieško tik vieno — 
draugiškoje dvasioje tęsti dar
bą Kristaus, kuris atėjo į pa
saulį liudyti tiesą. Bažnyčia 
gyvena istorijoje, todėl ji tiria 
laiko ženklus ir stengiasi juos 
interpretuoti Evangelijos švie
soje. Gyvendama tomis pačio
mis kilniausiomis žmonių aspi
racijomis, ji nori pateikti glo
balinę žmogaus ir žmonių ra
sės viziją, o jos pagrinde yra 
štai kas: pažanga negali apsi- 

>oti tik ekonominiu augimu. 
Ji turi būti pilnutinė, tai yra 
kultivuojanti kiekvieno žmo
gaus ir tai pilną viso žmogaus 
gerovę. Negalima atskirti ūki
nių reikalų nuo žmogaus, nei 
dvasinės pažangos nuo civili
zacijos, kurioje ji bręsta. Ta
čiau ką mes laikome svarbiau
siu, tai — žmogus, kiekviena 
žmonių grupė, visa žmonija, — 
sako Paulius VI.

*
Dievo plane žmogus yra pa

šauktas pažangai ir savo pil
nutiniam atlikimui paskirties, 
jam Tvėrėjo nubrėžtos. Apdo
vanotas protu ir laisve, jis at
sakingas dėl savo tos paskir
ties išpildymo, kaip jis atsa
kingas ir dėl savo išganymo. 
Savo prigimties dovanas jis 
turi harmoningai praturtinti 
asmeninėmis pastangomis, sie
kiant tobulybės. Jausdamasis 
su Kristumi, gyvybės šaltiniu, 
žmogus pasiekia naujo savęs 
iškėlimo į transcendentinį 
(antgamtinį) humanizmą, tei
kiantį jam aukščiausią galimą 
tobulumą.

*

Prisiminęs dalinimąsi kultū
rinėmis vertybėmis, popiežius 
iškelia dramatinę jaunų stu- 
diozų situaciją: skaudu galvo- 
t- apie gausius jaunus žmones, 
atvykstančius į pažangiuosius 
kraštus gauti mokslo, išsilavi
nimo, kultūros, kuri juos pa
darytų labiau kvalifikuotais 
tarnauti savo tėvynei, ir kurie 
tikrai gauna aukštos kokybės 
formavimą, bet kurie taip daž
nai praranda pagarbą dvasi
nėms vertybėms, kurios dažnai 
galėjo būti rastos, kaip bran
gus paveldėjimas, civilizacijo
se, kuriose jie buvo išaugę.

♦

Paulius VI iškelia naują 
įdomų sumanymą — dialogą 
tarp civilizacijų. Enciklikoje jis 
rašo: “Tarp civilizacijų kaip 
ir tarp asmenų, nuoširdus dia- 

(Nukelta ) 2 psl.)
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SUKAKTIES METU DERLIUS
Rašytojo šešiasdešimtmetį atžyminti knyga

Antanas Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ 
DAINA, Padavimai. Iliustravo Te
lesforas Valius. Išleido Juozas Ka
počius 1966 metais. Knyga 128 psl., 
8x5>/2 inč. formato, kaina $2 50, 
gaunama ir “Drauge”.

gausiai krinta 
sniegas, saky- 
kiemo bernas 
ką tik gimusį

ir ėriukui paklojama mie- 
šiaudų — lyg prakartėlėj. 
atėjus vakarui, Daubrys 
j sienoj kabantį Švento 

ėriuku nešino, pa-
B

Naujai išėjusio j Antano Vai
čiulaičio knygoj "Gluosnių dai
noj" surinkti padavimai įdomūs 
savo struktūra. Pats jų žanras, 
atstovaujantis kažkokią pusiau
kelę tarp pasakos ir “pasakoji
mo" — apysakos, reikalauja iš 
autoriaus surasti vieną kurią 
mintį, arba struktūrinį principą, 
galintį pereiti iš tikrovės į fan
taziją ir vėl atgal, prisilaikant 
tos pačios įvykių priežastingu
mo logikos ir tų pačių vidinio 
pergyvenimo dėsnių. Autorius 
šį uždavinį sprendžia keliais bū
dais, dažniausiai labai sėkmin
gai. Pirmam rinkinio padavime 
"Dievo avinėlis” minties ir 
struktūros centre kaip tik ir 
stovi avinėlio figūra, perduota 
keliais pavidalais. Visų pirma 
matome lyg ir perkeltos pras
mės avinėlį — romų, švarų el
getą Simaną Daubrį, priklydusį 
pas žmones Kūčių vakarą. Pati 
šventės prasmė kviečia galvoti 
apie Dievo Avinėlį, tą naktį gi
musį. Tuo tarpu 
švarus, minkštas 
tum, vilna, o iš 
pirkion atsineša 
mažytį ėriuką. Kaip Daubriui, 
taip 
goti 
Jau 
žiūri
Kristupo, 
veikslą, ir tada gimsta Kalėdų 
legenda apie piemenėlių atneš
tą Betliejun ėriuką, kuris nie
kad nepaseno ir mirė tik kartu 
s\i Kristumi, kad paskui prisi
keltų mūsų širdyse. Ėriukas 
kambary, paveiksle, pasakoj ir 
sudaro temos tęstinumą, lygiai 
tinkantį ir aprašomai tikrovei 
ir fantazijai. Autorius vartoja 
dar ir pagalbines priemones su
stiprinti bendram temos vienu
mo įspūdžiui. Baltas krintantis 
sniegas kartojasi padavime dar 
ir kituose vaizduose. Legendi
nėj daly yra tankios žvaigždės, 
atrodytų, apsnigusios medžių 
šakos, ir dideli, balti kaip snai
gės angelai. Yra ir vienatvės 

, mintis. Daubrys, vienišas, prisi
glaudė pas žmones; lygiai taip 
ėriukas, naktį vienišas rado 
prieglaudą pas berniuką. Tuo 
tarpu lėtas, ramus pasakojimo 
būdas apgaubia skaitytoją tylia 
švenčių nuotaika.

Tas pats kalėdinis siužetas 
sudaro pagrindinius struktūros 
rėmus ir padavime “Benvenuto 
di Giovanni pristato mecenatui

Šiame numery:

Ko verta lietuviška knyga?
Nauja Antano Vaičiulaičio kny
ga.
Reikia ne tik kurti, bet ir pa
daryti.
Ar galima pamiršti Šiaulių te
atrą?
Jean Cayrol moderniųjų rašyto
jų tarpe.
Jean Cayrol eilėraščiai.
Ispanų rašytojai 1967-sius me
tus pradedant.
Prof. Prano Kuraičio paminėji
mas.
1966 metų geriausias filmas.
Nauji leidiniai.
Akademinės phošvaistės.

RIMVYDAS ŠILBAJORIS

Antano Vaičiulaičio knygos virše
lis, pieštas Telesforo Valiaus

savo paveikslą”. Tema čia jau 
intelektualinio pobūdžio: daili
ninkas, pristatydamas paveiks
lą, kartu išsako ir savo kūrybi
nį tikėjimą. Užtat ir paveiksle 
vaizduojama ne pats Kristaus 
gimimas, o simboliškas žmogaus 
proto tam įvykiui nusilenkimas: 
Trijų Karalių, taigi, išminčių, 
kelionė į Betliejų su dovanomis. 
Pats di Giovanni kūrinys yra do 
vana vienuolynui, užsakyta pirk 
lio ir įkvėpta mėlynų jaunos 
mergaitės akių; tuo būdu turi
me vėl tris žmones, kurių dėka 
paveikslas atsirado, lyg tai bū
tų trys naujieji karaliai, o tai 
ir sujungia Evangelijos padavi
mą su aprašomo momento tik
rove į logišką tęstinumą. Iš čia 
išplaukia ir kiti sugretinimai. 
Sienos mieste ką tik įvyko iš
kilminga švenčių procesija, ku
ri tada kartojasi puošnioj trijų 
išminčių procesijoj paveiksle. 
Iš kitos pusės, paveikslo ant
ram plane vaizduojamas dovanų 
įteikimas atsišviečia pačiam kū
rinio įteikime, apie kurį auto
rius ir rašo: Gaunasi lyg ir du 
temos aspektai — dangiškas ir 
žemiškas, kurie savo ruožtu 
randa aidą paties dailininko gy
venime : pirma pasišventusiam 
darbe, o paskui — smuklėje, 
prie duonos ir vyno. Pati pa
grindinė situacija tuos du as
pektus irgi patvirtina, nes gi 
kūrėjas, dvasios žmogus, kal
basi su pirkliu, žemiškų gėry
bių meistru.

Šitokia simetriška padavimo 
struktūra išlaiko pagrindinę jo 
mintį, kuri čia perduota lyg bū
tų nupiešto paveikslo turinys, 
t. y. tam tikrų kūrybos prin
cipų įsikūnijimas. Dailininkas 
sako, kad davęs paveikslui “dės
nį, tvarką, grožį ir tiesą”. Dės
nis — tai senas klasikų tikėji
mas, kad kūrėjas privalo sekti 
didžiųjų meistrų pėdomis, įsi
jungdamas į jų palikimą ir sa
vo išradingos vaizduotės rezul
tatus. Tvarka — du paveikslo 
planai “pagal veiksmo ir linijos 
prigimtį ir pagal fantazijos 
žaismą”. Grožis glūdi “kūrinio 
ramiame iškilume, dažo tauria
me kuklume, linijų ir proporci
jų gracijoje ir visų šių dalių 
vienybėje bei judesyje”, šitą 
aprašymą nuoširdžiai norisi pa
kartoti ir kaip paties Vaičiulai
čio kūrybos taiklią charakteris
tiką, nes, iš tiesų, visi šie epi
tetai tinka ir jo padavimų kny
gai vertinti. Čia ne tik di Giova
nni credo, bet, atrodo, ir paties 

autoriaus troškimai, o jeigu 
taip, tai skaitytojas, stebintis 
jo darbą iš nesuinteresuotos 
perspektyvos, gali autoriui už
tikrinti, kad jis savo tikslą la
bai didele dalim yra pasiekęs. 
Užtat tikime mes ir jo meilei 
“menui, amžinam, ilgesingam jo 
šauksmui, keistam nerimui ir 
nirtėjimui”, kuris kategoriškai 
reikalauja išsipildymo.

Dar vienas struktūros princi
pas, kurį galima įžiūrėti beveik 
visuose šios knygos padavimuo
se, yra tam tikras vaizdinio ir 
emocinio refreno ritmiškas pa
sikartojimas, savotiškai suskirs- 
tantis kūrinį lyg ir į eilėraščio 
posmus. Pavyzdžiui paimsime 
padavimą “Žvejų duktė Ban
guolė”. Pati fabula persisunkia 
poetiškos legendos nuotaika jau 
vien dėl to, kad joje glūdi už
slėptas “Eglės, žalčių karalie
nės” prisiminimas. Žuvėdas Si- 
gurdas pagrobia žvejo 'dukrą 
Banguolę ir nusiveža į Visby 
salą, padarydamas ją savo žmo
na ir savo vaikų motina. Jeigu 
mes “Eglės” pasakoj mėgintu
me rasti kokį nors istorinį ati
tikmenį (o jis, tikriausiai, buvo 
nes ta pasaka žymiai skiriasi 
nuo šiaip jau per visas tautas
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REIKIA NE TIK KURTI, BET IR PADARYTI
Adolfas Valeška apie Alfonsą Dargi ir dailės problemas aplamai

Standard Federal Savings pa
talpose Chicagoje (4192 Archer 
Avė) balandžio 8 d., atidarant 
Alfonso Dargio tapybos parodą, 
platesniu žodžiu dailininko kū
rybą ir šiandieninę lietuvių me
no ugdymo problemą aptarė 
dail. Adolfas Valeška. Jo min
čių atpasakojimą čia pateikiame 
ir mūsų skaitytojams.

*

Žiūrint giliausios kūrybos es
mės, gali susidaryti įspūdis, kad 
pinigas ir menas yra du nesude
rinami dalykai. Bet, štai, šian
dien matome lyg ir paradoksą: 
įstaigoje, kuri kaip gali atro
dyti, domisi tik bizniu, atidaro
ma Alfonso Dargio tapybos pa
roda. Kiekvienu atveju tačiau 
ne gatvė, vieta ar iškaba for
muoja įvykį, bet žmogus, kuris 
visa širdimi tai ar kitai idėjai 
yra atsidavęs. Šitokiu žmogumi 
šitoje vietoje yra Stasys Ba
ras. Jo rūpesčiu turime progos 
šiandien gėrėtis čia ir Alfonso 
Dargio darbais.

Aplamai, kultūra tada žydi, 
kada visuomenė jos apraiško
mis domisi, kada menas, muzi
ka, literatūra nėra jai tušti žo

Triptikinė kompozicijaAlfonsas Dargis

k

Nuotrauka Vytauto MaželioAntanas Vaičiulaitis

džiai. Tamprus visuomenės ir 
kūrybinio rezultato santykis ir 
yra kultūros klestėjimo sąly
ga.

Šį vakarą čia regimas Dargis 
yra didelio masto dailininkas. 
Jeigu jis būtų prancūzas, daug 
knygų apie jį būtų prirašyta. 
Tai tvirtinti verčia šioji ir anks
čiau matytos jo darbų parodos.

Pastarojo dešimtmečio Dar
gio kūrybą galėtume skirstyti 
į kelis periodus. Ankstesnieji jo 
darbai krito akin būdinga lito- 
grafinių dažų technika. Bet ap
lamai, visuos jo kūrybos perio
duos sunku būtų įprastiniu žo
džiu aptarti Dargio tapymo tech 
niką. Tačiau, žiūrint įmantrios 
ir sudėtingos technikos, Dargis 
niekur nepraranda spalvos ir 
stiliaus pajautimo.

Bendrai, Dargis yra stilistas. 
Ir čia jau nesunku susidaryti 
jo charakterio vaizdą. O savo
jo charakterio turėjimas daili
ninkui yra pats pagrindinis da
lykas. Meno istorija domisi tik 
tokiais charakteringais, origina
liais, novatoriais dailininkais.

Kai kurie Alfonso Dargio pa
veikslai tapyti ant japoniško šil
ko, kiti ant ryžių popieriaus. Ta

pyti aliejiniais dažais. Tačiau 
reikia pagalvoti, kaip Dargis ši
tokiomis priemonėmis išgauna 
tokius spalvingus tonus. Tai jau 
yra didelio žinojimo ir didelio 
darbo rezultatas.

Aplamai, menas nėra, kaip 
kartais linkstama manyti, vien 
tik lakštingalos giesmė. Konkre
čiai menininkui reikia ne tik 
kurti, bet ir padaryti. Todėl vi
si privalo ir čia daug dirbti. Ki
tokių išimčių mažai pasitaiko. 
Prisimintina, kad ir literatūros 
genijus Goethe labai kietai ir 
sunkiai prie rašomojo dalyko 
dirbdavo. Reta išimtis buvo jo 
kiek jaunesnis amžininkas Schi- 
lleris, kuris rašė labai lengvai ir 
spausdindavo beveik rankraščio 
netaisęs. Tuo tarpu mūsų Dar
gis daug dirba, bet ir žino, ką 
ir kaip padaryti, o jo tapyboje 
kokio nors atsitiktinio pripuola- 
mumo sunku berasti.

Dargio darbų koloritas dau
giausia yta pilkas su įvairiais 
niuansais. Toks koloritas nebū
tinai yra būdingas lietuviui. 
Šiaip lietuviai mėgsta gana ryš
kias spalvas. Tačiau M. K. Čiur
lionis visumoje buvo pilko kolo
rito dailininkas. Šia prasme jam

KO VERTA LIETUVIŠKA KNYGA?
Kiek anksčiau šioje vietoje 

kalbėjome apie knygą kaip 
apie šviesuolio, arba inteligen
to, požymį. Kyla klausimas, 
kaip yra mūsų visuomenėje. 
Kokių žmonių mes daugiau tu
rime — knygas skaitančių 
šviesuolių ar knygų neskaitan
čių tamsuolių? Mūsų leidžia
mų knygų tiražai ir ypač jų 
išpardavimo kiekis vargiai ro
do mūsų visuomenės šviesu
mą. Bet čia kai kas pasakys, 
kad lietuviai skaito ne vien lie
tuviškas knygas, kad mažas 
lietuviškos knygos pareika
lavimas rodąs jų menkumą, 
neįdomumą, kad mums trūks
ta ne lietuviškų knygų skai
tytojų, o gerų lietuviškų kny
gų rašytojų ir t. t.

Į tai atsakant, reikia trupu
tį šnektelti apie lietuvišką kny
gą. Prieš keletą metų jaunas 
studentas Margis Matulionis 
Los Angeles lietuvių meninin
kų (ar kaip jie ten vadinasi) 
klube padarė priekaištų lie
tuvių literatūrai, padejuoda
mas, kad lietuviai neturi Ho
mero, Šekspyro, Goethės mas
to rašytojų ir dėl to lietuviška 
knyga neįdomi ir neskaitoma.

Pirmiausia į tai tenka atsa
kyti, kad mes turime ne men
kesnę literatūrą, negu graikų 
epas, negu vokiečių ar suomių 
epas. Tik epo vietoj mes turi
me lyrikos. Tai mūsų gražio
sios liaudies dainos, pradėju
sios žavėti Vakarų rašytojus 
nuo pat 18-ojo amžiaus. O tų 
dainų mes turime daug, ir tai 
už milijonus nenuperkamas 
turtas. Jos ir šiandien tebeža
vi pasaulį. Mūsų liaudies dai
nos nė kiek ne menkiau išreiš
kia mūsų tautos dvasią, negu 
graikų epas graikiškąją. O ir 
mūsų epas, kuriam atstovau
ja Kristijonas Donelaitis, susi
laukė gražaus įvertinimo vi
same pasauly, kai tik jis buvo 
pateiktais gerais vertimais.

Bet iš Margio Matulionio 
priekaištų atrodė, kad jis pasi
genda mūsų literatūroje gilios 
minties veikalų — tokių kaip 
Dantės ir Šekspyro, Goethės 
ir Dostojevskio. Čia galėtume

artimas yra ir Dargis. Aplamai, 
šiais laikais meno pasauly ne
kalbama apie koloritą. Matissui, 
sakysime, grynoji spalva svar
biau negu forma. Dabar daug 
kur dominuojanti juoda spalva 
yra neabejotina germanų tautų 
įtaka. Ankstesnioji Dargio kū
ryba pasižymėjo gana ryškio
mis spalvomis. Bet vėliau, to
lydžio vis pilkėdama, ji pasiekė 
gana įdomų rezultatą, kurį mes 
čia šiandien su pasigėrėjimu- ste
bime.

Dargis nėra dailininkas abst- 
raktistas. Tiesa, savo tapinių 
formas jis ima iš gamtos, bet 
paveiksle jas pateikia jau trans
formuotas. Kiekvienas Dargio 
paveikslas kažką sako. Tuo tar
pu tikras abstraktistas kaip tik 
siekia nieko nepareikšti. Gi 
Dargio kūryboje kiekvienas ga
lime rasti kažkokį paslaptingą, 
bet tikrą gyvenimą.

Kyla čia klausimas ir dėl lie
tuvių dailės plačiajame pasau
ly aplamai. Jei Dargis būtų li
kęs Lietuvoj, be abejo, šiandien 
jis būtų kitoks. Svetur gyve
nant, kontaktai su plačiuoju pa
sauliu daro didelės įtakos, šia 

ir sutikti, kad mes dar tokių 
minties galiūnų savo literatū
roje neturėjome, bet tai dar 
nesudaro pagrindo save nuver
tinti. Tokios ■ įžymybės kaip 
Šekspyras ir Goethė pasirodo 
gal vienas per tūkstantmetį 
kurioje nors tautoje, bet tai 
nereiškia, kad visa kita litera
tūra šalia jų yra nevertinga 
ir neįdomi. Todėl ir mūsų li
teratūra, kad ir nebūdama 
šekspyrinio lygio, turi daug 
ko įdomaus, ko nerandame ki
tų tautų literatūroj.

Čia dar verta pažymėti, kad 
kultūriškai esame dar labai 
jauna tauta, kad sąmoningai 
savo tautinę kultūrą kurti pra
dėjome tik 19 amžiaus pabai
goje ir kad dėl to neturime 
stipraus pagrindo sau priekaiš
tauti, kad neturime to, ko kiti 
susilaukė tik per daugelį šimt
mečių. Mūsų tauta kultūriniu 
atžvilgiu dar jaunuolė. Bet ji 
auga, bręsta, darosi kaskart 
kūrybingesnė ir su laiku pasi
reikš ne menkesniais kūrybos 
vaisiais, negu jos masto kitos 
tautos.

Tačiau svarbiausias dalykas 
šiame rašiny dar nepasakytas. 
Būtent, nepaisant kokia lietu
viška literatūra bebūtų, lietu
viams ją skaityti reikia dėl 
to, kad ji sava. Parafrazuojant 
“Aušros” motto (žmonės ne
žiną savo istorijos yra kaip 
vaikai), galima sakyti, kad 
žmonės, nepažįstą savo tau
tos kultūros, jos literatūros, 
neskaitą jos žmonių rašomų 
knygų, yra tamsuoliai. Kai kul
tūringų tautų mokslininkai 
stengiasi atskleisti net ir se
niausių, primityviausių tautų 
bei žmonių palikimą, tai kaip 
gali būti neįdomus kultūrin
gam žmogui savo tautos kul
tūrinis įnašas? čia tegalima 
priminti kiekvienam kultūrin
gam žmogui suprantamą 4-ą 
Dekalogo įsakymą (gerbk sa
vo tėvą ir motiną), kurio pla
tesnė prasmė yra tokia: gerbk 
savo tėvų protėvių palikimą. 
O tai reiškia — pirmiausia jį 
pažink. L. D.

proga tektų dar prisiminti, kad 
normalesnis, kitose tautose jau 
seniai įprastas meno gyvenimas 
mūsuose prasidėjo tik su nepri
klausomybės atgavimu. Taigi, 
galima sakyti, vos prieš 50 me
tų. Per 50 metų išsiugdyti tau
tai tokį meno reprezentantų bū
rį nėra lengva. Bet mes jį tu
rime. Ir tai yra be galo didelis 
atsiekimas.

Tik gaila, kad savaiminė ir 
laisva meno raida okupuotoje 
Lietuvoje šiuo tarpu yra suvar
žyta. Tačiau pastebime, kad ir 
už geležinės uždangos dailinin
kai mėgina pradėti tapyti mo
derniškai. Žinoma, kryptį čia 
galima šiaip taip pagauti, bet 
juk svarbu paties kūrinio vertė, 
o ne krypties pobūdis. Gi be 
laisvės nėra ir kūrybos, šia 
prasme senieji mūsų dievdirbiai 
buvo laimingesni, nes jie galė
jo drožti, ką tik norėjo ir kaip 
tik norėjo.

Kas tačiau sukuriama lietu
vių dailininkų laisvajame pa
sauly, su laiku bus didelis kapi
talas visai lietuvių kultūrai. Tu
rime savo tarpe tapytojų ir gra- 

(Nukelta į 2 psl.)
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SUKAKTI MININT
KAZYS BRADŪNAS

PaAM>t&
PAGERBKIME LIETUVIŠKI KNYGA

Yra mūsuose žmonių, sukak
tuves (ypač dar savo) labai 
mėgstančių. Yra tačiau ir tokių, 
kurie jų kratyte kratosi, kurie 
savo metų kraitį slepia giliau
siame skrynios dugne, kad tik 
viešai apie tai neprasitartų. Iš 
kitos pusės, netrūksta ir tokių, 
kurie kažkaip geroka dalimi pa
tys sugeba save "apsigerbti’'. 
Vienu kitu atveju su paties ger
biamojo žinia, pritarimu, talka 
ir paskatų atsiranda kiek gali
ma iškilmingesni, įvairiais laips
niais vienas už kitą aukštesni 
iškilmės rengimo komitetai, kaip 
iš gausybės rago ir pagal ko
mandą pasipila straipsniai viso
je mūsų spaudoje ir pan. Vis
kas vienadieniai blykstelia, kaip 
degtuko užbraukimas. o po to 
vėl nieko išliekančio kaip nebu
vo, taip ir nėra.

Jokiu būdu nepasisakydami 
čia prieš to ar kito verto as
mens sukakties minėjimą apla
mai, norime tik priminti, jog, 
kaip visur, taip ir čia, ir ger
biamasis ir gerbiantieji privalo 
neprarasti saiko, nepertempti 
reikalo už įprasto etiketo ribų, 
kad ir pats gerbimas nevirstų 
visai atvirkštiniu rezultatu — 
sveikos savigarbos praradimu.

