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MOKYTOJŲ
Mokytojų suvažiavimas moks

liniam darbui dirbti, kuris tęs
tųsi visą savaitę, yra pirmasis 
išeivijoje. Kad ir Kultūros kon
grese ir eilėje konferencijų jau 
yra daug pedagoginėje srityje 
padaryta, tačiau panašūs susi
būrimai nebuvo ilgesni už dvi 
darbo dienas. Todėl ir studijų 
savaitės pati programa žymiai 
skiriasi nuo buvusių konferenci
jų, nes numatyti darbai išdėsty
ti ištisai savaitei. Kadangi pro
grama yra užsibrėžtų darbų 
planas, tai mokytojų atžvilgiu 
ji dar daugiau užakcentuotina 
kaip pedagoginių uždavinių, 
tikslų ir principų išdėstymą ir 
jų vykdymu konkretų darbo gai
rių nustatymą, remiantis ir bend 
rąja ir specialiąja didaktika. 
Švietimo tarybos narys Jonas 
Kavaliūnas jau beveik yra už
baigęs sudaryti programą, kuri 
matomai gerai suorganizuota ir 
apima nagrinėjimą pagrindinių 
mokymo principų ir tų principų 
pritaikymą atskiriems dėsto
miems dalykams.

Programa negali išvengti ir 
tų pačių punktų, kurie jau bu
vo kartojami konferencijose, 
nes jie tebėra ir vis bus svar
būs, kasdieniniai ir be jų nebus 
išsiverčiamą. Be to, kas vienam

STUDIJŲ
ST. SLIŽYS

referuos pedagogas Antanas 
Rinkūnas iš Toronto.

Studijų bendriniuose dalykuo
se yra paliestos mokymo prob
lemos, rašybos klausimai, aiški
namasis lietuvių kalbos žodynas. 
Visi dalykai svarbūs ir neati
dėliotini. Tačiau bendriniuose 
dalykuose “Mokytojų paruoši
mas”, kurį referuos pedagogas 
Domas Velička iš Chicagos, bus 
bene vienas iš problematiškiau
sių ir su kiekvienais metais vis 
pasidarančiu aktualesniu klau
simu, kuriam reiktų nepagailėti 
nei laiko, nei darbo, kad proble
ma bent dalinai būtų jau dabar 
su visu rimtumu sprendžiama. 
Gyvenimas jau šiandien rodo, 
kad į šį reikalą žiūrėta prideng
tomis akimis, arba bijota net iš 
viso pažiūrėti. Net ir pagarba 
mokytojų profesijai iš mūsų rei
kalauja tą dalyką pastatyti kaip 
neišvengiamą būtinybę su rū
pesčiu, kas gi pagaliau po mūsų 
dėstys lituanistinius dalykus?

Programoje tik pasigendama 
mokyklų administracinių reika
lų nagrinėjimo, švietimo institu-

PROGRAMA
cijos, jos organizacijos pagrin
dų bei charakterio apibrėžimo ir 
mokytojų profesinių reikalų. Pe
dagogas Juozas Plačas buvo pa
našiai pereitų metų konferenci
joje tuos reikalus palietęs, bet 
nesulaukęs iš mokytojų konkre
čių sprendimų. Ir nenuostabu, 
jog tuose reikaluose vis proble
matiškai tebesi narpliojame, kad 
spaudoje tais pačiais klausimais 
polemizuojama. Aišku, profesio
nalai mokytojai pritaria pana
šiems kaip J. Plačo pareiški
mams spaudoje, tačiau neteko 
pastebėti, kad kas iš mokytojų 
už vieną teisingą žodį bent porą 
žodžių spaudoje irgi nebijotų pa
reikšti, 'kad lituanistiniai reika
lai nėra vieno kurio mokytojo 
reikalai, bet mūsų visų reikalas. 
Reikia tikėtis, kad kolegai J. 
Kavaliūnui ir šitie klausimai pa
siseks įtraukti į programos vir
tinę.

Kaip jau žinoma, mokytojų 
studijų savaitė prasidės liepos 
30 d. ir tęsis iki rugpiūčio 6 d. 
Vakarais veiks laisvojii tribūna 
įvairiems klausimams svarstyti. 
LB Švietimo taryba su pedago
gu Jeronimu Ignatoniu priešaky 
visus mokytojus kviečia studijų 
savaitėje dalyvauti. Atostogų ramybėje... Nuotrauka Algirdo Grigaičio

jau yra žinoma ir atrodo sena, 
tas kitam gali būti nauja ir ne
girdėta. Pagaliau ir tuos pačius 
klausimus svarstant, dažnai pri
einama prie naujų sprendimų, 
iššauktų paties gyvenimo sąly
gų. Reikalų susidarė neatidėlio
tinų, taigi programa gana tur
tinga. Šio rašinio tikslas tik pa
liesti charakteringesnius pro
gramos punktus, kurie ir paty
rusiam mokytojui ir naujokui 
įdomesni ir reikalingi.

Visų pirma, jau naudojamų 
vadovėlių ir gramatikos prati
mų autoriai, prieš paruošdami 
naujas laidas, laukia iš kolegų 
mokytojų pozityvių sugestijų, 
pagrįstų pedagogine patirtimi ir 
mokslinėmis žiniomis. Visi auto
riai savo darbuose panaudojo 
ištisų metų pedagoginę patirtį 
ir žinias, prisitaikydami moki
nių žinių kriterijui, nustatytai 
švietimo tarybos programai ir ri 
botiems mokslo metų šeštad’e- 
niams. Iki šiolei tuo reikalu spau 
doje pasirodė beveik tik netvar
kingai išdrabstyti pamfletai, au
toriams vargu ar padedą.

Metodika, vienas iš labiausiai 
mėgstamų diskutuoti dalykų, 
apims darbą nuo darželio iki 
aukštesniųjų mokyklų. Šį kartą 
bus daugiau paliestų dalykų: is
torija, geografija, dainavimo ir 
tautinių šokių mokymas, tauti
nio sąmoningumo auklėjimas ir 
vaizdinės priemonės. Iš metodi
kos pažymėtinas yra “Naujas 
žvilgis į kalbos mokymą”, kurį

CLEVELANDO “AUKURO“ ANSAMBLIO KONCERTAS CHICAGOJE
Birželio mėn. 24 d. Jaunimo 

centre, Chicagoje, įvyko reto 
grožio koncertas. Bene 75 mo
kyklinio amžiaus berniukai ir 
mergaitės, vadovaujami komp. 
Alfonso ir Onos Mikulskių, at
liko ilgą ir sudėtingą da’.nų pro
gramą: choras be pritarimo, su 
kanklių pritarimu ir net 25 as
menų kanklių orkestras. Buvo 
jų tarpe ir solistų, kurie su cho
ru atliko savo partijas visoje 
dainų pynėje. Tokio aukšto ly
gio pasiekęs šiame krašte mū
suose tėra tik vienintelis šis 
mokyklinio amžiaus choras. Tai 
nepaprastos vertės vienetas, ku
rį taip išlavino komp. Alf. Mi
kulskis, o kanklininkus — Ona 
Mikulskienė. Dėka juodviejų di
delio pasišventimo šis ansamb
lis tegalėjo būti toks, kokį iš
girdome.

Ansamblis nepaprastai discip
linuotas, balsas skamba vieno
dai aukštuose ir žemesniuose re
gistruose, akordai skamba dar
niausiai, žodžių ištarimas nor
malus, skambus ir supranta
mas, intonuojama švariai. Va
dovo Alf. Mikulskio nepaprastai

PROF. JUOZAS ŽILEVIČIUS | ro salėj kanklės skambėjo di
dingai.

Šiame numery:

• Daug zuikių vienu šūviu.
• Mokytojų studijų programa.
• Aukuro” koncertas Chicagoje.
• Sovietinė spauda ir naujieji gy

venimo reikalavimai.
• Ringling muziejus Sarasotoj.
• Ar Putinas buvo užsidaręs?
• V. Mykola'ičo - Putino eilėraš

čiai.
• Plokštelė lietuvių kalbai moky

tis.
• Prieš Viedos Krištolaitytės dro

bes.
• Nauji leidiniai.
• Spygliai ir dygliai.

daug, puikiai ir nusimanančiai 
dirbama. Ypatingai ansambFo 
laikymasis tonacijos grynume 
stebino ir muzikos žinovus, nesi
jautė nei mažiausio polinkio že
minti, kelti aukštyn ar iš tono 
išeiti. Kai Ansamblis dainavo 
kanklėms pritariant, jis kelerio
pai pasidarė dar galingesnis, dar 
skardžiau skambąs, o akordai 
dar pilnesnį.

Komp. Alf. Mikulskis puikiai 
paruošia dainom ir kanklių pri
tarimą, pats būdamas geras 
kanklininkas, žinantis visas inst
rumento paslaptis.

Šalia visos eilės liaudies dai
nų ypatingai buvo sudėtingas ir 
sunkus kūrinys, atliktas su kank 
lių pritarimu ir solistais, chori
nis ciklas “Saulės ratas” — va
sara, ruduo, žiema, pavasaris. 
Žodžiai ir muzika Alf. Mikuls
kio. Kūrinys originalus, kupinas 
lietuviškos liaudies muz kos me
lodinių atgarsių. Matyk, auto
rius giliai pažįsta lietuvišką se
nąją dainą, ją myli, todėl ne

reikia jam ieškoti svetimųjų me
lodinių nuotrupų. Mikulskis yra 
harmonizavęs šimtus liaudies 
dainų ir daug sukūręs taipgi 
originalių dalykų. L’etuvio sie
lai jie artimi, mieli. Kompozito
rius su savo čiurlioniečiais yra 
jau papratęs koncertuos prie 
ašarų privesti visus tuos, kurie 
dar jaučia sieloje meilę savo 
kraštui, gamtai, savai tautai, 
jos dainai. “Saulės rate”, be ki
ta ko, buvo įvestas net dekla
muojantis choras. Kūrinys pasi
rodė visapusiškai įdomus, ge
rokai turėtų ant jo padirbėti ir 
suaugusių moterų choras.

’ Vidury programos tris kank- 
i lių orkestro dalykėlius padiriga- 
vo ir kanklių mokytoja Ona Mi
kulskienė. Kanklių orkestras 
skambus, naudoja kanklėse gar
sintuvus, kuriuos įsigyti padėjo 
žinomas mecenatas J. Bachu- 
nas, paaukodamas $400. Šie gar
sintuvai kanklių švelnutį balsą 
gerokai sustiprina Jaunimo cent

Paskutinėje programos daly
je prie aukuriečių prisijungė dar 
60 dalyvių iš čikagiškio Ateities 
atžalyno. Tada chore sus:būrė 
daugiau kaip 100 dainininkų. 
Nežiūrint to, kanklės graž’ai 
dengė ir proporcingai palaikė jo 
garsingumą. Puikiai visa parė
mė ir dvejos bosinės kanklės, 
savo stipriais sodriais garsais 
duodamos tvirtą bosinį pritari
mą. Kanklių orkestrai be bo
sinių skamba skystokai. Laisva
jame pasaulyje bosines kankles 
kol kas tevartoja tik Aukuro 
ansamblis.

Kai abiejų ansamblių daini
ninkai užpildė sceną, pakviesta 
Ateities atžalyno dainavimo mo
kytoja E. Zapolicnė. Ji, jungti
niam chorui kanklėms prita
riant, pravedė iš IlI-sios Dainų 
šventės tris daineles. Viso bu
vo padainuota 16 dalykų ir trys 
pakankliuoti.

Stebint Aukuro ansamblio pa
sisekimą, peršasi mintis, kad ir 
Chicagoje nesunku būtų iš bū
rio lituanistinių mokyklų sukur

DAUG ZUIKIŲ
Tokia pastanga, atrodo, tu

rėtų būti naudinga ir užgirtina 
kiekvienu atveju. O vis dėlto 
taip nėra. Kartais, atrodo, bū
tų kur kas geriau, kad tokių 
“taikliųjų šaulių” būtų ma
žiau...

Čia turima galvoje jau visa 
eilė metų lietuviškoje veikloje 
praktikuojami įvairūs suvažia
vimų suvažiavimai ilgųjų šven
tinių savaitgalių progomis. Ir 
kuria prasme? O ta, kad, sa
kysim, liepos 4-tos, Darbo die
nos ar Padėkos dienos laisva
laikiais šaukiami visus apjun
giantys mūsų susibūrimai, 
kongresai, bendruomenės sei
mai, dainų ir šokių šventės dar 
būna apkraujami specialių ir 
grupinių mūsų organizacijų 
sulėkimais tuo pačiu laiku ir 
toje pačioje vietoje.

Suprantama, įvairios valdy
bos čia ieško savos organizaci
jos nariams tam tkiro patogu
mo,, tam tikro patrauklumo, 
la’ko ir pinigo taupumo ir pa
skata vykti ten, kur tuo pačiu 
metu galima pabuvoti ir savo 
sambūrio suvaž:ąvime ir daly
vauti visą bendruomenę api- 
mančiame kitame įvykyje, jo 
kultūrinėse bei balinėse pra
mogose.

Kaip žiūrėti į šitokią, mūsuo
se jau įsipilietinusią, tradiciją? 
Vienu atveju, gal būt, ir teigia
mai, kitu — neigiamai. Iliust
racijai pora pavyzdžių.

Sakysim, sava'tgalyje, ku
riame tos ar kitos Amerikos 
tautinės šventės proga pasitai
ko 3—4 nedarbo dienos, Chi
cagoje ar kur nors kitur įvyks
ta Amerikos ir Kanados lie
tuvių tautinių šokių ar dainų 
šventė. Pati tokių švenčių pro
grama atliekama tik vieną die
ną ir tęsiasi tik kelias valan
das. O žmonių tomis dienomis 
vienon vieton iš visų kolonijų 
suvažiuoja labai daug. Kodėl 
tad atliekamas kitas laisvą
sias dienas ir vakarus ta pačia 
proga nepanaudoti ir atskirų 
organizacijų bei grupių suva
žiavimams. Laiko pakankamai 
yra. Tautinių šokių ar dainų 
šventei tokie pridėtiniai suva
žiavimai ne tik kad nekenkia,

VIENU ŠŪVIU
bet net ir padeda gausesnės 
publikos sutraukimo prasme. 
Minėtais atvejais kelių zuikių 
nušovimas vienu sykiu yra ne
peiktinas, gal net užgirtinas.

Tačiau visai kitaip į reikalą 
reikėtų žiūrėti tada, kai toje 
ar kitoje vietoje šaukiamas vi
są lietuvišką išeiviją liečiantis 
vienoks ar kitoks seimas ar 
kongresas, kurių darbai, posė
džiai bei kultūrinės pramogos 
tęsiasi nuo ryto ligi vakaro vi
sas 3—4 laisvąsias dienas, o 
dalyviais kviečiami ne vien ko
kie rinktiniai atstovai, bet visa 
lietuviškoji visuomenė. Šitokio
mis progomis toje pačioje vie
toje ir tuo pačiu laiku šaukti 
dar ir atskirų grupių, sambū
rių ar institucijų suvažiavimus 
yra jau tam tikras nesusipra
timas. Žmonės tada išblaškomi 
tarp kelių įvykių, dalyvių visur 
būna nepakankamai, nukenčia 
bendrasis ir visus apjungiantis 
reikalais, nenorint skriausti la
biau savo, kad ir siauresnio. 
Tokiais atvejais vienu šūviu 
taikymą į kelis zuikius laiky
tume visai nepriimtinu brako
nieriavimu.

šia tema pasisakyti čia iš
provokavo kaip tik šiemetinis, 
Padėkos dienos savaitgalyje 
rengiamas Trečiasis lietuvių 
kultūros kongresas ir žinutė 
spaudoje, kad tomis pačiomis 
dienomis, toje pačioje Chicago
je projektuojamas dar ir Lie
tuvių fondo metinis suvažiavi
mas. Netikime, kad Lietuvių 
fondo nariams (kurio ištekliai 
akcentuotai skiriami kaip tik 
kultūros reikalams) nebūtų 
įdomu ir prasminga dalyvauti 
visuose Kultūros kongreso dar
buose bei posėdžiuos.

Tad ir bendroj išvadoj čia 
būtų pageidavimas nešaukti 
atskiroms organizacijoms savo 
suvažiavimų šiemetinio Kultū
ros kongreso dienomis Chica
goje, o savo narius paraginti 
kaip tik gausiau dalyvauti vi
sus apjungiančiuos Kultūros 
kongreso darbuos: paskaitose, 
simpoziumuos, kultūriniuos va
karuos bei koncertuos.

k. br.

ti rinktinį ir pavyzdinį vaikų 
chorą. Tuo tarpu labai ir labai 
būtų patartina “Aukuro” an
sambliui aplankyti New Yorką

Clevelando “Aukuro” ansamblis ir Chicagos “Ateities” atžalynas kon certo metu Jaunimo centre, Chicagoje, birželio 24 d. Priekyje jungti
niam chorui ir kanklininkams dirigavusi E. Zapolicnė. Nuotrauka Uosio Juodvalkio

ir kitas pakeliui didesnes lietu
viškas kolonijas.

Gaila, kad klausytojų toli 
gražu tą vakarą Jaunimo cent
re nebuvo pakankamai. Laikas 
nepatogus koncertams — visos 
stovyklos jau perpildytos, va
sarvietės irgi, o ir anonsinė rek
lama buvo mažoka. Ateities at
žalyno valdybai priklauso gili 
padėka už sudarymą progos iš
girsti taip menišką vaikų dai
navimą.

• Į Laisvę fondo leidžiama 
“Laisvojo pasaulio lietuvių lite
ratūra 1945—1967 m.” šiuo lai
ku jau baigiam rinkti ir prade
dama lhužyti į puslapius "Drau
go” spaustuvėje. Leidinys turės 
daugiau kaip 600 psl. Knygoje 
atskirus čionykštės mūsų litera
tūros žanrus aptaria ir kitomis 
jų problemomis rašo: J. Girnius, 
A. Vaičiulaitis, K. Kablys, R. Šil
bajoris, St. Santvaras, V. Kul
bokas ir C. Grincevičhis. ,
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MENINES VERTYBES 
TAPYBOJE
KAZIMIERAS ŽOROMSKIS

Kaip tapytojas, liesiu tik ver
tybes, susietas su tapybos me
nu. Taupydamas laiką, neliestu 
kitų vaizdinio meno šakų: skulp 
tūros, architektūros, grafikos. 
Jei atsirastų norinčių pasisaky
ti ir paanalizuoti anas meno ša
kas, siūlyčiau surengti dar vie
ną - antrą simpoziumą ir anų 
meno šakų aptarimui.

Tikroji tapybos tema yra ta
pybinio uždavinio, arba proble
mos, sprendimas. Kur nėra ta
pybos problemos sprendimo, ten 
ir paveikslas labai menkas ar
ba visai bevertis.

Estetinį sprendimą kaip tik 
ir sudaro meninės, arba esteti
nės, vertybės. Tos vertybės reiš
kiasi per estetinius elementus 
ir per estetines vertybes.