Yra tačiau ir kitas kraštuti
numas, kada tautai ir mūsų 
išeiviškai lietuvių visuomenei 
brangūs asmenys, ypač rašyto
jai, muzikai, mokslininkai, me
nininkai, sulaukę 60 ir daugiau 
savo amžiaus metų, bet kokio 
viešo minėjimo kratosi iki pas
kutiniųjų. Tokiems užsispyrė
liams čia taipgi nepritariame. 
Sakysim, kad ir rašytojo, su
laukusio 60, 70, 75 ir daugiau 
metų savo amžiaus sukakties at
veju, prisimenamas ne vien tik 
tokią ar kitokią pavardę nešio
jantis žmogus, bet ir jo visos 
tautos kultūrinin aruodan įneš
toji dalis — jo išliekanti kūry
ba, jo knygos. Jeigu jau rašyto
jas ryžosi skaitytojui atiduoti 
savo parašytąsias knygas, tai 
jau niekada jis negali uždraus
ti visuomenei apie jas kalbėti 
arba vien tik kalbėti, neminint 
paties autoriaus pavardės. Ra
šytojo, sulaukusio 60 ir daugiau 
m. amžiaus, pagerbimas yra ir 
lietuviškojo rašto pagerbimas 
aplamai, yra puiki proga spau
doje ir susirinkimuos užakcen
tuoti kūrybinės plunksnos reikš
mę tautai, o taipgi atkreipti vi
suomenės dėmesį į nūdieninę 
lietuviškosios knygos situaciją. 
Pačių sukaktuvininkų autoitų 
draudimą šitai daryti, laikytu
me visais atžvilgiais neleistinu 
ir nenaudingu dalyku. Labai ge-

rai, kad patys rašytojai, kiek 
teko aplink pastebėti, sau pa
gerbimų neorganizuoja, bet ne
gerai, kai jie visomis jėgomis 
priešinasi, kai tai nori padary
ti visuomenė ir spauda.

Šia proga tenka čia atidengti 
paslaptį (ar nepaslaptį?), kad 
ir Bernardas Brazdžionis yra 
visomis jėgomis besispyriuo ja li
tis prieš jo 60 metų sukakties 
minėjimą spaudoje ir kitur. Taip 
gi tenka čia užsiminti ir tai, kad 
Bernardui Brazdžioniui skirtieji 
"Kultūrinio Draugo” puslapiai 
turėjo būtti atmušti š. m. vasa
rio 4 d., rašytojo 60 metų su
kakties savaitėje. Tai dienai ati
tinkamą straipsnį buvo jau ža
dėjęs parašyti poetas Jonas Ais
tis. Sukaktuviniam puslapiui 
reikėjo gauti pačią paskučiausią 
paties Jubiliato nuotrauką. Tuo 
reikalu ir parašiau Bern. Braz
džioniui laiškutį. Ir po to buvo 
gautas Jubiliato laiškas, drau- 
džiąs jo sukaktį spaudoje minė
ti. Atsakė žadėtąjį straipsnį ir 
Jonas Aistis, irgi gavęs Jubilia
to draudimą. Reikėjo klausyti 
kieto poeto žodžio ir nuo pla
nuoto sukaktuvinio puslapio at
sisakyti.

Tačiau, anot Maironio, "Ne- 
beužtvenksi upės bėgimo...” 
Nors ir kaip priešinasi pats Po
etas, atrodo visi pylimai trūksta 
ir plyšta... Plačiai Bernardo 
Brazdžionio sukaktį jau pami
nėjo “Darbininkas”, paminėjo 
taipgi “Dirva”, “Nepriklauso
ma Lietuva” ir kiti laikraščiai. 
Tad teatleidžia Jubiliatas, jei
gu ir “Kultūrinis Draugas” to
liau laukti negali. Nežiūrint, ką 
pats Poetas besakytų, šiandien 
čia minime jo 60 metų amžiaus 
sukaktį.

Tačiau jaučiame, kad skaity
tojui būtų labai įdomu sužinoti 
ir visus tuos motyvus, dėl kurių 
Jubiliatas taip spyriuojasi sa
vo sukakties minėjimui. Tad, 
pyks ar nepyks Poetas, spaus
diname čia ištrauką jo laiško, 
rašyto sausio 18 d. “Kultūrinio 
Draugo” redaktoriui:

“Gavau Paties laiškelį, pra
šantį medžiagos mano metų su
kakties proga. Tos sukakties aš 
visai nesirengiu “švęsti”; nesgi 
nemanau, kad šiokia ar kitokia 
dešimtų metų sukaktis jau bū
tų proga save pasigerbti. Dėl 
to aš ir Lietuvių Dienų žurnale 
vengiu rašytojus gerbti tiek ar 
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Bernardo Brazdžionio sukaktis. 
Išeivijos teatro temomis. 
“Gulbės giesmė“ Chicagoje. 
Lituanistikos studijų reikalu. 
Stempužienės ir Lapinsko kon
certas.

Sovietų moksliniai falsifikatai. 

Mirė rašytojas Jonas Šliburis. 

Kultūrinė kronika.
Nauji leidiniai.

Moterų gyvenimas,

Bernardas Brazdžionis skaito savo poeziją. Nuotr. L. Kančausko

IR KELY BEGALINES KELIONES
Rašytojui Bernardui Brazdžioniui šešiasdešimt metų

Poeto Bernardo Brazdžionio 
60-toji gimimo diena nežymiai 
praslinko vasario 2-rą; kukliai 
ir kietai jubiliatas atsisakė siū
lomų pagerbimų, tad ir spauda 
nedrąsiai teprabyla apie šią di
džią didelio žmogaus sukaktį.

Kas gi klausia: ar galiu tave 
mylėti, ar galiu tave gerbti?

Jei Tavim pilnas lietuviškasis 
gyvenimas, Poete, Tu drausk 
nedraudęs, mes apie Tave kal
bėsim, Tavo posmais gyvensim.

Sic transit!.. Ne poetai, bet 
mes — mirtingieji.

Išeivijoje raštais plūsta lais
vės dienų trupiniai, bėgimų siau 
bas; knygose ir kronikose lape
liu atžymime kitus, visą medį 
išauginame sau... Kelionių ap
rašymai po Europas ir kitas že
mes, kol dar kojos nestingsta; 
rūpesčiai apdraudomis ir sene
lių namais, kur tarp savųjų su
byrėsime...

Šviesesni spinduliai: jaunimas 
r senimas politikuoja, kruta - 

veikia; jaunimas į šį kraštą gi
liai žvelgia, savos tautos reika
luose irgi budėdami; senesnioji 
karta, vienas po kito išeidami, 
o jų likę artimieji vietoj vystan
čių vainikų dažniau renkasi au
ka įsiamžinimą savoj kultūroj.

Lėšų gal bus, o kur žmonės 
tos kultūros išeivijoj saugoji-

Poetas Benį. Brazdžionis su žmona Aldona. Nuotr. D. Cibo

ALE RETA
baltosios kalijos, kelia grakštų 
oranžinį žiedą rojaus paukštis 
(Poeto mėgiamiausia gėlė), vy
niojasi ant stogo, žydi jų dau
gybė... Kambariuose nuo sienų 
žiūri Rouault Kristus, Galdiko, 
Valiaus, Jurkaus, Paukštienės 
ir kitų dailininkų paveikslai. 
Čia vaišingai sutinkami lietu
viai.

Namie Poetas visada geros 
nuotaikos. Sveikata neseniai bu
vo susvyravusi, bet dabar Poe
tas vėl pailsėjęs, jaunesnis, ne
gu rodo kalendoriai.

— Viskas gerai, ačiū 
kad tik galėtum savo 
dirbti...

Sprangi redaktoriaus
ilgos valandos prie linotipo ma
šinos, nors niekad Jubiliatas tuo 
nesiskundžia...

Perėjus į darbo kambarį, Po
eto veidas vėl šviečia kitaip; at
rodo, kad jis nebegirdi Maria 
Callas, nemato pro langą žvel
giančios kalijos; ranka tiesiasi 

į į lentynas, blyksi akiniai, skai
tant knygų vardus, cituojant 

| posmus...
| Ir galvoji:

Dievui, 
darbą

duona,

mui? Kaip su mirusių rašytojų 
palikimais? Kur Jurgelionio 
Kiršos, Būdavo, Škėmos, Kaupo 
ir kitų pomirtiniai raštai, kur 
jie užklydo, susivėlino? Ar ne
reikalingi pastovūs, autoritetin
gi kultūros sargai? Kitaip — 
tebežaliuojanti išeivijos šaka sa
vo vaisius nebesurandamai gali 
išbarstyti.

Ir grįžkime prie Jubiliato. Tik 
apie jį keletą bruožų nubrėžki- 
me; vien jo posmus čia cituosi
me (iš “Vidudienio sodų”), iš
skyrus šiuos kito žodžius po
etams. kurie tinka ir Jubiliatui 
B. Brazdžioniui:

“Reikia Dangaus Malonės 
gyvent šioj žemėj 

ir negyvent šioj žemėj”.
(Vladas Šlaitas)

Tokie poetai. Jie gyvena dide
le siela, ir jie kuklūs, nenorį 
viešumos; jie šioj žemėj, bet ir 
toli už šios žemės savo posmuo- 

; se sugautais gyvenimo niuan- 
, sais ir amžinybės spinduliais.
POETAS ŠIANDIEN.

Angelų Karalienės (Los An
geles) miestas yra lyg didelis 
kaimas, išsimėčiusiomis po kal
nelius ir sugulusiomis vilomis 
pajūry, bet didmiestine siela — 
meno, Ifilrąų, muzikos, rašto 
milžinų centrais ir jų tyliais 
darbo kambariais.

Netoli Sidabrinio ežero yra 
šiame mieste tokia trumputė ir 
neplati gatvelė — India. Įkainiui 
tarp medžių snaudžia kuklus iš 
lauko, — tikras poeto namelis 
(2210 India St., Los Angeles 39, 
Calif.). Bet jis virsta erdviu 
skoningai sutvarkytu, kai įžen
gi. Gyvena ten Bernardas ir Al
dona Brazdžioniai. Poeto darbo 
kambarys pilnas knygų, kampe 
— kukli lova, užsislėpusi plokš
telė lieja Maria Callas, Baro, 
Stempužienės balsus ar simfo
nijas. Šiame kambary Poetas 
užmiršta pasaulį. Už namo, pa
kalnėn krypstančiame sodely, 
pražįsta nuostabūs kaktusai, 

Kas pasėjo sieloj tiek gėlių. 
Vidury žiemos, kad jos žydėtų, 
Kas nepagailėjo spindulių 
Vidury vidurnakčių gilių 
Žodžiams jūsų, jūs, sparnai 

poetų

Nors Pats sako, kad eilių da
bar nerašąs, bet junti, jog šio 
kambario tyloj daug rašyta. 
Svajota ateitin, kiausytasi atsi
šaukusių praeities gandų, su
linkta nuovargiu...

O. tėviške, nebegaliu toliau
Taip sunkios 

Tavan dirvožemin įklimpę mano 
kojos, 

Gimtosios žemės sultys pro 
pirštus taip sunkias. 

Ir kryžkelėse, tartum nuo vai
duoklio. nuo manęs žegnojas. 

Nebegaliu toliau...

Bet Balsas tame pat eilėrašty 
galop sušunka:

Ne lapas rudenio... Ne, ne! Aš 
ne lavonas!
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Praeitą kartą šioje paraštėje 
buvo pasakyta, kad kultūrin
gas žmogus gerbia savo protė
vių palikimą ir stengiasi jį pa
žinti. Šį kartą norėtume pa
brėžti, kad kultūringas žmo
gus stengiasi pažinti, kas jo 
tautiečių šiandien yra kuria
ma ar sukurta. Ir čia vėl grįž
tame prie lietuviškos knygos. 
Chicagoje per Vasario 16 mi
nėjimą kalbėtojas ragino klau
sytojus nusipirkti bent po po
rą knygų per metus. Prašy
mas buvo labai kuklus, bet jis 
kartu išduoda ir auditoriją, 
kurią prašytojas prieš save tu
rėjo ar vaizdavosi turįs. Juk 
siūlymas per metus nusipirkti 
bent dvi betuviškas knygas (ir 
tai dar patriotų susirinkime) 
reiškia, kad knyga nesidomi
ma. Todėl ir kyla klausimas, 
ar negalima būtų mūsų visuo
menę šiais lietuviškos kultūros 
metais kokiu nors būdu la
biau sudominti lietuviška kny
ga. Ryšium su tuo norėtume 
iškelti keletą siūlymų.

Pirmiausia kyla klausimas, 
ar mūsų knyga pakankamai 
reklamuojama. Amerikinės kny 
gos ne tik recenzuojamos, bet 
ir plačiai reklamuojamos žur
naluose bei laikraščiuose. Ko
dėl peturėtų būti panašiai rek
lamuojama ir lietuviška kny
ga? Antra, bene būtų sveika 
plačiau praktikuoti vadina
muosius naujų knygų “prista
tymus” visuomenei specialiuo
se susirinkimuose, kaip jau 
kartais daroma. Trečia, t)ūtų 
galima organizuoti popietes ar 
susirinkimus, kuriuose būtų 
aptariamos lietuviškos knygos, 
diskutuojamos jų keliamos 
problemos.

Kai kuriose kolonijose veikia 
menininkų ar kitokie klubai, 
kitur kitokiais vardais vadina
mos organizacijos, kurių susi
rinkimuose svarstomi visokie 
lietuviškos kultūros klausimai. 

Bėru. Brazdžionis su prof. Mykolu Biržiška. Nuotr. D. Cibo.

Tačiau neteko pastebėti, kad 
juost; būtų aptariamos naujai 
pasirodžiusios knygos. O tai 
būtų naudinga ne tik pačiai 
visuomenei, bet ir rašytojams 
ir pačiai knygai. Pavyzdžiui, 
tokioje Washingtono apylinkė
je veikia s kelios organizacijos, 
kurių susirinkimuose kalbama 
apie namų statybą, dantų prie
žiūrą ir panašiomis temomis, 
bet nebuvo girdėti susirinki
mo. kuriame būtų svarstomos 
lietuviškos kultūros ir specia
liai lietuviškos knygos proble
mos. Atrodo, kad šiai koloni
jai lietuviška knyga tartum 
neegzistuoja. Tiesa, yra kele
tas knygų mėgėjų, kurie jo
mis pasirūpina, bet tai mažu
ma. Daugumai, anot Girniaus, 
lietuviška knyga iš anksto 
“nuobodi”. Ypač pasigendama 
naujų lietuviškų knygų jaunes
nės generacijos šeimose. O juk 
faktiškai lietuviška, knyga yra 
lietuviško susipratimo bei kul
tūringumo rodiklis. Daugumas 
greičiausia nė nežino, kokios, 
pavyzdžiui, pernai pasirodė 
knygos, kurios jų buvo premi
juotos ar laimėjo konkursą, o 
juo labiau kas jose rašoma.

Pagaliau dar vienas reika
las. Ne visose kolonijose yra 
vieta, kurioj būtų galima leng
vai lietuviškų knygų nusipirk
ti. Tokiu atveju Bendruomenė 
ar kuri kita organizacija turi 
rasti knygų platintojų, kurie 
pvz. sudarytų sąrašą žmonių 
ir sąrašą norimų nusipirkti 
knygų ir jas užsakytų. Šian
dien mums reikia naujų knyg
nešių, kurie ne tik skleistų 
knygas apie Lietuvą tarp kita
taučių, bet ir lietuviškas kny
gas lietuvių tarpe, žodžiu, rei
kia daugiau dėmesio ir teisin
gai suprastos propagandos lie
tuviškai knygai. Ir dar vienas 
reikalas — svarbu, kad mūsų 
jaunuomenė skaitytų savas 
knygas. Bet čia jau atskira 
tema. L. D.
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KAD MŪSŲ KULTŪRINIS GYVENIMAS BOTU GYVAS
DR. JONAS PU ŽINĄS APIE TRECIOJO LIETUČIŲ KULTŪROS KONGRESO PARUOŠI AKUO
SIUS DARBUS, STUDIJINĘ BEI PARENGI MIKĘ KONGRESO PROGRAMĄ IR PAGRINDINIUS 
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AR TINKA MODERNI KONSTRUKCIJA DIEVO

< NAMAMS?
Centrinis ir didžiausias šių sų kultūrinio gyvenimo sėkmės 

metų lietuviškosios veiklos įvy- ir nesėkmės, kad galėtume pa- 
.. kis, be abejo, yra Trečiasis lie- sidaryti tam tikras išvadas atei- 

tuvių kultūros kongresas lap- 
kričio 24—26 d. Chicagoje. Tai 
bus lyg ir atidarymas jubilieji
nių 1958 metų, atnešančių 
mums Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 50 metų sukakties 
minėjimą ir su tuo susietų vi
suomeninių ir kultūrinių įvykių 
grandinę.

Trečiajam lietuvių kultūros 
kongresui rengti gana sudėtin
ga “mašina” šiuo tarpu jau yra 
užsukta. Kongreso paruošoje du 
pagrindiniai veiksniai yra Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros taryba ir JAV Lietu
vių Bendruomenės Centro val
dyba. Visuose šiuose vienų su 
kitais bendradarbiavimo ir pla
navimo rūpesčiuose vis dėlto 
daugelio siūlų galai veda į Kul
tūros tarybos pirmininką prof. 
dr. Joną Puziną. Tad, norėdami 
plačiau painformuoti mūsų skai
tytojus apie rengiamo kultūros 
kongreso pobūdį bei kitus su 
tuo susietus užmojus, eile klau
simų kreipėmės į patį Kultūros 
tarybos pirmininką. Jo atsaky
mais čia ir pradedame gyvinti 
ir kelti būsimo kultūros kongre
so įkūnijimo idėją, kad šiais 
metais jinai virstų pati skaid
riausia lietuviškos dvasios kū
rybinių pastangų liepsna.

— Pastaruoju metu įvairūs 
mūsų organizuotos visuomenės 

-* kongresai, turėdami gerokai ir 
kultūrhiio pamušalo, jau keliais 
atvejais buvo užakcentavę vie
nokią ar kitokią kongresinės 
krypties temą, visus praneši
mus, diskusijas ir kitus priedus 
rikiuodami pasirinktosios prob
lemos rėmuose. Sakykite, ar 
Trečiasis lietuvių kultūros kon
gresas planuojamas vienos ku
rios pagrindinės temos bei prob
lemos vaga, ar jis bus labiau 
šakotas, įvairioms kultūrinio gy 
venimo sritims paliekant joms 
pačioms aktualiausią svarsty
mų kryptį?

— Mūsų kultūrinis gyvenimas 
yra šakotas, todėl ir šis JAV ir 
Kanados Lietuvių III kultūros 

3 kongresas, šaukiamas š. m. lap
kričio 24—26 d. Chicagoje, ne-
gali ribotis tik viena ar kita 
kuria nors pagrindine tema. 
Kongrese bus paliesti ir kiek 
galint plačiau aptarti pagrindi
niai mūsų kultūrinio gyvenimo 
rūpesčiai. Tačiau bus stengiama
si išsamiausiai panagrinėti mū-

Siame numery:
Ar tinka moderni konstrukcija 
Dievo namams?
Pokalbis Kultūros kongreso te
momis su prof. dr. Jonu Puzinu 
Jono Aisčio poezijos popietė W’a- 
shingtone.

• Partijos apinasris sovietų rašy
tojams.

• Eilėraščiai apie pavasarį.
• A. Giedraičio novelė.
• Latviai apie Steimpužienės ir La

pinsko plokštelę.
t i Audėno atsimin:mų knyga.
• Opera ir literatūra.
• Filmų įvairumai.
• Kultūrinė kronika. 

ties darbams. Neišleisime iš akių 
labai svarbaus lituanistinio švie
timo klausimo, nes tai yra vie
nas iš pagrindinių mūšų tauti
nio išlikimo rūpesčių išeivijoje. 
Skirsime reikiamą dėmesį spau
dai, nes ji yra nepaprastai svar
bus veiksnys visuose mūsų kul
tūrinio darbo baruose. Sekcijose 
susibūrę atskirų sričių žinovai 
panagrinės literatūros, dailės, 
muzikos ir teatro klausimus. Ne
pamiršime ir sporto — kūno 
kultūros reikšmės. Apžvelgę da
bartinę mūsų kultūrinio gyve
nimo padėtį, stengsimės nusta
tyti planus artimiausiai ateičiai.

Kaip matome, numatomų 
svarstyti klausimų eilė ilga, o 
laikas tiems svarstymams ribo
tas. O kai daug aprėpiama, su
sidaro pavojus ir paviršiumi nu- 
šliuožti. Manyčiau, kad ateityje 
labai praverstų ruošti atskirus 
suvažiavimus specialioms prob
lemoms nagrinėti, pvz. švietimo, 
spaudos, sporto ir kt. Sumažė
jus sekcijų skaičiui, kultūros 
kongresai galėtų atsidėti nuo
dugnesniam kultūrinio darbo 
planavimui.

I

— Kiek prisimename, ir po 
Antrojo lietuvių kultūros kon
greso, kaip ir po pastarojo Lie
tuvių katalikų mokslo akademi
jos suvažiavimo buvo kritiškų 
balsų, kad tokiais atvejais vi
sas problemų svoris sutelkia
mas į istorines ir šiaip praeities 
faktų temas, per maža užgrie
biant šiandieninio gyvenimo 
sriauto. Koks balansas šia pras
me pramatomas šiemetiniame 
Kultūros kongrese?

|
Į

— Kultūros kongresai turi 
skirtis nuo Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos ar Lituanis
tikos instituto suvažiavimų. Kul
tūros kongresų tikslas — svars
tyti grynai kultūrinius klausi
mus, ieškoti būdų ir priemonių, 
kaip tą mūsų kultūrinį gyveni
mą pagyvinti, kaip pakelti jo 
lygį ir, kaip minėjau, aptarti 
kultūrinio darbo planus ateičiai, 
bent iki sekančio kultūros kon
greso. Akademijos ir instituto 

suvažiavimuose gali ir turi bū
ti nagrinėjamos įvairios mūsų 
mokslo problemos, jų tarpe ir 
visokios istorinės temos. Tačiau, 
nepaisant šio skirtingo suvažia
vimų pobūdžio, mūsų kultūri
nio gyvenimo rūpesčiai turi su
sibėgti krūvon. Tiek Lietuvių 
katalikų mokslo akademija, tiek 
ir Lituanistikos institutas yra 
pagrindiniai mūsų mokslinio pa
jėgumo šaltiniai išeivijoje. To
dėl ir PLB Kultūros taryba, 
planuodama savo darbus, neiš
leidžia iš akių šių abiejų insti
tucijų.

Šiame kultūros kongrese tu
rime vieną daugiau ar mažiau 
istorinę temą — dr. Juozo Jakš
to pranešimą “Lietuvių išeivija 
šimtmečio atžvaigoje (perspek
tyvoje)”. šią temą pasirinkome 
dėl to, kad 1967—68 m. sukan
da šimtas metų nuo lietuvių ma
sinės emigracijos pradžios į 
JAV. Senoji lietuvių išeivija yra 
labai daug prisidėjusi prie Ame
rikos lietuvių kultūrinio ūgio. 
a;o la:ku, kai Lietuva dar ne

buvo nepriklausoma, iš čia skli
do šviesa ir į savąjį kraštą. To
dėl kultūros kongresas ir nori 
prisiminti bei įvertinti senosios 
lietuvių išeivijos pastangas mū
sų kultūriniame darbe. Planuo
jama ir senosios Amerikos lie
tuvių spaudos paroda.

— Taipgi panašiomis progo
mis praeityje buvo lyg ir nu- 
skriaudžiama mūsų grožinė li
teratūra, ypač nūdieninė litera
tūra, vis nesusigraibstant reikš
mingesnio studijinio pranešimo 
jos reikšmei ir jos veidui api
būdinti ir įvertinti. Lig šiol vis 
neturint jokio akademinio lygio 
leidinio apie mūsų dabarties čio
nykščių literatūrą, ar nevertėtų 
bent kultūros kongreso proga 
jo darbuose skirti literatūrai 
didesnio dėmesio? O gal būsimo 
kongreso planuose jau visa tai 
yra pramatyta? Gal jau turite 
ir visai konkretų atsakymą kas 
ir kaip?

— Kultūros kongresas skirs 
reikiamą dėmesį mūsų grožinei 
literatūrai. Tam reikalui yra 
nudaryta atskira literatūros sek 
cija. Tema plati — “Rašytojas 
ir skaitytojai”. Be to, JAV LB

Centro valdyba, susitarusi su 
Lietuvių rašytojų draugija, ruo
šia plačios apimties literatūros 
vakarą. Būtų labai prasminga, 
jei to vakaro metu būtų pa
gerbti visi mūsiį literatūros lau
reatai nuo praėjusio kultūros 
kongreso 1962 m. ir įteikta me
tinė Lietuvių rašytojų draugijos 
premija.

— Kaip spaudoje jau buvo 
minėta, visą kultūros kongreso 
akademinės ir studijinės dalies 
planavimą ir paruošą atlieka 
Kultūros taryba. Įdomu būtų 
sužinoti, kaip tarybos nariai šį 
darbą yra pasidalinę, kurie yra 

; jų pagrindiniai rūpesčiai, ko
kios pasitaiko kliūtys pakeliui 
ir kaip jos nugalimos?

— Praėjusio kult, kongreso 
nutarimu, PLB Kultūros tary- 

■ bai yra pavesta rūpintis ateities 
kultūros kongresų akademinės 
ir studijinės dalies planavimu, 
o techniniais kongreso reikalais 
ir visokiais renginiais (pvz. li
teratūros vakaru, dailės ar

Prof. dr. Jonai; Puzinas Nuotrauka VI Maželio

spaudos parodomis, koncertais 
ir pan.) — rūpinasi ta Lietuvių 
Bendruomenės vadovybė, kurios 
krašte vyksta kongresas, t. y., 
arba JAV LB Centro valdyba, 
arba Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdyba.

Sėkmingesniam darbui, Kul
tūros tarybos nariai yra pasi
daliję atskiromis darbo sritimis, 
pvz. L. Dambriūnas seka švie
timo reikalus ir palaiko ryšius 
su mūsų švietimo institucijomis, 
dr. V. Maciūnas rūpinasi litera
tūros dalykais, dr. K. Ostraus
kas — muzika, dr. A. Salys — 
kalba, V. Trumpa — spauda ir 
t. t. Pakanka ir man pačiam rū
pesčių. Dabartinė PLB Kultū
ros taryba savo antrąją kaden
ciją baigia 1968 m., kada PLB 
Seime New York bus renkama 
nauja PLB valdyba. Naujoji 
valdyba sudarys ir naują PLB 
Kultūros tarybą. Turiu pasi
džiaugti, kad visi tarybos na
riai nuoširdžiai dirba, nebuvo 
nei vieno posėdžio, kuriame ne- 
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Ne vienas šių laikų žmogus, 
matydamas sparčiai evoliucio
nuojančią moderniąją statybą, 
nesunkiai supranta moderniš
kame stiliuje pastatytą savo 
gyvenamą namą, fabriką ar 
dangoraiži, bet dažnai negali 
sutikti, kad tie patys techniški 
bei estetiški principai būtų tai
komi ir monumentaliai staty
bai. O jeigu prie monumenta
lumo dar prisideda religinis 
pobūdis, tai toks naujojo sti
liaus formų įvedimas kai ku
rių laikomas net papiktinimu.

Suprantama, kad šitoks keis 
tokas modernaus religinio me
no supratimas teikia pasiseki
mo architektams tradiciona- 
listams, kurie taipgi yra įsiti
kinę, jog negalima statyti to
kios bažnyčios, kuri panašėtų 
į garažą, komercinę sankrovą, 
viešbutį ar netgi ir į mokslo 
’staigą. Anot jų, plieninės 
konstrukcijos yra tinkamos 
dangoraižiams, bet ne DIEVO 
NAMAMS.

Problema yra labai opi ir 
sunkiai išsprendžiama, kadan
gi čia turima reikalo ne su vie
nu kitu individu, bet su didele 
tikinčiųjų dalimi. Daugelis ir 
šiais moderniais laikais išgy
vena tikresnį dvasios pakilimą 
kurioj nors senoviškoje bažny
čioje, negu modernioje. Kai 
kas dar vengia modernių sta
tybos formų bažnyčioje, ka
dangi jas kas dieną visur su
tinka: savo namuose, kine, su
sirinkimų salėje.

Vis dėlto reikėtų atsiminti, 
kad pasikeitus gyvenimo sąly
goms, sakralinė architektūra, 
kuri visuomet turėjo pirmau
jančią poziciją, darydama įta
kos ir civilinei architektūrai, 
šiandien jau yra dominuoja
ma mūsų laikams aktualių ir 
būdingų pastatų formų.

Mūsų dienose, išsiplėtojus ir 
suaktualėjus ekonominiam bei 
socialiniam gyvenimui, žmogui 
ėmus rūpintis daugiau savo 
materialine gyvenimo puse, re
liginis menas atsidūrė kitoje 
padėtyje. Civilinė architektū
ra šiandien, tampa dominuo
jančia, jos formos skverbiasi 
ir bažnyčių statybon. Vidur
amžinių bažnyčių meno jėga 
išblėso. Ją pražudė architektų 
perdaug individuališkas meno 
supratimas, trūkumas kuklu
mo ir dažnai įprastas plagija
vimas. Be to, bažnyčios išaugo 
ant įvairių žemės sklypų, daž
nai nepakankamų geros baž

Lietuvių pranciškonų vienuolyno koplyčia Kennepunkporte, Maine. 
Koplyč’Cf: architektas A. Kulpavičius, vitražai, skulptūros ir kiti vidaus 
meniškieji objektai dail. V. K. Jonyno. Lietuviai pranciškonai savo 
vienuolynuos JAV ir Kanadoje lig šiol yra sukaupę didelius meno 
lobius. Per eilę metų, nuolat įsigydami rinktinių mūsų dailininkų skulp
tūros, tapybos ir grafikos darbus, jie sutelkė keliose vietose bene tur
tingiausias lietuvių dailininkų kolekcijas. Nennsipigindami ir ieško
dami originalios ir autentiškos išraiškos, pranciškonai savo bažnyčias, 
koplyčias bei kitus pastatus yra pavertę vertingais architektūros, vitra
žo ir skulptūros ansambliais.

nyčios pastatymui. Mecenatų 
skonis ir pateikiamos idėjos 
bei viešosios opinijos įtaka 
(dažniausiai blogai susiforma
vusios) tapo nemažomis kliū
tim '3, varžančiomis architektą. 
Išbaigto architektūrinio sti
liaus nebuvimas, nauja techni
ka, paverčianti pastatus maši
nomis, gyvos darbo jėgos 
brangumas, statymo spartu
mas ir, galų gale, trūkumas 
atviro religinio jausmo daugu
mai architektų yra vis tie 
veiksniai, kurie kreipią viena 
ar kita kryptimi moderniąją 
religinę architektūrą.

Modernus lietuvis, vykstąs 
šiandien į bažnyčią automobi
liu, praleidžiąs savo gyvenimą 
tarp mašinų, laikraščių ir 
“aparatų”, nesileis daugiau už- 
buriamas marmuro, sintetinio 
tinko, aukso bei kitokio plas
tinio perkrovimo, kurie, kad 
ir būdami vertingi, atrodo kaip 
sceniški gudravimai. Struktū
rinių konstrukcijų aiškumas ir 
sąžiningas medžiagų panaudo
jimas simboliškai telydi religi
nes apeigas į Dieviško Žodžio 
paprastumą, bet ne retorika ir 
perdėta prabanga. Tas patH 
pasakytina, kai turime reikalo 
ir su kukliom statybinėm me
džiagom ir dar tradicijos ne- 
išgarbintom.

Štai kodėl naujose bažnyčio
se, pastatytose racionalinio 
stiliaus įtakoje, nesutinkame 
to šaltumo (dėl ko teoretiškai 
jis yra apkaltintas), bet tik at
virą ir įtikinantį paprastumą. 
Tradicinis būdas tikėti, kad 
mistiškumas trykšta iš sceno- 
grafiško žaismo, šešėlių, švie
sos trūkumo, yra sugestija, ku
ri vėliau, išėjus iš bažnyčios, 
dingsta.

Žmogus, pripratęs prie mo
dernaus gyvenimo kasdieninių 
apraiškų, dažnai jaučiasi fiziš
kai nepajėgiąs susikoncentruo
ti religinių paslapčių apmąs
tymui. Tačiau tokio apmąsty
mo negalime iššaukti dirbti
nėmis priemonėmis, bet tik są
žiningai aiškiu protu, nes ki
taip tai būtų daugiau hipnotiš- 
ka sugestija negu tikėjimas. 
Mūsų architektams belieka 
■tad palinkėti bažnyčią matyti 
šių poeto R. M. Rilkės eilių 
šviesoje:

Aš noriu apie tave pasakoti. 
Aš noriu tave matyti ir

aprašyti, 
Bet tik ne auksu, 
O rašalu iš obelies žievės.

Petras Melnikas



TAUTINES OPEROS KELIAS
Nuo Weberio "Laisvojo šaulio" iki Karnavičiaus "Gražinos"

Z

Artėjant mūsų tautinės Jur
gio Karnavičiaus operos “Gra
žinos” spektakliams, pažiūrėki
me aplamai į tautinės operos 
istorinį vystymosi kelią.

Tautinė opera pasireiškė ro
mantizmo laikotarpiu, devynio
liktojo šimtmečio pradžioje. Ro
mantizmo kompozitoriai pradė
jo ryškinti bei išreikšti savo 
tautos charakteringiausius mu
zikos bruožus. O šiems bruo
žams iškelti buvo dvi priežas
tys: viena — per daug Vakarų 
Europoje įsigalėjęs ir atsibodęs, 
taip vadinamas, itališkos ope
ros stilius, antra — tuometinis 
tautų noras išsivaduoti iš sve
timųjų rankų ir tapti nepriklau
somomis valstybėmis. Nors ir 
anksčiau kai kurių kompozito
rių muzikos kūriniuose randame 
įpintas liaudies dainų ar šokių 
melodijas, tačiau dabar (devy
nioliktajame šimtmetyje) jos 
turi visai kitą paskirtį.

Pirmasis kompozitorius, ku
ris išėjo į kovą prieš itališką 
operą, buvo vokiečių romanti
kas Cari Maria von Weber 
(1786—1826). Parašydamas ope 
rą “Der Freischutz” — “Lais
vasis šaulys” (1821 m.), Weber 
iškilo tada kaip vienas iš pir
mųjų vokiečių muzikos kūrėjų. 
Šiai operai kompozitorius pasi
rinko veikėjus iš vokiškosios li
teratūros, iš viduramžių legen
dų ir pasakų pasaulio, perpinto 
antgamtiniais elementais, gėrio 
ir pikto kova. Weber, pasinau
dodamas liaudies melodijomis, 
sukuria savo originalią muziką, 
išreikšdamas tipišką vokiečių 
muzikos charakterį. Nors “Der 
Freischutz” tampa grynai tau
tine opera tiek savo turiniu, 
tiek savo muzika, tačiau turi 
labai didelį pasisekimą ne tiktai 
vokiečių tautoje, bet taip pat 
ir už jos sienų. O vokiečiuose 
šios operos gyva muzika, pa
prastos melodijos chorai vėl yra 
virtę liaudies dainomis.

Didelis Weberio gerbėjas, net 
sekėjas buvo ir gigantiškas vo
kiečių kompozitorius Richard 
Wagner (1813—1883). Nors 
Wagneris, taip pat kaip ir We- 
beris, savo muzikinėms dra
moms libretus rašė, pasinaudo
damas vokiečių tautine literatū
ra, ir nors jo muzika turi “vo
kišką” charakterį, tačiau jo 
operos nėra tautinės, Čia jo mi
tologiniai ir legendariniai vei
kėjai su visais antgamtiniais 
elementais Wagneriui tampa 
tiktai priemonė išreikšti savo 
simbolinėms, filosofinėms idė
joms. Šios, jo pasirinktos idėjos

Šiame numery.

Politikai ir šokėjos. 
Tautinės operos kelias. 
Pašnekesys su dail. Vytautu 
Ignu.
Kai ainių dainos išeina iš archy
vo.
Jeronimo Kačinsko “Keturios 
.mniatiūros”.
Eilėraščiai Motinai.
Pasakų židinio pėdsakais.
Pokalbis per du Marąuette Par
ko bloku.
Tautinė 
Žibu nto 
Posūkis
Spygliai

ar universali daina? 
Mikšio paroda Toronte. 
/I. Petrikonio tapyboje, 
ir dygliai.

SAULE JAUTOKAITE

yra: garbė, kerštas, neapykan
ta, atgaila, viltis, o ypač jo pa
mėgtas meilės ir pasiaukojimo 
motyvas. Visa tai, paties Wag- 
nerio žodžiais tariant, yra am
žina ir tinka visiems laikams ir 
visiems žmonėms. Šio kompozi
toriaus muzikos kūriniai yra ne
paprastai ilgi, sunkūs, daug rei
kalaujantys iš klausytojo, yra, 
pilna to žodžio prasme, vagne
riški.

Bet, tur būt, tipiškiausios tau
tinės operos yra subrendusios 
Rytų Europoje. Daugiausia jų 
randame Rusijos muzikos kata
loguose. Pirmieji ir jau dėmesio 
verti jų kompozitoriai buvo: 
Michail Glinka (1804—1857) su 
savo operomis “Gyvenimas ca
rui” (1836), “Ruslanas ir Lud- 
mila” (1842), Aleksandr Boro- 
din (1833—1887) parašęs "Prin 
cą Igorį” (1890), Rimskij - Kor 
sakov (1844—1908) sukūręs 
“Snieguolę” (1882) ir “Sadko” 
(1898), ir pats reikšmingiau
sias rusiškos tautinės operos 
kūrėjas Modest Mussorgskij 
(1839 — 1881) parašęs garsųjį 
“Borisą Godunovą” (1874). Šių 
kompozitorių visos operos, kaip 
taisyklė, yra pagrįstos rusiškos 
istorijos faktais arba pasakos 
pasauliu. Jos yra tautinės tiek 
savo turiniu, tiek savo muzika. 
Tautinė muzika, pagrįsta liau
dies melodijomis, išreiškia visos 
tautos vargus, skriaudas, viltis. 
Ir šių žmonių vargams išreikšti 
tų operų pagrindinis veikėjas 
yra choras, vaizduojantis Rusi
jos liaudį, susidedančią iš mote
rų, vyrų ir vaikų. Kompozito
rius Piotr Caikovskij (1840— 
1893), išsivadavęs iš rusiškumo, 
buvo įtakojamas Vakarų Euro
pos romantiškos tradicijos. v

Tautinių operų randame ne 

Dail. Vytautas Ignas Nuotr. R. Kisieliaus

tik plačiojoje Rusijoje, bet taip 
pat ir mažos ose Europos tau
tose. Viena iš tų tautų yra če
kai su savo pranašiaisiais kom
pozitoriais Bedrkh Smetana 
(1821—1884) ir Antonin Dvo- 
rak (1841—1904). Čekų pati ži
nomiausia tautinė opera yra 
Smetanos "Parduotoji nuotaka” 
(1866). Ši tautinė opera, pilna 
pokštų, sąmojaus, linksma, iš
ryškinanti ir pabrėžianti čekų 
liaudies gyvenimą, čekų papro
čius, kalbą, kostiumus, šokius, 
sukelia .žiūrovuose tautinius, 
pati jotinius jausmus. Panašiai 
atsitinka ir su lenkų kompozi
toriaus Stanislavv Moniuszko 
(1819—1872) pirmąja tautine 
opera “Halka” (1854).

Ispanų tautinės operos, taip 
vadinamos zarzuela, skiriasi nuo 
kitų europiečių tautinių operų 
tuo, kad jose solo dainos yra 
sujungiamos rečituojamais dia
logais. O ispanų tautines ope- 
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GILINUOSI I VISU TAUTU LIAUDIES MENA
Pasikalbėjimas su dailininku Vytautu Ignu jo parodos Chicagoje proga

Rytoj, sekmadienį, gegužės 
mėn. 7 d. 3 vai. p. p. “Chicago 
Savings and Loan Association” 
meno galerijoje, 6245 So. Wes- 
tern Avė, atidaroma dailininko 
Vytauto Igno paroda, kuri tę
sis iki kito sekmadienio, gegu
žės mėn. 14 d. Parodos 
jai — Korp! Gintaras.

Dail. Vyt. Ignas yra 
iš ryškiausių vidurinės 
lietuvių dailininkų, subrandinęs 
ir išvystęs savitą stilių, kuria
me apjungiamos, kaip atrodo, 
kone priešingybės. Pasak “Phi- 
ladfclphia Bulletin” meno kriti
ko, Vyt. Igno menas kartu nau-

rengė-

vienas 
kartos

M. .E. Andr.oli (1836-1893) Gražina veda lietuvių kariuomenę kovon.

jas ir figūratyvinis, modernus 
ir dekoratyvus. O Pablo Picasso 
reprezentantas, garsusis meno 
kritikas Maurice Jardot, savo 
laiku buvęs dail. Igno mokytoju 
Freiburgo meno mokykloje, la
bai gerai įvertino taipgi ir Ig
no tapybą.

Paskutinė dail. Igno paroda 
Chicagoje buvo prieš penkerius 
metus. Po to netrukus dail. Ig
nas apleido Clevelandą ir įsikū
rė New .Yorke. Tad kreipiamės 
į dailininką su klausimais apie 
laiko linijas, gyvenimą New 
Yorke, meno naujienas, jo pa-, 
ties kūrybą ir šią neeilinę pa
rodą./

— -Jau penkeri metai, kai Jūs 
gyvenate New Yorke, taip va
dinamoje, pasaulio meno sosti
nėje, ir taip pat jau pora metu, 
kai surizikavote skirti visą lai
ką kūrybai. Koki-' pasiekti re
zultatai?

— Įsitikinau, kad Amerikoje 
menininkai turėtų gyventi tik 
Ncw Yorke. Čia galerijų pasau
lis, gyvenimas irgi daug gyves
nis ir įvairesnis, negu kituose 
miestuose. Pavyzdžiui New Yor- 
ko meno judėjimas net nely
gintinas su Clevelandu. Tačiau 
New Yorke pragyvenimas bran
gesnis, konkurencija daug ašt
resnė, ateitis neaiškesnė. Vis 
dėlto New Yorke greičiau išdrį
si gyventi pagal savo meninį 
pašaukimą. Todėl ir nutariau 
mesti nuolatinį 8 valandų dieni
nį darbą, nutariau išsivadueti 
vien iš sekmadieninės tapybos, 
ir, galą su galu vos tik suves- 
damas ar nesuvesdamas, atsidė- 
jau vien kūrybai.

Rezultatai yra tokie, kad pa
dariau daug darbų. Šalia alie
jaus ir grafikos pradėjau var
toti maišytą techniką. Taigi ak
tyviai įsijungiau į čionykštį me
no judėjimą. Esu trijų galerijų 
nuolatinis narys ir dar tariuosi 
su ketvirta. Aliejaus ir mišrios 
technikos darbai yra Galerie In- 

ternationale, 1095 Madison 
Avenue, New York, N. Y. Gra
fikos darbai išstatyti garsiame 
The Print Club, 1614 Latimer 
Street, Philadelphia, Pa. Miš
rios technikos darbai eksponuo
jami Olympia Gallory, Washing- 
ton, D. C. Gi pasitarimai vyks
ta su Gordon Woodside Galle- 
ry, Seattle, Washington. turin
čia skyrių ir San Francisco, Ca
lifornia. Pastaroji galerija do
misi išimtinai tapyba.

Per tuos 5 metus turėjau 3
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Dail. Vytautas Ignas Triptikas (aliejus)
Iš parodos “Chicago Savings and Loan Association” meno galerijoje, 
6245 S. Western Avė., Chicagoj.

POLITIKAI IR ŠOKĖJOS

ne vienas jau nuaidėjo 
bėgyje amerikiečių, o ir 
spaudoj. Tačiau lietuviš- 
gyvenime tai reiškia vi-

Amerikietiškoj visuomenėje, 
jeigu jau kalbama apie politi
kus ir šokėjas, tai reiškia kaž
ką pikantiško, tai tuoj rišama 
su pinigų eikvojimu ar kitais, 
nelabai sklandžiais reikalais, 
kurių 
metų 
mūsų 
kame 
sai ką kita, dažniausiai tai reiš
kia laimėjimą Lietuvos atžvil
giu. Mūsų šokėjų ir ansamb
liečių nuotraukos su amerikie
čiais senatoriais, merais ir kon
greso nariais yra ne retas at
vejis. Daug tačiau retesnis at
vejis yra mūsų politikų nuo
traukos amerikiečių laikraš
čiuose. Jeigu jau mūsų politi
kai ir nusifotografuoja su ame 
rik iečių įžymybėmis, tai tos 
nuotraukos ir lieka tik lietu
vių spaudoje. Šitaip yra įvy
kę ne kartą. Apie mūsų kultū
ros ir politikos santykius bei 
laimėjimus jau esame kalbėję, 
ir čia nebereiktų šnekėti, jei 
ne dr. K. Bobelio “Drauge” ba
landžio 14 d. aprašytas įvykis 
Washingtone. Dr. K. Bobelis 
straipsnyje rašo:

“Gi visai kraštutinis buvo 
pasirodymas mūsų vietinio se
natoriaus Percy. Jis atsisakė 
su lietuviu delegacija kalbėti, 
nusifotografuoti ir delegacijos 
vadovui A. Rudžiui pasakė, 
kad, jeigu jis ką turi jam nau
jo pasakyti, tegul paduoda raš 
tu jo raštinėj, pasakė “I am 
sorry”, apsisuko ir nuėjo. Aš 
gal nesukljsiu pasakydamas, 
kad apie 80% ar daugiau Illi- 
nois lietuvių už jį balsavo. Jis 
savo priešrinkiminėse kalbose 
buvo mūsų reikalams labai 
jautrus ir artimas. Visi matė

me, ka!p jis dalyvavo Jaunimo 
kongrese ir Dainų šventėje ir 
kokias ovacijas jam kėlė lie
tuviai. Todėl buvo skaudu, kad 
jis taip greit pasikeitė ir taip 
grubiai su lietuvių delegacija 
pasielgė. Net senatoriai iš tų 
valstybių, kur beveik lietuvių 
nėra, pvz. šen. Yarborough, iš 
Texas, mus labai gražiai pri
ėmė ir išklausė.”

Toliau dr. K. Bobelis teisin
gai pastebi:

“Šių pabertų įspūdžių šešė
lyje peršasi pagrindinė mintis, 
kad mūsų visa stiprybė ir jė
ga yra tik mūsų pačių lietu
vių vienybėje, sugyvenime ir 
bendrame darbe, kuris liečia 
Lietuvos reikalus. Turime visi 
remti tuos, kurie aukoja jė
gas, laiką ir darbą Lietuvai. 
Tiktai bendrai dirbdami mes 
pajėgsime ir daugiau amerikie
čių įtraukti į mūsų idėjų vys
tymą ir pasieksime greičiau 
tą, ko mes visi trokštame — 
laisvos Lietuvos”.

Su viskuo tenka sutikti, ta
čiau norėtume ir pastebėti, kad 
mums reikia kreiptis ne į tuos, 
kuriems tik mūsų balsai rei
kalingi, bet daugiau į kultū
rininkus ir plunksnos darbuo
tojus. Jei tada Dainų šventės 
metu būtų pristatytas koks 
nors amerikietis mokslininkas, 
rašytojas, žurnalistas, arba 
pagaliau bent Chicagos mero 
atstovas, jie ir šiandien būtų 
mūsų draugai. JAV laikraščių 
bendradarbiai ne viename mū
sų parengime slankioja pasie
niais, o tikrumoje nuo jų pri
klauso ne tik garsas apie mus, 
bet net ir tokių, kaip šen. Per- 
cy vienoks ar kitoks laimėji
mas. Tenka sutikti su dr. K. 
Bobeliu, kad, bendrai dirbda
mi, įtrauksime į savo tarpą 
daugiau ne kandidatų, kurie 
laimi ar pralaimi, bet kultūri
ninkų.

Jeigu Jaunimo kongreso me
tu būtų buvęs pakviestas ko
kio laikraščio redaktorius ar 
profesorius, dar ir šiandien jis 
prisimintų geru kongresą ir 
lietuvius. Tokių pavyzdžių ga
lima nurodyti ne vieną. Poli
tika būtina ir reikalinga, bet 
netenka tik ja viena remtis. 
Juk matome, kad Amerikos 
dienraščiai visų švenčių metu 
deda ne mūsų politikus, bet 
mūsų ansamblius ir šokėjus. 
Mūsų politiką jie mažiau ver
tina, negu mūsų kultūrą, 
mūsų kultūra yra bendros 

, krašto kultūros dalis, ko 
būtų galima pasakyti apie
litiką. Chicagoj ar Washingto- 
ne. New Yorke or Bostone, vi
sada amerikiečiai fotografuo
jasi tik su mūsų šokėjomis, 
tautiniais drabužiais pasipuo
šusiom ansamblio narėm. Jei
gu pasitaiko koks šalia stovįs 
politikas, tai beveik visada jis 
amerikiečių redakcijos nuker
pamas. Prieš amerikiečius po
litikus mes nuolankiaujam, kai 
tie pralaimi, einam pas kitus, 
juos remiam ir net tokiose 
grynai kultūrinėse šventėse, 
kaip Dainų šventė ar Jaunimo 
kongresas, juos pristatom, o 
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KAS PATRAUKS ŠIRDIS?
Aleksandras Kučiunas apie "Gražiną", šių dienų muzikinį gyvenimą ir čionykštę 

Lietuvių operos ateitį.