Daugelis meninių vei tybių pa 
čios savyje nėra estetiniai ele
mentai, o, kaip toliau matysime, 
tik tų elementų išdavos.

Estetiniai elementai yra ba
zė meno kūrinio sprendimui, o 
tuo pačiu ir bazė visoms este
tinėms (arba meninėms) verty
bėms. Tuos elementus norėčiau 
sugrupuoti taip:

1. estetiniai elementai;
2. realieji elementai;
3. idėjiniai elementai.
Estetiniai elementai sudaro 

bazę tapybos uždavinio spren
dimui, tuo tarpu realieji elemen
tai ir idėjiniai elementai tėra 
tik pagelbininkai. Tuo būdu šie 
antrieji gali dalyvauti tapybos 
uždavinio sprendime, bet gali 
ir nedalyvauti. Sakysim, abst
raktusis menas nuo daugelio pa- 
gelbinių elementų (dažniausiai) 
atsisako, o “Op Art” ir visai 
juos išmeta.

Estetiniai elementai, kurie 
sprendžia visą tapybos uždavi
nį, yra išreiškiami žodžiu 
“kaip”. Šis “kaip” ir yra tikro
ji tapybos užduotis ir tema.

Konstruktyviuosius elementus 
(linijos ir spalvos) dar galima 
būtų vadinti ir kompoziciniais 
elementais. (Linijos arba for
mų kompozicija ir spalvos kom
pozicija.) Ar konstruktyvieji 
elementai priklauso daugiau in
tuicijai ar mokslui, į tai atsako 
jų absoliutas — laiko elemen
tas.

Ar laiko elementas daugiau 
priklauso intuicijai ar mokslui?..

Jis nėra visiška intuicija, bet 
didelė jos dalis.

Šių tikrųjų elementų yra trys 
+ ketvirtasis — tų trijų abso
liutas; jis yra laiko elementas. 
Tie trys (du konstrukcijos ir 
vienas technikos) valdomi vie
no — laiko elemento.

Šiame numery:

• Mažosios kultūrinės bendruome
nės.

• Lietuvių vardas Europos spau
doje

• Trys turiningos Bukaktys.
• Federico Garda Lorcos eilėraš

tis.
• Palangos reorganizacinę konfe

rencijų prisiminus.
• Keliaujant per Meksiką.
• Lietuvių katalikų įmokslo aka

demijos VH-sis suvažiavimas ir 
jo programa.

• Kultūrinė kronika.
• Moterų gyvenimas.

Jean Cocteau mano, kad in
tuicijos, kaipo tokios, kūrėjas 
ir neturi. Ji yra kažkur atskirai 
nuo jo: kaip skraidanti paukš
tė. Ją kūrėjas prie kiekvieno 
paveikslo turi pagauti iš naujo.

Georgio di San Lazaro atme
ta bet kokią intuiciją, kaip ne
sąmoningą veiksmą, ir duoda 
valią instinktui.

Tačiau didžiuma šių dienų 
moderniųjų dailininkų duoda 
pirmumą “To the scientific 
mind”. Taigi — inteligencijai. O 
inteligencija gali būti įgimta ir 
'išauklėta.

Va, ir klausimas! Ar laiko 
elementas daugiau priklauso 
protui ar instinktui?..

Neturiu jokios abejones, jog 
laiko elemeritą būtų galima už- 
rekorduoti, jeigu būtų surastas 
būdas jį paversti garsu, ir mu
zikas (mojuodamas batuta) su
sektų jo muzikinį raktą ir tak
tą.. (Čiurlionio sonatos.) Tai, 
yra ritmas! šis elementas su
kuria drobėje linijų ir spalvų 
ritmą. Jis yra absoliutus konst
ruktyviųjų elėhientų valdovas, | 
nes nustato spalvų ir masių bei 
arabeskų balansą. O tai jau yra 
kompozicija.

Meno istorijos raidoje yra 
buvę įvairių komponavimo pa
siūlymų: klasikinis — ašies; re
nesanso — trikampio, viršūne 
į viršų; barokinis — įžambinės 
(Rubensas). Ir visa eilė kito
kių: arka aukštyn, arka žemyn, 
raidė A, U, O, M ir t. t.

Ne tų pasiūlymų klaidingu-! 
mas, bet akademikų pseudosu- i 
pratimas nuvarė meną į dėka-’’ 
dansą, iš kurio tik impresioniz- į 
mas tepajėgė vėl išnešti meną 
į reikalingą šviesą.

Abstraktaus ekspresionizmo 
amerikietiškame laikotarpyje i 
kažkas metė šūkį, kad nėra to
kio daikto kaip kompozicija... Į 
Yra tik reliatyvus balansas.

— Tarp ko reliatyvus balan
sas? — man kilo klausimas. Ir 
aš prieš šešerius metus sufor
mulavau savo studentams tokį 
sakinį:

— Tai reliatyvus balansas 
tarp erdvės ir masės. (Vartoju 
žodį reliatyvus, nes tai priklau
so nuo jūsų pačių, kaip jūs tą 
balansą jaučiate). Erdvė yra jū
sų drobė. Masė — daiktas ar 
šiandien. Taigi. Reliatyvus ba
lansas tarp erdvės ir masės yra 
kompozicija. Ją (kompoziciją) 
nustato laiko elementas per li
nijos ir spalvos konstruktyviuo
sius elementus.

Tai plieno arba gelžbetono 
griaučiai pastatui, kurio galutinį 
grožį (po to) atlieka tretysis 
estetikos elementas — apipavi
dalinimas, arba technika.

Prieš pradėdamas aiškinti 
technikos elementą, dar norė
čiau užbaigti balanso klausimą, 
prie kurio dar kartą sugrįšiu, 
kalbėdamas apie vertybes.

Balansas nėra elementas. Jis 
yra tik išdava konstruktyviųjų 
ir laiko elemento. Kadangi jis 
yra tik sprendimų išdava, tai 
jis priklauso prie vertybių, o 
ne prie elementų.

Taip pat balansas savo spren
dimuose turi pagrindo ir inter
valus, kurie yra taip pat laiko 
elemento sprendimų išdava. Tuo 
būdu intervalai taip pat priklau-

Lietuvos Vytis renesanso epochos vokiečių meno genijaus Albrechto Duererio (1471-1528) medžio rai
žinyje. Čia 'nratome tik detalę milžiniško darbo, kurį atliko net keli dailininkai, vadovaujami Duererio. 
Darbas susideda iš kelių šimtų atskirų medžio raižinių; jis buvo sukurtas -mperatoriaus Maksimiliano I 
garbei. Čia regima detalė, raižyta paties A. Duererio, vaizduoja dviejų 16 amž. garsių dinastijų vestu
ves. Karėje — imperatorius Maksimilianas I, o prie jo kojų Imperijos herbas. Šalia imperatoriaus jo 
anūkė Marija ir jos sutuoktinis Vengrijos princas Liudvikas. Centre — pats Vengrijos karalius Vladis
lovas ir antroji jo duktė Ona. Dešiniame krašte stovi Didysis Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius 
Žygimantas II. kuris vestuvių metu taipgi buvo Vienoje, kaip imperatoriaus svečias, 1517 m., nuo liepos 
17 iki rugpiūčio 2. Prie Žygimanto kojų matyti Lietuves Vytis ir Lenkijos Erelis.

so prie vertybių, o ne prie ele
mentų.

Galutinas grožis priklauso at
likimui. Tuo būdu technikos 
elementas taipgi yra vienas 
svarbiųjų elementų. Jis įeina į 
paveikslo, arba estetinio užda
vinio, sprendimą. Tai būtų gali
ma išreikšti panašia formule:

[ (a + b) +c].N=x *)
(“a” — linijos konstrukcija, | 
“b”   spalvos konstrukcija,

“c” — technika, “N” — juos 
valdąs neribotas laiko elemen
tas, “x” — paveikslas).

Prie realiųjų elementų norė
čiau skirti perspektyvą ir daik
tą.

Perspektyvos elementas, kaip 
ir konstrukcijos, yra dvilypis. 
Linijos perspektyva, arba for- 

i mos reljefas, ir spalvos per
spektyva, arba spalvos reljefas.

MAŽOSIOS KULTŪRINĖS 
BENDRUOMENĖS

K. Žoroinskis Laivai (aliejus)

Daikto elementas, kaipo toks, 
daugiau priklauso literatūrai 
negu tapybai. O tai aiškiai įro
dė abstraktusis menas, visai be 
skausmo išėmęs daiktą iš tapy- 
Ji yra lyg ir daikto suokalbinin
ke.

Nuo perspektyvos prasideda 
daiktas!

Tuo būdu abu realieji ele
mentai (perspektyva ir daiktas) 

I iš tapybos galimi išimti. Prie 
daikto dar grįšiu vėliau, kalbė- 

’ damas apie tautines vertybes. 
Gi daiktą išėmus iš tapybos, 

I tapyba, kaipo tokia, pasiliko, 
i Daug kas mano, kad pasiliko 
net švaresnė, tikresnė, nes da
bar ji nėra daikto užglušinta.

Tuo tarpu tikrųjų elementų 
— linijos, spalvos, technikos ir 
laiko — pašalinti negalima.

Perspektyvą pašalinti 
tam tikrais 
mene.

Idėjiniai 
iliustracinis 
tuityvus. Iliustraciam elementui 
priklauso tematinės, istorinės ir 
(dalinai) legendarinės temos. 
Idėjiniam, arba intuityviam ele
mentui priklauso įkvėpiamosios 
temos, arba vizija. (Salvador 
Dali, de Chirico, Chagall, Čiur
lionis ir d. k.).

Dabar atsiribokime nuo ele
mentų, kad galėtume tiksliau

(su 
sunkumais) galima.

elementai yra du: 
ir idėjinis arba in-

•) Gal būt, pagal simbolinę 
logiką būtų tikslesnė šitokia 
formulė:

I (a.b)cl )N = x

(Nukelta į 2 psl.)

Vargu ar kur kita tauta išei
vijoje parodo tokio susirūpini
mo priaugančios kaitos tauti
niu auklėjimu, kaip lietuviai. 
Galime džiaugtis savo lituanis
tinėmis mokyklomis, savo jau
nimo organizacijomis. Bet tai 
daugiau žiemos, mokslo metų 
pastangos.

Vasarą turime stovyklas, ku
rios gražiai praturtina mūsų 
jauniausiųjų akiračius, lietuviš
kąsias nuotaikas, charakterio 
ugdymą, net ir religinį auklė
jimą.

Tačiau į stovyklas ne visi 
gali išvykti, o ir išvykusieji 
daugiausia pabūna savaitę, 
dvi, gal tris. Gi atostoginis 
laisvalaikis yra žymiai ilgesnis 
ir verta pagalvoti, ieškant 
priemonių, kaip dar būtų gali
ma ir jį naudingiau praleisti, 
neatimant mūsų moksleivijai 
užtarnauto poilsio.

*

Viena iš tokių priemonių ga
lėtų būti kaimyninių lietuv'š- 
kųjų šeimų vaikų artimesnis 
bendravimas. Iš dalies jis vyks
ta savaime. Bet tai dažnai be
prasmis, sakytume — gatvinis 
ar paplūdiminis bendravimas, 
kuris irgi turi savo reikšmę, o 
jis galėtų būti ir prasminges
nis.

Sakysime, susitaria kaimyni
nių lietuvių šeimų tėvai ir pa
eiliui vieną kurią dieną vienas, 
kitą dieną kitas išveža mūsų 
mažuosius lietuviukus į gam
tą, į mišką, į paplūdimį, į par
ką. Tegu vaikai ten didžiąją 
dalį laiko praleis bekrykštau- 
dami savųjų draugystėje, bet 
valandėlę kitą paskirtų lietu
viškai kultūrinei minčiai. Ją 
vaizduotumėmės taip: išvyks
tant vaikai paskatinami kiek
vienas įsidėti savo įgytą nau
jausią lietuvišką knygą. Kuris 
jau būtų perskaitęs ką įdomes
nio, galėtų supuolus į būrį ki
tiems papasakoti.

Vieni turėtų vienokias kny
gas, kiti kitokias. Galėtų čia 
pat pasikeisti, kad pasiskaitę 
sekantį kaitą grąžintų. Išėjus 
naujam “Eglutės” numeriui 
būtinai jį pasiimti. Čia pat ką 
nors paskaityti, kad ir iš pus
lapių — padeklamuoti. Vaikai 
daugiau susidomės šiuo laik
raštėliu, pamatys, kad jame 
rašo ir jų amžiaus berniukai ir 
mergaitės. Gal paprašys tėve
lių ir jiems užprenumeruoti. 
Įvairios mūsų mokyklos turi 
gana žavius savus leidinėlius. 
Ne visi juos bus įsigiję, ne visi 
skaitę. Galima ką nors iš jų 
paskaityti, pasipasakoti.

Paįvairinimui gali būti įves
tas lietuviškų mįslių minimas, 
gal ir dainelių dainavimas. Ku
rie jau būtų grįžę iš stovyklos, 
tuos paskatinti papasakoti sa
vo įspūdžius, kad išgirstų sto
vykloje nebuvusieji, kad jie su
sidomėtų ir kitais metais patys 
vyktų.

Daugelis šeimų turi patefo
nus ar magnetofonus (rekor
derius). Įsidėjus juos ir lietu
višką plokštelę ar juostelę, ga
lima'taipgi tokioje iškyloje viso 
to paklausyti. Gal vienuose na
muose yra vienokia plokštelė, 
kituose — kitokia. Vaikai ga
lėtų išgirsti įvairių.

Šitokias išvykas pirmon vie
ton organizuotų patys tėvai. 
Bet čia gali daug pasitarnauti 
ir įvairių organizacijų vadai, 
turėdami vilties, kad gal net 
naujų narių savam lietuviškam 
sąjūdžiui galėtų rasti.

šitokios išvykos būtų orga
nizuojamos teritorialiniu prin
cipu — kaimynų. Ir net įvai
rių lietuvių bendruomeninių 
apylinkių vadovybės nariai ga
lėtų inspiruoti savo apylinkės 
tėvus šią priemonę panaudoti. 
Susidarytų taip lyg kokie mi
niatiūriniai židinėliai, kur vai
kai, nors šiaip ir priklausantie
ji įvairioms organizacijoms, 
įprastų drauge veikti.

♦

Tuo būdu vaikai ne tik gau
tų progos drauge papramogau
ti, bet ir dažniau išgirstų lie
tuvišką žodį, pamatytų nau
jesnes jiems artimesnes kny
gas, įprastų bendrauti ir bend
rai dirbti, nežiūrint jų šeimose 
vyraujančių pažiūrų įvairumo, 
o vėliau lengviau įsitrauktų į 
organizacinį ar ir pačios bend
ruomenės darbą. Svarbiausia, 
dažniau būtų išimami iš ame
rikoniškų didmiesčių gatvių 
neigiamos įtakos. Jie augtų 
tauresni ir būtų labiau paiso
ma mūsų rašytojo Vydūno per
spėjimo; “Vaike, tavo gyslose 
teka tyras lietuvio kraujas; 
neužmiršk, kad kūnui ir šir
džiai nešvariems pastojus, 
nyksta visa tauta, nyksta visa 
žmonija”.

♦

Suprantama, kad šitokias 
bendras vasarines išvykas tė
vams patogiau organizuoti ma
žesniųjų vaikų tarpe. Dides
niuosiuose gal reikėtų pažadin
ti jų pačių iniciatyvą, kas duo
tų geresnių rezultatų, tėvams 
gal tik padedant suorganizuo
ti transportą, pagloboti išvyks
tančius.

Tas viskas turėtų ne tik lie
tuviškos kultūrinės reikšmės, 
bet padėtų plėsti pažintis sa
vųjų tarpe, kas palengvintų ir 
lietuviškųjų šeimų susidarymą. 
Imdamiesi šioje srityje inicia- 

os parapijų kunigai, galė
tų susilaukti palaimingos įta
kos ir religinio auklėjimo pa
stangose.

Mūsų atžalynas yra mums 
taip mielas ir brangus, kad ne
turime palikti nei vienos vil
tingos priemonės neišbandę ir 
nepanaudoję. Kai jau vaikas 
šio krašto mokyklose visiškai 
pasineria svetimųjų jūroje, 
dažnai mūsų įvairios pastangos 
būna jau pavėluotos. J. Pr.
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GRAFIKA IR GRAFIKAI
Vienos meno šakos istorinė raida ir pasiektieji rezultatai

1.

Grafika yra žodis, kuris api
ma meno šaką, daug’au priklau
sančią prie juodo ir balto pieši
mo, negu spalvų. Kitais žo
džiais, grafika reiškia viską, kas 
rišasi su piešimu ar graviūra. 
Tačiau pastaruoju laiku grafika 
jau peršoko savo įprastines ri
bas ir senuoju terminu nebeiš- 
sakoma. Spalvos jau vis dažniau 
ir dažniau yra naudojamos, o 
šimtai naujų būdų ir technikų 
pavertė grafiką viena iš įdo
miausių meno šakų. Ir pats gra
fikos menas niekada nebuvo 
toks aktualus, kaip šiame pas
kutiniame šimtmetyje. Jos po
puliarumas dabar yra toks ryš
kus, kad jeigu taip tęsis ir to
liau, tai grafika gali pralenkti 
net kitas meno formas — tapy
bą ir skulptūrą. Ieškodami š>o 
populiarumo priežasč ų, negali
me nesuminėti fakto, kad beveik 
kiekvienas dailininkas, anksčiau 
ar vėliau yra naudojęsis grafi
kos technika ir beveik kiekvie
nas meno mėgėjas gali šiandien 
įsigyti ne tik po vieną grafikos 
kūrinį, bet susidaryti sau net 
gražią kolekcijėlę. Grafikos kū
riniai, būdami originalais dau
gelyje egzempliorių, leidžia dai
lininkui juos parduoti gana pri
einamomis kainomis. Užtad pa
sitaiko taip, kad galima įsigyti 
vieno ar kito garsaus menininko 
tikrą originalą beveik už tą pa
čią kainą, kurią mokėtum už 
gerai atspausdintą jo reproduk
ciją. Reprodukcijos, nors ir gali 
rasti sau tinkamą vietą namuo
se, niekad nebus lygios vertės 
su originalu. Reprodukcijos yra 
daromos milijonimais kiek’ais, 
o grafikos darbai — mažais ir 
iš anksto dailininko nustatytais 
egzemplioriais.

Pastaruoju laiku pastebimas 
visuomenėje noras grafiką ge
riau pažinti, nuo ko irgi priklau
so didelė dalis to minėto jos :š- 
populiarėjimo. Nežiūrint to, 
dauguma mūsų publikos nėra su 
grafika geriau susipažinę, daž
nai ją ma;šant su reprodukc- 
jomis. Vienoj parodoj pastebė
jau, kad žmogus, pirkdamas me
džio raižinį, atsisakė jį pirkti, 
kai suž’nojo, kad ir kitas žmo
gus gali tą patį ra’žinį įsigyti.