Chicagos Lietuvių operos me
no vadovą ir dirigentą Alek
sandrą Kučiūnų šiomis dieno
mis pagauti ir užkalbinti nėra 
jau taip lengva, šnektoms prieš- 
premjerinėje situacijoje nėra nė 
akimirkos laiko. Jis visas pa
skirtas darbui, darbui ir darbui. 
Tačiau vis dėlto pasitaikė pro
ga pačiame Jaunimo centre, kur 
šiuo metu kaip tik vyksta pati 
paskutinioji “Gražinos” spektak 
lių darbymetė. Tad ir beriame 
klausimus, pasinaudoję trumpa 
repeticijų pertrauka.

— Kokioj nuotaikoj grįžote 
iš Seattle į Chicagą paskutinių 
savaičių prieš “Gražinos” ope
rą darb.vmetėn? Kurie džiaugs
mai ir kurie rūpesčiai Jus čia 
pasitiko ir kaip žiūrite į viso 
operinio kolektyvo darbą, jung
tį, drausmę ir muzikinį pasiruo
šimą artėjantiems spektak
liams?

— Tikriausiai turit minty 
mano nusiteikimą lietuviškos 
operos pastatymo atžvilgiu? Jis 
yra pilnas lūkesčio, vilties ir ge
ro jausmo, tačiau, kaip, tur būt, 
girdėjot, mano žmonos sveika
ta dar vis nėra patenkinama ir 
tai, be abejo, mano nuotaiką ne
ramina.

Lietuvių operos kolektyvo bu
vau jau gerokai pasiilgęs ir, 
man atrodo, jis — manęs, žo
džiu, sugyvenam ir dirbam.

— Kaip manote, kas labiau
siai “Gražinoje” patrauks lietu
viškąsias širdis ir kas toje ope
roje sužavėtų ir nelietuvį?

— Gražios lietuviškos melo
dijos.

— Lig šiol ir mūsų laikrašty
je jau nemažai buvo prirašyta 
apie tautinę ir netautinę muzi
ką, apie tautines ir netautines 
operas ir pan. Kartais pasaky
tose nuomonėse lyg ir jaučiama 
potekstė, laikant tautinę muzi
ką daugiau romantine, daugiau 
gražios praeities muzika. Saky- 

, kit, ar iš tikrųjų šiais laikais 
tautinė, o ir romantinė muzika 
turėtų iš gyvenimo pasitraukti 
ir ar ji žmonėms nereikalinga? 
Mes, aplamai, esame labiau ro
mantikai. O kaip kitose tautose?

— Ilgas ir savotiškas klau
simas. Atvirai sakant, man yra 
visai svetima mintis, kad roman
tinė, o ir tautinė muzika turėtų 
iš gyvenimo pasitraukti ir būti

Šiame numery:

• Ar savajai operai parodysime 
mažiau dėmesio, negu svetimo
sioms ?
Kas patrauks širdis?
Keli Teilhard de Chardin minties 
bruožai.
Trijų parodų ka'mynystėje. 
Liaudies dainų melodijos ‘‘Gra
žinoje”.
Pasakų židmio pėdsakais. 
Jono Aisčio eilėraštis.
“Trečios moters” trečioji dimen
sija.
Lituanist'kos dokumentacija pas 
svetimuosius.
Premjera su šukyte Baltimorė.ie. 
Kultūrinė kronika ir nauji leidi
niai.
Moterų gyvenimas. 

nereikalingi? Antra

jam nereikalinga. Ar turėtų pa
sitraukti Wagneris, Berliozas, 
Chopinas, Čaikovskis ir būti 
žmonėms
vertus, vargu ar lietuviai yra 
tik romantikai?.. Jeigu būtume 
tik tokiais, manau, kad ir Chi
cagos Lietuvių operos kolekty
vas dešimtmetį būtų neišgyve
nęs, nes ir čia reikia realiai pa
dėtį vertinančių ir realiai daly
kus tvarkyti sugebančių žmo- 
nų.

— Ar galima tautinė dvasia ir 
tautinė išraiška ir šių dienų mo
dernioje muzikoje? Kaip ji ten 
reiškiasi?

— Kai kompozitorius cituoja 
savo muzikoje liaudies dainas, 
tai jis dar nėra būtinai tautiš
kas. Kito kompozitoriaus muzi
koje atsispindi tautinė dvasia ir 
be liaudies melodijų Ir man at
rodo. kad laiko periodas ar mu
zikos komponavimo priemonės 
(romantinės ar modern nės) čia 
visai neturi reikšmės. Išskirti 
čia gal reikėtų tik š;ų laikų 
avangaidinę elektroninę muziką, 
kurioje, mand'ng tikrai sunku 
būtų perduoti kokią nors tau 
tišką dvasią.

— Kokios aplamai perspekty
vos yra operai šių dienų ir atei
ties pasaulyje? Jeigu laiko tėk
mėje keičiasi įvairiausios meno 
formos, tai kaip, Jūsų manymu, 
riedės operos kelias?

— Operos teatrai, be abejo, 
dar ilgai egzistuos, kaip egzis
tuos ir dramos teatrai (klasiki
niai teatrai: Šekspyras, Goethe 
ir kiti), meno muziejai ir pan. 
Tačiau jei naujų operų kūryba 
turės sekti ir bendrą šių laikų 
muzikos raidą, tai operos daini
ninkų laukia sunkūs bandymai, 
ir kažin ar operos kelias nepra
dės riedėti pakalnėn?..

— Kaip manote, ar moder
niam žmogui užteks tik avan
gardinės muzikos, ar jis vis ne
galės apsieiti ir be klasikinių ir 
populiariųjų, jau pusšimčius me
tų nenueinančių nuo scenos 
operų?

Jau vėlus nakties laikas. Dainininkai po repeticijos išs'skirstė. Tik vyriausieji operes vadovai, nuovargio 
ir miego stokos slegiami, dar turi aptarti begalę reikalų ryšium su milžinišku užsimojimu — paruosti 
scenai “Gražiną”. Nuotraukoje iš kairės: Lietuvių operos pirm. Vytautas Kadžius, režisierius Kazys 
Oželis, dirigentas Aleksandras Kučiūnus ir kostiumų kūrėja Bronė Jameikienė. Nuotr. V. A. Račkausko

— Atvirai sakant, nežinau, 
koks tas “modernus žmogus”? 
Aplamai, žmogus gali apsieiti 
be daugelio dalykų. Aš betgi as
meniškai mieliau apsieičiau be 
naujų šių laikų muzikos ekspe
rimentų, negu be Bacho, Schu- 

| berto ar Brahmso muzikos, ar
ba be Verdi, Puccini operų.

— Ką galvojate apie Chica
gos Lietuvių operos ateitį? Ar 
yra vilties, kad “Gražinos” ope
ra čia nėra paskutinė lietuviš
koji opera? Jei ne, į ką ir į kur 
Jūsų akys kryptų, žvelgiant 
ateitin?

— Man rodos, kad artimoj 
3—5 metų ateityje Chicagos 
Lietuvių opera turės dar gra
žių pasirodymų ir čia, tur būt, 
dominuos lietuviškos operos 
(gal Gaidelio. Lapinsko, Mar
kaičio?..), tačiau, žvelgiant į to
limesnę ateitį, aš būč au gan 
skeptiškas.

— Kaip vertinate, aplamai, 
mūsų iiėhiviškąj ir amerikietiš
kąjį muzikinį gyvenimą?

— Amerikietiškas muzikinis 
gyvenimas pastaruoju laiku yra 
itin gyvas, neatsilieka, kaip ma
tome, ir lietuviai savo aktyvu
mu.

*
Pokalbį reikėjo staiga baigti, 

nes jau buvo vėlus, vėlus laikas, 
o šio vakaro repeticijoms galo 
dar nesimatė. Tad iki bendro ir 
džiaugsmingo susitikimo visų su 
visais spektakliuose!

KELI TEILHARD DE CHARDIN MINTIES BRUOŽAI
Stabtelėjant prie išvadų, ryšium su Antano Maceinos laišku

AMBR. l’RAKAPAS, OFMAntanas Maceina savo laiške 
savaitiniame “Draugo” priede, 
sausio 28 d., užsimindamas tėvą 
Teilhard de Chardin, atsisako 
laikyti minėtą mokslininką re
ligijos ir mokslo jungėju, nes 
— rašo Maceina — “Juk aš esu, 
pasak Teilhard, gamtinės evo
liucijos padaras visa savo tsy-

Chicagos Civic Operos rūmų scenoje, kurioje dainavo visi ge-šitų
riausi pasaulio dainininkai (šalianinaa, Carusso, Gala Curci) italų, vo
kiečių, prancūzų, rusų kalbomis, gegužės 20 ir 21 d. pasigirs mūsų 
gimtoji lietuvių kalba, suskambės operos “Gražinos” žodžiai ir melo
dijos. Tai bus laisvųjų lietuvių meninė demonstracija laisvajame pa
sauly. Civic Operos 3500 .vietų salė duos progos daugeliui dalyvauti 
abiejuose “Gražinos” spektakliuose, pilnai suprasti operos meninę ver
tę bei išgirsti naujus solistus. Nuotr. V. A. Račkausko

be. Aš esu visas — kaip asmuo 
— kilęs iš gamtos. Aš esu gam
tos padaras, o ne tiesioginis 
Dievo kūrinys. Kokių tad san
tykių galiu turėti su Dievu — 
Alfa ir su Dievu — Cmega, ku-

AR SAVAJAI OPERAI PARODYSIME MAŽIAU DĖMESIO, 
NEGU SVETIMOSIOMS?

Jau visas dešimtmetis, kai 
kiekvieną pavasarį ne tik Chi
cagos, bet ir tolimesnių bei ar
timesnių kolonijų lietuviai per
gyvena džiugią muzikos šven
tę — lietuviškuosius operų pa
statymus. Mūsų visuomenė to
kiems spektakliams lig šiol vis 
parodydavo sąžiningo ir tie
siog pareigą suprantančio dė
mesio. Ne vienas amerikietis 
ai šiaip kitatautis mūsų kai
mynas — muzikos bičiulis ste
bėjosi ir stebisi ne tik aukštu 
mūsų operos lygiu, bet ir lie
tuvių publikos kultūringumu, 
tiesiog tautiniu drausmingumu, 
nepaliekant tuščių vietų net 
keliuose spektakliuose.

C kaip yra ir kaip bus šie
met? Turint galvoj amerikie
čius, ukrainiečius, latvius, len
kus. estus ir kt., tenka pasa
kyti, kad šiemetiniu “Graži
nos” pastatymu jie dar labiau 
domisi, negu ankstesniaisiais, 
nes tikisi išgirsti tai, ko dar 
niekada lig šiol nėra girdėję. 
Juos masina ta dar nežino
moji žemė — lietuvių tautinė 
opera.

O kaip mes patys? Va, čia 
ir yra paslėptas tas bauginan
tis ir grėsmingas nežinomasis. 
Kiek jaučiama, tempiasi iš pas
kutiniųjų chorai, solistai ir vi
sas techniškasis operos perso
nalas, nes šiemetinio uždavi

ris man toks be galo tolimas? 
Kodėl aš turiu... aną busimąjį 
Dievą — Omegą garbinti ir my
lėti?.. Religija virsta kažkokiu 
visuotiniu ryšiu — be dvasios 
ir širdies: griaučių religija be 
atsakingumo ir be apsisprendi
mo, nes evoliucija neša mane į 
Dievą — Omegą savaime”...

Nebūtų sunku sutikti su šio
mis išvadomis, jei būtų tikrai 
tokia tėvo Teilhard mintis. Ta- 
č'au, plačiau paskaičius jo vei- 

| kalus, nėra gal ina sutikti, kad 
; tėvas Teilhard būtų laikęs š uos 
tvirtinimus savais.

P rimausią, priskyrimas tėvui 
Trlhard tvirtinimo, kad žmogus 

' yra tik gamtos padaras, atseit 
I galvojimas, kad jis atmeta tą 
krikščioniško mokslo punktą 
kurs reikalauja tikėti ypatingo 
įsikišimo iš Dievo pusės žmo
gaus dvasinės sielos sutvėrime, 

■ yra klaidinga jo minties inter
pretacija. Tėvo Teilhard raštuo
se dažnai sutinkame jo pasisa
kymus už tikėjimą į dvasią, “ku- 
r’os jėgos ir paslaptis yra di
desnės, negu medžiagos”. Dva
sios santykį su medžiaga jis pre 

; cizUoja sakiniu: “Medžiaga yra 
dvasios įsčios” (Hymne de l’Uni- 
verš, 73 p.); taigi atrama, prie
globstis, bet ne pradas, princi
pas. Rašydamas savų veikalą 
“Le Phenomene humain”, tėvas 
Teilhard suprato, kad dėl spe
cialaus šio veikalo metodo (jis 
norėjo įrodyti evoliucijos pras
mingumą, nepalikdamas moksli- 

Į nių faktų lauko) kai kas gali

daryti šį priekaištą. Todėl įva
de jis perspėja savo skaityto
jus, nelaukti iš šios knygos me
tafizinio veikalo, dar mažiau 
teologinio kūrinio: “Pasirinki
mas pavadinimo tai parodo. Nie
ko daugiau kaip fenomenas. Ta
čiau taip pat ir visas fenome
nas”. (Le Phenomene humain, 
24 p.) Viduryje gi knygo3, svars 
tydamas “minties gimimą”, pri
deda šią reikšmingą pastabą: 

Teilhard de Chardin

j “Argi reikia pakartoti, kad čia
■ ribojasi fenomenais, t. y. eks
perimentiniais santykiais tarp 
sąmonės ir sudėtingumo, neat
mesdamas gilesnių priežasčių, 
kurios sprendžia visą problemą? 
Dėl ribų, kurias uždeda mūsų 
jusliniam pažinimui laiko - erd
vės progresijos vyksmas, atro- 

j do, kad tik kritiško taško pa si- 
1 reiškimu galima suvokti ‘su
žmoginantį’ (sudvasinantį) žings 
j nį prie minties. Tačiau, tai iš
reiškus, tikrai nėra jokios 
kliūties mintytojui, priiman
čiam spiritualistinį išaiškini
mą, prileisti (dėl aukštesnės 

nio svorio negalima nė lygin
ti su ankstesniaisiais. Bet ar 
tempiasi ir visuomenė? Ar ji 
jaučia, kad šiemet ir jos ope
riniai uždaviniai yra kur kas 
sunkesni, kad prie jų laimingo 
išsprendimo ankstesnių pastan
gų kiekio gali ir nepakakti? 
Juk savai operai nei kostiumų 
nepasiskolinsi, nei dekoracijų 
kur kitur nerasi, o ir “Opera 
House” nuoma ir unijoms bū
tini mokėjimai, tai nėra tik 
pasitalkinimai savoje pastogė
je.

Šiurpu ir pagalvoti, kad, ga
lus su galais nesuvedus ir 
įklimpus į sunkiai beišbrenda- 
mas skolas, “Gražinos” spek
takliai gali būti iš viso pasku
tiniai ilgamečiame operos ko
lektyvo darbe. Kiek girdėti, 
pirmosios dienos spektaklis jau 

aip ir išpirktas. Bet antrosios 
dienos spektaklio salėje dar 
ištisi plotai tušti. Ar juos taip 
ir paliksime tuščius? Ar sveti
mieji, stebėdamiesi mūsų tau
tinės operos atkėlimu scenon, 
turės stebėtis ir mūsų publikos 
jai abejingumu?

Tačiau tikėkime, Kad ir šie
metinis muzikinis egzaminas 
mūsų bus išlaikytas, vis nepa
mirštant, kad jį šiemet priva
lome išlaikyti ne tik pliusu, 
bet ir visu pažymiu aukščiau, 
už aukštesniuosius.

k. br.

rūšies priežasčių ir vėlesnėj sa
vo dialektikos stadijoj), kiek jis 
nori ‘tveriamojo’ veikimo ar 
'ypatingo įsikišimo’ po fenome
niniu revoliucionio pasikeitimo 
šydu. Argi nėra visuotiniai pri
imtas principas krikščioniškame 
moksle, jo teologinėj tikrovės 
interpretacijoj, kad mūsų pro
tui yra įvairūs ir kits kitą se
kantys lygiai?’' (Phenomenon of 
Man, 1959, 169 p.). Neatkreipi- 
mas dėmesio į šią pastabą buvo 
priežastis kai kam ir anksčiau 
apkaltinti tėvą Teilhard panei
gimu šios krikščioniškos tiesos. 
Tačiau, kaip yra aišku, tai tik
rai nebuvo jo intencija.

Dievas tėvo Teilhard siste
moje nėra vien kada nors pra
džią davęs Alfa ir kada nors 
ateityje susidarysiąs tolimasis 
Omega. Tiesa, jis pramato taš
ką, kuriame sueis “pasaul'o ap
skritimo spinduliai, net jei tai 

' būtų už laiko ir erdvės ribų”. Tą 
tašką jis pavadina Omega. Ta- 
č:au yra pakankamai aišku iš 
tolimesnio jo hipotezės formu
lavimo, kad Omega nėra grynai 
ateities padaras, galutinis gam
tinės evoliucijos produktas. Kai 
kas ir anksčiau yra padarę šią 
klaidą. Juos suklaidino tai, kad 
pirmame priėjime prie hipotezės 
formulavimo, pirmame hipotezės 
bruože Omega pažymi galinį su
ėjimo. susivienijimo tašką. Ta- 

Į čiau šiame pirmame žvilgsnyje 
tai tėra tik abstrakti prielaida: 
jei visata turi pasiekti susivieni
jimo tašką, pavadinkime jį Ome
ga, kas jis bebūtų. Besvarscty- 
damas toliau apie galimybę šios 
konkrečios visatos realaus susi
vienijimo, tėvas Teilhard atran
da, kad Omega privalo būti da- 

(Nukclta į 2 psl.)



KNYGA APIE HEROIZMĄ IR 
TAUTOS NEPALŪŽUSIA DVASIA

Vlado Ramojaus "Kritusieji už laisvę"

ANDRIUS BALTINIS

KULTŪRINIS IMLUMAS IR KOVINGUMAS

Vladus Ramojus. KRITUSIEJI 
Už LAISVI. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas 1967. Aplankas Vy
tauto O. Virkau. Knyga 184 psl,. 
7^x5‘į inč. formato, kaina $2.50. 
gaunama pas knygij platintcjus ir 
"Drauge”.

*

Partizanai ir Lietuvos laisvė

Laisvės kovotojai, arba parti
zanai, į kuriuos buvo sudėtos 
paskutinės lietuvių tautos viltys 
apsaugoti Lietuvą nuo antrojo 
patekimo j komunistinę vergiją 
ir atgauti tėvynės laisvę, yra 
Lietuvos sūnų didžiosios tėvy
nės meilės, pasiaukojimo ir did
vyriškumo ryškiausias liudiji
mas. Kad šis liudijimas, parei
kalavęs tiek daug geriausių Lie
tuvos sūnų kraujo ir gyvybių, 
išliktų busimosioms kartoms, 
VI. Ramojus duoda mums 3avo 
knygoje “Kritusiems už laisvę” 
partizanų įsikūrimo, jų vadovy
bių ir kovų dėl laisvės istoriją.

VI. Ramojus čia daug žinių 
surinko' iš tiesioginių liudininkų, 
rūpestingai rinko medžiagą iš 
laikraščių ir paskelbtųjų knygų 
Vakaruose ir okupuotoje Lietu
voje išleistų komunistų leidinių. 
Asmeniškai išklausinėjęs dauge
lį šių kovų dalyvių ir surinkęs 
Vakaruose visą prieinamą me
džiagą, autorius iškelia daug 
dar niekur nepaskelttų Įvykių 
bei vardų. Remdamasis šia me
džiaga, autorius galėjo peržvelg
ti šių kovų eigą, duoti dokumen
tais paremtą ir tikrą šio laiko
tarpio vaizdą.

Partizanų kovų epizodai
Autoriaus tikslas labai gra

žus. Įvado žodyje jis rašo: "Ski
riu tą lašą už Lietuvos ribų au
gančiam jaunimui, kad jis, pri
siminęs vyresniųjų savo brolių 
kraujo aukas, stengtųsi išlikti 
tautiškai sąmoningas ir, eida
mas į sąlytį su okupuoto kraš
to režimo atstovais, atmintų, 
ant kokių kraujo aukų dabarti
nis režimas stovi jų tėvų gim
tajame krašte, kurį amžiai Lie
tuvą pavadino” (9 psl.).

Šiam tikslui pasiekti autorius 
knygą suskirsto į tris dalis: 
Kalnų sritis (Aukštaitija), Jū
ros sritis (Žemaitija), Nemuno 
sritis (Dzūkija ir dalis Suvalki
jos), pagal partizanų karinių 
sričių sąrangą, kurios laikė3: 
Lietuvos partizanų vadovybė.

Partizanų kovų aprašymai

Šiame numery:

• Kultūrinis imlumas ir kovingu
mas.

• New Yorko lietuvių teatras nau
jųjų bandymų sunkumuos.

• Žydinčios . littratilros ieškant.
• Istorinė “Gražinos” tikrovė.
• Pasakų židinio pėdsakais.
• Adcmo Mickevičiaus ištrauka iš 

“Gražinos".
• Kostiumai “Gražinos" operai.
• Tai ne eilinis įvykis.
• Kultūrinė kronika.
• Nauji leidiniai.
• Akademinės prošvaistės. 

j prasideda Zarasų apylinkėmis 
į ir autorius nuosekliai veda skai 
tytoją per visus Lietuvos mies
tus, kaimus ir miškus, vaizdžiai 
aprašydamas atskirų kovų epi
zodus, iškeldamas vadų ir atski
rų kovotojų narsumą, sumanu
mą bei pasiaukojimą. Vienas to
kių epizodų aprašomas 76 psl. 
‘‘1948 m. pavasarį Geležinio Vil
ko būrys buvo apsuptas Vukiš- 
kių miškelyje. Pasilikęs su žmo
na Aldona dengti atsitraukimo, 
partizanas P. buvo mirtinai su
žeistas! Visi kiti prasimušė lai
mingai. P. spėjo pasakyti žmo
nai: ‘‘Kovok, Aldona, už ahu, 
aš jau mirštu”. Ir toliau apra
šoma, kaip ši Aldona nepapr as
tu sumanumu ir narsumu kovo
jo toliau ir parodė tiesiog neįti
kėtiną didvyriškumą. Tokių šiur 
pių epizodų, liudijančių partiza
nų heroiškumą, jų teismus, ap
supimus, jų lavonų niekinimus 
turgaus aikštėse ir motinų bei 
seserų verksmą yra labai daug. 
Skaitant juos, atrodo, kad skai
tai romaną, kurio veikėjai ta
čiau yra ne vaizduotėje sukurti, 
bet gyvi Lietuvos sūnūs ir duk
ros, savo didvyriškais žygiais 
papuošę Lietuvos istoriją ir sa
vo krauju aplaistę Lietuvos že
mę.

Daug jaunatviškumo ir 
dvasios kilnumo

VI. Ramojus knygą baigia 
šiais žodžiais: “Bet mes tikim, 
kad laisvės kovotojų dvasia šian 
dien slepiasi ne archyvuose, bet 
didžiojoje daugumoje pavergtos 
tautos širdžių. Ir vieną dieną ji 
išsiverš galingu vulkanu, o išva
duotos Lietuvos žemėje išdygs 
didingi paminklai tiems, kurie 
pirmieji pakilo Lietuvos laisvės 
kovai ir išsilaikė iki 1952 me
tų”.

Autoriaus teigimas, kad lais
vės kovos dvasia slepiasi ne ar
chyvuose, bet pavergtosios tau
tos širdyje, išskiria šią knygą 
iš kitų atsiminimų bei istoriškų 
leidinių ir sudaro jos tikrąją 
vertę dabartyje ir ateityje.