Pati pirminė ypatybė, sk:rian- 
ti grafiką nuo reprodukcijų, yra 
ta, kad reprodukcijos spausdi
namos dideliais kiek’ais, o gra
fikos darbai labai ribota s iš 
anksto griežtai sutartais. Tų 
darbų gali būti tik vienas, kaip 
pavyzdžiui monotipas, arba net 
du ar trys šimtai. Tik retais at
vejais spausdinama net iki tūks
tančio egzempliorių. Garsiausie

Šiame numery:

Laiškas redaktoriui degančiu 
reikalu.

Grafika ir grafikai.
Kai visa Žinija bus įmanoma 
naudotis.

Pulgio Andriušio feljetonas.
Česlovo Valdo Obcarsko eilė
raščiai.

Palangos reorganizacinę konfe
rencija prisiminus.

Pirmoji knyga leidžiamoj vei
kalų serijoj, pavadintoj “Krikš 
čionis gyvenime“.

Nauji leidiniai.
Kultūrinė kronika.
Akademinės prošvaistės.

VALENTINAS RAMONIS

ji pasaulio dailininkai, ka’p pa
vyzdžiui Picasso. Miro, Chaga- 
llis ar kiti, būdami geri me;st- 
rai ir pu’kiai valdydami pasi
rinktąją techniką bei turėdami 
kūrybai geriausias sąlygas, at
spausdina savo grafikos darbu’ 
ir didesniais k;ekiais. Tų darbų 
žymus pare’kalavimas taipgi 
verčia juos š tai daryti. Mažiau 
žinomi memninkai riboja savo 
originalus tarp 50 ir 150 egz., 
o mažai arba ir visai nežinonre- 
ji pasitenkina tik 10 ir 50 egz. 
Bet pasitaiko, kad ii patys gar
siausieji išleidžia laba: mažus 
grafikos darbų tiražus, kurių 
kainos tada būna taipgi atitin- 

‘kamai didesnės.
“The American Print Coun- 

cil”, vyriausias grafikos organas 
Amerikoje, bando grafikos origi
nalumą šitaip iša'škinti:

1. Menininko sukuriamas pa
veikslas ant akmens, medžio, 
metalo ar kitos panašios me
džiagos tik dėl vienintelės prie
žasties, kad jis tą atvaizdą ga
lėtų vėliau atspausdinti popie
riuje.

2. Atliktas atvaizdas atspaus
dinamas popieriuje paties meni
ninko rankomis arba bent per
spausdinimo darbas griežtai pri
žiūrimas paties dailininko.

3. Baigtas darbas yra meni
ninko patikrinamas, pripažįsta
mas geru ir autoriaus pasirašo
mas.

Šitos definicijos apima visus 
grafikos darbus, atliktus po 
1930 metų, bet ne visus, atlik
tus prieš tai.

“The American Print Coun- 
cil” įsisteigė dėl kelių priežas
čių. Pirma, norėta išplatinti ir 
išpopuliarinti grafiką, kaip tik

rą grynojo meno šaką, o antra, 
norėta nustatyti standartus dai- 
l’ninkams, pardavėjams ir pir
kėjams, kad jie nesumaišytų 
originalios grafikos su šiomis 
dienomis taip paplitusiu netikru 
menu. Minėtam organui vado
vauja Lessing J. Rosen.wald, 
daugelį metų buvęs Searso bend 
rovės vyriausias tarnautojas, 
turintis vieną iš didž:ausių pa
saulyje grafikos kolekcijų.

Grafika, galima drąs’ai saky- 
i ti, prasidėjo su pačiu žmogumi. 
Urvų s:enose rastos rankų ir k'- 
tokių dalykų atspaudos jau bu- 

I vo primityvaus žmogaus grafiš
kas išsireiškimas prieš dešimtis 
tūkstančių metų. Bet iki mūsų 
laikų net pač’ų dailininkų, iš
skyrus gal Rembrandtą, Goyą 
ir pora kitų, graf’ka buvo men
kai įvertinta, beveik nepripaž n- 
ta tikrąja meno šaka. Tik šia
me amžiuje, atsiradus šimtams 
naujų techn:kinių būdų ir prie
monių, grafika virto visos me
no raidos neišskiriama dalimi.

2.

Nuo pat seniausių laikų . -
nininkai mėgino ir bandė viso- 
k’ausiys būdus savo darbams at
spausdinti ir išplatinti. Pirmiau
sias ir pats ankstyviausias iš tų 
būdų buvo, taip vadinamas, rel
jefo procesas. Vartodamas šią 
techniką, dailininkas nupešdavo 
vaizdą ant plokščios medžio len
tos ir v:ską, išskyrus nupieštas 
linijas, su peil’o ar kitokio inst
rumento pagalba, išskaptuoda
vo. Vėliau paliktas ne’š'kaptuo- 
tas vietas jis užtepė dažais ar 
rašalu. Uždėjęs ant tos lentos 
gabalą poperiaus ar kitokios pa
našios medžagos, dailininkas 
atspausdino to piešinio atva’z- 
dą. Tokį atspaudą mes šian
dieną vadiname medžio ar lino
leumo raižiniu. Seniaus as žino-

Georgės Rouault (prancūzas, 1871-1958) Cirke (medžio raižinys)
Valentino Ramonio nuosavybe
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•Jean Francois M liet (prancūzas, 1814-1875) Vilnų karšė,ja (ofertas) 
Valentino Ramonio nuosavybė

LAIŠKAS REDAKTORIUI
DEGANČIU REIKALU

mas medžio raižinys buvo rastas 
Tolimuose Rytuose, ir buvo da
rytas apie 868 metus. Vakaruo
se seniausias medžio raižinys 
yra Briuselio Madona, daryta 
1418 metais. 19 šimtmetyje bu
vo labai mėgiama medžio ra ši
niais iliustruoti knygas, bet tik 
Gauguin’as buvo pirmut’nis, ku
ris tikrai pastebėjo ir iškėlė š:os 
technikos

Mielas Redaktoriau,
Patiko man Jūsų straipsnelis 

“Reikia ir kultūrinių penicilinų”. 
Mintis, liečianti literatūrinių 
plokštelių leidimą, yra labai ak
tuali. Dairantis amerikiečių bib
liotekose, galima pastebėti, kad 
per pastarąjį deš'mtmetį groži
nė literatūra save plačiai atvė
rė plokštelių mėgėjų tarpe. Tie
siog nuostabu, kad, nuėjęs į ar
timiausią biblioteką, gali dviejų 
savaičių laikotarp:ui pasiskolin
ti visą glėbį plokštelių su ang
losaksų literatūros šedevrai. 
Namuos, atsigulęs ant sofos, ga
li ramiausiai, į lubas spoksoda
mas, klausytis melod:ngo T. S. 
Elioto balso, ar Gielgudo, skai
tančio geriausius Šekspyro mo- 

1 nologus, ar Dylan Thomo, ku
rio poetin’s patosas užburia 

' kiekvieną klausytoją. Kažkaip 
‘ yra smagu vieną ar kitą iš tų 
i plokštelių įsigyti ir protarpiais, 
, širdies nuraminimui, pasiklau- 
I syti.

Tokių plokštelių padaugėji- 
į mas amerikiečių tarpe puikiai 
rodo, kad literatūra gali dabar
tinį žmogų pasiekti moderniais 
būdais. Daugelis žmonių prisi
bijo knygos skaitymo tik dėl to, 
kad po įtempto įstaigos ar brai
žyklos darbo nenori “varginti”

menišką vertę.

medžio dažnai yra 
ir linoleumo gabalai, 
čia yra ta pati, bet

Vietoje 
vartojami 
Technika 
darbas yra daug lengvesnis. Pi
casso yra vienas iš garsiųjų šių 
laikų menininkų, kuris Fnoleu- 
mo raižymą pavertė didelio dė
mes o vertu darbu.

Antroji grafikos technika yra, 
taip vadinamojo, “intaglio”. Tai 
yra priešinga anksčiau aiškin
tam būdui. Pieš’nys čia yra at- ( 
liekamas metalo plokštėje ir iš
raižomas įnagiu, panašiu į ylą. 
Metalas taipgi gali būti išraižo
mas ir rūkšč’ų pagalba. Su įna
giu išrašytas darbas vadina
mas metalo raižinys, arba gra- 

! viūra, o su rūkštim — ofortas.
Rašalas čia yra užtepamas ant

■ plokštės ir vėl nuvalomas. Ra- 
| salas, patekęs į išpjovas, nenu
sivalo. Drėgnas pokerius tada

j dedamas ant plokštės ir abudu 
Į spaudž’ami preso pagalba. Iš
pjovose užsilikęs rašalas atsi- 
spaudž’a ant popieriaus, ir dar
bas atliktas. Ši minėta techn’ka 
Vadinama linijine intaglio tech-

■ nika. Kada būna vartojami to- 
i nai ir visokios variacijos, ta; at- 
I spaudinti darbai gauna spec'a- 
| bus vardus kaip “mezzotintas”,
“aųuatintas”, “stipple” ir pana
šiai. Čia jau gali būti vartojamas

■ ’r visokiausias popierius. Dar
bai gali būti vienspalviai arba

I daugiaspalviai.
Pats populiariausias istorijoje 

grafikos būdas yra buvęs ofor
tas, angFškai “etehing”. Ofor
tas buvo išrastas Vokietijoje, 
pirmojoje 16 š'mtmečio pusėje. 
Pirmiausia buvo vartojamos ge
ležinės plokštelės, kurias vėliau 
pakeitė bronzinės. Bet cinko ir

plieno plokštės taip pat buvo 
vartojamos.

Trečiasis graf kos būdas yra, 
ta;p vadinamas, planografinis 
arba paviršinis. Ča vartojama 
vandens ir aliejaus ne susimaty
mo principas kaip pagirndinis 
elementas. Atvaizdas yra pie- _ u____ ______ ,_.o.....
šiamas ant lygiaus akmens ga- akių. Jie klausosi radijo ar fo- 
balo su aliejiniais pieštukais, nografo, ar primerktom s akimis 
Akmuo būna sudrėkintas, bet spokso į televizijos aparatą. Bet 
vanduo neliečia nupieštų l’nijų. vien tik tai dvasios nepatenki- 
Ra salas tada yra tepamas ant na. Čia ir pasiperša gražus prie- 
akmens ir jis prilimpa prie nu-' 
pieštų linijų, bet neliečia sudrė
kintos akmens dal’es. Po to pie
šinys būna atspausdintas ant 
popieriaus preso pagalba. Gau
tas rezultatas yra vad namas li
tografija.

Litografija buvo išrasta Alo
yzo Senefeldęrio 1798 metais.
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das — literatūros plokštelių pa
vidale. Jis ateina kaip tikras iš
ganymas, kaip gaivinanti ir gy
danti terapija.

Turint visa tai prieš e k s, 
plokštelių leidimas pasidaro la
bai reali ir įdomi būtinybė. Tie
siog neįmanoma atsilikti nuo ki
tų ir nenaudoti technikos lai
mėjimų.

Edouard Manėt (prancūzas, 1832-1883) Poeto Ch. Baudelaire portretas
(ofortas)

Čia pat peršasi ir kita, mano 
manymu, dar svarbesnė prie
žastis. Mūsų tremties literatū
ra turi keliB iškiliausius lietuvių 
tautos poetus. Jie yra mūsų tur
tas. Jais galėtų didžiuotis bet 
kuri tauta. Tiek Brazdžionis, 
tiek Aistis, ar Radauskas, ar 
Nyka - Niliūnas, ar Nagys, ar 
Bradūnas yra pasiekę tą lygį, 
kuris, anot anglosaksų, priklau
so visiems “major poetry” at
stovams. Jų palikimas ne tik rin
kiniuose, bet ir plokštelėse bus 
itin vertinamas būsimų kartų. 
Kiek žinau, keli jų yra labai ge
ri poezijos deklamuotojai. To
dėl šauktis į pagalbą aktorių be
veik nereikėtų. Literatūros va
karų patirtis rodo, kad klau
sytojai labiau mėgsta klausytis 
paties autoriaus, negu įgudusio 
vaidybos vilko. Klausytojas, no
rėdamas gyvą autorių pamatyti 
scenoje, atleis jam ir monotoniš
ką balso skambėjimą. Yra svar
bu, kad štai tokį vakarą litera
tūros mėgėjas yra praleidęs sa
lėje drauge su rašytojais, juos 
regėjęs ir girdėjęs, net ir auto
grafą iš jų gavęs. Tai yra bran
gus prisiminimas. Lygiai taip 
pat yra ir su plokštele. Jei toje 
plokštelėje dalyvauja ir pats įžy 
mus autorius, jos vertė yra šim
teriopai didesnė. Kas gi dabar 
nenorėtų turėti plokštelės su Ni- 
liūno ar kitų, anksčiau paminėtų 
kūrėjų balsais?

Ta pačia proga noriu paste
bėti, kad buvo daromos žymios 
pastangos įamžinti Vincą Krė
vę garsinėje filmo kronikoje. 
Gerai atsimenu, kai prieš pen
kiolika metų Phlladelphijoje pas 
mane svečiavosi broliai Mekai. 
Jie buvo atsivežę su savimi vi
są filmavimo bei rekordavimo 
aparatūrą ir liepsnojantį jaunat
višką entuziazmą žūt būt pada
ryti dokumentinį filminį repor
tažą apie Vincą Krėvę, kaip žy
miausią tautos rašytoją. Tačiau 
jiems nepavyko. Kažkas tuo me
tu Krėvę buvo perspėjęs (iš vie 

■tinių globėjų tarpo) Mekų gink- 
die prie savęs nepris'leisti. Šiaip 
taip Mekams pavyko asmeniš
kai aplankyti Krėvę jo kuklia
me kambarėlyje. Tačiau senu
kas rašytojas, kad ir ilgai pra
šomas, filmuotis nesileido. Taip 
ir buvo sudarkytas gražus jau
nų žmonių užsimojimas. Ir liko 
neišnaudota proga. Kokių tik iš
daigų neiškrečia tas nepasiti
kėjimas.

Pabaigai dar noriu pabrėžti, 
kad delsti tokio pobūdžio plokš
telių leidimo nepatartina. Yra 
fondai, yra sąjungos, yra lei
dyklos. Ne biznio, bet literatū
ros istorijos sumetimais mes tu
rėtume įamžinti savo didžiųjų 
rašytojų balsus. Mūsų ainiai il
gėsis jų balso, kaip ir mes dabar 
ne kartą pasigendame Donelai
čio ar Maironio gyvojo žodžio 
skambėjimo.

Su linkėjimais
Pranas Visvydas

South Gate, 1967. VI. 28.
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KAD PATYS NEBŪTUME KALTI
Pokalbis su Lituanus Fondacijos pir mininku inž. Valdu Adamkavičium

Paryžiuje leidžiamo lenkų | Toliau Nakovas svarsto, kad 
žurnalo "Kultūra” š. m. birže- nanfnmin Volin 
lio mėn. 6/236 nr. tilpo Andrzej 
Nakov’o 26 puslapių straipsnis 
apie M. K. Čiurlionį. Autorius, 
meno istorijos studentas, trejus 
metus rinkęs medžiagą apie 
Čiurlionį, buvo susirišęs su prof. 
Rannitu, kuris susidomėjimą šio 
mūsų dailininko kūryba įvedė į 
pasaulinio masto meno istorijos 
leidinius, o taip pat ir su M. K. 
Čiurlionio muziejumi Kaune. Na
kovas savo straipsniui panau
dojo didžiumą literatūros apie 
Čiurlionį, parašytos ne lietuvių 
kalba. Gaila tik, kad jis, matyt, 
negavo susipažinti su naujai
siais veikalais apie Čiurlionį 
kaip tik lietuvių kalba, o ypač 
su Gaudrimo bei Savicko “M. 
K. Čiurlionis” ir V. Landsbergio 
“Pavasario Sonata”.

Nakovo manymu, esama dvie
jų tezių, susidariusių, bandant 
įvertinti M. K. Čiurlionio kūry
bą, o ypač jo tapybą. Pirmoji — 
tai kai kurių Vakarų ir Ameri
kos autorių pastangos iškelti 
Čiurlionį pirmuoju abstrakcio- 
nistu, ta krypt:mi nuėjusiu anks 
čiau už Kandinskį, oficialų tos 
meno krypties pradininką. Ant
roji — tai nuomonė socialistinio 
realizmo klystkeliuose įstrigu
sių sovietiifų meno istorikų lai
kančių nepriimtinu savo meno 
koncepcijoms to, kas gali būti 
įtarta turėjimu ko nors bendro 
su abstrakcion’zmu, viso* greta 
e na ir Čiurlionio kūrybos panei
gimas ir, ryšium fu tuo. lietuvių 
pastangos kelti Čiurlionį, kaip 
d:delį lietuvių tautinės dvasios 
tapytoją.

Iki š oi, sako Nakovas, M. K. 
Čurlionio kūryba tik labai pa- 
viršut niškai buvo bandyta su- 
r šti su Europos meno istorijos 
visuma. Nakovo te!g*mu, Čiur
lionio kūrybą galima suprasti, 
tik surišus jo nagrinėjimą ne 
vien su ano laiko Petrapilio dai
lininkų tarpe veikusių idėjų ana
lize, bet su visos Vakarų Euro
pos ano laiko meno ir literatū
ros gyvenimo pažinimu.

pastarųjų kelių dešimtmečių 
bėgyje, Vakarų meno istorikams 
negalint prieiti prie Rusijos me
no turtų, didžia dalim palengvin 
ta Vakarams sukurti tezę, jog 
M. K. Čiurlionis buvo abstrak- 
cionizmo pradininkas. Silpnybė 
visų ligšiolinių studijų apie 
Čiurlionio kūrybą glūdi tame, 
mano lenkiškai rašąs autorius, 
kad pirmiausia buvo bandyta 
kelti savotišką dailininko skir
tingumą, o ne tai, kas jo kūry
boje buvo bendro su ano laiko
tarpio meno srovėmis. Gi Čiur
lionio kūryba ir net visa jo gy
venimo raida neatskiriama nuo 
gyvenamojo laikotarpio filosofi
jos ir kitų dailininkų laikysenos 
bruožų.

Muzikos srityje M. K. Čiur
lionis Nakovui buvo pirmasis 
lietuvių kompozitorius jau Eu
ropos masto, kurį galima laikyti 
viso Lietuvos muzikinio gyveni
mo organizatoriumi. Tačiau XX 
amžiaus meno istorijai Čiurlio
nis visų pirma yra svarbus kaip 
tapytojas. Tik didelė dalis jo 
darbų yra žuvusi. Ir jo kores
pondencijos tik dalis paskelbta, 
o ir tai su nemažomis vertimų 
klaidomis. Menkos kokybės ta
pybos medžiagos, kurias varto
jo Čiurlionis, privedė prie dau
gelio jo tempera darbų visiško 
išblukimo. Visa tai labai apsun
kina Čiurlionio kūrybos anali
zę.