Išeivijoje rašoma daug atsi
minimų ir net istorinių romanų. 
Mėgstame šiuos atsiminimus, 
nes jie suartina mus su tėvy
ne, paskatina galvoti apie na
mus ir jaustis kaip namie, bet 
jų visų pagrindinė mintis yra: 
kokio nors prarasto gyvenimo 
atsiminimai, šie atsiminimai yra 
vaizduojami kaip mūsų priva
taus, asmeniško gyvenimo ne
sugrąžinamasis praradimas. Ro
dos, jog ir visos tautos gyveni
mas yra pertrūkęs, paliktas kaž 
kur tolimame krašte, kadaise 
buvęs, bet dabar lik yra mūsų 
prisiminimuose.

Kitaip apie praeitį kaiba VI. 
Ramojus knygoje “Kritusieji už 
laisvę”. Į kovas dėl laisvės jis 
žiūri, kaip į visos tautos kovą. 
O ši visos mūsų tautos kova 
dėl laisvės jokiu būdu nėra tik 
atsiminimai apie tai, kas ka
daise buvo, bet yra mūsų viso 
gyvenimo nenutraukiamai tebe
sitęsianti tikrovė, gyvena visų 
mūsų širdyse.

Lietuvoje anais heroizmo me
tais viešpatavo didelis tikėjimas

(Nukelta į 5 psl.)

Vytautas Kasiulis ®v. Jurgis

NIW Y08K0 LIETUVIU TEATRAS MI
BANBIMU SUNKUMUOS

Vytauto Valiuko organizacinis 
ir meninis nerimas. Dalios 
Juknevičiūtės režisūrinis de
biutas. Romo Viesulo iškilniai 
naujoviškas scenovaizdis. Du 
dviejų dramaturgų vienveiks- 
miai. Apie rengimo sąlygas, 
apie žiūrovus ir apie reklamos 

veikseną.
Lietuviškos scenos įsipareigo

jimui ištikimas Vytautas Valiu
kas New Yorko padangėje ren
gia jau nebe pirmą piemjerą, 
120 ar 130 mylių kelionių į re
peticijas bei spektaklius nepa
bėgdamas, keldamas iniciatyvą, 
sunkenybes panešdamas, pavarg 
damas ir atsigaudamas. Jam iš
tikimai talkininkauja buvęs pro
fesinės scenos bendradarbis Ka
zys Vasiliauskas ir kiti vaidy
bos bei techninio spektaklio pa
ruošimo entuziastai.

Balandžio 29 dienos vakare 
Van Wyck mokyklos salėje, Ja- 
maica apylinkėje, įvykusioje 
premjeroje režisūroje debiutavo, 
Chicagoje įgijus profesinį pasi
ruošimą Dalia Juknevičiūtė. Jos 
pasirinktam Kosto Ostrausko 
vienveiksmiui “Pypkė” su meni
ne kultūra ir originaliu spren
dimu apipavidalinimą sukūrė 
dail. Romas Viesulas.

Spektaklyje buvo atstovauti 
abu mūsų (sakyčiau, modernių
jų polinkių) dramaturgai: jau 
paminėtas K. Ostrauskas ir Al
girdas Landsbergis, su irgi vien- 
veiksmiu “Barzda”.

Teatrinės virtuvės paslaptis 
viešumon iškeliant, iš progra- 

ST. MERINGIS

mos sužinome, jog teko repetuo
ti net šešiose (netgi privačių rū
sių) patalpose. Scenovaizdžiams 
sumontuoti, apšvietimui užfik
suoti bei kitaip vaidinimui pasi
ruošti salės administracija da
vė tik kelias valandas! Sąlygos, 
suprantama, yra nepalankios, 
ypač jei prieš akis stovi ir me
no siekiai. Eiliniam publikos at
stovui ar net ir visiems žiūro
vams šie dalykai, aišku, nėra 
įdomūs. Tačiau apie sunkenybes 
čia užsimenama, bandant pa
reikšti užuojautą ar apgailesta
vimą. Arba pareiškiant ištver
mei karštą jausmą.

Paskutinis New Yorko Lietu
vių teatro spektaklis tėra bu
vęs 1965 metais. Naujoji prem
jera, berods, turėtų sukelti dė
mesį. Betgi publikos susirinko 
gal kokie du šimtai. Teko nu
girsti, jog tą dieną buvo kelia
mos dvejos šaunios vestuvės ir 
įvyko nemenką atrakciją suda
ręs, gražus mergvakaris. Įvy
kiai, be abejo, reikšmingi ir... 
teatrui nenaudingi.

Teatrui gyvinti, kaip žinoma, 
yra būtina kitokia ' atmosfera: 
žiūrovų savąja tautine scena 
domėjimasis ir jai jautresnis po
linkis. New Yorke, deja, nesi
jautė, kad liepsnotų publikos 
užsidegimas.

Galimas daiktas, kad publika 
tikisi kitokio repertuaro, didelių 
spektaklių ar pilnakraujų veika-

i lų. Gal nori scenoje heroikos ar 
romantikos? O gal nuo įsitem- 

I pimo atsipūsti linksmesnės vei
kalų tematikos? Tačiau, visų 
pirma, ar nederėtų savajai sce
nai leisti sustiprėti, ar bent ją 
dėmesiu sušildyti, prieš statant 
reikalavimus? Tokios gimė pa
keleivingo žmogaus galvoj kiek 
neramios mintys dėl New Yor
ko.

Beje, premjeros garsinimas 
pralenkė, tur būt, viską, ką iki 
šiol, prisimenant draminių spek
taklių reklamą, teko patirti. Ga
bumo bei ryžto čia jau tikrai ne
pristigo: buvo pasiekti net toli
mųjų distancijų lietuviški dien
raščiai. Nestigo taip pat ir in- 
terview su režisieriais, nuotrau
kų iš repeticijų, o saldžiųjų 
kvieslio žodelių irgi. O publikai 
sutraukti reklama pasirodė vis 
dėlto nevaisinga. Ir vėl ateina 
pikta mintis: kuriuo gi būdu 

i žiūrovus savajai scenai pa- 
i traukti ?

Premjerą lydėjo New Yorko 
Lietuvių teatro išleistas gražus 
leidinėlis, kurį sutvarkė Kęstu
tis Čerkeliūnas, ir kur tilpo de
šimt Gedimino Naujokaičio stip
rių nuotraukų bei vaidinimo pro 
grama. Albinas Elskus piešė 
viršelį.

K. Ostrausko “Pypkė” naujo
je sceninėje versijoje. R. Vie- 

■ sulas suranda savitą dekora
cijos pavidalą. Dalia Juknevi
čiūtė kone pietizmą parodė 

lietuviškam žodžiui.
“Pypkė” tapo premjeros va- 

(Nukelta į 2 psl.)

Mažoji Graikija aukštais sa
vo antikinės kultui os laimėji
mais yra pasiekusi to, kad vi
sų kraštų, viso pasaulio istori
jose su pagalba minimas jos 
vardas jau per keliolika šimt
mečių ir, aišku, jis niekada ne
bus užmirštas, kol tik kultū
ringasis pasaulis betęs savo 
dienas. Tokių pavyzdžių gali
ma suminėti daug, ir jie visi 
liudija, kad tautai, negausiai 
skaičiumi, yra tik vienas vie
nintelis kelias pasiekti aukštes
nio pripažinimo, tai parodant 
didesnį veržlumą, užimponuo
jant savo kultūriniais laimė
jimais. Nuo šio uėci avinio nė
ra laisvi nei į svetimus kraš
tus nublokštieji tautos nariai. 
Priešingai, likiminių vėjų nu
trenkti į tolimus pasviečius, 
jie, lyg tie gajūs augalai, Įsten
gia naujas svetimos žemės sul
tis uoliai čiulpti, pagal savo 
prigimtį perdirbdami į savo 
organizmą ir jungdami su kul
tūrinio paveldėjimo keliu turi
momis savomis vertybėmis.

Lietuvio kultūrinis imlumas 
ir veržlumas negali turėti atos
togų, bet privalo panaudoti vi
sas galimybes. Viena iš tų ga
limybių, mums, gyvenamiems 
išeivijos didmiesčiuose, yra pa
sinaudojimas čia esančiomis 
visiems prieinamomis kultūri
nėmis įstaigomis, betęsiant sa
vo, jau suaugusių, tolimesnį 
švietimą ir lavinimą. Ameriko
je yra turtingų bibliotekų. 
Daug kur yra gana stambūs 
jų padaliniai kaimynystėje ar 
net didžiose mašinų priekabose 
atvežamos “bibliotekos" j mū
sų rajonus. Ar mes jau tapo
me jų nuolatiniai lankytojai? 
Čia galima rasti pačius nau
jausius veikalus. Jeigu jų nė
ra tame padalinyje, su malo
numu atgabena iš centrinės 
bibliotekos. Nieko nekainuoja 
pasinaudojimas, čia ’ galima 
prašyti leidinių apie Lietuvą, 
lietuviškų knygų. Kada bus 
stipresnis pareikalavimas, bib
lioteka pasistengs jomis apsi
rūpinti.

Žiemos metu centrinė miesto 
biblioteka ir jos padaliniai tu
ri kultūrinių filmų programas, 
knygų aptarimus — diskusijas. 
Kodėl mes čia negalėtume da
lyvauti ? Gerokai praturtintu
me savo akiratį. Įėjimas nieko 
nekainuoja, o filmų būna net 
prasmingesnių, negu pelnagau- 
džių laikomuose kino teatruo
se, kur dažnai klientus bando
ma vilioti, jei ne meniškumu 
ir turiningumu, tai žemus ins
tinktus dilginančiu turiniu. 
Knygų diskusijų valandose da
lyvaujant. lietuviui būtų pro
gos iškelti kokį naują lietuviš
ką leidinį anglų kalba arba 
apskritai daugiau supažindinti 
kitus su mūsų kultūriniais už
simojimais. Pvz. aptariant ku
rį Pulitzer ar kitą premiją lai
mėjusį veikalą, būtų galima 
priminti, kad ir lietuviai turi
me visą premijų sistemą, pra
turtinančią mus įvairiais ver
tingais veikalais.

Panašiai ir meno muziejų 
lankymas, dalyvavimas paskai
tose meno klausimais bei ten 
panaudojimas vykstančių dis

kusijų supažindinimui su mū
sų gyvu išeivijos meniškuoju 
gyvenimu būtų if mūsų vidaus 
kultūrinio pasaulio praturtini
mas, ir gražus lietuviškam 
kultūriniam reikalui pasitarna- 
vimas. Tegu pavasario 
tarpis tam ir nėra labai palan
kus, bet galimybių yra įsijung
ti jau dabar, o vasaros metu 
papildžius savo žiniją, stipriau 
pasireikšti rudenį ir žiemą. Ši
toks mūsų kultūrinis imlumas, 
veržlumas visiems mums bus 
labai naudingas. Žmogus su 
iniciatyva ir energija atras dar 
daugiau ir sričių, ir progų.

Šalia to yra reikalingas ir 
tam tikras kultūrinis kovingu
mas. Mes, europinės kultūros 
žmonės, branginame ne tik sa
vo tautinį savitumą, bet ir 
krikščioniškas moralines tradi
cijas. Šioje gi šalyje yra gau
siai žmonių, kurie neribotą 
laisvę panaudoja savo pelna- 
gaudiškiems tikslams, arba ku
rie savo žemos moralės patei
sinimui bando ją paskleisti 
masėse, laimėti naujų hedoniz
mo adeptų, nepaisydami, 
tai demoralizuoja jaunimą, o 
net sukrečia ir suaugusius. Tu
riu galvoje čia įvairius žemos 
moralės filmus ir purvinais 
įlaigojimais pilnas kai kur i. . 
televizijos programas.

Tai pastebėję, mes turime 
pareikšti raštu, telefonu, as
meniškai protestą tokio kino 
teatro vadovybei, tokios tele
vizijos stočiai, tokios progra
mos finansuotojams — spon- 
soriams. Kultūringų geros va
lios žmonių abejingumas ir ne
rangumas būna paskatų viso
kiems pelnagaudžiams, morali
niams supuvėliams ekraną, te
leviziją panaudoti demoraliza
vimui. Mums perdaug brangus 
mūsų pačių ir pagaliau šios 
svetingos šalies jaunimas, kad 
mes lengva širdimi leistume 
ant jų galvų moralinius pur
vus drėbti.

Pagaliau mūsų didėjantis fi
nansinis pajėgumas ir techni
kos pažanga atneša naujas ga
limybes ir į mūsų pačių na
mus. Daugelyje butų jau yra 
filmų rodymo aparatai. Pa
prastai jie tarnauja parodymui 
savęs — kaip kur kada keliau
ta ir t. t. Tame nieko blogo, 
bet juk gali būti ir geresnių 
dalykų. Bibliotekos skolina 
įvairius kultūrinius filmus. 
Mindszenty fundacija, kurios 
padalinys yra ir Chicagoje, yra 
pagaminusi ir skolina filmus 
apie komunizmo baisų pragaiš
tingumą. Kodėl, vieton deja
vus, kad televizija taip gausi 
menkaverte programa, nesu
daryti savo ir kaimynini 
mų vakarojimo su dėmeU3tra
vimu naudingų filmų namuose, 
organizacijų parengimuose. Jei 
gu šitokia praktika išplistų, 
būtų lengviau susilaukti ir mū
sų mažojo ekrano kultūrinių 
filmų, demonstruojančių kitų 
miestų lietuvių meno parodas, 
scenos pasirodymų iškarpas ir 
t. t. Kultūrinis išradingas Im
lumas ir kovingumas gali mūsų 
dvasią daug praturtinti

J. Pr.
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NUO LATVIJOS UGI UKRAINOS
Broniaus Kviklio "Mūsų Lietuvos" trečiojo tomo sulaukus

MUSŲ LIETUVA. Krašto vieto
vių istoriniai, geografiniai, etnogra 
finiai bruožai. III tomas. Paruošė 
Bronius Kviklys. Leidėjas Juozas 
Kapočius III tomo kalbos taisytojas 
Feliksas Kudirka. Fotografai Vy
tautas Reivytis ir Daumantas Ci
bas. Korektorius Jonas Dainaus- 
kas. Žemėlapius braižė Albinas 
Karnius. Techniškai apipavidalino 
Kazys Simanavičius. Foto ofseto 
darbus atliko Viktoras Kapočius. 
Spaudė Lietuvių .Enciklopedijos 
spaustuvė, 361 W Broadway, 
South Boston, Mass. 02127. U.S.A. 
-buijoj aut 2.x oi ‘ųsd 022 n8Xuyi 
to, kietai įrišta, gausiai iliustruota.

*

Trečiasis Broniaus Kviklio 
“Mūsų Lietuvos” tomas išleis
tas be uždelsimo. Mat, buvo 
skeptikų, kurie teigė, kad auto
riui “pritruks garo” kasmet pa
ruošti po didžiulį tomą aprašy
mų, kuriems medžiagos reikia 
ieškoti po viso pasaulio kampus 
kad išseks jo iliustracijų ištek
liai ir, pagaliau, kad pati leidyk
la, apsikrovusi Lietuvių Encik
lopedijos ir kitų terminuotų dar 
bų leidimu, nepajėgs suskubti. 
Džiaugiamės pamatę, kad tie 
pesimistų abejojimai buvo be 
pagrindo. Naujasis “Mūsų Lie
tuvos” tomas įgriuvo į mūsų 
knygų lentynas visu savo jau
čio svoriu ir nepavėlavęs, ir ne- 
suplonėjęs, ir ne mažiau puoš
nus, o turinio įvairumu netgi į- 
domcsnis už kitus tomus. Tai 
suprantBma, juo giliau į mišką 
—juo daugiau ir įvairesnių me

džių užtinkama. Be to, autorius 
tolemesniem tomam gauna dau
giau patyrimo geriau medžia
gą sudoroti, O energijos ir iš
tvermės iš jo nė su krūku ne- 
iškabiusi. Lygiai ir leidėjo jokie 
sunkumai ir rūpesčiai nepailsi
na. Verčia jiedu didžiulius to
mus lyg žemkasė, triuškindama 
visas kliūtis, nuversdama kal
nus sunkumų.

Šis tomas prasideda Latvijos 
pasienyj, o baigiasi prie Ukrai
nos. Taijp, nė grūdeliu, tai saky
damas, nepadauginu. Jo pirmo
joj daly (7-112) aprašyta Šiau
lių aps. rytinė dalis, antrojoj 
(115-658) — Sūduva, o trečio- 
joj <659-709) daly duodama vie 
tovės į pietryčius nuo Augusta
vo aps. ir istoriškai apžvelgia
mas, anot autoriaus, “Lietuviš
kas palikimas į pietus ir į ry
tus nuo etnografinės Lietuvos 
ribų”, kuris apima ne tik Balt- 
vyžių girią, bet ir Balstogę, ir 
Lietuvos Brastą, ir Naugardu
ko aps. Taigi nuo Latvijos ligi 
Ukrdnos!

Knyga pradedama glaudžiu 
Šiaulių apskrities istoriniu apra 
šymu, o po jo eina platus, vis-

«

Šiame numery:

Šviesos ir prietemos.
Nuo Latvijos ligi Ukrainos.
Andren IVyeth kūryba.
“Gražinos” spektakliams praė
jus
Pasakų židinio pėdsakais. 
Lituanistikos Instituto suvažia
vimas.
Trijų dailininkų paroda.
Kanados lietuvių leidinys 
angliškai.
Kas atsitiko Vaivoras saloje? 
Knyga apie dviveidišką sambūvį. 
Kultūrinė kronika.
Moterų gyvenimas.

ANTANAS BENDORIUS

pusiškas Šiaulių miesto aprašas 
su 20 foografijų ir miesto bei 
jo apylinkių žemėlapiu. V’enoj 
iš tų fotografijų matyti pas
kutiniojo karo metu sunaikinti 
Šiauliai su jų didžiosios įžymy
bės — šv. Petro ir Povilo baž
nyčios griuvėsiais; keliose kito
se matome atstatytą miesto da
lį Būdinga sovietinei “kultūrai” 
paliudyti yra 23 psl. Salduvės 
piliakalnio fotografija, rodanti 
kaip tą garsų mūsų krašto ar
cheologinį paminklą apgadino au 
toinobiiistai, pravedę per jį len
ktynių kelią. Toliau, Jurgaičių 
Kryžių kalno apraše autorius 
užsimena, kad bolševikai visus 
ant to piliakalnio buvusius kry
žius nugriovę. Girdėjau iš as
mens, buvojusio ilgesnį laiką 
Lietuvoje praėjusią vasarą ir 
tikrai patyrusio, kad tie kryžiai 
buvo sunaikinti vieną naktį juos 
uždegus. Nereikėjo jų nė vers
ti, nė griauti, nes bubami tan
kiai sustatyti ir sausi, vėjui pu
čiant, supleškėjo kaip žvakės. 
Knygoje įdėtos dvi tų kryžių 
geros fotografijos.

Gaila, kad Ginkūnams skirti 
tik du trumpi sakinėliai. Juk tai 
buvo daug mūsų žemės ūkio kul 
turai nusipelniusio ir žymaus 
kooperatininko Jono Fledžins- 
kio rezidencija ir buvęs pavyz
dingas ūkis. Ten užaugo ir jo 
vaikai — žinomoji dailininkė A- 
leksandra Kašubienė ir sūnus 
muzikas virtuozas.

Maža pastabėlė: pro Guberni
ją pravestas ne plentas į Joniš
kį, bet geležinkelis. Pasigenda
me toje vietoje ir Maisto fabri
ko, kuris ten yra žymiausia pra
monės įmonė.

Plačiai ir įdomiai aprašyti 

Liškiuvos pilies bokšto liekanos. (Iš Br. Kviklio “Mūsų Lietuvos” 
III tomo).

Gruzdžiai su jų apylinkėmis, iš 
kurių ypačiai pažymėtini Lau- 
mikiai, Tyrelis ir Šiupyliai. Šių 
vietų aprašus davė Vytas V. Vi- 
rsnvs. Gruzdžių miestelio apra
šą puošia net 13 iliustracijų, ku 
rių viena yra didelė fotografi
ja is lėktuvo. Išsamų Žagarės 
aprašą paruošti talkino žagarie- 
tis, žvmusis skautų veikėjas Ka 
zys Palčiauskas. Ir Žagarė pui
kiai iliustruota, tik jos garsaus 
parko 63 ha didumo, vieno iš 
didžiausių Lietuvoje nuotrauka 
netikusi. Tačiau šią kaltę aš sau 
prisiimu, nes autoriui nepasiū
liau savos geros nuotraukos, iš 
kurios matyti to parko angliš
kas stilius. Skaisgirio apraše į- 
dėta būdinga Trumpaičių kaimo 
koplytėlė ir šulinys su svirtimi. 
Nuo savęs noriu pridurti, kad 
tame kaime gimė ir užaugo žy
mus patriotas, kultūrininkas ii 
visuomenininkas Pranas Narvy 
dus — senas bruklynietis, pas
kelbęs spaudoje įdomių, gražiai 
parašytų atsiminimų apie savo 
gimtąjį kraštą.

V urna su žvirbliu stato 
bažnyčią

Tai. žinoma, liaudies humo
ras, bet jis turi ir savo istori
ją, atpasakotą Šakynos apraše. 
Trumpai sakant buvo itaip. 
XVIII a. pabaigoje Šakynos kle
bonas kun. Varanavičius, žmo
nių atmintyje ligi šiol išlikęs 
Varnos vardu, buvo didelis stip
ruolis. Jis pasiryžo pats pasta
tyti savo rankomis naują mū
ro bažnyčią. Pasikvietęs vargo
nininku kitą milžiną, pavarde 
Žvirblis, ėmėsi da~bo. JiMu rin
ko nuo laukų didelius akmenis, 
juos skaldė ir iš jų murino sie
nas. Parapiečiai nesipuolė jiems 
padėti. Netgi šaipydavosi: “pa
matysime, kokią bažnyčia pas-

tatys ta varna su žvirbliu”. Ir 
pastatė, bet sienos išėjo kreivo
kos. Iš įdėtos knygoje jos nuo
traukos matyti, kad bažnyčia y- 
ra monumentali, bet grubiai iš
mūryta. Skaisgirio bažnyčia, su 
Šakynos palyginus, atrodo tik
ras architektūros deimančiukas
Žagarės vyšnias sunaikino kol
chozuose išbadėję strazdai.

Plačiai žinomos ir toli už Lie
tuvos sienų žagarinės vyšnios, 
kurios nuo senesnių laikų papli
tusios Žagarės apylinkėse. Jų 
derlių 1935-36 metais sunaikino 
iš svetur atskridę strazdų bū
riai. Ornitologai išaiškino, kad 
tai padarė Karelijos paukščiai. 
Anksčiau jie skrisdavę pasivai
šinti į Ukrainos vynuogynus, 
bet ten įvedus kolchozinę siste
mą ir derliui sunykus, jie pasi
rinko Žagarės vyšnias... Žeime
lio apraše atpasakotas tragiš
kas tos vietos evangelikų para
pijos klebono kun. Leijerio liki
mas ir jo didvyriškos pastangos 
apginti bažnyčią, bet pasigen
dame nors trumpai suminėto 
ten 1930 m. paslaptingo veter. 
gydytojo K. Avižienio žuvimo, 

i sukėlusio visoj Lietuvoj didelę 
į sensaciją ir plačiai pagarsėjusią 
I teismų bylą.

šiurpilio apylinkė-.,; ■> Vaizdo-, Ciso kalno link 1964 metais. (Iš Br 
i Kviklio “Mūsų Lietuvos” III tomo).

Proletaras — pirmoji 
bolševikų auka.

Pašvitiniui skirtame straps- 
nyje aprašomos tos vietos sava- 
norių-milicininkų kautynės 19 
19 m. sausio 16 d. su latviais 
raudonarmiečiais Rinkūnų dva
re, kurių metu žuvo vargingo 
žemdirbio sūnus Aleksandras 
Vainauskas. Autorius teigia, 
kad Vainauskas, o ne Lukšys, 
yra pirmoji mūsų tautos auka 
dėl nepriklausomybės. Pasiro
do, kad Vainauskas net ligi 19 
35 m. buvo visai užmirštas, ne
buvo net įtrauktas į savanorių 
sąrašą. Tik vėliau apsižiūrėta, 
jo portretas iškabintas Karo mu 
ziejuj. Pašvitinio visuomenė 
jam pastatė puikų paminklą, ku 
rio pašventinimo iškilmių foto
grafija įdėta viename puslapyje 
su žuvusiojo paveikslu.

Išsamus Radviliškio aprašas 
papildytas 15 rinktinių fotogra
fijų, kurių viena — barokinio 
malūno — per neapsižiūrėjimą 
pateko iš Baisogalos. Tačiau yra 
(90 psl.) ir to pagarsėjusio kau
tynių metu su bermontininkais 
malūno nuotrauka. Jis be spar
nų, apšepęs, apleistas, o turėtų 
būti apsaugotas kaip istorinis 
daiktas.