M. K. Čiurlionio kūrinius su 
muzikos sąvokų pavad nimais, 
Nakovo manymu, reikėtų vadin
ti simbolizmu kvadrate. Ypač 
vėlyvuose savo paveiksluose, pa
siekdamas vizualinės simbolisti- 
kos viršūnes, pasinaudodamas 
muz'kos teorijų štatožu ir per
sekiojamas vizijos ritminio ju- 
des'o, kuris turįs būti ryš u tarp 
plastikos ir muzikos, pateikda
mas paveikslo plokštėje galiau
sias metafizines idėjas, Čiurlio
nis svajoja apie meno sintezę.

i Gi meno sintezės idėja ir buvo 
labiausiai populiarus mitas me
no pasaulyje laikotarpyje prieš 
abstraktaus meno atsiradimą, 
1910—1912 metais. Savo tapy-

1 boję Čiurlionis Nakovui yra it 
■ linzė, kurios fokuse susikirto to 
laikotarpio visi intelektualiniai - 
meniniai spinduliai, gimstant di
džiausiam mūsų amžiaus intek- 
tualiniam eksperimentui — abst 
rakcionizmui, kurio ribų M. K. 
Čiurlionis vis dėlto neperžengęs. 
Tačiau, sako Nakovas, Čiurlionio 
kūryboje svarbiausia yra ne jos 

i rezultatai, o kūrėjo estetinė pa
žiūra, jo galvosena. Nors vien
mečiai M. K. Čiurlionį laikė 
“outsider’iu”, bet tikrumoje jis 
buvo bene pats ryškiausias sa
vo laikotarpio menininkas, lai
kotarpio filosofijos vaizduoto
jas.

Trumpai čia atpasakojome A. 
Nakovo svarstymus apile M. K. 
Čiurlionį, paskelbtus laisvojo pa
saulio lenkų žurnale “Kultūra”, 
ne todėl, kad jiems pritartume 
ar prieštarautume, o tik norė
dami atkreipti dėmesį į vis ir 
•vis besikartojantį faktą — pa
saulinį susidomėjimą mūsų Čiur
lioniu ir jo kūryba. J. Dn.

likti mokslinio objektyvumo 
šviesoje. Tai tarnaus savos tau
tos propagandai, nenusilenkiant 
pigiam ir šlykščiam melui. Tei
sėtas tautai daromų skriaudų iš
kėlimas nebūtinai turi būti at
liekamas “užsilipus ant bačkos” 
ir svaidantis tuščiais žodžiais. 
Tokia “propaganda” žurnalas sa 
vo paskirties neatliktų, ir nesa
me linkę tokiu keliu eiti.

— Kaip žinome, “Lituanus” 
visai neseniai , išeidavo gero
kai vėluodamasis? Bet .pasku
tiniuoju numeriu jis jau beveik 
laiką pasivijo. Kas lėmė šitą 
paspartėjimą? Ar padidėjęs re
daktorių kolektyvas bei darbo 
pasidalinimas, ar pagausėjusi 
rankraštinė medžiaga?

— Per pastaruosius 4-5 me
tus vėlavome ir vis ieškojome 
kelių, kaip iš tos padėties išbris
ti. Pernai rudenį, perėmęs Litu
anus Fondacijos
kertiniu uždaviniu pasistačiau 
žurnalo reguliarų pasirodymą. 
Jungtinėmis visos valdybos ir re 
daktarių pastangomis per 4 mė
nesius pasivijome laiką. Išleido
me visus 1966 m. numerius. Ir 
jau laiku išleidome šių metų pa
vasarinį numerį. Esame jau pa
sirengę kiekvienu metu pasiro
dyti ir su šių metų vasaros nu
meriu. Turime paruošę ir ru
dens numerį. Deja, neturime pi-
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tėvams, kuriems doleris yra kur 
kas sunkiau uždirbamas, štai 
kodėl su liūdesiu iškeliu šią tik
rovę, kviesdamas visus jaunuo
sius kolegas: inžinierius, gydy
tojus, ekonomistus, chemikus, 
mokytojus, profesorius — AT
SILIEPKITE! Tuo pačiu pri
dedu ir prašymą visai lietuvių 
visuomenei: ir toliau neleiskime 
“Lituanus” žurnalui sustoti. Šio 
žurnalo puslapiais kalbame į pa 
šaulį apie lietuvių tautą. Su- 

tis. Akivaizdoje tokios padėties, [stabdžius “Lituanus”, jsiviešpa- 
keliu sau ir visai bendruomenei taus tyla. Nekaltinkime tada ki

tų, jog niekas apie mus nenori 
[kalbėti ar mus prisiminti. Pa
tys būsime kalti dėl tos kurti
nančios tylos.

ba pačių lietuvių leidžiamas žur
nalas, paskleidžiamas tokiu pla
tumu. Tačiau šį pasididžiavimą 
temdo rūpestis žurnalo ateiti
mi. Tiesa, žurnalas jau daugiau 
dešimtmetis remiasi lietuvių vi
suomenės aukomis. Esame dė
kingi. Jų reikės ir ateityje.

“LitūŽnus” žurnalas, leidžia
mas energingo jaunosios lietu
vių kartos susibaudėlių būrio, 
šiuo metu laisvojo pasaulio lie
tuviuose vykdo talkos, paramos 
bei prenumeratos vajų. Reikia ti 
kėtis, kad visuomenė neliks kur 
čia “Lituanus” šauksmui ir ne
numos ranka į užsibrėžtuosius ' Nemalonu pasisakyti, bet dėl 
vajaus tikslus. Visam šiam reika finansinių sunkumų esame at- 
lui labiau nu'šviesti užkalbino
me eile klausimų dabartinį Li 
tuanus Fondacijos pirmininką 
inž. Valdą Adamkavičių.

>
— Esate Lituanus Fondaci

jos, besirūpinančios šio mūsų 
anglų kalba leidžiamo žurnalo 
dabartimi ir ateitimi, pirminin
kas. įsakykite, kokiu pagrindu 
yra suorganizuota Lituanus 
Fundacija, kuo džiaugiamasi ir 
dėl ko nuliūstama?

— Lietuvių studentų sąjunga, 
norėdama sudaryti pastovų ir 
tvirtą organizacinį vienetą, kuris 
būtų atsakingas už LITUANUS 
žurnalo leidimą, gyveniman 
pašaukė Lituanus Fondaciją. Už 
si’brėžtuose tiksluose buvo pra
matyta ne vien “Lituanus” žur
nalo įleidimas, bet ir kitokia 
veikla, organizuojant mokslines 
konferencijas, skiriant lituanis 
tinęs stipendijas, ruošiant ir iš
leidžiant mokslinius darbus, lie
čiančius Lietuvą, jos problemas 
ir kultūrinius, kūrybinius lietu
vių atsiekimus. Darbo barai pla
čiausi, tačiau Fondacijoje tetu
rime vienintelį neatsikratomą 
rūpestį: bet kokia kaina išlaikyt 
“Lituanus” žurnalą. Šiuo metu 
“Lituanus” siunčiamas į visą pa
saulį. Tai svarus anglų kal-

sidūrę pavojuje. Negavus sku
bios lietuvių visuomenės para
mos, būsime priversti likviduo-

Fondacijoje. Kiekvienas lietu
vis, kuris peržiūrės šiuos laiš
kus, pasididžiuos lietuviu esąs. 
Tai gražus rinkinys laiškų, su- 
siųstų iš viso pasaulio, kuriuos 
nasirašė mokslininkai, visuome
nininkai, įstaigos, universitetai 

ir 1.1. Jeigu būtų pinigo, vertė
tų vien savai visuomenei 
'aiškų rinkinį atspausdinti 
dalinti.

tokį 
ir iš-

Inž. Valdas Adamkavičius 
Nuotr. P. Petručio

— Lietuvių visuomenėje gir
disi balsų, kad “Lituanus” ne- 
remtinas, kadangi nepatinka 
straipsniai, nepatinka ten ra
šantieji. Ar yra rimto pagrindo 
tokiems kaltinimams?

— Gyvenime pasitaiko įvy
kių, žmonių, darbų, kuriems as
meniškai nepritariama. Bet žvel 
kime dalyko esmėn. Vien tiktai, 
kad straipsnis ar asmuo nepri
imtinas. negalima pasmerkti vi- 

' so milžiniško darbo. Reikalui 
I esant, pakeičiami redaktoriai, 
[ peržiūrima žurnalo linija. Tai 
taikytina ir “Lituanus”. Šį rei
kalų svarstymo mastelį prisitai- 

[ kinkime patys sau, nes priešin
gu atveju padariniai gali būti 
neatitaisomi.

— Asmeniškai net ir su 
tuanus” redaktoriais kalbantis, 
buvo kai kuriais atvejais jaučia
ma lyK .IV baimė mūsų lietuviš
kuosius reikalus pristatyt pasau
liui mūsų pačių tezėmis, teisi
nantis, kad tai gali būti skai
tytojų suprasta kaip propagan
da. Įdomu būtų sužinoti, kaip 
“Lituanus” likimą lemiantys pa 
grindiniai jo talkininkai, o tuo 
pačiu ir Jūs Patys žiūrite į sa
votišką to žodžio subanalinimą. 
Ar kiekviena propaganda jau 
turi būti sveriama tik keiksma- 
ž odine prasme? O gal kai kas 
mūsuose .jau ir t i e s ą, ir 
pa r e i g ą pradeda pravar
džiuoti propagandos vardu? 
Kaip Jūs suprantate “Litua
nus” kelią tarp mokslinio objek
tyvumo ir propagandos? Ar 
tikrai čia būtinas tas žodelytis 
TARP?

“Li-

vadovavimą.

Šiame numery:

Dotnėjimasis Čiurlioniu. 
Kad patys nebūtume kalti. 
Grafika ir grafikai. 
Palangos reorganizacinę 
ferenciją prisiminus. 
Meksikos turgūs.
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■klausimą: ar turime moralinę 
teisę uždaryti šį spausdintą žodį, 
nesvarbu, kokį pasiteisinimą 
besurastume, kai “Lituanus 
vietoje neturime nieko nau
jo pastatyti?

Didžiausią rūpestį mums ke
lia mūsų naujoji inteligentija, 
mūsų pačių kolegos. Jie visi šian 
dien stipriausiai finansiniai įsi
kūrę. Jų skaičius prašoka kelis 
tūkstančius. Esu tikras, kad jų 
vienų įsipreigojimas užsiprenu
meruoti “Lituanus” žurnalą, už-

— Kurie yra pagrindiniai “Li
tuanus” uždaviniai? Ar žurna
las laisvajame pasaulyje patei
sina į jį lietuvių sudėtas viltis? 
Kaip .jis yra priimamas angliš
kai kalbančios visuomenės?

— Fondacijos nariams “Litu
anus” uždaviniai buvo ir yra ne- 
sikeičią: kalbėti ir akivaizdžiai 
parodyti pasauliui lietuvių tau
tos kūrybinį talentą, jos sociali
nius, ekonominius laimėjimus ir 
nolitinį veidą, priminti pasauliui 
^autos teisę į laisvą gyvenimą ir 
laisvą kūrvba. Kiek mes pateisi
name savos visuomenės viltis, 
’ma sunku atankv‘i. Jeigu ištvė
rėme daugiau kain dešimtmet’.

tikrintų jc finansinį pagrindą, j buvome visuomenė*’ remiami, ti- 
Bet kur jie? Nenoromis kyla 
mintis, kad rūpestis išlaikyti ir 
skelbti pasauliui lituanistinę 
medžiagą kultūringu, akademi
niu keliu daugiausia rūpi mūsų

viuos. kad atsakvmss turėtu bū- 
*i teigiamas. An?Ji*kai skaitan
čios visuomenės reakcija iš viso 
pasaulio yra lengvai nustatoma. 
Tai laiškai, besirenką Lituanus

— šiuo klausimu palietėte 
autrią problemą. Propagandos 

žodis, lyg šmėkla, persekioja ne 
vien mūsų bendruomenę. Antro
jo pasaulinio karo metu diktatu 
ų sukurtas propagandos apara

tas visus padarė jautriais. Man 
propaganda, čiuo atveju lietuviš 
ka, turi skirtingą prasmę. “Li
tuanus” žurnalas savo buvimu 
yra propaganda savo tautinei 
bendruomenei. Taip pat kiekvie
na lietuviška knyga, sukurtas 
naveikslas, mokslo veikalas, pa
rašyta disertacija, mokslinis at
radimas ir viso to pristatymas 
plačiai pasaulinei auditorijai 
vra. aukščiausio laipsnio ir di
džiai pageidautina propaganda. 
Savų tezių iškėlimas yra būti
nas. Mano minėta prasme, mes 
"šame savos tautos propagandis 
tai ir esame toli nuo keiksmažo- 
'tinės ar totalistinės bevertės 
nronacandos. Todėl nematau jo- 
'•io reikalo naudotis žodelyčiu 
TARP, kadangi “Lituanus” pus
lapiuose, pristatant savo tautos 
teises bei darbus, galime tai at- M. K. Čiurlionis Jūros sonata — Finale
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Didžiausia tautos nelaimė yra ras, kad tik retas dalyvis yra 
tiek pamatęs, kiek jinai nufo
tografavo.

tautinės ambicijos netekimas: pa 
matė svetimą nekasdieninį ir iš
tirpo. Kriavo ir Horodlės aktus, 
manding, galėjo pasirašyti vien 
lietuvis ir niekas kitas. Pamatė, 
kad kryžiuotis 1313 metų di
džiąją savaitę ties Skirsnemune 
pastatė pontoninį tiltą, ir palei
do,, kaip sakoma, ant 
vainiko. Iš to istorijos būvyje 
ir susidarė menkystės komp- 
leksas bei tūpčiojimas prieš svt 
timybes. Savo tarpe be pradžios 
ir galo rietenos, dažnai tusščios, 
kvailos, kenksmingos. Toms rie
tenoms eikvojama didesnė dalis 
visos tautinės potencijos.

Kaitas vaizduotės neturėji
mas. Jau kad įsikąs kokią surū- 
djiusią geležėlę, tai ištisus de
šimtmečiui nepaleis. Turėjo ne
laimės Juozas Tysliava užuomi
na žostelti dėl bendradarbiavi
mo su tėvynės lietuviais, ir pra 
sidėjo “Vienybės” salamoniškų 
išminčių, pradedant Girnakaliu 
ir baigiant Zalatorium, erzelis, 
kuriems tuščiažodžiavimo pa
kaks ilgiems dešimtmečiams.

Bendradarbiavimas prasidėjo 
kur kas prieš Juozo Tysliavos 
pareiškimus ir pasibaigs tiktai 
su okupacija. Iš pradž;ų labai 
slaptai, paskui pusiau slaptai, 
po to atsirado hravūrininkų, ir 
taip tolydžio vis drąsiau ir gar
siau, bet iš to. nei ten išgany
mo, nei čia pražūties aš dar ne
matau. Gali, žinoma, be jokio 
pavojaus bet katrai pusei tas 
erzelis ir tęstis...

Vieną reikia pasakyti, kad 
ana pusė turi kažkokius užsi
brėžtus tikslus, o šioje pusėje 
visas tikslas yra patsai priešgi- 
niavimas. Reikia sutikti ir susi 
gyventi su mintimi, kad ana pu 
sė gudresnė. Ji ant savo meške 
rėš pagauna daug didesnes žu
veles, kaip “Vienybės” girna
kaliai. Į jų gudriai užspęstą bu 
čių įkliūva pasaulinio masto 
valstybininkai, mokslininkai, me 
nininkai, net Rahner tipo teolo
gai.

Niekad bendradarbiavimas su 
kraštu taip visomis vaivorykš
tės spalvomis nepražydo, kaip 
1967 metų birželio 30 dienos 
“Vienybės” numery. Čia, kaip 
sakoma, reikia atiduoti didelis 
kreditas talentingam Saliomėjos 
Narkeliūnaitės objektyvui. To
kių taiklių nuotraukų vargu ar 
kuris mūsų didžiai diplomuotas 
fotografas bepadaro. Esu tik-
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tyčio broli8:
! artistiška mašastinė

Prie tų nuotraukų pridėsiu 
kelias savo pastabas. Pirmame 
puslapyje dainuoja solistas Vac 
lovas Daunoras. Ranga ir lai
kysena tikras Enrico Caruso 

itališkai pasiūto švarko 
apykaklė 

ir rankogaliai, itališka bei can- 
to poza. Pabuvo sezoną ar du 
Italijoj, ir jau visas lietuvišku
mas, kaip iš atkimšto butelio 
alus, išsikvėpė. O prie solisto 
keturi cirkine butaforija ap
rengti jaunikaičiai dūdeles pu
čia. Kiek žemiau, kampe, solis
tė Elena Saulevičiūtė. Ta, aiš
kiai matyti, Italijoj nebuvus. 
Gymis galėtų būti ir lietuviš
kas, bet laikysenoje aiškiai ky
šo katiušos su kūju ir piautuvu 
poza...

Parodos eksponatai. Vis tos 
pačios juostos... Cukriniai avi
nėliai.... puodynės, kilimėliai, 
impozantiškos vitražų maketės.

Ansamblis Lietuva skystas. 
Kuriam galui reikėjo vežti skra 
balus, chromatines kankles?.. 
Mergaitės su tautinių drabužių 
erzacais... Gal ir didelių pastan
gų dėka programa ir labai vir 
tu-oz'škai atlikta, bet iš pažiū
ros pats ansamblis skurdokas 
ir skystas. Tikrai žmoniškai ir 
kultūringai atrodo vienas sty
ginis kvartetas...

Gyvųjų asmenybių galerija 
daug įvairesnė. Laikraštininko 
Alberto Laurinčiuko gymis bū
dingas, bet daugiau jis primena 
kaimo kailiadirbį ar arklių gul- 
dytoją negu žurnalistą. Toks la i 
bai lengvai gali įžiūrėti ir sep- j 
tintą dolerio pusę.

Pats įdomiausias iliustracijų 
puslapis pavadintas Susitikimai 
su svečiais iš Lietuvos... Tai ta
rybinės Lietuvos grietinėlė: 
Barkauskas, Kairys, Piliušenko 
ir Vildžiūnas. Visi keturi atvy
kę tarybinių, ne partinių dar
buotojų vardu, nors visi figū
ruoja taip pat ir Lietuvos KP 
CK. Salomėja Narkeliūnaitė 
pradeda savo iliustracijas cyp- 
komuniste Leokadija Diržins- 
kaite-Piliušeniko, užsienių reika
lų ministre. Tai elegantiškai ap
sitaisiusi ir gražiai susišukavu
si moteris. Kokie jos ryšiai su 
užsieniu ? Koks tasai užsienis ? 
Kur jis prasideda ir kur baigia
si? Vis tai smulkmenos, kurios 
galėtų būti labai iškalbingos. 
Iš jos atviros šypsenos galima 
būtų spėti, kad ji visai nediplo- 
matiškai džiaugiasi galėdama 
“užmegzti diplomatinius ryšius” 
su niujorkiete Adele; Bataliene... 
Gal mano kada nors galėsianti 
pasikeisti notomis. Ir tai, pasa
kysiu, nebūtų taip maža, kaip 
kitam gali atrodyti...