Skulptorius iš gandralizdžio.
Labai įdomus yra Nirtaičių 

kaimo (Šiaulėnų apyl.) kapinė
lių aprašas. Tai vienintelės vi
soj Lietuvoj kapinės, kurias iš
puošė akmens skulptūromis be
mokslis skulptorius Juozas Ged
minu. Iš tikrųjų, tas Gedminis 
buvo nepaprastas žmogus, pasi
žymėjo dideliu išradingumu ir 
pamėgimu iš akmens daryti vi
sokias figūras, grybus, žalčius, 
didžiules širdis ir kt. dalykus. 
Būdamas jaunas, jis mėgdavęs 
miegoti gandralizdyje. Jo darbų 
trys nuotraukos įdėtos “Mūsų 
Lietuvos” 103-104 psl. Viena jų 
vaizduoja jo paties antkapį su 
pramatyta 1912 m. mirimo da-

ŠVIESOS IR
Arti 7,000 žmonių dviejuose 

operos “Gražinos” spektak
liuose mūsų muzikiniame gy
venime yra kažkas nepapras
to. Šitai pastebėjo ir amerikie
čiai bei šiaip kitataučiai, pra
ėjusio įvykio dalyviai. Žinoma, 
jiems imponavo ir pats sceni
nis “Gražinos” apipavidalini
mas, muzikinis ir vokalinis jos 
rūbas, bet nemažiau imponavo 
ir lietuviškosios publikos ant
plūdis. Iš to fakto ir svetimie
siems ir mums patiems gaiejo 
susidaryti įspūdis, kad esame 
labai gyvo muzikinio gyveni
mo bendruomenė, kurios užuo
vėjoje gali tarpti gili muziki
nė kultūra, skambėti dėmesio 
verti koncertai, augti nauji 
kompozitoriai.

Ar iš tikrųjų jau taip ir 
yra? Gražininio ūpo pakilime 
yra gera proga susimąstyti ir 
dėl klaustukinių problemų. Juo 
labiau, kad ne vienu atveju 
patyrėme, jog esame linkę ku
riam nors dalykui užsidegti 
visa širdimi ir karštai, tačiau 
daugiau ar mažiau tik vienkar- 
tiškai. Mūsų kultūrinio gyve
nimo kreivė tada staiga paky
la j kone svaiginančias aukš
tumas, bet po to vėl staiga 
krinta žemyn į toli gražu ne
pakankamą jos lygį. Šitai sa
kydami. turime galvoje ne to 
ar kito kultūrinio fakto kūrė
jus: rašytojus, muzikus, daili
ninkus bei techniškuosius Įvy
kio organizatorius, bet skaity
tojus, klausytojus, žiūrovus, 
žodžiu — kultūrinio fakto pri
ėmėjus — publiką. Pasirodo, 
kad šventiškos publikos mums 
netrūksta. Tik ji spraktelia pa
kilia nuotaika kaip užbrauktas 
degtukas, užsiliepsnoja kaitriu 
laužu, o po to vėl užstoja ilga 
ir nejauki prietema.

ta, bet mirtis pavėlavo vienerius 
metus.

Rekyvos dvaro aprašymas su 
jo sena ir nepaprasta istorija 
yra labai įdomus ir papuoštas

Bronius Kviklys, parengęs ir ati- 
! davęs skaitytojams jau tris tomus 
į “Mūsų Lietuvos”.

PRIETEMOS
O muzikine prasme prietema 

vadiname tokią situaciją, kada 
po akinančių šventimų šviesų 
įprastinėje savaitgalių tėkmėje 
vykstantys savų solistų reči
taliai publikos antplūdžio toli 
gražu nesusilaukia, kada inst
rumentalistų koncertai praeina 
tuštokose salėse, kada pačios 
geriausios plokštelės yra ma
žiausiai perkamos, pasitenki
nant tik šlagerinčniis. Tuo ne
norime pastarąsias nuveitinti, 
o tik pabrėžti, Kad muzikinei 
kultūrai ugdyti vienų jų nepa
kanka. Muzikinio gyvenimo 
prietema yra ir tai, kai daž
nam kasmetinis mūsų operos 
spektaklis yra vienut vieninte
lė proga akis akiu susidurti su 
muzika. Prietema ir tai. kad 
mes, turėdami gražias progas, 
nelankome Amerikos didmies
čiuose pirmaeilių simfoninių 
koncertų, praleidžiame progas 
išgirsti geriausius pasaulio vo
kalistus. nesekame patys savo 
ausimi dabartinės muzikos rai
dos. o po to skundžiamės, kad 
Lapinskas mums nenupranta
mas.

Žinoma, muzikinio gyvenimo 
lygiui išlaikyti, o tuo pačiu ir 
palankiai kūrybiniai nuotaikai 
sudaryti daug gelbsti ir koks 
nors kasmetinis, Šventinis po
lėkis bei užmojis. Tačiau ne
mažiau būtinas ir nuolatinis, 
sakytume, kasdieninis muziki
nio poreikio jutimas. Ii tik ta
da, kai gera plokštelių muzika 
kiekvienam iš mūsų taps kas
dienine, o savaitgaliais ir kon
certine būtinybe, galėsime sa
kyti, kad mūsų visuomenė yra 
muzikine prasme giliai išpru
susi, traukianti ne tik kitatau
čio akį. bet ir palanki savųjų 
šios srities talentų brendimui.

k. br.

grakščiu Buračo piešiniu, bet 
Rekyvos ežero skyriuje įsime
tęs kažkoks nesusipratimas. Ne 
gali ežero vandens paviršius vie 
name jo gale būti keliais met
rais žemesnis, kaip kitame ga- 

į le. Ir Tyruliams (naujai gyven
vietei to paties vardo durpyno 
saloje) netinka miesto vardas, 
nes jame dar tik apie 1000 gy
ventojų, nors iš įdėtos fotogra
fijos jis panašus į tokį. Kadan
gi per 20 metų tikimasi visą tą 
durpyną baigti eksploatuoti, tai 
atrodo, kad tas “miestas” gali 
išnykti.

Sūduvos padangėj — jotvingių 
žemėj.

Sūduvai Br. Kviklio III tome 
Į tenka dramblio dalis — lygiai 
i 560 puslapių ir 663 fotografi- 
j nės iliustracijos, neskaitant že- 
į mėlapėlių ir planų. Pradžioje au 
Į torius duoda bendrą visos Sū- 
; duvos geografinę-istorinę apž- 
į valgą. Jai skirta 28 puslapiai 
i su 8 žemėlapėliais ir keliolika ki
tų iliustracijų. Čia ypačiai įdo- 

j mus skyrius apie jotvingių prie
šistorinę senovę , apie kurią 
daug sužinota iš archeologinių 
tyrinėjimų, pradėtų po II pašau 
linio karo. Lenkai (ir tarptau
tinės archeologinės ekspedici
jos vienas iš organizatorių šve
das Knut-Olof Falk) paskelbė

(Nukelta į 2 psl.)
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TREČIOSIOS TAl'TINIU ŠOKIU 
SVEKTĖS REIKALU

BRONIUS JONUŠAS NEUŽMIRŠKIME, KAD PATYS NEBŪTUME UŽMIRŠTI

Praeitų metų rugpiūčio 11 d. 
“Drauge” buvo paskelbtas L. 
Sagio straipsnis “Trečiosios tau
tinių šokių šventės belaukiant”. 
Straipsnio autorius Liudas Sa- 
gys mums visiems žinomas kaip 
puikus tautinio šokio meistras. 
Jis savo straipsnyje iškelia pa
čius svarbiausius Tautinei šo
kių šventei pasiruošimo uždavi
nius, aptardamas tiek meninę, 
tiek administracinę sritis. Ragi
na nedelsiant pradėti šj darbą, 
kad po šventės tektų mažiau 
aimanuoti.

Nuo rugpiūčio mėn. jau pra
ėjo daug laiko, tačiau apie bū
simos Tautinių šokių šventės 
pasiruošimą iš spaudos mažai 
ką tesužinojome. Kadangi j tą 
straipsnį iki šiol, atrodo, nie
kas neatsiliepė, tebūnie man 
leista pareikšti keletą minčių 
tuo pačiu Tautinių šokių šven
tės reikalu.

Pirmojoje tautinių šokių šven
tėje Chicagoje man teko paruoš
ti šokių muziką ir vadovauti 
pučiamųjų orkestrui šventėje. 
Kai šį įsipareigojimą priėmiau, 
laiko iki šokių šventės bebuvo 
likę apie 9 savaitės. Kadangi 
tuomet ir fabrike dirbau, tai lai
ko paruošai buvo likę labai ne
daug. Todėl šokių muziką teko 
aranžiruoti bei instrumentuoti 
paskubomis, užtat kai kurių šo
kių instrumentacija nebuvo rei
kiamai išbaigta. Tačiau nusi
skundimų dėl orkestro, rodos, 
nebuvo. Visuomenė, o taipgi ir 
spauda, bei muzikos kritika at
siliepė teigiamai.

Ruošiant Antrąją taut. šokių 
šventę, taipgi buvau pakviestas 
pasitarti muzikos bei orkestro 
reikalu. Tarp kitko, man buvo 
paaiškinta, kad II-ji tautinių 
šokių šventė įvyks toje pačioje 
halėje, kaip ir pirmoji. Esą vis
kas daroma, kad ši II-ji taut. 
šokių šventė būtų įspūdingesnė, 
už pirmąją, todėl siūloma jai 
net simfoninis orkestras. Buvau 
klausiamas, kokia mano nuo
monė šiuo reikalu? Pasisakiau 
už pučiamųjų orkestrą, pažymė
damas, kad, atsižvelgiant į esa
mas sąlygas, geresnio pakaita
lo tam reikalui, bent tuo tarpu, 
nenumatau. Nurodžiau, kad sim 
foniniam orkestrui reikalinga 
atitinkama vieta bei sąlygos. 
Svarbiausia — publikos tyla, 
kas simfoniniam orkestrui bū
tina, nes priešingu atveju toje 
milžiniškoje halėje, publikos ir 
šokėjų masėje, jo sąskambis 
dings; nebus girdėti aiškaus rit-

Šiame numery:

• Neužmirškime, kad patys nebū
tume užmiršti.

• Trečiosios tautinių šokių šven
tės reikalu.

• Dar apie Eglės pasaką.
• Penki šimtai legendų.
• Pokalbis su Vince Jonuškaite.
• O. V. Milašiui atminti.
• Jonas Riteris — lietuvių ir lat

vių vienybės pradininkas.
• Naują Lietuvos istorijos vadovė

lį sutinkant.
• J. Pautieniaus paroda.
• Mokytojų studijų savaitė.
• JAV tautinės literatūros beieš

kant.
• Spygliai ir dygliai.

mo, kas šokiui .labai svarbu, ir 
todėl šokėjams bus sunku šok
ti. Siūliau pučiamųjų orkestrą. 
Bet Tautinių šokių šventės ren
gėjai kažkodėl nepaklausė mano 
patarimo, pasiliko prie simfo
ninio orkestro.

Buvau ir stebėjau II-ją taut. 
šokių šventę. Įsitikinau, jog ma
no nuomonė buvo teisinga, t. y 
— kad simfoninis orkestras to
je milžiniškoje patalpoje netin
ka, nes jo garsas dings. Taip ir 
buvo. Tą patvirtino ir spaudos 
atsiliepimai po šventės, užpilda
mi "šalto dušo” rengėjams. Tai 
turėtų būti pamoka tautinių šo
kių švenčių rengėjams.

Dar turiu pridurti. Neseniai 
nusipirkau tautinių šokių plokš
telę, įgrotą Stuttgarto simfoni
nio orkestro, D. Lapinskui di
riguojant, išleistą JAV LB Kul
tūros fondo. Berods, tie patys 
tautiniai šokiai, J. Zdaniaus pa
ruošti, kuriuos girdėjome gro
jant simfoniniu orkestru II-je 
taut. šokių šventėje. Šokiai pa
ruošti gerai. Taipgi gerai įgro
ti; jei neskaityti: fleitisto — Pi- 
ccolo Fl. — poros frazių, ne vi
sai švariai atliktų, ir solisto — 
anglų ragu “Sadutėje”, kur sa
vaime norėjosi švaresnės into
nacijos. Bet. tai tik smulkmena. 
Apskritai, ši plokštelė, tiek savo 
išorine išvaizda (viršelis dail. 
A. Kurausko), tiek muzikiniu 
atžvilgiu, puiki. Nors ji daugiau 
tinka pasiklausyti negu šokti, 
'bet tai jos vertės nemažina, o 
atvirkščiai. Todėl graži ir kaip 

J dovana ne tik saviems, bet negė
da ją padovanoti ir svetimtau
čiui. Tačiau ir šios plokštelės 
įgrojimas parodo, kad simfoni
niam orkestrui groti reikalinga 
visiška tyla ir kitos sąlygos.

Pradžioje minėto straipsnio 
autorius pažymi, kad šioje Tau
tinių šokių šventėje, be orkest
ro dar turėtų būti įvestas ir cho
ras tautiniams žaidimams tal
kinti daina. Gražus sumanymas. 
Siūlyčiau ne tik tautiniams žai
dimams (jei tokie bus atlikti), 
bet ir tautiniams kai kuriems 
šokiams kartu su orkestru, šis 
sumanymas mano paties jau bu
vo praktikuojamas Lietuvoje.

Kai 1937 m. Kaune įvyko jau
nalietuvių (ar tik ne dešimtme
čio jubiliejinė) didelė šventė, jo- 

' je dalyvavo ir mano vadovau
jamas orkestras. Turėjau užsa
kymą paruošti orkestrui tauti

nių šokių muziką ir sukompo
nuoti Jaunalietuvių šventės spe
cialų Parado maršą. Kai šven
tės rengėjai atsiuntė tautinių 
šokių (orkestracijų paruošimui) 
reikalingas gaidas, tarp jų ra
dau “kalvelį” su tekstu, kurį 
galima ir dainuoti (J. Švedo 
aranžimentas). Sumaniau pada
ryti muz. J. Švedui netikėtumą 
(mat, žinojau, kad jis tos šven
tės parade dalyvaus su savo 
vadovaujamu Jaunalietuvių s- 
gos orkestru). Iš savo vadovau
jamo orkestro sudariau apie 30 
vyrų chorą, o iš likusių — or
kestro akompanimentą (viso 
ork. sąstatas buvo daugiau kaip 
50 muzikantų). Kai per repeti
ciją P. Vileišio aikštėje, šokant 
kalvelį, orkestras pasirodė ir su 
daina, pačių šokėjų plojimas or
kestrui nuaidėjo per visą aikštę.

bangos Antrojoje lietuvių tautinių šokių šve ntėje 1963'metais.

O šventės vadovams ir pačiam 
muz. Švedui buvo netikėtai ma
loni staigmena. Pačioje šventė
je, tarp kitų tautinių šokių kal
velis praėjo su išskirtiniu pasi
sekimu, teko jį net pakartoti. 
Vėliau Palangoje, kur kasmet 
įvykdavo jaunimo organizacijų 
stovyklos ar sąskrydžiai, oūda- 
vo ruošiami ir vieši pasirodymai 
su menine programos dalimi. 
Jei programoje būdavo ir tau
tiniai šokiai, kalvelis tapo būti
nu. Jį mano vadovaujamas or
kestras atlikdavo su daina. Šo
kėjams ir žiūrovams tai labai 
patikdavo. Todėl ir šioje busi
mojoje tautinių šokių šventėje, 
jeigu kai kurie tautiniai šokiai 
bus palydimi dar ir orkestro ir 
choro daina, jie padarys malo
naus įspūdžio.

Straipsnio autorius, beminėda
mas šventės muziką, taip išsi ■ 
reiškia: “Neatskiriamas šokio 
elementas yra muzika. Ji išryš
kina patį šokį, duoda jam spal
vą, tempą. Geras orkestras — 
pusė šokimo”. Trumpai, bet 
daug pasakyta. Muzika ir or
kestras — du skirtingi dalykai. 
Apie kiekvieną jų tektų pasisa
kyti atskirai. Bet norėdamas 
trumpinti šias savo mintis, ban
dysiu temą sujungti į vieną (bū
tent, orkestrą) ir trumpai pa-

į sisakyti, ką turėtų duoti šokiui 
i geras orkestras.

Aiškų ritmą, suprantamą šo
kio melodiją ir gerą tempą ga
li duoti muzikalesnis, pusėtinai 
valdantis instrumentą akordeo
nistas. Bet to neužtenka. Iš or
kestro reikalautina kur kas dau
giau: orkestras turi lengvinti 

1 patį šokimą, paryškinti šokio 
j figūrų judesių veiksmus, iškelti 
šokio būdingesnes vietas. Kaip 
pavyzdį nurodysiu, tur būt, vi- 

Isiems žinomą šokį — rugučius. 
Tame šokyje, pačioje pradžioje, 
vaizduojama, kaip vyrai “dal
gėmis kerta rugius”. Tuo mo
mentu moterys padaro apsisu
kimą ir “surenka rugius”. Ka
dangi (kaip visi žinome) dalgio 
kirtis duoda ir garsą, o šokėjas 
(tuščių rankų mostais) garso 
neiššaukia, tad čia šokėjui turi 
talkinti orkestras, nes atitinka
mų instrumentų pagalba šitai 
visai nesunku padaryti. O jeigu 
iš orkestro to nesigirdi, reiškia 
— savo uždavinio pilnai jis ne
atlieka. Panašių pavyzdžių ga
lima rasti beveik kiekviename 
tautiniame šokyje. Todėl orkest
ro pagrindinis uždavinys ir yra 
talkinti šokėjui išryškinti to
kias vietas ir orkestro ritminiu 
lankstumu, spalvinga instru
mentacija lengvinti jo žingsnius, 
judesius kiekviename šokyje.

Rateliu dinamika Chicagos Amfiteatre Antrojoje tautinių šokių šventėje. Nuotrauka Jono Garlos

Kartais orkestro grojamas 
tautinis šokis, jo klausantis, la
bai gražiai skamba, o tačiau jis 
gali būti netinkamas, nežiūrint, 
kad jo melodija ir tempas būtų 
teisingi. Tokia muzika, jeigu jos 
instrumentacija nėra pilnai pri
taikinta šokio judesiams, užuot 
palengvinus šokimą, tik dau
giau jį apsunkina, pančioja šo
kėją, nes įvairios variacijos, o 
kartais net ir labai gražių spal
vų per ryškūs “papuošalai” nu
stelbia pagrindinę melodiją, ir 
mažiau muzikalus šokėjas išsi
muša iš takto (nebesusigaudo), 
pasimeta (jam daug lengviau 
šokti prie akordeono). Nebent 
visi šokėjai šventėn suvažiuotų 
tokie, kaip, pvz. niujorkiškis 
Vyt. Strolia, kuriam orkestro 
išradingumas (jei taip galima 
išsireikšti) būtų tik malonumas. 
Jis vis tiek šokį “išpiltų” su to
kiu pat lengvumu, lyg, rodos, 
jo kojos žemės visai nesiektų. 
Bet čia pat tenka pastebėti, kad 
ijis ne tik puikus šokėjas, bet 
ir geras muzikas. O kokių muzi
kalumų šventės šokėjų daugu
ma? Be to, mūsų sąlygose, te
turint tik vieną repeticiją su or
kestru, šokėjui, ypač kuris pir
mą sykį prie orkestro, įvąirių 
instrumentų sąskambiai jam ir 
taip jau dalinai trukdo. O ta'p-
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Vienas didžiausių mūsų bu
vimo laisvajame pasauly už
davinių, ypač kultūriniame sek
toriuje, yra padaryti tai, kas 
šiuo metu neįmanoma ir nelei
džiama pasilikusiems okupuo
toje tėvynėje. Pavergtoje Lie
tuvoje draudžiamieji polėkiai, 
bet įvykdyti laisvųjų lietuvių 
svetimose padangėse, yra pats 
reikšmingiausias mūsų indėlis 
į bendrąjį lietuvių tautos kul
tūrinį aruodą, kurin kada nors 
bus sutelkta visa, kas tik ver
tingo ir išliekančio bus mūsų 
čia įkūnyta.

Iš tokių labiausiai branginti
nų, ne vienadienių, net ir laiko 
danties nebijančių atsiekimų 
yra laisvųjų lietuvių rūpesčiu 
jau pasirodę leidiniai, kuriems 
išvysti dienos šviesą tėvynėje 
šiuo metu nei sąlygų, nei jokių 
galimybių nėra. Čia turime gal
voje tiesiog neįsivaizduojamos 
reikšmės turintį 35 tomų Lie
tuvių Enciklopedijos išleidimą, 
Br. Kviklio “Mūsų Lietuvos” 
keturtomį ir visą eilę kitų 
mokslinio ir politinio pobūdžio 
knygų, išleistų lietuvių ir ang
lų kalba, liečiančių mūsų tau
tos kultūrines bei politines as
piracijas.

Tačiau net viso pasaulio po
litinei ir kultūrinei situacijai 
kintant, labiausiai amžinos pa
siliks vertingiausios mūsų gro
žinės literatūors knygos, ypač 
okupanto visumoj bijomi at
skleisti didieji mūsų klasikai, 
to ar kito laikotarpio bei lite
ratūrinės krypties būdingiau
sieji rašytojai, ypač mirusieji 
rašytojai, kurių kūrybinį pali
kimą surinkti ir išleisti pilnų 
raštų komplektais yra pati bū
tiniausia ir neatidėliotina lais
vųjų pasau’io lietuvių pareiga.

Negalėtume pasakyti, kad 
lig šiol šita prasme nieko nebu
vo padaryta. Užtenka tik pri
siminti J. Kapočiaus išleistą 
visą Vinco Krėvės kūrybą še
šiuose didžiuliuose tomuose, 
prel. Pr. Juro apmokėtą Jur
gio Baltrušaičio visos jo lietu
viškos poezijos tomą, dr. Albi
no Šmulkščio kaštu išleistą Vy
tauto Mačernio kūrybą ir kt. 
O štai dabar jau pasirodė ir 
Santaros - Šviesos leidžiama 
Antano Škėmos raštų tritomio 
pirmoji knyga. Visa tai buvo 
atsiekta beveik be išimties tik 
asmeniškuoju t< ar kito litera
tūros bičiulio rūpesčiu, to ar 
kito pasiturinčio draugo auka, 
to ar kito visuomeninio ar pa
saulėžiūrinio sambūrio, kuriam 
priklausė jau miręs rašytojas, 
bendraminčių susibaudimu.

Šitokios padėties konsta
tavimas mus ir džiugina, bet 
tam tikra prasme ir nuliūdi
na. Juk visa, kas suminėta, iš
leista tik pavienių žmonių ir 
negausių bičiuliškų ratelių dė
ka. Ir labai gerai padaryta. 
Tačiau kyla grėsmingas klau
simas: kas išleis raštus pirma- 
"ilių mūsų rašytojų, kurie nei 
turtingų draugų neturėjo, nei 
priklausė kuriam politiniam ar 
pasaulėžiūriniam sambūriui, pa 
sitenkindami tik grynai litera
tūriniu poeto ar beletristo pa
su, vien tik plunksnai savo kū
rybines jėgas pašvęsdami.

Tegu būna tad čia suminėta 
ir keletas konkrečių pavyzdžių 
problemos iliustracijai. Prieš 15 
metų Prancūzijoje mirė vienas 
iš mūsų moderniosios literatū
ros pradininkų, impresionisti
nės krypties meisteris Jurgis 
Savickis. Tačiau kur jo litera
tūrinis palikimas, kur jo pilnas 
raštų rinkinys? Ar kas rūpino
si tuo per keliolika metų? 
Prieš aštuonerius metus Švedi
joje mirė taipgi vienas iš mū
sų naujosios literatūros klasi
kų Ignas Šeinius. Kur jo juo
du ant balto literatūrinis pali
kimas savajai tautai? Ar kas 
bent kiek lig šiol rūpinosi visų 
jo raštų išleidimu? Šiemet mi
nime taipgi 90 metų sukaktį 
nuo prancūziškai rašiusio di
džiojo poeto lietuvio O. V. Mi
lašiaus gimimo. Ar kam nors 
atėjo į galvą pasirūpinti jc’.gu 
jau ne pilnu jo raštų vertimu 
į lietuvių kalbą, tai bent išlei
dimu tų, kurie įvairiomis pro
gomis buvo lietuvių kalvon iš
versti ir šen bei ten paskelbti? 
Gi visi šie trys rašytojai buvo 
ne vien tik plunksnos žmonės, 
bet ir diplomatai, atstovavę 
Lietuvą ir gynę jos reikalus 
pasauliniuose forumuose. Ta
čiau, matyt, visi jie nei turtin
gų draugų, nei sambūrinio už
nugario neturėjo, kad niekas 
dėl jų kūrybinio palikimo lig 
šiol nei piršto nepajudina. Ar
ba vėl tik prieš kelerius metus 
mirusio Fausto Kiršos atvejis. 
Kas išleis bent keliais tomais 
visą jo gausią poeziją, prijun
giant prie jos ir dar niekur 
neskelbtą poeto rankraštinį pa
likimą?