Asmeniškai man akin krito 
viena nuotrauka: buv. Lietuvos 
operos solistė Elzbieta Kardelie
nė (montrea.lietė) kalbasi su 
Vilniaus miesto burmistru J. 
Vildž’ūnu. Pokalbis atrodo ga
na nuoširdus: solistė smilium 
baksnoja žetonuotą švarko at
lapą, o gal ruošiasi sagas skai

tyti. Vilniaus burmistro gymis 
stambus ir impozantiškas. Tas 
veidas geriau tiktų netašytų 
akmenų miestui negu lakiajam 
Vilniaus barokui, bet Vilnius, 
kaip jau vieną kartą esu išsi
taręs, yra įnoringas miestas ir 
jį savivaldyti reikia vildžiūniško 
kumščio. ,

Stebėdamas tą nuotrauką, su 
simąsčiau. žinoma, čia laisvas 
kraštas, ir kaip kas išmano, 
taip save gano. Tačiau, jei man 
kada būtinai reikėtų užmegzti 
kultūrinius ryšius su kokiu 
nors žymesniu pareigūnu iš Lie
tuvos, tai labai diskretiškai, 
prieš ištiesdamas ranką, pa- 
■klausčiau: Dovanokite, ar ne
būsite kartais kada nors praei
tyje savo baltų rankelių brolių 
krauju sutepę?..

Kažin, ar “Vienybės” girna
kaliams yra žinoma, kad Vil
niaus miesto burmistras kartais

teikiasi ne tik naganą ar nagai- 
ką, bea ir plunksną pamiklinti. 

I Teikitės pasidžiaugti burmistro 
stiliumi: “Lemtingąją 1941 me
tų birželio 22 aš sutikau darbe 
(buvo tada toks darbo stilius 
— naktimis). Iš savo kabineto 
Valstybės saugumo valdybos rū 
muose išėjau jau gerokai po vi
durnakčio, nutaręs kelias iki 
ryto likusias valandas pamie
goti mieste, savo bute, o die
ną vykti į Valakampius pas 
šeimą” (J. Vildžiūnas: Vilniaus 
šeimininkai, Pergalė, 1967 m., 
Nrį 6, 120 p.). Ar neįsidėmėtinos 
Vilnaus burmistro pareigos bai 
saus birželio dienomis?! O buv. 
Lietuvos operos solistei nei plau 
kai stojasi, nei jos šiurpas kre
čia. Ar nemaloni draugystė!

Nebūkime naivūs ir nemany
kime, kad rusai aukštus sostus 
ir šiltas vietas lietuviams dėl 
gražių akių dalina,ar jas loteri

IŠCENZŪRUOTASIS VALANČIUS
Guli prieš mane ant stalo, 

1965 metais Vilniuje dailiai iš
spausdinta ir 15000 tiražu išleis
ta knygelė: M. Valančiaus Pa
langos Juzė. Tikrai pasidžiaugi, 
kad ten leidžiamos mūsų klasi
kų knygos, atskleidžiančios y- 
pač jauniesiems skaitytojams di
delį gimtosios kalbos grožį, o 
tuo pačiu skatinančios jos ir 
apskritai lietuvybės meilę. Knv 
gėlės gale pridėtas regesnių i 
tarminių žodžių žodynėlis ir pi 
aiškinimai, kuriuose pateikiama 
leidinių biografija ir nurodomi 
redagavimo principai (apskritai 
laikomasi A. Kalniaus 1947 me
tų leidimo).

Sudomino paskutinis paaiški
nimų sakinys: “Į dabar patei 
kiamą leidimą neįdėtos giesmės- 
apie šventuosius ir dainos anie, 
sukilimus bei jas lydį tekstai”.1 
Kad praleistos giesmės, daug 
stebėtis netenka. Bet kokios gi 
tos dainos apie sukilimus?

Atsiskleidžiu po ranka pasi- i 
taikiusį senesnį Palangos JuzAp' 
leidimą. Palyginus paaiškėja, 
kad ten buvo tik viena tokia 
daina. Penktame savo vakare 
Palangos Juzė sako: “Paklausy
kite, kaimynai, mano dainelės, 
parašytos metuose 1832”. To
liau pateikiama 40 eilučių daina į 

G. DOVINIS

Lietuvoje išleisto M. Valančiaus 
“Palangos Juzės“ viršelis, pieštas 

A. Každailio

jos būdu paskirsto. Nereikia nei 
sakyti, kad visi Salomėjos Nar
keliūnaitės užfiksuoti tarybiniai 
pareigūnai iškilo taip vadina
mais asmenybės kulto metais, 
tai yra, pačiomis kruviniausio- 
mis lietuvių tautos genocido die 
nomis. Įsižiūrėkite, kaip jie vi

lai tvarkingai ir gražiai apsitai
sę, kaip jie,išskyrus visai pliką 
Vilniaus miesto burm’strą, gra
žiai susišukavę plaukus. Nei 
jiems juostų, nei jiems žičkelių, 
nei jiems kaspinėlių, nei jiems 
cirko drabužėlių, nei jiems skra 
|balų, n.ei jiems dūdelių reikia, 
j Visa tai ne jiems, o nūdienei 
liaudžiai, kuri, kaip baudžiavo
se, didžiūnams puošiasi, dainuo 

I ja ir šoka...
Žmogus gali prarasti tėvynę, 

artimuosius, turtą, sveikatą, ir 
vis tiek dar būti žmogumi. Žmo 
gus, manding, kurs praranda 

I savigarbą, viską praranda.

iš 1831 metų sukilimo laikų, kai 
vienas iš sukilimo vadų gen. A. 
Gelgaudas traukė per Žemaičius. 
Daina pradedama sukiliman iš
vykstančio atsisveikinimu: “Pa
lik sveika, mylimoji, pabučiuok 
ant kelio, Joju greitai su kai
mynais mušti neprietelio, Nes

jau atein tikri lenkai po valdžia 
Gelgudo; Nebišleisma iš Žemai
čių jau mes gyvo gudo”. Apsi
verkė mergina, bet ir gyrė jo 
drąsumą: “Jok sveiks, tarė, 
jaunikaiti, duok gudams pažin
ti, Jog žemaičiai neduos veltui 
savo žemės minti”. Atvykusius 
sukilėlius priėmė vadas Šima- 
nauskis: “Muškitės, tarė, vaike- 
’iai. už jūsų liuosumą, NeTigąs- 
kit nenrietelių nei anų daugu
mo”. Kilo kruvina kova: “Tai 
išklausę, puolė kartu ant čerke
sų būrio, Tuojaus eiles jų su
maišė, vyresnį nudūrė. Paskiau 
kirto, piovė, badė, iš šaudyklių 
saudė, Kur tiktai gudą pamatė 
' kalinį gaudė. ...Virto kupetoms 
maskoliai, kūnais žeme dengė, 
Vieni negyvi gulėk), kiti amžių 
bengė. Bet ir mūsų daug karei- 
’ūu ten užmerkė akis. O vardus 
iu ir pavardes anūkai apsakys”. 
Maskolių persvaros, ■ vis dėlto, 
neatlaikydami, “gelbėtojai mū
sų, Visi kartu pasitraukė ant 
rubežiaus Prūsų.” Čia jaunikai
tis parašė atsisveikinamąjį laiš
ką mylimajai: “Einu jau į Pran 
'’fiziią, turi tai žinoti, Palauk 

I kiški, vėl sugrisiu jūsų išliuo- 
suoti”. Kodėl toji daina iš leidi-

I

1 nio buvo išcenzūruota, komen- 
I tarai, rodos, nereikalingi.

Koks yra mūsų tautinės 
kūrybos įnašas lietuvių tau
tai, kurią savo menu keliame, 
ir koks yra mūsų įnašas pa
sauliui. kuris kartais mus pa
stebi? Ar išeivijos kūryba sa
vo kokybe užims mūsų tauti
nėje kultūroje reikšmingą 
vietą ?

Visų pirma, kas yra tauti
nis menas? Atrodo, beveik 
kiekvienas kraštas pasaulyje 
turi susikrovęs nemaža is
torinių ir emocinių įvykių, 
kuriuose naujų menininkų 
kartos visuomet randa įkvė
pimo tautinei patriotinei savo 
kūrybai. Meilė savam kraš
tui. atsidavimas jo siekia
miems idealams, jo politinių, 
militarinių, intelektualinių ar 
paprąstų pilkųjų herojų pri
siminimai įkvepia kuriančio 
menininko vaizduotę. Štai Si
belijaus didinga “Finlandija”, 
Čaikovskio “1812”, Delacroix 
1830 m. revoliuciją vaizduo
janti “La Iii berte”, Dvora- 
kas, Bartokas, Sandburgas, o 
taipgi ir mūsų Krėvė “Šarū
ne” iškilmingu ar švelniu mos 
tu ne vieną kartą savo kūry
boje iškelia tautinę vėliavą.

Vis dėlto, meniška ekspre
sija istorijoj ne visuomet švie 
tė tokiom ryškiom tautinėm 
spalvom. Ji buvo taipgi uni
versali, kosmopolitinė, nes me 
nas savo jėga tada jungė vi
sas tautas. Tik po Amerikos 
ir ypač Prancūzų revoliucijų 
menas buvo pakinkytas sočia 
linių revoliucijų ir tautinių at
gimimų judinimui. Nors “Li- 
berte” pasidarė visiems uni
versali, atskiras tautos ją 
siekdavo individualiai — tau
tiškai. Ir tik šios, čia paminė
tos universalios idėjos vėliau 
nagimdė tautinį meną.

O kas yra tautybė, patrio
tizmas? Tautybė, be abejo, 
yra mūsų gimimo, kalbos ir 
papročių visuma ir vidurkis. 
Su patriotizmu yra kiek sun
kiau; vieni jį laiko teigiama, 
kiti net neigiama tautiškumo 
apraiška, o jos polinkis į na
cionalizmą yra laikomas kar
tais net pavojingu. Gyvenant 
emigracijoje, krašto netekimas 
beveik visus mus padaro pat
riotais. Tad ir abejojimas bet 
kurio emigranto patriotiš
kumu čia pasidaro beveik ne
įtikimas.

Tačiau mūsų didžiausia pro
blema yra mūsų kūryba, kai 
eiliniam ir dargi politiniam 
išeiviui patriotizmas ir polti- 
kos sekimas (“gal jau išlais
vino kraštą?") tampa jo kas
dienine dunoa. Jis kitkam 
dažnai neturi nei laiko, nei 
intereso. Jis yra patenkintas, 
galėdamas praleisti laiką ki
tų panašių būrelyje, ir tokie 
siauresni kontaktai jam yra 
malonesni už kitokį, kartais 
gana problematišką pasaulį. 
Jei jis kuria, jo iš atminties 
įsivaizduojamas kraštas pra
randa realius išmatavimus ir 
jo kūiyba linksta daugiau į 
praeities nostalgija, jos stili
zaciją, paviršiaus motyvus 
ar aplamai į “praeities har
monizaciją”. Ir čia kažkas, 

atrodo, pakerta jo kūrybinį 
originalumą.

Ar, svetimojoj gyvenda
mas, kūlėjas nepajėgia maty
ti toliau už savo paliktojo 
krašto ir jo kultūros ribų? 
Tiksliai sunku atsakyti. Bet 
viena yia aišku, jis nemato 
tų kultūrinių skirtumų, kurie 
išryškėtų jo paties didesniam 
kūrybiškumui, jei jo akys la
biau atsivertų ir į jį apsupan
tį pasaulį. Juk kaip reliatyvi 
vis dėlto atrodo mūsų temati
ka prieš tikro kūrėjo jėgą, 
pavyzdžiui. kad ir skaitant 
amerikietį V. Sinclair, apra
šantį lietuvių senosios kartos 
emigrantų gyvenimą Chicago 
je (“Jungle”). Jam “apie ką” 
turi mažiau svarbos už "kaip”. 
Ar mūsų kūryba nepagyvėtų, 
jei apvilktume nemirštančią, 
universalią schemą moder
niais lietuviškais rūbais? Jei 
kitos tautos tai daro, kuo 
mes esame geresni už juos?

Prie mūsų pamėgtos nostal 
giškos ir triumfalinės temati
kos neužmirškime ir kitų ne
mirštančių temų, kaip meilės, 
baimės, neapykantos, pavy
do, šykštumo, džiaugsmo, 
nuostabos, apgailestavimo, nu 
sivylimo, keršto, desperacijos, 
komiškumo ir kitų, dar ne
išmėgintų žmogaus emocinių 
paslapčių. Šekspyras ne vie
ną iš jų kaip tik sėkmingai 
išstudijavo.

Be to, originalių naujų ta
lentų įvertinimui ir padrąsini
mui reikia kažko daugiau už 
eilinį “kaip gražu”, o —visuo
menė jiems suprasti turėtų 
koptelėti aukščiau už papras
tos tolerancijos tašką. Tik 
tuomet, nors ir daug praradę 
ir atskirti nuo tautos kamie
no, nors išsigandę pražūties 
kitų tautų šešėlyje, vis dėlto 
paliksime vertingą kūrybinį 
įnašą ir tautai, kurią savo kū 
ryba keliame, ir pasauliui, ku 
ris visgi nėra toks abejingas 
mūsų pastangoms, kaip mums 
atrodo.

Universalių idealų troški
mas ne vienu laikotarpiu me
nininkams buvo impulsas grįž 
ti prie tautinės dir vas. Bet 
kuo didesnis buvo meninin
kas, tuo kilnesnis buvo jo pat 
riotizmas; kuo siauresnis bu
vo jo akiratis, tuo ribotesnis 
buvo jo darbas. Nors ir mū
sų motyvacija bus tautinė, 
tarp tautinės ekspresijos ir 
tarptautinės ekspresijos ir 
universalaus pripažinimo. Pa 
vojus glūdi tame, kad tautiš
kumas gali lengvai nuslysti į 
siaurą šovinizmą ar karštą fa
natizmą. Tada tautiškumas nu
skriaus pats save, išplėšda
mas savo šaknis ir nepalikda
mas nieko jį supančiam pašau 
liui. Kūrybingumas tada bus jo 
pirmoji auka.

Laimei, kaip kiekvienoj tau
toj, taip ir mūsų jaunų ir vy
resnių išeivių tarpe vis dar at
siranda ta kūrybinė dvasia, ku 
ri parodo tikrą universalų idea 
lą, iš kurio laisvės šaknų gimė 
ir pats tautiškumasč

P. Min.
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Iš pasikalbėjimo su ukrainiečių politiku, kultūrininku prof. dr. B. Kordiuk

Ukrainiečių duomenimis, lais
vajame pasaulyje jų esama dau 
giau kaip pusantro milijono. Ap
gailėtina, kad apie ukrainiečius, 
jų veiklą tepatiriame tik reta pro 
ga. Tai liečia ir jų kultūrinę veik 
lą, kuri, pasirodo, yra šakota ir 
įdomi, o taipgi kai kuriais atžvil
giais panaši į lietuvių išeivių kul 
tūrines apraiškas. Jūsų bendra
darbis apie lietuvių veiklą kul
tūros srity Vakaruose papasako
jo Europoje, Muenchene leidžia
mame ukrainiečių žurnale “Uk- 
rainskij Samostyjnik”. Savo ruož 
tu, šių eilučių autorius kreipėsi 
į minėto žurnalo redaktorių, 
prof. dr. Bohdan Kordiuk ir jo 
paprašė lietuviams skaitytojams 
suteikti informacijų apie ukrai
niečius ir jų kultūros barus išei
vijoje. Prof. Kordiuk čia kompe
tentingas, nes jis, be redakto
riaus darbo, dar dėsto ukrainie
čių laisvajam universitete Muen
chene, be to, aktyviai veikia ir po 
litinėje srityje, vadovaudamas 
“Ukrainiečių nacionalistų orga
nizacijai užsienyje”, būdamas ir 
“Ukrainiečių tautinės tarybos” 
prezidiumo nariu.

V. ALSEIKA

Kultūrinė veikla sutelkta JAV 
ir Kanadoje

Dr. B. Kordiuk pirmiausia bu
vo paklaustas apie ukrainiečių 
išeivių kultūrinės veiklos židi
nius ir paprašytas išryškinti uk
rainiečių veiklą bei pasiekimus 
mokslo srityje.

— Pokario metais, — pasako
jo Kordiuk, — ukrainiečių kul
tūrinė veikla, kaip ir pas jus, gy
vai reiškėsi Vak. Vokietijoje. Ta
čiau vėliau palaipsniui ji buvo 
perkelta į JAV, kur jau nuo se
niau gyveno neblogai (materia
liai) įsikūrusių ukrainiečių. Tas 
pats pasakytina ir apie Kanadą 
— tad šiuose kraštuose ir stebi
me tą veiklą. Juose dar esama 
galimybių ją net plėsti.

Tiesa, Europos kraštuose taip
gi rastume visą eilę įvairių ukraį 
niečių institucijų, sąjungij ar or
ganizacijų, tačiau kai kurios jų 
metai po metų jau pranyksta. 
Pirmoje eilėje čia reikėtų paminė 
ti: Ševčenkos vardo mokslo drau
giją Sarcelles vietovėje ties Pary
žium. Tai centrinė institucija su 
skyriais JAV, Kanadoje ir Austra
lijoje. Draugija leidžia visą eilę 
mokslo veikalų, sukviečia konfe
rencijas ir t.t.

Vietoje bendrosios — Ukrainisti- 
kos Enciklopedija

Pagrindinis Draugijos uždavi
nys — “Ukrainistikos Enciklo
pedijos” leidimas. Jau išleista, 
bendrosios dalies, trys tomai ir 
rengiami dar keturi tomai. Šioji 
enciklopedija, atitinkamai pritai

kinta, JAV pasirodo anglų kalbo
je, ruošiama ir vokiškoji jos lai
da.

“Ukrainiečių mokslo rūmai” 
Muenchene aprėpia Ukrainiečių 
laisvąjį universitetą ir savos rū
šies technikos aukštąją mokyklą 
— Ukrainiečių technikos ir ūkio 
.institutą. Šios aukštosios mokyk
los buvo įsteigtos Čekoslovakijoje 
1921 ir 1922 metais. Tai buvo 
iš viso pirmosios laisvos aukšto
sios ukrainiečių mokyklos. Iki 
maždaug 1930 metų tos mokyk
los Čekoslovakijoje suteikė aukš
tojo mokslo diplomus keliems 
šimtams ukrainiečių, o jų gi, po 
karo su bolševikais, daug buvo 
atsiradę užsienyje, jų tarpe ir ne
maža universiteto profesorių. Po 
Antrojo pasaulinio karo tų mo
kyklų mokomasis personalas su
sitelkė Bavarijoje, čia jį papildė 
dar ir naujųjų emigrantų iš so
vietinės Ukrainos profesoriai. 
Prasidėjo tų mokyklų žydėjimo 
laikotarpis Regensburge ir Muen 
chene. Tačiau įsisiūbavus masi
nei emigracijai į užjūrius, abi 
minėtos mokyklos, tiesa, tebevei 
kia, betgi jų veiklos ratas jau ap
ribotas — organizuojama paskai 
tų specialūs kursai, leidžiami

Prof. dr. Bohdan Kordiuk

mokslo veikalai. Dar primintina, 
(kad Ukrainiečių laisvoji mokslo 
akademija (UVAN) turi suorga
nizavusi savo centrus Muenche 
ne, New Yorke, Winnipege. Leis 
dama įvairius spausdinius, itin 
gyvai reiškiasi UVAN Winnipe- 
ge, Kanadoje.

Knygų tiražai ir rūpestį keliąs 
švietimas

— O kaip atrodo ukrainiečiuo 
se knygų leidimas? Ar daug jų 
išleidžiama, kokie tiražai, kur tos

knygos daugiausia spausdina
mos?

— Ša'.ią jau minėtų mokslo 
knygų leidyklų, dar rasime pri
vatinėse rankose esančias leidyk
las Muenchene, New Yorke, Chi
cagoje, Toronte.

Apytikriai skaičiuojant, per 
metus pas mus išleidžiama 40- 
50 knygų. Jau keleri metai, kai 
ukrainiečiai siekia išleisti ma
žiau, tačiau vertingesnių ir ge
riau apipavidalintų knygų. Tų 
knygų tiražai, palyginti, yra ma
ži — vidutiniai jie siekia 1000 
-3.000 egz.

Taip, turime visą eilę spaustu
vių ir jų yra visur, kur tik gy
vena labiau kompaktinė ukrai- į 
niečių masė. Pati didžiausia spau 
stuvė yra Jersey City, JAV, kur 
spausdinamas dienraštis “Swobo 
da”. Kitos spaustuvės — mažes
nės, kaip Philadelphijoje, Chica
goje, Detroite, Pittsburghe. Ka
nadoje turime spaustuves Winni 
pege, Edmontone, Saskatoone ir 
pirmoje eilėje — Toronto mies-' 
te. Europoje seniausia spaustuvė 
veikia Paryžiuje, dar viena yra 
Londone. Fed. Vokietijoje rasi
me penkias spaustuves: vieną Ul- 
me ties Dunojum ir keturias 
Muenchene.

Švietimo sritis? Čia turime ne
mažų sunkumų. Žinoma, daug 
mokyklų įvairiuose kraštuose, 
tačiau mokymo planams ir vado
vėliams stinga vieningumo. Tik 
Kanadoje veikia vidurinės moky 
klos su privalomąja ukrainiečių 
kalba. JAV ukrainiečių mokyklos 
Veikia privačiai ir jas daugiausia 
globoja bažnyčia, jos sluoksniai. 
Gerai, tvarkingai suorganizuotos 
mokyklos Australijoje. Turime 
pagrįstų vilčių, kad šių metų ru
denį New Yorke įvyksiantis lais
vojo pasaulio ukrainiečių kongre 
sas žymiai prisidės prie ukrainie- 
■ių švietimo išeivijoje pagerini
mo bei vieningo mokymo plana 
vimo.

Menas ir gausi spauda 
ukrainiečiuose

Toliau prof. dr. B. Kordiuk pa 
pasakojo apie meninę veiklą uk
rainiečių tarpe:

— Turime nemaža menininkų 
(tapytojų, skulptorių) ir jie gy
vena išsisklaidę įvairiuose kraš
tuose. Tik New Yorke tepavyko 
sudaryti vieną mępininkų grupę. 
J pasaulio įžymybes menininkų 
tarpe iškilo neseniai miręs skulp
torius Aleąander Archipenko. 
JAV yra žinomas Molodožanyn 
(Ševčenkos paminklas Washing-

(Nukelta į 2 psl.)

Nuotrauka Gedimino NaujokaičioNekaltai Pradėtosios Marijos seselių vadovaujama mergaičių stovykla Putname

STOVYKLINĘ RUGIAPIŪTĘ VAINIKUOJANT
Didysis vasaros darbas, kurį ga 

Įima lyginti su rugiapiūtę, yra 
musu jaunimo stovyklavimai. Jie! 
trunka nuo birželio pabaigos Ii- i 
gi rugsėjo pradžios. Šiuo metu 
stovyklavimai yra įpusėti, jeigu Į 
ne persisvėrę į atbaigą. Iš penkių |

Atgaiva jaunatviškam, kultūriniam, kūrybiniam 
ir bendruomeniniam gyvenimui

STASYS YLA

jaunimo stovyklų Dainavoje, ke-j
turios jau yra baigusios savo dar- mo organizacijų, kurios stovyklų
bą. Kitose vietovėse jaunimo sto- neruojfų Turime tris vienuoli- 
vyklos dar vyksta arba bus pra- jas — marijonų, pranciškonų ir 
dėtos. Iš dalies jau galima kalbėti ! Putnamo seselių (anksčiau ir jė- 
apie šių metų “derlių” ir apskri-' 
tai pasvarstyti, ką šis vasarinis 
jaunimo “judėjimas” reiškia mū
sų kultūriniame ir apskritai lie
tuviškajame gyvenime.

Stovyklavimas yra genialus at 
radimas mūsų buityje, kada esa
me pasiskirstę salelėmis svetimo
je ir ankštoje miestų atmosferoje. 
Stovyklavietės pasidaro oazės, iš 
kurių trykšta atgaiva jaunatviš
kam, kultūriniam, kūrybiniam, 
bendruomeniniam gyvenimui. 
Anksčiau stovyklavimas buvo ži
nomas tik skautams, o nūn jis iš
plėstas į visą lietuviškąjį jauni- užbaigė jau 24-tąją stovyklą Put
nią, pradedant nuo septynmečio name ir berods 1 l-tąją , Dainavo- 
vaiko ligi studento. Nebėra jauni je. Programiniu — mokomuoju

zuitų), kurios tokias stovyklas ka 
smet ruošia.

Su šiuo atradimu esame toli 
pralenkę lordo Baden Powellio 
karinių lauko stovyklų pritaiky
mus skautijai. Net lietuviškoji mū 
sų skautija “nutolo” nuo tarptau 
tinių stovyklavimo metodų, pra
plėsdama juos lituanistiniais ir 
kai kuriais pedagoginiais atradi
mais.

Tobuliausią stovyklinį metodą 
yra atradusios — per eilę metų 
sukūrusios — ir vis dar jį tobu
lina Putnamo seselės. Jos šįmet

Šiame numery:
• Stovyklinę rugiapiūtę vainikuo

jant.
• Ukrainiečių kultūrinė veikla 

išeivijoje.
• Donelaičio “Metai” anglų kalba.
• Jaunas Amerikos istorikas apie 

Vilnių.
• Antano Gustaičio eilėraščiai.
• Palangos reorganizacinę konfe

rencijų prisiminus.
• Skulptūra — naujovių generaci

ja.
• Grafika ir grafikai.
• Kultūrinė kronika.
• Nauji leidiniai.
• Spygliai ir dygliai. Kun. Stasys Yla dalija Šv. Komuniją moksleivių ateitininkų stovykloje Dainavoje Nuotrauka Uosio Juodvalkio

atrodo, jos negali rasti sprendimo 
svetimoje mokykloje ar mažoje 
lietuviškoje kolonijoje.

Jeigu daugelis stovyklaujančio 
jaunimo per keletą metų neju-- 
čiomis pasijunta tautiniu požiū
riu stovįs toj pačioj plotmėj, kaip 
vyresni broliai ar tėvai, tai taip 
pat tų vasarinių stovyklų ir jų 
veikmės dėka. Šeima, pati viena, 
pepajėgtų, nors ir geriausiomis 
pastangomis, pasiekti tų rezulta

tų. Daugeliui šeimų šito nereikia 
i mato 

savo bręstančiuose vaikuose ge
rus stovyklavimo vaisius. Tačiau 
tėvai lygiai jautriai stebi kiekvie- 
neriais metais grįžtančius iš sto
vyklų savo jaunuosius ir gali pa
sakyti, kurių metų stovykla buvo 
sėkminga ir vaisinga, o kuri tik 
pusėtinai.

Geru stovyklų organizavimu ir 
\adovavimu, aišku, suinteresuo
tos tiek organizacijos, tiek institu
cijos. Tačiau nei tėvai, nei plačio
ji visuomenė kartais neįsivaizduo 
ja, kokių sunkumų, ruošdami 
stovyklas, turi jų organizatoriai. 
Ne visuomet pavyksta gauti nori
mų gerų vadovų, nes ir šie ne vi
suomet gali savimi ir savo laiku 
disponuoti. Kartais trūksta lėšų 
apmokėti geriems vadovams, kad 
būtų galima juos išimti iš kito ap
mokamo jų darbo. Tų gerų, kva- 
li'ikuotų, talentingų, patyrusių 
vadovų skaičius vis dėlto yra ri
botas. Kiti dar bręsta ir yra tru
putį per jauni, dėl to prie jų rei
kalingas prisamdomas ar pripra
šomas vyresnis pedagogas ar tė
vas bei motina. Galima nesun
kiai pastebėti, kuri organizacija 
ar institucija iš anksto, bent pus
metį, pradeda stovyklas planuoti 
ir vadovus “medžioti” bei progra 
mas organizuoti.

Šių metų asmeninis patyrimas 
trijose jaunimo stovyklose Dai
navoje leidžia daryti labai džiu
gias išvadas apie stovyklų organi 
zatorius ir patį mūsų jaunimą.

(Nukelta į 2 psl.)

atžvilgiu jos suvedė draugėn žo
dį, dainą, šokį, sportą, žaidimą, 
piešimą, mezgimą, karpymus, lip 
dymus (keramiką), klijavimus, 
dailų skaitymą, deklamavimą,, • ; . ~
skambinimą, vaidybą, laikraštė-1 įrodinėti. Jos akivaizdžiai 
lių leidimą bei rašymą. LIgdomuo 
ju atžvilgiu skatina tvarkingumą, 
punktualumą, švarą, patarna
vimus ir visa tai virsta “punktų” 
rinkimu. Bendruomeniniam ug
dymui stovyklautojos paskirsto
mos grupėmis pagal amžių ir de- 
šimtukii būreliais, kurie renka 
kas savaitę savo vadovę; šešetas vy 
resnių mergaičių įtraukiamos į 
stovyklinę organizaciją “pagalbi 
ninkių” titulu su viena visų ren
kama stovyklos seniūne. Geriau
sios būrelių ir asmeninės pastan
gos bei darbai vainikuojami pre
mijomis, visa stovykla užbaigia
ma sutelktine parodomąja pro
grama suvažiavusiems tėvams ir 
visuomenei. Visa tai stovyklavi
mą padaro žaismingu darbu, iš
šaukiančiu įvairiopą paties jauni 
mo iniciatyvą.

Jaunimas, grįžęs iš tokių stovy
klų namo, keletą mėnesių jaučia 
si lyg pakeltas aukščiau, atsinau
jinęs savo nuotaikomis, prisikau 
pęs dainų, pasakų, vaidybinių 
vaizdų, atradęs savo interesus ku 
riai nors meno sričiai, pasijutęs 
pripažintas savo stovyklauian— 
čios bendruomenės išskirtiniu el
gesiu ar kai kuriais pranašesniais 
sugebėjimais sporte, vaidyboje, 
dailiame skaityme ar deklama
vime, išrinktas būrelio vadu ar 
vadove. Savęs realizavimas, drau
gų pripažinimas, naujų draugys
čių suradimas yra tokios jautrios 
problemos jaunimo amžiuje ir,
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Kam skirsime Lietuvių fondo $15,000?

DR. KAZYS AMBROZAITIS

jaunas, bet jau

būsimus
t

nuo ki- 
Lietuvos

lu
po

visus lietin iu.', 
iki pensininko.

KULTŪRINS TALKALietuvių fondo idėja — kaip 
tas sėjos grūdas — buvo mesta 
šios šalies žemėn su dideliu en
tuziazmu, bet drebančia organi
zatorių ranka: ar jis prigis, ar 
augs? Po kelerių intensyvaus dar 
bo metų matome, kad LF lietu
vių visuomenėj prigijo ir gražiai 
t.uga. Nors dar 
derlių neša.

LF apjungia 
nuo moksleivio
LF tapo lietuvių vienijančiu veik 
sniu. LF yra nepriklausoma kor
poracija, tačiau ranka rankon 
eina su Lietuvių bendruomene, 
nes tikslai daug kur sutampa.

LF skaičiais:
Šių metų kovo 1 dieną LF 

rėjo 1446 narius, aukojusius 
100 dol. ir daugiau, ir 222 auko
tojus, j LF atnešusius po ma
žiau. Turint galvoj, kad nariais 
įstojo ir daugelis organizacijų, į 
I.F atėjusieji lietuviai skaičiuoja
mi tūkstančiais. Dabar LF kapi
talas siekia apie 350.000 dol. Tai 
rodi , kad esame arti pusiaukelio 
artėjant prie tikslo.

Praėjusieji metai, dėl bendro 
Amerikos ekonominio stovio, m - 
buvo palankūs LF-ui. Ir prie c- 
samų ’-ilygų, LF taryba pasiū
lys lietuvių kultūriniams reika
lams apie 12.000-15.000 dol. Ta
da gal r.ereiks sukti galvos, ku
rį kultūrininką ar lietuvišką dar
bą paremti, bet bus galima gal
voti apie atskirų institucijų išlai
kymą.

Kaip pelnas skirstomas?

Bendrą sumą paskiria I.F ta
ryba. To’.'au pelną skirsto spe
ciali komisija. I skirstymo komi
siją LF raryba išrenka tris t.iiy- 
bos narius ir dar kviečia JAV Lie 
tuvių bendruomene paskira tris 
atstovus. Tų šešių skirstymo ko
misijos narių nutarimus tvirtina 
LF taryba.

Komisijos darbas yra atsakin
gas ir sunkus. Per praėjusius dve
jus metus komisija svarstė iy an
ksto gautus prašymus. Pavyz
džiui, praėjusiais metais buvo 
gauta 17 prašymų, jų tarpe vie
nas L b-ndruomenės prašymas, 
apimąs net 8 sritis. Buvo paskir
ta 10 premijų, iš jų didžiausia 
4.000 dol. Jaunimo kongresui. 
Negavę pašalpos, reiškė nepasi
tenkinimo. Skundų reikia laukti 
ir ateityje. Skirstymo komisija vi
suomet laukia visuomenės suges
tijų.

LF pelnas, nors ir privačios kor 
poracijos rankose, vistik yra vi
suomenės turtas. Laikas pagalvo
ti, kaip tą pelną tiksliausiai pa
skirstyti. Tuo labiau, kad pelno 
suma kas metais vis bus didesnė.

Komisijai lengviausia būtų sva 
rstyti gautus prašymus. Iš čia 
kyla netikslumai. Daugelis pra
šymų yra lokalinio pubūdžio, jie 
galėtų būti nukreipti į kitus fon
dus ar organizacijas. Nespėję ar

Šiame numery:
1 Kultūros darbų rėmimas.
1 Kultūrinė talka.
1 Iš prof. J u rakio dienoraščio. 

Maceinos “Dievo Avinėlis”.
1 A. Baranausko eilėraščiai.
1 Putino sesers atsiminimai. 

Galilėjaus byla.
1 Filmų įvairumai.
’ Moterų gyvenimas. 

redrįsę paprašyti paramos, lieka 
nepastebėti. Nėra planavimo a- 
teičiai.

LF tarybos nariai, išrinkti į 
skirstymo komisija, dažnai nėra 
specialistai lituanistikoj ar kitose 
srityse. Todėl skirstymo komisija 
turėtų kreiptis į atitinkamų sri
čių specialistus patarimo, nors jie 
ir neturėtų balsavimo teisės. Atei 
ties darbų planavimui galėtų su
daryti net pakomises ar grupes 
specialistų, kurie skirstymo komi 
sijai patartų, kokių darbų ar kū
rinių labiausiai mums šiuo metu 
reikia.

Kultūros tarybos siūlymas

Šiais metais LF taryba gavo 
laišką iš PLB Kultūros tarybos, 
kur siūlė kreipti dėmesį į tam 
tikrus darbus ir sritis. Šis pasiūly
mas yra pradžia planingo dar
bo ir vertas LF tarybos dėmesio.

Prof. J. Puzinas, PLB Kultū- 
įos tarybos pirmininkas, savo šių 
metų sausio 22 d. laiške siūlo, 
kao pirmoje eilėje kreiptinas dė
mesys į lituanistinį švietinją. Kon 
krečiai, siūlo paruošti ib išleis
ti keletą Lietuvos žemėlapių, mo
kyklinę lietuvišką enciklopediją, 
lietuvių kalbos mokyklinį žody
ną, bei kitas regimas-girdimas 
priemones mokykloms.

Dalį išvardintų priemonių ga
lėtų paruošti Lietuvių bendruo
menė, nes žymi dalis apylinkėse 
surenkamo solidarumo mokesčio 
eina centro valdyboms. Dalis ga 
lėtų būti išleista privačių leidyk
lų, nes kai kurie leidiniai pvz. 
vadovėliai, komerciškai apsimo
ka. Atkreiptinas dėmesys į moky 
klinę lietuvišką enciklopediją. 
Jos reikalingumą jau ankščiau 
keliais atvejais kėlė Stasys Bar- 
zdukas.

Toliau prof. Puzinas siūlo iš
leisti Banaičio operos “Jūratė ir 
Kastytis” klavyrą, monografiją 
apie M. K. Čiurlionį ir plačią Lie
tuvos istoriją anglų kalba. Siū
lo užsakyti lituanistinių mokslo 
darbų pas mūsų geriausius litua
nistus, dirbančius ne savo srity
je ar jau išėjusius į pensiją, pa
naudojant jų didelį žinių loby
ną. kol dar darbingi. Siūlo skir
ti stipendijas lituanistikai studi
juoti.

Tai labai bendri, bet svarbūs 
pasiūlymai. Pageidautina, kad a 
teitų konkretesni pasiūlymai, pv. 
lituanistinio darbo tema ir gali
mas autorius. Kol to nėra, abe
joju, ar skirstymo komisija turės 
laiko ir bus pajėgi tokius asme
nis surasti. Reikėtų, kad suinte
resuoti asmenys kreiptųsi į LF 
ir nurodytų, kokį darbą ir kurio
mis sąlygomis galėtų pasiimti.

Kam pelną skirti?
Manau, kad pelną reikėtų 

skaldyti į tris dalis atitinkamai 
sekančioms sritims paremti:

1. Lituanistiniam švietimui.
2. Kultūrinių organizacijų, 
asmenų, proginių darbų pa
rėmimui, premijų skyrimui
3. Darbų užsakymui ir jų 
planingam finansavimui.