Visi čia suminėtieji rašyto
jai iš sukaupto kūrybinio lo
bio į kapą nieko nenusinešė, 
o taipgi niekam jo kuriam nors 
asmeniui testamentu nepaliko. 
Viską paliko savai tautai ir sa
vai lietuviškajai bendruomenei. 
Ir būtų daugiau negu skaudu, 
kad laisvoji tautos šaka, kad 
lietuviškoji bendruomenė, kad 
mes visi šių rašytojų palikimo 
atžvilgiu būtume kurti ir akli.

Tad kas konkrečiai daryti
na? Manytume, kad į šių mi
rusių mūsų rašytojų pimų kū
rybos komplektų išleidimą tu
rėtų dėmesį atkreipti bendri
nės mūsų visuomenės organi
zacijos, nes privačios iniciaty
vos gali ir neatsirasti. Pi i yi • 
ne prasme tvirtą ir palankų 
sprendimą čia turėtų padaryti 
ir mūsų fondai, pirmoj eilėj 
Lietuvių fondas. Šiam pastara
jam jau būtų pats laikas gal
voti apie žymesnių ii- stambes
nių pėdsakų išmynimą, o ne 
vien tik apie kasmetinį išsi
barstymą smulkiais trupinė
liais.

Žodžiu, pirmaeilių mūsų ra
šytojų, drauge su mumis nešu
sių svetimų pasviečių nedalią 
ir jau išėjusių amžinybėn, lite
ratūrinio žodžio išsaugojimas 
ir jo išleidimas likimo yra 
atiduotas į mūsų pačių. į lais
vojo pasaulio lietuvių visuome
nės rankas. Ir šito negalime 
užmiršti, jei norime, kad pa
tys tautos nebūtume užmušti

k. br.

-J
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NUO „METMENŲ” IKI 
„ATEITIES”

Už ko labiausiai užkliūta, žurnalų puslapius vartant

T. J. KUBILIUS

DVASIOS KULTŪRA IR 
DIKTATŪRA

Didėjanti civilizacija mus pra-| 
deda spausti vis labiau vieną j 
prie kito. Pasidarome vienas 
nuo kito priklausomi ir ekono-! 
miniai, ir socialiniai, ir kultūri
niai, ir dvasiniai. Žemės pavir
šius labai sumažėja. Ir žmogus, 
galvojantis kelis šimtus merų 
ateitin, savęs klausia: kas bus 
iš žmonijos po kelių šimtų me
tų? Kaip ji tada sutilps ant šios 
žemės paviršiaus? Nes jau ir 
šiandien žmogus, apgyvenęs dar 
gana retai žemę, jau nedaug 
beturi privatumo. Įvairios anke
tos, testai, registravimai, mo
kesčiai, elektroniniai klaustukai 
ir vizukai seka žmogų ir jį iš
rengia nuogai. Ir tai vyksta ne 
vien didesnėse įmonėse, fabri
kuose, krautuvėse ir įstaigose, 
politiniame ir diplomatiniame 
gyvenime, bet jau ir privačiame 
gyvenime žmogus nebegali ap
ginti savo privatumo. Fabrikai, 
kurie gamina įvairius elektroni
nius klausukus ir vizukus, par
duoda jų už kelis šimtus milijo
nų per metus privatiems asme
nims.

Vance Packard savo knygoje 
"Apnuoginta žmonija’’ duoda 
gan šiurpų vaizdą šios atsila
pojusios civilizacijos. Ir šita at
virumo civilizacija išplaukia ne 
iš asmeninio žmogaus polinkio 
į apsinuoginimą, bet iš ekono
minių, socialinių ir politinių rei
kalavimų. Su šituo žmogaus iš- 
rengimu vyksta lygiu žingsniu 
ir stiprus žmogaus nuasmeni
nimas, depersonalizacija. Todėl, 
nežiūrint gana gyvo idėjų pasi
keitimo, milžiniškų modernaus 
gyvenimo užuomazgų, bendra 
mūsų civilizacijos aplinka yra 
stipriai beveidė, suplokštėjusi 
iki seksualinio kulto, grynai fi
zinio budrumo ir baimės, pasi
metimo bei nuobodulio. Nuobo
dulys, baimė ir pasimetimas yra 
tiek stiprūs akstinai mūsų civi
lizacijoje, kad jie vien Vakarų 
Vokietijoje pareikalauja per vie
nerius metus tiek pat savižudy
bių (10 tūkstančių įvykdytų ir 
tiek pat bandytų), kiek visas 
Vietnamo karas iki šiolei. Nuo
bodulys, baimė ir pasimetimas 
yra bandoma gydyti įvairiais 
būdais, bet nelaimei — asmens 
sąskaiton. Nuasmenintam žmo
gui reikia mėginti suteikti kokį 
nors erzacą, kad jis galėtų gy
venti. Ir šitie erzacai yra įvai-
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lūs, piadedant nuo brutaliausių 
iki subtiliausių, naudojant pas
kutinius mokslo išradimus.

Sunku būtų surasti vieną psi
chinį vardiklį ir moralinį koefi
cientą mūsų civilizacijai, bet 
įmanoma suvokti kryptis, k.ir 
veda civilizacinis susikoncentra
vimas. žmogų, privestą prie bai
mės, pasimetimo ir nuobodulio, 
prie nuasmeninimo aklikelio, 
bandoma gydyti alkoholiu ir 
įvairiais narkotikais. Farmako
logija yra pagaminusi įvairių 
dalykų, pradedant nuo haliuci
nacinių LSD, psilocybino iki 
destruktyvinių ir adiktinių nar
kotikų. Vien tik legaliu keliu, 
per vaistines ir gydytojų recep
tais, šiandien Amerikoje yra par 
duodama jų iki dviejų bilijonų 
dozių per metus, o nelegaliu ke
liu dar daugiau. Nėra nuostabu, 
kad learizmas ir skinnerizmas 
visuose didžiuosiuose universite
tuose yra garbinamas ir prak
tikuojamas kaip nauja religija, i 
Dr. Glenn T. Seaborg pareiškė 
kartą, kad tarp didžiausių mo
derniškų išradimų yra suradi
mas galimybės, kaip kontroliuo
ti žmogaus asmenybę įvairių 
narkotikų pagalba. Fiziologas 

: dr. Jose Delgado jau skelbia 
i moksliniuose suvažiavimuose, 
kad jis savo “chemitrodais” 
greit galės keisti kiekvieno žmo
gaus asmenybę. Dr. Robert 
Heath, Tulane universiteto pro
fesorius, naudoja gan plačiai 
chemimechanines priemones gy
dymui.

Kokios išvados viso šito aki
vaizdoje? Žmogaus asmens in
dividualybė yra pažeidžiama ir 
pamažėl sunaikinama. Ir tai yra 
tik grubūs ir visiems apčiuopia
mi metodai. Yra ir daug subtiles 
nių metodų žmogų nuasmenin
ti. Įvairūs skelbimai per radiją, 
televiziją, laikraščius, laiškus, 
paraginimus šių dienų žmogų 
paskandina svetimoje įtakoje. 
Tam yra visas mokslas, kaip 
žmoguje sukelti norėjimą, ko 
jis natūraliai niekuomet nebūtų 
norėjęs.

Akivaizdoje šio moderniško 
kultūrinio verdančio katilo, žino 
gaus asmenybė turi budėti, kad 
neprarastų savąjį Aš ir kartu 
turi būti labai atvira visoms 
naujoms idėjoms, kad neati- 

I trūktų nuo pirmyn einančio gy- 
į venimo. O juk, prisipažinkime, 
I šis gimstąs naujas pasaulis su 
savo civilizacija yra vi3 dėlto 
įdomus, ir būtų nusikaltimas jo 
naujomis idėjomis nesidomėti. 
Netrūksta tad ir mūsų lietuviš
koje bendruomenėje kartais la
bai įdomių idėjų pasikeitimo.

Vienas iš dėmesio vertų

Nesemai skaičiau paskutinį 
numerį “Metmenų” — jauno- 

I sios kartos kultūros žurnalą, 
i Nėra abejonės kad “Metmenys” 
I jau šernai ieško naujų kelių ir 
naujos kultūrinės plotmės žmo
gaus veiklai ir kūrybai. Dažnai 
lyg ir nusiskundžiama, kad mū
sų kultūra atsilikusi šimtme
čiais. Čia būtų, be abejo, per
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platu leistis į bet kokius pagyri
mus ar bendro pobūdžio kritiką 
“Metmenų” užimtai linijai. Vie
nas mūsų kultūrininkų pasakė, 
kad išeivijoje tesą tik du kul
tūrinio dėmesio verti žurnalai: 
“Aidai” ir “Metmenys”. Bet pa
likime tai spręsti kultūrinin
kams, o grįžkime prie 1966 me
tų “Metmenų” 12-to numerio. 
Man labai ten buvo įdomi Alg. 
Greimo paskaita ir V. Donielos 
ateisto dialogas su J. Girniaus 
“Žmogum be Dievo”.
Alg. Greimo mitai ir ideologija

Alg. Greimas ultraišgludinto- 
je paskaitoje kalba apie mitus 
ir ideologiją. Žinoma, niekur ne
aptarus nei mitų, nei ideologi
jos sąvokų, pradeda tiesiai kal
bėti į “Paryžiaus auditoriją”: 
“Tarp žmogaus veikiančio ir 
tarp žmogaus kalbančio yra ply
šys... žmogiškosios egzistencijos 
nesusipratimų išeities taškas”. 
Nėra labai aišku, kodėl Greimas

pasirinko Paryžiaus auditoriją, 
o ne lietuvius Amerikoje, kurie 
jį buvo pasikvietę. Jau pačioje 
pradžioje savo paskaitos Grei
mas daro tikrą tour de force ir 
siūlo klausytojui tokį uždavinį, 
kurio jis ir prie geriausių norų 
atlikti negali. Bet, sakykime, 
kad jis ir galėtų tapti per kelias 
minutes rafinuotu Paryžiaus 
klausytoju, vargiai jis galėtų 
sutikti su Greimo teigimu, jog 
plyšys tarp veikiančio ir kalban
čio žmogaus yra neužpildomas. 
Šitas plyšys yra egzistencijos 
melagystė, ši melagystė gaii bū
ti gydoma tiesumu. Bet grei
čiausiai Greimas atsakytų į 
klausytojo priekaištus, kad jis 
čia nekalba apie egzistencijos 
melagystės plyšį, bet apie ply
šį, kuris pasidaro tarp veikian
čio asmens ir sąmonės, tarp 
idealo ir realybės. Tai būtų dar 

j galima priimti, bet kuomet jis 
toliau kalba apie prasmę, reikš
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mę, apie tiesą ir melą ir apie 
gerą ir blogą pasirinkimą ir kar 
tu teigia, jog nereikia ieškot' 
kriterijų prasmei ir tiesai žmo
guje, nes tai būtų tik “plepėji
mas apie žmogų”, nereikia jc 
ieškoti Dievuje, nes “Dievas yra 
tik kalbėjimas apie Dievą”, ne
reikia jo ieškoti ir istorijoje, 
nes ji yra tik mitas, tai sunku 
pasidaro Greimą sekti. “Nėra 
kriterijų atskirti gera nuo blo
go, tiesą nuo melo” — toliau 
jis tęsia. Taip pat jis aiškiai pa
sisako, kad nereikia “imti sa
vęs ir savo žodžių už tikrą pi
nigą”, “niekada teisybės negali
ma pasakyti”. Bet jei taip yra, 
kas tada lieka klausytojui ir 
pačiam paskaitininkui? Absur
diškumas? Ne. Mitas. Jeigu 
žmogus negali atsiremti į žmo
gų, į Dievą, į savo pažinimą, mi
tas yra visai geras dalykas ir, 
matyt, Paryžiuje dabar madoje

(Nukelta į 2 psl.)

Bombų ii- patrankų siaubin
gi trenksmai mūsų dėmesį nu- 
creipia į globalinius įvykius. 
Karas yra aukščiausių žmoni
jos technikinių laimėjimų nu
kreipimas naikinimui, ardymui 
viso, kas tik pakeliui užtinka
ma, ypač brangiosios vertybės 
— žmogaus gyvasties. Tiesiog 
šiurpu pagalvoti, kiek daug bi
lijoninių išteklių ir kiek daug 
jauniausių, kūrybingų gyvas
čių paaukojama karo molo
chui, kai tai būtų galima su
naudoti kūrimui kultūrinių ir 
socialinių vertybių, kurios žmo 
gų iš karo sukeltų barbariškų 
aistrų vestų į skaidrias kultū
ros aukštumas.

Jeigu mes žvelgsime į karų 
istoriją, tai pastebėsim, kad di
džiausi naikinančiųjų karų su
kėlėjai yra diktatoriai ir dikta
tūriniai režimai. Mūsų atmin
tyje tebėra giliai įsirėžę fak
tai, kaip diktatorius Hitleris, 
drauge su diktatoriumi Stali
nu sukėlė Antrąjį pasaulinį ka
rą. Mes gerai pr isimename Mu
solinio agresiją Afrikoje, Grai
kijoje. Mes gerai žinome, kad 
ir Azijoje dabar ginklai žvan
ga tik dėl raudonųjų diktato
rių kėslų, o pagaliau ir Izrae
lio - arabų karo užnugaryje 
stovi klastingoji diktatūrinė 
Maskva, ta pati, kuri laisvę už
gniaužė ir mūsų tėvų žemėje.

♦

Diktatūra duoda neribotą 
valdžią asmenims, kurių J va
šios kultūra dažnai būna labai 
skurdi. Hitleris Reichstago 
kalboje 1934 metais pasakė, 
kad Vokiečių tautos aukščiau
sias teismas per 24 valandas 
tebuvo tik jo vieno asmenyje, 
bet juk vėliau, iki pat savo ne
garbingo galo, tas diktatorius 
metų metais net visą krašto 
gyvenimą užsispyrusiai kontro
liavo, įveldamas j) Į žlugdan
čias tarptautines avantiūras. 
Rasės, klasės, valdančio as
mens ar pačios valstybės kul
tas veda visada į agresyvų fa

natizmą. Morrisonas, savo kny
goje apie Henriką Vili, cituoja 
kard. Wolsey žodžius, kad jei
gu valdovo prokuroru to no
ri, visada suras “prisiekusių” 
teisėjų, kurie paskelbs spren
dimą, jog Abelis nužudė Kai
ną, o ne Kainas Abelį Vaini
kuotas tironas vis randa patai
kūnų. kurie jo fanatiškas už
mačias pateisina ir remia.

*

Tik demokratinė laisvė, ku
ri atmeta valstybės absoliutiz
mą, yra palanki laisvam kultū
rinių vertybių kūrimui. Taik
liai dr. J. Grinius savo dra
moje “Gulbės giesmė” Žygi
manto lūpomis taria: “Bet ko
dėl valstybė turi tapti man 
Molochu, / kurs ryja tik gyvų 
žmonių aukas? / Ar aš — žmo
gus, kurs žemėj vieną kai tą / 
per amžių amžius saulę tema
tau — nesu / vertesnis už vais 
tybės skruzdėlyną, / kuris gy
vens per amžius be manęs... / 
Kodėl aš skruzdžių kupstui tu
riu aukot / ir sąžinę, ir sielą? 
Ji man vienintelė”.

♦

Ne veltui ir velionis Albert 
Camus savo kūrinyje “Mąsty
mai apie giljotiną” dūsavo, 
kad “dauguma europiečių tie
siog iki liguistumo yra išvar
ginti tos valstybės garbini o 
stabrneldybės...” Camus savo 
veikale “Maras” piktinosi la 
(valdovų) ignorancija. kuri '.a- 
riasi viską žinanti 
rinti teisę žudyti.

ir dėl to tu-

absoliut.nės 
vedančius į

Prieš tirono ir 
valstybės kultą, 
priespaudą viduje ir į pavojin
gas avantiūras užsienyje, mes 
visi turime pasisakyti už deni j- 
kratinę laisvę, kuri viena su
daro sąlygas sužydėti kultūri
nėms vertybėms. Briuselio kar
dinolas Suenens 1963 m., kal
bėdamas į Jungtines Tautės, 
pabrėžė: “Taika tarp visų tau
tų reikalauja: tiesos kaip pa
grindo, teisingumo kaip san
tykiavimo taisyklių, laisvės 
kaip atmosferos”.

Visomis jėgomis pasisaky
dami už demokratinę laisvę, 
m' s ryžtamės savas jėgas sk.-- 
ti kultūr inių vertybių ugdymu;. 
Šiuo 'arpu tai mūsų reikšmin- 
giau’las protestas prieš siiu- 
tėjimą tamsios diktatūrinės ti
ronijos. kuri atnešė vergiją 
mūsų tėvų žemei ir kuri suke
lia brolžudiškus kar us paša i- 
lyje. Kiekvienas dvasinės kul
tūros lašelis mūsų pačių asme
nyje. mūsų šeimoje, mūsų 
bendruomenėje yra lašelis g'- 
rio ir teisingumo pusėn pasil
po likiminėse svarstyklės?. 
Ypač vasaros laikas palankus 
ans’skaitymu, kultūrinių u 
rengimų lankymu, kūrybiniu 
darbu stipriau įsijungti į mū
sų tautos ir visos žmonijos už
mojį ugdyti viltingąją dvasios 
kultūrą. J. Pr.
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KULTŪROS KONGRESUI
ARTĖJANT

L. DAMBRICNAS

Kultūros kongresus kai kas 
laiko labai svarbiu įvykiu mūsų 
gyvenime. II-ojo k. k. darbų ap
žvalgininkas “Aiduose” jį pava
dino "bene pačiu svarbiausiu 
reiškiniu mūsų veikloje per pas
kutinius penkerius metus”. Bet 
būta ir priešingų nuomonių. 
Vienas kritikas “Naujienose” 
teigė, kad II k. k. “nesusigaudė 
lietuvybės problemose” ir kriti
ką. baigė klausimu: “Kada gi 
bus Pirmasis kultūros kongre
sas?” Todėl gal ne pro šalį bus 
kiek pasvarstyti klausimą, koks 
iš tikrųjų kultūros kongresas 
turėtų būti, ko iš jo galima ir 
ko negalima tikėtis, kad paskui 
nereiktų sakyti; nusivyliau kon
gresu. Nusiviliama paprastai ta
da, kai tikimasi to, ko nėra pa
grindo tikėtis. Jau esame turėję 
du k. kongresus, tad spren
džiant tokio kongreso klausimą 
apskritai, gal verta žvilgterėti 
ir į buvusius. Galbūt iš jų gali
ma šio to pasimokyti ir trečiąjį 
ruošiant.

1. Buvusių kongresų turinys
Kaip žinoma, pirmasis JAV 

ir Kanados k. k., įvykęs 1956. 
6. 30 Chicagoje, buvo palyginti 
trumpas — tetruko vieną dieną. 
Jis tenkinosi paskaitomis bei 
diskusijomis, jei neskaityti se
kančią po kongreso dieną įvy
kusios dainų šventės. Kongre
sas turėjo du plenumo posėdžius 
ir 9-ių sekcijų posėdžius (lite
ratūros, kalbos, istorijos, moks
lo, dailės, muzikos, teatro, švie
timo, akademinio jaunimo). Ple
numo posėdžiuose buvo dvi pa
skaitos; Tautinė kultūra — tau
tos išlikimo pagrindas (dr. J. 
Girniaus) ir Būdai ir priemonės 
tautinei kultūrai išlaikyti (Iz. 
Matusevič'ūtė). Abi paskaitos 
buvo pedagoginio pobūdžio. Dr. 
Girnius pabrėžė. ' kad “kultūra 
yra tasai pagrindas, kuris ati
tinkamą bendruomenę sutelkia 
į tautą”. Todėl kultūrine kūry
ba yra tautos išlikimo sąlyga. 
Tas pats ir su išeivija — ji bus 
tol gyva, kol bus kultūriškai kū
rybinga. Tai ypač svarbu, no
rint jaunesnes kartas išlaikyti 
savoje bendruomenėje, nes, 
anot Girniaus, “tik sava kultū
ra padarys mūsų vaikams savą 
ir tautą”.

Antras klausimas, kaip jau
nąją kartą įugdyti į savąją kul
tūrą. Čia dr. Girnius pabrėžė tė
vų vaidmenį, pažymėdamas 
šiandien visiems gerai žinomą

tiesą: “kokie kieno vaikai iš
augs, jie liudys, kiek jų tėvams 
rūpėjo lietuvybė”. Tą temą kon
krečiau vystė I. Matusevičiūtė, 
kalbėdamas apie šeimos, lietu
viškos mokyklos, organizacijos 
vaidmenį. Kiekviena to kongre
so sekcija pabrėžė savo srities 
aktualiuosius uždavinius.

Antrasis k. k., įvykęs 1962. 
11. 21—25 d., truko net ketu
rias dienas. Tač’au ir jo struk
tūra buvo panaši kaip ir pirmo
jo. Buvo dvi bendro pobūdžio 
paskaitos ir bene taip nat 9-iy 
sekcijų posėdžiai (literatūros, 
lituanistinių mokslų, lituanisti
nio švietimo, istorijos, spaudos, 
architektūros, muzikos, fizinio 
lavinimo ir lietuvybės parapijo
se išlaikymo). Plenumo posėdžio 
paskaitos buvo — Lietuvių kul
tūrinio veikimo gairės (dr. J. 
Gr’niaus) ir Mūsų kultūriniai 
uždaviniai ir jų vykdymas (dr. 
J. Puzino). Dr. Grinius pabrėžė, 
kad “kultūrinius darbus reikia 
tęsti ir tobulinti tiek savo pačių 
■prasmingesniam gyvemmui, tiek 
Amerikos kontinento labui, tiek 
Lietuvos laisvės rytojui". Pre
legentui, kaip europiečiui, krito 
j akis Amerikos lietuvių per di
delis sumaterialėjimas, pasiver- 
gimas daiktams, prabangai, pra
mogoms ir per mažas vertini
mas kultūrinių vertybių. Kaip ir 
Pirmo k. k. prelegentai, dr. Gri
nius stipriai akcentavo šeimos, 
mokyklos, organizacijos, para
pijos reikšmę lietuvių kultūri
niame gyvenime. Dr. Puzinas 
savo paskaitoje kalbėjo apie 
konkrečius uždavinius švietimo, 
meno, mokslo, spaudos, kultūri
nių vertybių išlaikymo, finansų 
ir kitose srityse. Kongreso me
tu dar buvo surengta dailės ir 
architektūros bei spaudos paro
da ir simfoninis koncertas.

Treč'am k. k-ui numatytos 
trys dienos (lankrič’o 24—26) 
su viena plenumo posėdy pa
skaita išeivijos šimtmečiui pa
minėti ir bent 10 sekcijų posė
džių. Bendriausio pobūdžio sek
cijos bus turbūt “Kultūrinio gy
venimo sėkmės ir nesėkmės” ir 
“Lituanistinis švietimas”. Jose 
bus turbūt svarstomi tie patys 
klausimai, kurie ankstesniuose 
kongresuose buvo svarstomi ple
numo posėdžiuose. Be to. numa
tyta apžvalginė dailės paroda, 
literatūros vakaras su LRD pre
mijos įteikimu ir koncertas.

2. Kas kultūros kongrese bū 
tina ir kas nebūtina?

BIRŽELIO RYŽTUI
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Telesforas Valius Sunkieji metai (medžio raižinys)

Minėdami skaudžius ir tragiškus birželio 
įvykius, tačiau tautos troškimo būti laisva ne- 
palaužusius, spausdiname čia tris šių laikų dai
nas, kurių rankraštis neseniai atsidūrė laisva
jame pasauly. Jų posmai, nors ir nepretenduo
dami į literatūrinę tobulybę, autentišku žodžiu 
išsako asmeniškąjį pavergto lietuvio širdies 
skausmą, o drauge ir visos Lietuvos ryžtą, sie
kiant laisvės. Red.

KALĖJIMO DAINA

Neklausk, ko liūsta mano veidas 
Tarp mūro sienų keturių, 
Nes neimatau, kaip saulė leidžias, 
Negirdžiu giesmių vieversių.

Laukais pavasaris atėjo,
O man krūtinėj ilgesys, 
Nakties šešėly mintys klydo, 
Ir viltį temdė debesys.

Ar bematysiu žalias lankas, 
Vaitojant brolius pradalgiuos, 
Ar begirdėsiu, kaip sesutės 
Dainelę laisvės uždainuos.

li gal važiuosiu už Uralo 
Tremtinių brolių pamatyt, 
O gal už tolimo Baikalo 
Snieguose kaulus paguldyt.

Šiame numery:

• Trys dainos iš Lietuvos.
• Kultūros kongresui artėjant.
• Markaičio kūryba amerikiečių 

tarpe.
• Adolfas Valeška apie Vaclovą 

Ratą.
• M. Krupavičiaus ats:min:mai apie 

Vincą Mykolaitį - Putiną.
• V. Mykolaičio • Putino eilėraš

čiai.
• J. Dovydėno foto paroda Chica

gos Meno institute.
• Kultūros temomis kitur.
• Nauji leidiniai.
• Akademinės prošvaistės.

Kaip matome, visų kongresų 
struktūra panaši. Ji rodo, kad 
kongresams skiriami šie trys 
pagrind’niai uždaviniai: a) su
telktiniu būdu pademonstruoti 
mūsų kultūrinius laimėjimus, 
pasiektus pastaruoju metu, b) 
spręsti mūsų aktualiąsias kultū
rinio gyvenimo problemas ir c) 
nusmaigstyti ga:res tolimesniam 
kultūriniam darbui. Tuo būdu 

kultūros kongresas yra lyg stab
telėjimas išeivijos kultūros gy
venimo kelyje, žvilgterėjimas į 
nueitą kelią ir pasiryžimas to
liau žengti į numatytą tikslą. 
Tuo kult, kongresai skiriasi ir 
turi skirtis nuo mokslininkų su
važiavimų, pvz Lietuanistikos

Instituto ai' LK Mokslų Akade
mijos, kur 'skaitomi moksliniai 
pranešimai. Mokslininkų suva
žiavime svarstomos iš esmės 
moksliniai pranešimai. Moksli
ninkų suvažiavime svarstomos 
iš esmės mokslinės, taigi teori
nės problemos. Tuo tarpu kult, 
kongrese visos paskaitos, refe
ratai. diskusijos sukasi apie 
praktinės kultūrinės veiklos 
klausimus. Dėl to k. k. turi tei
sę dalyvauti ne tik mokslinin
kas, menininkas, bet ir eilinis 
kultūrinės veiklos dalyvis — mė
gėjas skaityti, dainuoti, šokti ir 
t. t. Dėl to k. k. yra visuomeni
nio pobūdžio susirinkimas, ma
sinis “kultūrininkų mitingas”, 
kuriame dalyvauja visi, kam tik 
įdomu ir rūpi mūsų kultūrinis 
kruiėj'mas. Todėl grynai teori
nės (mokslmės) paskaitos, ko
kių buvo II k. k-se, tokiam su- 
važiav’mui iš tikrųjų nėra būti
nos ar net reikalingos. Dėl to 
manytume, kad ir V. L. pagei
davimas (Draugas, 5. 3) turėti 
kongrese istorijos sekciją būtų 
pateisinamas, jeigu istorikai no

rėtų joje svarstyti., aktualius is
torikų uždavitAusj o ne moksli
nes paskaitas skaityti.

Kultūros kongresus visada 
ruošė L.etuVių Bendruomenė, 
taigi viuomeninė organizacija. 
Ryšium su tuo gali kilti klau
simas, kokią vietą kult, kongre
sas užima Liet. Bendruomenės, 
kaip organizacijos, struktūroj. 
Pirmieji abu kongresai baigėsi 
rezoliucijų priėmimu. Bet jeigu 
skelbiamos rezoliucijos, lietuviš
kai tariant nutarimai, tai tuo pa
čiu prileidžiama, kad jas turės 
kas nors vykdyti. Normaliai re
zoliucijas priima organizacijos 
atstovų suvažiavimas, ir tokias 
rezoliucijas privalo vykdyti or
ganizacijos vadovybė. Kult, kon
gresas nėra LB atstovų suva- 
žiav’mas ir dėl to jo nutarimai 
nėra LB vadovybei privalomi. 
JAV ar Kanados LB-ių vadovy
bės privalo vykdyti tik savo Ta
rybos nutarimus. Todėl galima 
sakyti, kad kult, kongresas LB- 

lei tėra pagelbinė institucija, ku
rios nutarimai įpareigoja Bend
ruomenės vadovybę ne forma

Telesforas Valius Šauksmas nuo Baltijos

liai, o tik morališkai. Kult, kon
greso nutarimai ar siūlymai tė
ra tik visuomenės balsas ir dau 
giau nieko. Dėl to yra grynas 
nesusipratimas priekaištauti kon 
gresams, kaip pas mus buvo da
roma, kad jie patys šio ar to 
neįvykdė. Ne kult, kongreso už 
davinys ką nors vykdyti.

Jeigu taip, jeigu kult, kongre
so rezoliucijos niekam nepriva
lomos, tai kyla klausimas, kam 
jas ir skelbti. Faktiškai jos ir 
buvo skelbiamos lyg kokie pa
geidavimai, paraginimai, kvieti
mai arba tiesiog pamokslėliai, 
kaip pvz.: “Gražiu lietuvišku 
žodžiu, sena ir garbinga lietu
vių kalba kurkime naują tvirtą 
lietuvybę, tokią, kuri vėl įženg
tų į pilnutinį visos tautos gyve
nimą — į nepriklausomybę”. 
Kai kurie jų šiandien atrodo net 
juokingi, pvz.: “atkreipti prez. 
Eisenhowerio dėmesį į sukilimus 
Rytų Europos kraštuose". Kai 
kurie jų, kurie buvo konkretes
ni, buvo ir įvykdyti ar .tebėra 
vykdomi. Pvz. I-me Kongrese 
buvo iškeltas milijoninio fondo 
sumanymas. Atsirado ir žmo
nių, kurie pradėjo jį ir vykdyti. 
Jame buvo iškilęs ir Lietuvių 
Tautos Istorijos Draugijos stei-

I gimo klausimas. Draugija buvo 
j įsteigta. Įvykdyti kai kurie to 
i kongreso nutarimai ir švietimo 
srityje — sudaryta centrinė 
švietimo institucija, paruoštos 
programos, išleista nemažai va
dovėlių. Yra ir daugiau kongre-

[ suose keltų klausimų, kurie, jei 
nėra įvykdyti, bet nėra ir už
miršti. Tuo būdu kultūros kon
gresas yra lyg forumas, kuria
me iškeliamos daugiau ar ma
žiau aktualios mintys, daugiau 
ar mažiau praktiški sumanymai, 
kurie pamažu bręsta ir kartais 
subręsta. Kartu kult, kongresas 
tam tikra prasme yra, anot dr. 
Girniaus, dvasių išjudinimas. 
Kai kam čia galbūt gimsta pa
siryžimas ką nors įvykdyti ar 
bent padėti įvykdyti. Taip pvz.
II kongreso proga Ohio Liet. 
Gydytojų Draugija įteikė 1,000 
dol. Kultūros Fondui, o dr. J. 
Dauparas taip pat 1,000 dol. A.

Nuo žiaurių žvilgsnių akys temo, 
Apkurto ausys nuo keiksimų, 
Tik už tėvynę brangią kentėti 
Ir mirt už ją man bus linksmu.

DVI DAINOS IŠ SIBIRO

Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta, 
O mes ar sugrįšim kada?
Praeis mūsų dienos, gražioji jaunystė, 
Ir liks širdyje tik žaizda.

Už grotų ištremtas gyvenimas eina, 
Gyvenimas jau nebe tas.
Visa Lietuva atsidūrė kalėjime,
Ir kas ją J laistę išves?

Mes silpni, bejėgiai, už grotų ištremti, 
Bet kančias pakelsim tvirtai,
Kad tik nebeverktų ir kad neraudotų 
Pavergtos tėvynės vaikai.

Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta, 
O mes ar sugrįšim kada?
Ir kas mums tos dienos, kas toji jaunystė, 
Jei tėviškėj laisvės nėra.

Taip tykiai banguoja gyvenimas mano, 
Nebėra laisvų valandų.
Jau mano gyvenimo rūmai sudužo, 
Likau aš čia viens be draugų.

Kaip žydi, žaliuoja daržely bijūnai, 
Nebodami vėtrų, šalnų,
Taip jaunas lietuvis, kentėti pripratęs, 
Nebijo tų priešų žiaurių.

Dabar supratau aš, ko rūtos daržely 
Pravirko gailiąja rasa,
Ko jauna sesutė per girios kalnelį 
Pramynė takelį basa.

Taip tyliai banguoja gyvenimas mano, 
Nebėra linksmų valandų.
Tikiu bet, kad kitas gegužis gražesnis 
Kitokiais žiedais pasipuoš.

Mažiulio veikalui išleisti, nors ir 
po 5-ių metų apie tą veikalą 
nieko negirdėti. Ta proga čia 

įgalima pažymėti, kad mūsų fi- 
į nansiniai reikalai jau žymiai pa
gerėjo, problema baigiama spręs 
ti, bet kūrėjų problema negerė
ja. Daug kas įvairių institucijų 
planuojama ar suplanuota, bet 
nėra kam vykdyti.

3. Sugestijos III kult, kon
gresui

Koks iš to, kas pasakyta, bū
tų pamokslas III kult, kongre
sui? Tai daliai, kurioj bus

svarstomos problemos, reikėtų 
kiek galint vengti abstraktybių. 
Referentams, koreferentaams, dis 
kusijų dalyviams reikėtų kal
bėti ajpie tai, kas šiuo metu pir
moje eilėje darytina, nesilei
džiant į smulkmenas, ir, antra, 
bandyti nurodyti, kaip darytina. 
Taigi du pagrindiniai klausimai 
— kas ir kaip. Manytume, kad 
tokie siūlymai, kaip “sudaryti 
atsparos tašką prieš svetimy
bes, kurios neigiamai veikia mū
sų kultūrinį pajėgumą ir kūry
binius užmojus... sudaryti tikrą 
atsparą prieš lietuvių tautos 

(Nukelta į 6 pBl.)
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kuriame žmogus

Tas kultas atveda į supasau- 
linto. sekuliarizuoto žmonišku
mo kultą skelbiant neatima
mas. prigimtas žmogaus teises. 
Norint pagrįst’ šitokį žmogaus 
suvokimą išvystomas optimisti- 

; n’s mokslas apie prig'mtą žmo
gaus gerumą. Žmogus, kaip 

i toks savo prigimtim visad ge
ras ir kartu su tuo, būdamas 
protingas, lengvai, gali rasti 
protingą kelią įvykdyti absoliu
tų gėrį savo gyvenime, je:gu 
tik jam duodama laisvė.

Tačiau jau XIX šimt. pradžio
je romantizme ir idealizme išky
la nauja, romantiška humaniz
mo forma, kurioje išryškinamas 
naujas žmogaus suvokimas, pa- 

, gal kurį žmogaus esmė glūdi ne 
jo “prote”, o tame, kad jis yra 
kosminių jėgų sukaupimas ir jų 
viršūnė. Jo “gerumas” jam ne
be prigimta ypatybė, o tik žmo
gaus dvasinio auklėjimo vaisius.

Abu tie humanizmai. įvairiai 
bes;derindami vyravo per visą 
XIX šimt. Vienu tokių derini- 
nimo vaisium buvo vadinamas 
“utopinis”, arba esminis socia
lizmas taip stipriai įtaigojęs ru
sų mintį. Kartu su tuo Feuer- 
bacho materialistinėje įtakoje 
subręsta trečia ir jau problema- 

itiška forma — natūralistinis hu
manizmas, 
aukštinamas jau kaip ne “pro
tinga” ir ne dvasinė" būtybė, o 
kaip gamtinė ir kūniškoji. Dar
vinizmas teoretiškai jį pateisi
na. Iškyla žemiška, gyvuliška 
žmogaus būtybė, kurios ideali
nė prigimtis ir aukštas paskyri
mas išsirutulioja iš būtybės, 
beždžionės ainio. S. Franko ma
nymu, paslėptoje ir dar neįsisą
monintoje formoje čia jau glū
di humanizmo krizė.

Ne tik ryšium su neseniai pra-1 
ėjusia Dostojevskio 85 metų 
mirties sukaktim, bet ir apla
mai Vakaruose labai domimasi 
jo kūryba ir jo pasaulėžiūra. Į 
žymiausias Vakarų kalbas pa
kartotinai verčiami jo raštai ir 
nuolat leidžiamos apie rašytoją 
knygos. Nors ir pavėluotai, pra
vartu ir mums paminėti Dosto
jevskį, juo labiau, kad jis bu
vęs, kaip Dostojevskio artimie
ji pasakoja, lietuviškos kilmės.

Žinomas rusų filosofas S. 
Frankas, rašydamas apie Dos
tojevskį (čia mes išryškinsim 
kai kurias jo mintis) sako, kad 
Dostojevskis esąs vienintelis ru
sų rašytojas, Vakarų labai ver
tinamas ir kaip religinis mąsty
tojas, atnešęs vertingų žmogaus 
dvasios atskleidimų, kurio idėjos 
vaidina svarbų vaidmenį dvasi
nėje Vakarų gyvenimo kaitoje 
ir kuris tapo tam tikru veiks
niu idėjinėje Vakarų pasaulio 
raidoje.

Tą Dostojevskio reikšmę Va
karams S. Frankas aiškina Dos
tojevskio kūrybos centrine te
ma, kuri yra žmogus —- tikra, 
nemeluota žmogiška asmenybė
— priešingai tai išorinei išvaiz
dai, su kuria žmogus ateina pas 
kitus žmones. Tačiau žmogaus 
problema, kartu su tuo, yra ir 
XIX bei XX šimt. Europos žmo
gaus dvasinės raidos centrinė 
tema. Kadangi pastaraisiais lai
kais Europos mintis vėl apval
do kai kurios abejonės apie tik
rą žmogaus esmę, o vyravęs 
senas supratimas apie jį pašlijo 
pačiuose savo pagrinduose, svar
bu pažymėti Dostojevskio idėjų 
reikšmę šioje humanizmo krizė
je, kurią jau ilgas metas Euro
pa išgyvena.

Humanizmas čia suprantamas 
kaip tikėjimas žmogum, kuris 
yra naujosios istorijos būdingas 
bruožas. Jam svarbiausia yra 
tikėjimas į žmogų kaip į tokį, 
paimtą ir išskirtą iš visko, pa
liktą ir priešpastatytą viskam
— skirtingą nuo krikščioniško 
žmogaus supratimo, kuriame 
žmogus suvokiamas jo santyky
je ir jo ryšyje su Dievu. Iš kaus
tinių renesanso motyvų gimsta 
supratimas apie ypatingą vertę 
žmogaus, kaip būtybės, sava
rankiškai tvarkančios savo gy
venimą ir pašauktos būti aukš
čiausiu gamtos ir visos žemiš
kos būties valdovu.

Tačiau kartu su tomis įvairio
mis humanizmo formomis XIX 
šimt. gausu ir dvasinio pobū
džio visai kitokių apraiškų. By- 
rono, Leopardi, Alfr. de Musset, 
Lermontovo gyvenimo suvoki
me. Schopenihauerio pesimistinė
je filosofijoje, Beethoveno tra
giškoje muzikoje, Heinės liūd

Šiame numery.

• Reikia ir kultūrinių penicilinų.
• Dostojevskis ir tikėjimas žmo

gumi.
• Septynioliktasis “Draugo” 

mano ko: k u r sas.
• Nepriklausomybės paruošoje 

prieš 50 metų.
Prancūzijos skaitytojai ir jįj 
skonis.
Dolomitą slėniai ir viršūnės. 
Čiurlionio ansamblio ir Suktinio 
koncerto Įspūdžiai.
Mokyklų leidiniai mokslo 
pabaigoje. 
Kultūrinė kronika. 
Moterų gyvenimas.

Vytautas Ka.šuba Pieta (Detalė iš Kryžiaus kelių lietuvių pranciškonų vienuolyne. Kennebunk- 
porte, Maine). Nuotr. V. Maželio

noje ironijoje, Hoffmapno gū
džioje fantastikoje skamba nau
jas pripažinimas žmogaus naš- 
laitiškumo pasaulyje, tragiška 
neįvykdomybė jo vilčių, bevil
tiškas prieštaravimas tarp inty
mių poreikių ir žmogaus svajo
nių ir kosminių bei socialinių 
žmogaus gyvenimo sąlygų.

Tikroji Vakarų humanistinio 
tikėjimo krizė pasireiškė dviem 
atvejais: revoliuciniu socializ
mu, kaip jis buvo Markso pa
grįstas, ir Nitzschės filosofija. 
Marksizme, Franko manymu, 
natūralistinis humanizmas

V. K. Jonynas Bažnytkaimis (Fragmentas iš didžiojo bareljefo lietuvių pranciškonų koplyčioj, 
Kennebunkporte). Nuotr. V. Maželio

virsta į šėtoniškąjį, kitaip sa
kant, pats save sunaikina. Pas 
Marksą reikalas eina ne apie pa
taisymą žemiškos, kūniškos 
žmogaus prigimties; ekonomi
nio materializmo ir mokslo apie 
klasių kovą esmė glūdi tame, 
kad blogio jėgos — savanaudiš
kumas, pagieža, pavydas — yra 
vieninteliai žmogaus pažangos 
judintojai. Visa, kas žmoguje 
tauru, dvasinga, kilnu — iš 
principo atmetama; vien tik at
sidavęs šėtoniškom jėgom, žmo
gus tegali įvykdyti savo tikslą 
žemėje. Čia žmogaus paveiks-

las galutinai užtemsta. Ir neat
sitiktinai šiame sąryšyje tikėji
mas į žmogaus asmenybę pakei
čiamas tikėjimu į nuasmenintą 
“kolektyvo” ir proletariato bai
dyklę. Praktiškai marksizmas 
Vakaruose savo raidoje vėl su
sijungė su liberališkai demokra- 

i tišku humanizmu ir todėl iki 
šiol neišryškino savo tikrosios 
esmės.

Pas Nitzschę humanizmo kri
zė randa savo giliausią religinę- 
filosofinę išraišką. Tikėjimas į 
žmogų, išaugęs iš krikščioniško 
suvokimo ypatingo žmogaus ry
šio su Dievu, jo atmetamas pa
čioje savo esmėje. Dorovė ir re
ligija, aukščiausi žmogaus hu
maniškumo ženklai Nitzschei 
tėra tik liudijimas žemos, ver
giškos žmogaus prigimties. 

I “Žmoenis vra kažkas ką reikia 
perdirbti”, šitais žodžiais Nitz- 
sche pabrėžia humanizmo griu- 

[vimo faktą. Ne būtybė, garbi- 
I nanti Dievą ir vykdanti Jo įsa
kus žemėje, bet būtybė, kur; 
taptų Dievu, “antžmogis”.

Esant tokiai dvasinei būklei. 
Vakarų pasaulis susipažist? su 

Į Dostojevskiu ir jo savotišku 
mokslu apie žmogaus esmę. Dos
tojevskis nepažino nei marksiz
mo, Nitzschės, bet nujautė abi 

i tas sroves. Ir jis kaip niekas ki
tas. labai giliai išmąstė ir išgy
veno humanizmo krizę. Anot 
S. Franko. Dostojevskis sudaro 
ypatingą reikšmę tuo, kad, iš
gyvenęs tą krizę, jis 
saviškai, visais kitais 
nugalėti.

Visiems žinoma, su 
ga ir įžvalgumu, su kokiu drą
sumu Dostojevskis atveria tam
sias, aklas, piktas žmogiškos bū- 

(Nukelta į 3 psl.)

sugebėjo, 
būdais ją

kokia jė-

Parutės

REIKIA IR KULTŪRINIŲ 
PENICILINŲ

Visam moderniam šių laikų 
gyvenimui žaibišku greičiu rie
dant priekin, neatsilieka ir kul
tūrinis jo sektorius. Kasmet, 
jei dar ne kasdien, iškyla nau
jos kūrybinės apraiškos, nauji 
vardai ir naujos priemonės 
stipriam kultūrinės raidos pul
sui palaikyti. Kyla tik klausi
mas, ar mes, laisvojo pasaulio 
lietuviai, pakankamai šitai pa
stebime ir ar skubame su tais 
visais naujais “kultūriniais pe
nicilinais” savąjį kultūrinį gy
venimą gydyti, jauninti ir už
tikrinti jo neišblėstantį tempą 
laiko estafetėje?

Ne kartą su dideliu rūpesčiu 
tenka matyti, kaip mūsų kultū
rinio gyvenimo paskatų meto
dai, priemonės ir apraiškos nuo 
to, kas darosi aplinkui, yra at
silikę ištisais deš’mtmečia:s. 
Sakysim, probėgšmais jau ir 
anksčiau šioje “Kertinėje pa
raštėje” buvo minėta, kad mo
derniaisiais laikais grožinė li
teratūra egzistuoja ne vien tik 
knygos, bet ir plokštelės pavi
dale. Atrodo, kad mes lyg ir 
než’nome, jog šalia knygų jau 
sukrautos ištisos literatūros 
bibliotekos ir plokštelėse, šian
dien jau kiekvienas gali leng
vai įsigyti pačių žymiausių pa
saulio autorių kūrybą, dažnu 
atveju jų pačių įskaitytą plokš
telėse. O girdėti patį autorių 
ir turėti sau kada tik nori li
teratūros vakarą yra labai bū
dinga šių laikų atrakcija. Gi 
mums patiems šioje srityje 
metai po metų vis kažkaip ne
vyksta ir gana. Be Stasio San- 
tvaro ir Antano Gustaičio kū
rybos ir be B. Pūkelevičiūtės 
rūpesčiu pateiktų K. Borutos 
“Baltaragio malūno” ir Balio 
Sruogos “Milžino paunksmės” 
mes beveik nieko daugiau 
plokšteliniame pavidale ir ne
turime. Praleidome progas 
džiaugtis Vinco Krėvės, Igno 
Šeiniaus, Jur gio Savickio ir ki
tų mirusiųjų kūryba, kuri bū

SEPTYNIOLIKTASIS ROMANO

KONKURSAS

1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos (romano, 
apvsakos) septynioliktąjį konkursą. Rankraščius įteikti pasku
tinė data yra 1967 ni. lapkričio 1 d.
2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 1,000 dolerių premija.
3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato puslapių.
4. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai, Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629.
5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pa
sirinktąjį slapyvardi. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną 
kūrini, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. Premijos 
nelaimėjusiųjų vokai komisijos ir “Draugo” atstovo akivaiz
doje sudeginami.
6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia “Draugui”, Įskai
tant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu 
arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai spausdini
mo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.

tų .ių gyvu žodžiu įskaityta 
plokštelėse. Ir toliau tuo visai 
nesirūpiname.

Ieškome naujų metodų ir 
naujų mokymo priemonių sa
voms lituanistinėms mokyk
loms. Bet ginčai ir svarstymai 
sukasi tik apie knyginius va
dovėlius. O kodėl nepagalvoti, 
kad ir plokštelė gali būti pui
ki lituanistinio mokymo prie
monė, mokiniui savo naujumu, 
gal būt, kur kas patrauklesnė, 
negu per dienų dienas atsibo
dęs ir įkyrėjęs vadovėlis. Gero 
aktoriaus puikiai įskaitytas 
Maironis ar Donelaitis moki
niui gali kur kas giliau įsirėžti 
širdin, negu akimis permestas 
įprastiniame vadovėly. Tad ir 
įvairūs piniginiai fondai, besi
rūpiną lig š'ol tik mokyklų va
dovėliniu rėmimu, turėtų rim
tai pagalvoti ir apie literatūri
nių plokštelių išleidimą litua
nistiniam švietimui sumoder
ninti ir sustiprinti.

Aplamai, visai mūsų visuo
menei reikėtų neatidėliotino 
tam tikro lūžio, tam tikro gy
vo poslinkio į moderniuosius 
kultūrinės raidos klodus, į nau
jas jų klostymo priemones, j 
naujas pastangas įssavinti 
viską, kas šios dienos žmogui 
yra nesunkiai prieinama jo kul
tūriniam poreikiui žadinti ir 
plėsti.

Sakysim, džiugu yra, kad 
poeto Bernardo Brazdžionio 60 
metų sukakties proga Los An
geles yra susidaręs komitetas 
jo poezijos rinktinei išleisti. 
Neabejojame, kad yra didelis 
dalykas turėti parankiai vie
noje knygoje visą Brazdžionio 
geriausiąją poeziją. Tačiau ne
mažiau reikšmingas, didžiai 
naujas, gal dar labiau patrauk
lus dalykas būtų turėti sukak
ties proga paties poeto įkalbė
tą jo kūrybos plokštelę. Ar ne
reikėtų kam nors, kad ir tam 
pačiam komitetui, ir apie šitai 
pagalvoti? k. br.