Taip šelptinus dalykus sugru
pavus, būtų išeita iš susidariu
sios rutinos pagal kurią šelpia
ma tik prašančius ir tik už jau 
atliktus darbus. Lituanistiniam 
švietimui pašalpos turėtų būti 
skiriamos tik per LB centrinius

su-

organus. Atskiros mokyklos netu 
lėtų tiesioginiai kreiptis į LF. Rei 
ketų vengti skirti mažesnes pa
šalpas lokalinio pobūdžio paren
gimams ar darbams, nes tokias 
pašalpas suteikti dažnai yra pa
jėgios kitos organizacijos ar pa
vieniai asmenys, be to, panašūs 
atvejai sukelia nepasitenkinimo . 
kitose vietovėse. Pageidautina, 

kad kas metai tam tikra suma 
būtų skiriama ir premijoms, kas 

iššauktų lenktyniavimą. Pvz.
Rašytojų draugija kas metai drą
siau galėtų skirti savo premiją, 
jei būtų tikra, kad tam reikalui 
gaus tam tikrą sumą iš LF, jei 
jes prašys. Kuklūs lituanistai ve
teranai drąsiau kreiptųsi į LF, jei 
žinotų, kad jis remia ir 
darbus.

LF neturėtų atsilikti 
tų, atžymint 50 metų
nepriklausomybės sukaktį. Šia 

proga siūlau, kad Lietuvių fon
das užsakytų paruošti ir išleistų 
nepriklausomos Lietuvos istoriją. 
Tokio veikalo labai reikėjo per 
paskutinius 20 metų ir jokie veik 
ksniai nesirūpino jo paruošimu. 
Tai būtų didžiausias pasitarnavi- 
mas Lietuvai.

Laukiama daugiau pasisaky 
mų. Diskusijos ir pasiūlymai pa
lengvins skirstymo komisijos dar 
bą. Planingas ir tikslus pelno pa
skirstymas iššauks dar didesnį vi
suomenės pasitikėjimą ir pritrau Fragmentai iš Kryžiaus kelio stočių Kennebunkporte, Me. Skulpt. 
ks daugiau narių. 1 V. Kašuba. arch. J. Mulokas Nuotr. V. Maželio

KULTŪRINĖ KRONIKA
mušdavo plaučių uždegimas. 
Abeji — ir rusai, ir naciai.— bu 
vo blogi. ‘Kaliniai’, kurie buvo 
išvežti gyvuliniuose vagonuose į 
Sibirą, išvengė mirties kulkosvai 
džių ugnimi kokiame barakų pa
state. Mongolų tipo Sovietai mė
go leisti kulkosvaidžių šūvius į 
siūbuojančią masę žmonių ir kar 
du pribaigti dar kiek žibančią 
gyvybės švieselę. Buvo baisu.”

Kreipdamasis į laisvąjį pasau
lį pasiekusius lietuvius, dr. No
rem rašo: “Savo maldose neuž
mirškite pasilikusių tenai. Užde
kite žvakutę ir reguliariu dievo
tumu melskitės už tuos, kurie 
dar tebesiekia išlaikyti savo gy
vastį... Vieną dalyką aš tikrai 
jaučiu: maskoliai niekada nenu- 

I galės Lietuvos. Tegul tęsia dar
bą Vargo mokykla ir tegu tikė- 

t urnas triumfuoja. Laisvės diena 
I tikrai ateis”. Pabaigoje dr. No
rem rašo lietuviškai: “Kas bus, 
kas nebus, o lietuvis nepražus”.

• K. Almeno novelių knyga 
“Gyvenimas tai kekė vyšnių” su
rinkta M. Morkūno spaustuvėje. 
Iš spaudos išeis rugsėjo pra
džioj.

• Pr. Skardžiaus “Lietuvių 
kalbos kirčiavimas” jau baigtas 
laužyti M. Morkūno spaustuvA- 
ie. Leidžia Pedagoginis Litua
nistikos institutas

• Arch. Jonas Molokas gavo 
laišką iš Purdue universiteto, 
kurio pramoninės administraci
jos profesorius Charles King 
praneša, kad jų universitetas 
šiuo metu praveda stambų tyri
mo planą JAV architektūros sri
tyje. Architektai universiteto 
laikomi vieni iš svarbiųjų nešė
jų JAV kūrybinių naujumų ir dėl 

• Aloyzo Barono romaną “Pa 
vasario lietus” leidžia “Nida".

• Jono Meko eilėraščių knygą 
“Pavieniai žodžiai” baigia spaus 
dinti M. Morkūno spaustuvė. 
Leidžia Šviesa-Santara.

• Algimanto Kezio, S. J. foto 
parodą suruošė foto klubas “Fo
to Clube Baideirantes” Sao Paulo 
mieste, Brazilijoje. Paroda vyks
ta nuo liepos 27 iki rugpiūčio 15 
d. to klubo salėje.

• Timeless Lithuania — tokiu 
pavadinimu knygos, parašytos 
buv. JAV ministerio Lietuvoje 
dr. Owen J. C. Norem, antrą lai
dą išleido Viltis Clevelande. Vei
kalas turi 299 puslapius, iliust-j 
ruotas. Autorius rodo labai daug 
simpatijų lietuvių tautai, šiame 
veikale pateikdamas suglaustąI 
Lietuvos istoriją nuo pat įsikūri- Į 
mo, aprašo Sovietų ir vokiečių 
okupacijas, apibūdina lietuvių | 
vadovaujančius žmones, kultu- j 
rinius laimėjimus, žemės ūkį. 
prekybą, pramonę, aptaria Lie-; 
tuvos religinį gyvenimą ir viltin
gai kalba apie Lietuvos ateitį. 
Gaila, kad ši laida nepapildyta, 
o baigiasi 1941 metais.

ĮsidAmėtmas autoriaus dr. No- 
remo žodis antrai laidai: “Nic-' 
kada neapleidau lietuvių tautos 
savo mintyse. Perdaug kruvinos 
priespaudos jiems atnešė plėš
rūs rusai 1940 m. rudenį, ko liu
dininku aš pats esu buvęs. Per-' 
daug mano draugų lietuvių bu
vo suimta be priežasties ir nu
žudyta ar išsiųsta į neapsakomo j 
teroro kalėjimiškus lagerius, ku 
rie prilygsta vokiečių Ausch- 
witzui. Tikrumoje, vokiečiai, pa
naudodami dujas, buvo gailestin
gesni negu šėtoniškieji Sovietai, 
kurie vertė savo aukas stovėti 
šaltame vandenyje, kol juos už- to norima juos geriau pažinti.

I

Chicaga buvo numatyta kaip 
vienas iš didžiųjų centrų tai stu
dijai ir arch. Jonas Mulokas bu
vo parinktas kaip vienas pavyz
dys, renkant medžiagų tai studi
jai. Arch. J. Mulokas yra gavęs 
teises (registruotas) Illinois, 
Montanoj, Nebraskoj. ir kt.

• A. P. Bagdonas iš lotynų 
kalbos verčia Pijaus XII konsti
tuciją “Exul Familia”, kur yra 
svarbių nuostatų apie išeivių sie
lovadą.

Skulpt. V. Kasu bos sukurtoji Kryžiaus kelių stotis Kennebunkporte, 
Me. Nuotr. V. Maželio

Nedaugelio mūsiškių pastebi
mas, vyksta didžiulis pasaulinio 
masto kultūrinis užmojis—tarp
tautinės talkos būdu leidžiama 
nauja serija teologijos veikalų, 
dabarties aktualiausiais klausi
mais. Tai vadinamoji “Conci- 
lium” serija, gimusi po Vatikano 
II suvažiavimo, siekianti religi
nės kultūros pagrindus perteikti 
pirmaujančių atitinkamų sričių 
mokslininkų lūpomis, modernio
jo žmogaus kalba.

*
Paimkime, pvz. 26 šios serijos 

tomą “The Evolving World and 
Theology”. Tai kolektyvinis vei
kalas apie evoliuciją ir teologiją. 
Evoliucija laikoma mokslo prii
mta pažiūra ir pasirūpinama šią 
tiesą įjungti į naujosios teologi- 
jes sistemą.

Šių knygą redagavo Muenste 
rio universiteto prof. J. Metz. 
Knygoje atskirais straipsniais e- 
voliucijos ir teologijos santykių 
problemas sprendžia Muensterio 
univ. prof. W. Broeker, Gregoria 
numo univ. prof. Z. Alszenghy, 
S.J., Newton Teologijos mokyk
los baptistų prof. H. Cox, Nij- 
megeno univ. matematikos ir 
gamtamokslio fak. dekanas A. 
Melsen, Muensterio univ. prof. 

Bonnos univ. 
prancūzų kat. 

Durable, Bord- 
(reformatas) J. 
univ. prof. E.

K. Rahner, S.J., 
prof. H. Dolch, 
instit. prof. D. 
eaux univ. prof. 
Ellul, Harvardo
Mesthene, Londono univ. prof. 
(anglikonas) E. Mascall, Muens 
terio univ. prof. N. Schiffer ir kt.

*
Taigi — autoriai parinkti iš į- 

vairių tautų, net ir iš įvairių ti
kybų. Kiekvienas paruoštas to
mas išeina anglų kalba Ameriko 
je ir Londone, greta išleidžiamos 
atskiros laidos olandų, prancū
zų, vokiečių, ispanų, portugalų 
kalbomis. Amerikoje leidėjas: 
Paulist Press, Glen Rock, N.J.

Visas šis milžiniškas planas su 
manytas ir vykdomas katalikų, 

i
i

sutelkus daugelio tautų pirmū
nus mokslininkus. Vien tik reda 
kcijos sąrašas užima du spausdin 
tų puslapių. Ir miela paimti į 
rankas leidinį, kai tema suskaldy 
ta ir atitinkamos dalys pavestos 
kiekvienos šakos specialistui iš
nagrinėti, atliekant savo uždavi
nį su tokiu pat nuoširdumu ir 
drąsa, kokia buvo įvesta Vatika
no suvažiavimo dalyvių.

*
Atkreipiant dėmesį į šį plataus 

masto eksperimentą, galima pasi 
džiaugti, kad kai kas panašaus, 
kad ir mažesniu maštabu, prade 
ta vykdyti ir lietuviuose: jau pra
dėta nauja veikalų serija “Krikš
čionis gyvenime”. Jau išėjo tos 
serijos pirmasis tomas “II Va
tikano susirinkimo dokumentai”. 
Vertingas leidinys. Jau ruošiama 
visa eilė kitų. Į talką atėjo Lietu
vių enciklopedijos leidykla su sa
vo spaustuve ir su platinimo pa
tyrimu. Ir tie visi ryžtingi inicia
toriai turi susilaukti mūsų visuo
menės paramos ir talkos.

Šalia jau ruošiamų atskirų au
torių leidinių, norėtųsi susilaukti 
ir kolektyvinių knygų, panašiai 
kaip minėtoji “Concilium" serija. 
Toksai sutelktų specialistų jung 
tiniu darbu paruoštas tomas tu
ri žurnalo įdomumą ir aktualu
mą, o drauge ir knygos pastovu
mą. Tiesa, reikalauja iš redakto
rių daugiau organizavimo inicia
tyvos, bet vaisiai gali būti žy
miai patrauklesni. Čia galėtų 
būti su savo straipsniais įtraukti 
ir kitų tikybų mūsų broliai in
telektualai, o kartais ir nuoša
liau nuo religijos stovintieji to- 
lerantai mintytojai.

*
Iš dalies tokių leidinių jau tu

rime. Tai “Lietuvių Katalikų 
mokslo akademijos darbai” ir da 
bar netaip seniai pasirodęs Litu
anistinio instituto metraštis “Li
tuanistikos darbai”. Tai rimti, ne 
nustojantieji vertės leidiniai, su
kurti kultūrinės talkos būdu, ir 
būtų gaila, jeigu jie užsigulėtų 
sandėliuose. Jų buvimas namų bi
bliotekėlėje yra savininko inteli
gencijos rodiklis. Dabar jau dide
lė dauguma šviesių lietuvių sa
vo butus yra papuošę origina
liais dailininkų paveikslais. Tai 
labai gražu, bet taip pat labai 
gražu, kai bute, kai namuose yra 
rinktinių knygų bibliotekėlė, į 
kurią labai tinka suminėtieji to
mai.

Lygiai ir mūsų Lietuvių enci
klopedija,o iš dalies ir Br. Kvik
lio “Mūsų Lietuva” yra tokie 
jungtinių jėgų talkos būdu atlik
tieji darbai, kurių vertė tuo la
biau padidėja, kuo daugiau rink 
tinių galvų prie jų sudarymo bu
vo sutelkta. Su džiaugsmu gali
me suminėti, kad šitokiu kultū
rinės talkos būdu paruošta da
bar jau spausdinama “Laisvojo 
pasaulio lietuvių literatūra” (ap
imant 1945-1967 m.); čia šio lai
kotarpio poezija, romanas, nove 
lė, drama, kritika apžvelgiama 
ir pilna bibliografija pateikiama 
pirmaujančių šios rūšies specia
listų. Knygą leidžia gražiai visa 
eile rimtų leidinių užsirekomen
davęs J Laisvę fondas. Leidinys 
suorganizuotas kaip įnašas į ne
priklausomybės paskelbimo 50 
metų sukakties minėjimą.

Z J. Pr.
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TREČIOJI PRADALGĖ
Pasikalbėjimas su jos redaktoriumi K. Barėnu

leidyklaibiausiai skaitytojųLietuviškoji knygų
Nida Anglijoje išleido jau kelias 
dešimt lietuviškų knygų ir, nors 
ir sunkiomis sąlygomis, tačiau ir 
toliau savo darbą tęsia. Šiomis 
dienomis išėjo jos jau treti metai 
iš eilės leidžiamas metraštis Tre 
čioji pradalgė. Ta proga jos re
daktoriui rašyt. Kaziui Baronui 
buvo pateikta keletas kalusimų, 
į kuriuos atsakydamas Pradalgės 
redaktorius paryškina leidyklos 
veiklą ir atskleidžia daugelį kitų 
mūsų knygą ir kūrybą liečiančių 
klausimų,

— Šiemet išleidote jau “Tre
čiąją pradalgę”. Įdomu, ar esate 
numatę Pradalges varyti toliau, 
ir jei taip, tai kokios apimties?

— Manau, kad reikėtų jas va
ryti ir toliau, o varymas, be abe
jo, priklausys nuo rašytojų tal
kos. Kol kas, kaip matome, talkos 
dar yra. Tikėkimės, kad taip bus 
ir ateityje. Tikėkimės, kad jose da 
lyvaus dar ne vienas ir tų kurių 
raštų iki šiol nesame skaitę jose.

Leidėjai linkę galvoti, kad pati 
geriausia Pradalgės apimtis yra 
apie 400 puslapių. Tai šitaip ir 
stengsimės daryti. Trečioji jau 
buvo besusidaranti storesnė, tai 
.dalis raštų palikta ketvirtajai. 
Ketvirtoji gal ir išeis anksčiau, 
nes ta likusioji medžiaga jau su
rinkta. Jei taip atsitiks, tai būsi
me, taip sakant, pasiviję laiką, 
nes dabar vis vėluodavomės.

—Nida išleido keliasdešimt 
knygų. Įdomu būtų patirti, ar 
prenumeratorių skaičius didėja, 
ar mažėja ir kur jų, kuriame že
myne, daugiausia yra.

— Prenumeratorių skaičius y 
ra nukritęs. Bet pastaruoju metu 
kritimas lyg ir sustojo. Pasirodo, 
į mirusiųjų, susenusiųjų ir pavar 
gusiųjų vietą dar ateina vienas ki 
tas naujų, lyg ir laikydamiesi Ku 
dirkos ano patarimo stulpams 
stoti į išvirtusiųjų vietą ir remti 
sieną.

Daugumą prenumeratorių da
bar jau sudaro Amerikos žemyno 
lietuviai. Kai klubas steigėsi, ta
da Britanijos lietuviai buvo pa
grindiniai jo rėmėjai. O kaip gi - 
čia pat eina knygos ir dar, pa
lyginti, pigios! Bet ir tų lietuvių 
čia labai pastebimai vis mažėjo. 
Davėm lietuvių visiems žemy
nams ir ne kažin ką sau bepasi- 
likom...

— Ar nemanote, kad būtų ga
limumų prenumeratorių skaičių 
pakelti?

— Aišku, pakelti būtų gali
ma — kandidatų į lietuviškos 
knygos skaitytojus dar turėtų bū 
ti. Bet kas ir kaip prie jų prieis? 
Žmonės išsiblaškę po visą platų
jį pasaulį, ir sunku juos pasiekti 
ir pakalbinti. Mane kartais nu- j 
stebina atsitiktinai į rankas pa
tekęs vienas kitas laiškas, iš ku
rio matyti, kad dar ir dabar yra 
lietuvių, kurie nežino, kad yra 
toks Nidos knygų klubas ir lei
džia knygas.

— Kokio turinio knygos la-

Šiame numery:
• Trečioji pradalgė
• Donelaitis angliškai.
• Jaunimo kultūrinis ugdymas.
• Kutkūno poezija.
• Paryžiaus kapinėse.
• Ateities pasaulio beletrist'ka.
• Putino sesuo pasakoja.
• Rusų rašytojas apie Sovietus.
• Vyras ir moteris.
• Akademinės prošvaistės.

pageidauja— 
mos ir kas sudaro Nidos skaityto
jų daugumą, t. y. kokia visuome 
nės dalis amžiumi, lytimi ir pro
fesijomis?

— Šis klausimas, tur būt, iš vi
so neįmanomas atsakyti. Kokios 
nors anketinės skaitytojų statisti
kos niekas neveda. Viena tik aiš
ku, kad knygas skaito ne jauni
mas — jis tesudarytų tik mažą 
procentą. Šiaip skaitytojų sudėtis 
nepaprastai marga: nuo profeso
riaus ir paprasto bernelio, kuris 
savo gyvenimo programoje dar 
jaučia nuoširdaus reikalo skirti 
vietos lietuviškai knygai. Dėl to 
ir pamėgimai ir iš jų išplaukian 
tieji pageidavimai tokie pat mar
gi. Vieniems reikėtų avangardi
nių dalykų, kitiems vien roma
nų, tretiems gal vien atsimini
mų, o ketvirtiems gal jau beveik 
nieko. Ne galėdamas visų, tegu 
vien tik atsitiktinai pasakomų, 
4ų norų ir pageidavimų patenkin 
ti, Nidos knygų klubas apskritai 
leidybiniame darbe stengiasi lai
kytis tam tikro nuosaikumo.

— Kiek pastebėjome, pastarai 
siais metais Nidos klubo leidiniai 
suretėjo. Kokios to būtų priežas
tys?

— Sunkumai su mūsų spaustu 
ve. Nuolat ją ištinka maždaug 
tos pačios bėdos. Žiūrėk, išmoko 
žmogus spaustuvės darbo ir eina 
sau kur nors kitur, ieškodamas 
geresnio atlyginimo. Tada reikia 
ieškoti kito žmogaus ir mokyti 
jį. Ypač vargas su rinkėjais. Jau 
turėjome antrąjį, kuris išdirbo 
penketą metų, bet pernai jis mi
rė, tai ir vėl liko vienui vienas 
ilgą laiką, kuriam ir “Eur. Lie
tuvis”, ir “Šaltinis”, Fr dar kiti bū 
tini rinkimo darbai atitenka. Ta 
da knygos jau nebebūtinos pasi
daro. Bet dabar padėtis po trupu
tį gerėja.

— Grįžtant prie Pradalgių, te
ko pastebėti, kad jose per maža 
kritikos ir mūsų kultūros apžval
ginių straipsnių. Ar manote, kad 
šis priekaištas teisingas, ir jei 
taip, nr esate numatę, kaip tuos 
pageidavimus bent dalinai įvyk
dyti?

— Gal būti, kad kritikos daly
kų ir apžvalginių straipsnių tose 
Pradalgėse per maža. Deja, tą 
trūkumą sunkoka pataisyti. Kri
tikų ir, man*odos, gerų kritikų 
mes turime. Visa nelaimė, kad 
jie, kaip ir daugumas mūsų, yra 
ne tik apsikrovę, bet ir persikro
vę darbais ir pažadais, dažnai 
net nieko bendra neturinčiais su 
kiitika. S.usėdę Chicagoje ar Lon 
done šitos temos pasvarstyti, ne
sunkiai galėtume suminėti pavar 
eks puikių kritikų ar literatūros 
istorikų, kurie savo metu yra pa

tašę gražiausių savo srities dar
bų, o dabar jau metų metai nie
kui nebepasirodo, nes kitokie į- 
siparęigojimai suėda jiems laiką.

Ko tose mūsiškėse Pradalgėse 
nenorėčiau, tai paviršutiniškų 

laikraštinių recenzijų.
— Jūs kaip redaktorius turite 

reikalų su rašytojais. Kaip atro
do, ar mūsų rašytojai nėra pa
vargę, ką rašo ir kaip atrodo li
teratūrinio aukštumo atžvilgiu?
— Rašytojams, aišku, visiems 

vieno masto negalima taikyti ir 
ką nors apiė visus apskritai pa
sakyti. Įdomi būtų tema, bet ne 
man į ją atsakyti. Va, jūs tai ga
lėtumėte bandyti į ją atsakyti, 
paleisdami rašytojams gražią an 
ketą! Apskritai šnekant, galima 
tik būtų pasakyti, kad vieni ra
šytojai jau ne tik pavargę, bet ir 
nieko nebeduos, o kiti yra nuosta 
biai gyvi kūrybiškai.

— Kodėl, palyginti, beveik vi
sai neliedžiate poezijos kūrinių?

— Kai leidome Maironio “Jau 
nąją Lietuvą”, kai kas buvo išsi
gandę: šoks, sako, žmonės protes 
tuoti! Tuomet aš turėjau stiprų 
argumentą: sakiau, kad ir pa 
atkakliausias poezijos priešas vis 
dėlto neišdrįs prisipažinti; jr g Jis 
nenori pakęsti net ir Maironio 
(iš tiesų mano pasakymas buvo 
trumpesnis ir aštresnis, bet ne
drįstu jo pakartoti). Šitaip spėda
mas, buvau teisingas. Tačiau ki 
tų poetų atvejais prasideda riks
mas. Gali būti, kad ir tas riks
mas nebūtų girdimas, jei mes ga 
lėtume visiškai nemokamai vi
siems siuntinėti poezijos knygas. 
Juk niekas nepatikės, kad moky
klas ėjęs lietuvis savo metu nebū 
tų kartojęs kurių nors savo lietu
viškos poezijos dalykų. O jeigu 
taip, tai, tur būt, kai kurios nuo 
trupos ir iki šiol išsiliko atmin
tyje, ir joą reiškia gi turtą žmo
gaus dvasiai. O visi nori būti tur 
tingi. Dėl to poezijos neigimas y- 
ra tik kažkoks apkiautimas, ne
susipratimas. Bet mums sunku 
pralaužti tą kiauta.

L. Gal.

TIIE SEASONS, by Kr stijoną- 
Donelaitis, rendered from the L - 
thuanian into English verse by Na- 
das Rasten s. Intrcduction and edi- 
ting by Elena Tumas. (Lithuanian 
Days Publi’hers 1967. 1 :7 p. Kai
na: $4.00 kietai įrišta; $3.00 minkš
tai įrišta.)

*

Donelaitis yra kuriozas. Ne 
dėl to, kad jis pripildo savo raš
tus ilgais pamokslais. Reikia juk 
prisiminti, kad ne taip seniai 
mūsų protėviai mėgo pamoki- 

I nančio pobūdžio poeziją; pavyz
džiui, paimkime pamoką apie 

l “grzecznošč” pirmoje “Pono Ta
do” dalyje. Bet Donelaitis yra 
tuo kuriozas, kad, norėdamas 
sukurti aukšto stiliaus eilėraš
čius, jis mėgino pritaikyti lietu
vių kalbą graikų bei lotynų heg
zametrui, nors šitas metras jai 
netinka. Tam tikslui jis turėjo 
pakeisti hegzametro pagrindą, 
nes lotynų, kaip ir senovės grai
kų, eilėdara priklauso nuo įvai
raus ilgų ir trumpų skiemenų 
sudėjimo, bet Donelaičio hegza
metras remiasi ne sk’emenų il
gumu, o jų kirčiavimu. Žymiai 
galingesni ri’mą sukūrė Mažvy
das rašydamas

“Broliai seseris imkiet man' ir 
skait'kiet.

Ir tatai F'kaiiid-’snl pe’'mani'-ie‘”
O v:s tiek savo rašta;s Done

laitis yra pas’ekes nepakartotą 
pul-stumą. Jis juk pavaizduoja 
valst:ečių bei bav.džiaun’nku vy- 
-r.n;-ną j> iu gyven’mo nepa
gražina. ne;škreip'a. Didžiuoda
masis valst’ečių kalba ir panro- 
č'a’s iis nekursto jų prieš po
nus — skr’audėjus nes persunk 
tas nir ištinę dvas:a iis neįsi- 
vaizduoia, kad bendruomeninė 
santvarka galėtų būti k’tokia. 
negu ji buvo io laikais. N;eko 
neprdėdamas ir nieko neat'm- 
damas, jis pavaizduoja valstie
čių gyvenimą, kokį jie tikra’ gy- 

į vrno ŠitamQ giliame real'zme 
glūdi jo reikšmė pasaulinei lite-1 

i ratūrai.

• Konip. Br. Markaitis, SJ, 
baigė kurti ekumenines Mišias, 
kurios skirtos visiems krikščio
nims. Jos yra parašytos dviems 
chorams su vargonų, gitarų ir 
■būgnų pritarimu. Jas plokštelė
je išleis Avant Guard Records, 
New Yorko plokštelių leidykla, 
o gaidas išleis Vanguard Music 
Corporation, New Yorke.

• Alg. Kezys, SJ, padarė ei
lę vykusių nuotraukų Tarptau
tinėje parodoje Montreaiyje ir 
kitur Kanadoje. Jos bus panau
dotos spaudoje.

Pūsk, vėjeli... Nuotr. Alg. Grigaičio

DONELAITIS ANGLIŠKAI
Prof. Raphael Sealey

Nadas Ras’enis pirmasis yi.: 
išvertęs visus Metus j anglų kal
bą. Ištraukos iš Metų buvo iš
verstos įvairių rašytojų, spaus
dintos A. Landsbergio ir C. 
Mills’o paruoštoje knygoje The 
Green Oak (Voyages Press 
1962). Du pavyzdžiai parodys, 
kuo naujasis vertimas išsiski
ria.

Antai —
“Vislab, kas rudens biaurybėj 

numirė verkdams,
Vislab, kas ežere gyvendąms per- 

žiemavojo.
Ar po savo keru per žiemą buvo 

miegojęs,
Vislab tuo pulkais išlindo vasarą 

sveikint." 
(iš Pavasario linksmybių)

“All that had perished in foul 
autumn. tearful, 

in the lake clung to life the 
winter through, 

or in some burroiv slėpt beneath 
a bush, 

crept forth in crowd and throng 
to welco.me suimner".

(Clark Mills)

(Nukelta j 2 nsl >

“All things that died away in 
tearful autumn’s mirė,

All things that lay in sleep 
beneath the winter’s ice.

PLANINGAS JAUNIMO 
KULTŪRINIS UGDYMAS

Kai prieš penkerius metus 
plaukėme su dr. J. Sungaila 
laivu La Platos upe į antrą 
Pietų Amerikos lietuvių kon
gresą, užsimezgė tarp mūsų 
veikėjų ir anuometinio Pas. lie- 
uvių bendruomenės pirminin

ko pokalbis apie abiejų Ameri
kos lietuvių kontinentų glau
desnį bendradarbiavimą. Po- 
aalbyje buvo iškelta mintis 
apie abiejų kontinentų pasikei
timą jaunimu, apie bendrą sto
vyklų organizavimą, bendras 
studijas ir kitus lietuvybei 
naudingus dalykus, kas atrodė 
tik graži svajonė.

Bet štai pernykščiai metai 
su Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso surengimu šią svajo
nę padarė didžia realybe, ku
rios dėka ir Pietų Amerikos 
jaunimas galėjo atvykti ir ta
me kongrese aktyviai dalyvau
ti su savo keliasdešimt atstovų 
’š Argentinos. Brazilijos, Ko
lumbijos, Urugvajaus ir Ve- 
nezuelos. Grįžęs jaunimas iš 
šio kongreso atsivežė naujo 
entuziazmo dirbti ir kovoti dėl 
lietuvybės.

Vos tik pusmečiui praslin
kus nuo to istorinio įvyk o, 
prie La Platos krantų įvyko 
Jaunimo metų užbaigimas, su
organizuotas Argentinos dina
miško jaunimo su kun. J. Mar
giu priekyje. Visi Šiaurės 
Amerikos lietuviai svečiai pali
ko Pietų Amerikos lietuviuose 
ne’šdildomą įspūdį tikro lietu
viško susipratimo ir nuoširdu
mo mums padėti kultūriniame 
gyvenime orientuotis ir progre
suoti.

Pietų Amerikos lietuviams 
šiandien yra reikalinga toji pa
galba iš lietuvių, gyvenančių 
šiame Š. kontinente. Daugumo
je P. Amerikos lietuviams 
trūksta lituanistinių mokyklų 
dėl mokytojų ir organizatorių 
stokos. P. Amerikoje yra gra
žaus liet, jaunimo, bet daugu
moje neorganizuotas, turįs tik
tai savo šokių ar dainų an
samblius, kurie toli gražu ne- 
gal užpildyti kultūrinės mūsų 
išeivijos spragos švietimo ir 
auklėjimosi srityse.

Todėl kyla gyvas reikalas 
paruošti jaunus mokytojus, 
jaunus draugijų organizato
rius. kultūrinio veikimo vadus. 
Ir čia atsiduria Pietų Ameri
kos lietuviai prieš didelę prob
lemą kurią išrišti gali padėti 
kaip tik š. Amerikos lieuviai 
veikėjai, visuomenininkai ir 
mokytojai. Laike mokytojų 
studjij savaitės Dainavoje (š. 
m. liepos gale ir rugpiūčio pra- 
dž’oie) š:s reikalas susilaukė 
didel’o pritarimo, kas ir paska
tino šių eilučių autorių plačiau 
apie tai pasisakyti.

*

Konkretus ir veiksmingas 
bendradarbiavimo planas bū ų 
sekant’s. Reikalinga sekan
tiems metams suorganizuoti P. 
Amerikos jaunimui specialius 
kursus išeiti pagreitintą litua- 
nist’kos kursą, kad grįžę jau
nuoliai galėtų jau pradėti mo
kyti kitus. Tokie kursai jau 

veikia Foidhamo universitete 
laike vasaros atostogų, kur 
galėtų mūsų jaunuoliai atvykti 
ir kursą lankyti. Tektų išspręs 
ti tiktai studentų apgyvendini
mą. Geriausiai būtų apgyven
dinus juos lietuviškose šeimo
se. Be to, tektų ga'l dar vie
nam ar kitam jaunuoliui pri
dėti už kelionę.

Šitoks organizuotas darbas 
reikalauja organizuotos pagal
bos, kurią suteikti gali tiktai 
stiprus vienetas kaip Lietuvių 
bendruomenė ir kitos didesnės 
organizacijos kaip ateitininkai, 
skautai ar pavieniai pasiturin
tieji asmenys. Pasikalbėjus su 
minėtų organizacijų atstovais, 
susidarė vaizdas, kad tokia pa
galba yra galima ir kad ji su
silauks pritarimo ir plačioje 
lietuvių visuomenėje.

Kaip vienas konkretus pa
vyzdys gali būti Jaunimo me
tų komiteto sudaryta jaunimo 
grupė, kuri išvyko Europon ir 
kuri ketina už pusmečio lan
kytis Pietų Amerikos konti
nente, kuomet tenai vyks tri
jų prastų — Argentinos. Bra
zilijos ir Urugvajaus jaunimo 
bendra stovykla jau treč u 
kartu. Tai bus naujas dviejų 
kontinentų jaunimo susitiki
mas, kuris vėliau gali turėti di
delės re’kšmės tol'mesniame 
keitimosi jaunimu.

*

Kad toks kultūrin’s keitima
sis būtų sėkmingesnis, būtų la
bai naudinga įsteigti tam tiks
lui ryšių centrą, kuris galėtų 
visas problemas geriau išstu
dijuoti, juos paskui jau apdirb
tus visuomenei bei organizaci
joms pateikti. Pavieniai ryšiai 
bei iniciatyva yra sveikintini 
dalykai, bet jie toli gražu ne
galės išspręsti didesnių prob
lemų, kur turėtų jau įsijungti 
visos organizacijos ir plati vi
suomenė.

Pavienių asmenų ir organi
zacijų iniciatyva buvo, pavyz
džiui, pasiųsti Pietų Amerikai 
lietuviškų knygų, buvo nuvykę 
lietuvių sportininkai, nuvyko 
atstovai į lietuviškus kongre
sus. Bet štai pereitų metų su
organizuotas Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas vienu stip
riu mostu sukėlė visame l’e'u- 
viškame jaunime didelę entu
ziazmo bangą ir įgalino susi
tikt' viso laisvojo pasaulio jau
nimą š’ame kongrese.

Todėl tas kaip tik parodo, 
kad visur reikia organizuotu
mo. be kurio atskirų žmonių 
pastangos l’eka neveiksmin
gos. arba tik trumpalaikės, ne
pajėgiančios išjudinti visuome
nes mase. Kad bendradarbiavi
mas tarp abiejų kontinentų 
lietuvių būtų sėkmingesn’s. rei
kalingas tat yra centrinis or
ganas. kuris, pirma gerai iš
studijavęs problemas, padary
tų konkrečius pagalbos planus 
ir imtųsi paskui vykdyti. Tokio 
planingo organo veikla atneš
tų didelę palaimą abiejų kon
tinentų lietuviams.

Aug. Steigvila, MIC
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Amerikiečio profesoriaus dėmesys lituanstikai

THE VVOLFENBUETTEL LI- 
THUANIAN POSTILĖ Manuscript 
of the Year 1573, with a General 
Introduction Edited by Gordon B. 
Ford, Jr. Vol. I. Louisville. Ky., Py- 
rarnid Press, 1965. 100 lakštų.

P. JONIKAS

♦

Todėl G. B. Fordo pradėtasis q 
darbas labai palengvins šio rank 1L 
raščio tyrinėjimus ir tuo būdu i - 
prisidės prie lietuvių kalbos, jos 1 
istorijos bei istorinės gramati
kos pažangos.

O tebespręst n'i klausimų šis 
rankraštis pateikia ne vieną. 
Tuo būdu pvz. nėra paaiškėjęs 
rankraščio autorius (ar keli), 
iš dalies vertęs postilę iš lotynų 
bei vokiečių kalbų, iš dalies kai 
ką ir pats pridėjęs. Kai kurie 
tyrinėtojai, jų tarpe ir vok'ečių 
kalbininkas E. Hermannas 
(1896—1950), linkę manyt', kad 
gal Augustinas Jomantas (mi
ręs 1576 m.) bus buvęs šios pos
tilės vertėjas; bet jie nėra to 
savo teiginio įtikinamai pagrin- 
dę. Ir postilės tarmės klausimas 
tebėra neišspręstas. L;etuvių 
kalbos tarmėtyrai padarius ge
rą pažangą nuo Gaigalaičio di
sertacijos pasirodymo la’ko, o 
taip pat ėmus tyrinėti ir lietu
vių bendrinės rašomosios kal
bos raidą, atsiranda daug geres
nio pagrindo ir š:am klausimui 
išspręsti. Sakys;m, rankraščio 
tarminiam mišiniui bus turėjusi 
įtakos besikurianti lie uvių bend 
rinė rašomoji kalba, kurios pa
stangos žymu jau maždaug prieš 
30 metų pr eš šio rankraščio 
pasirodymą išleistame Martyno 
Mažvydo katekizme (1547 m.), 
Wolfenbuettelio postilė, reliaty
viai s'ambus veikalas, duoda 
medžiagos nagrinėti ir eilei kitų 
lietuvių kalbos istorijos bei fi
lologijos klausimų.

Linkėtina, kad redaktorus 
leidėjas, kiek turėdamas atspė
jamo laiko, savo užsimoj'mus, 
ypač fotokopijos skelbimą, grei-

Prof. Gordonas B. Fordas, ku 
ris Northwestern universitete 
(Evanston, III.) dėsto baltų bei 
lietuvių filologijos dalykus, ėmė
si reikšmingo darbo lietuvių kal
bos istorijai bei filologijai. Jis 
pradėjo skelbti 1573 metų lietu
višką rankraštį, vadinamąją 
Wolfenbuettelio postilę (t. y., 
evangelijų turinio atpasakojimą 
pamokslų forma), taip pavadin
tą nuo vietovės, kur rankraštis 
saugojamas — Wolfenbuetelio 
miesto, esančio netoli Braun- 
schweigo, Žemutinėje Saksonijo
je (Vokietijoje). Rankraštis lei
džiamas fotokopijos (faksimilės) 
būdu, pasinaudojus iš Wolfen- 
buettelio Hercogo Augusto bib
liotekos gautu mikrofilmu. Šio 
rankraščio (originalo), suside
dančio iš dviejų dalių, yra 301 
didelis (folio) lakštas (arba 602 
psl.), kurių 3 lakštai tušti. G. B. 
Fordo tuo tarpu išleistas I to
mas (100 lakštų). Jis šio rank
raščio fotokopijos prakalboje sa
kosi, jog vėliau būsianti išleis
ta ir spausdinta viso rankraščio 
perrašą (transkripcija).

Šis postilės rankraštis 1898 
m. buvo užtiktas Wolfenbuette- 
lio bibliotekoje čikagiečio prof. 
Schmidt - Wartenbergo, kuris, Į 
po savo kalbinių studijų grįžda
mas iš Lietuvos, apsilankė Wol- 
fenbuettelyje. Tiesa, rankraštis 
bibliografams buvo jau ir anks
čiau žinomas, bet kalbininkai 
nebuvo atkreipę į jį dėmesio. 
Klaipėdietis Vilius Gaigalaitis 
(1870—1945) tą rankraštį kai-1

«pu. kiemas

eilutes rašanč a jam yra žinoma, 
tėra -sėjęs tas I tomas (o dar 
turi būti du toma:). Žinoma 
praktiškai labai svarbus bus ir 

G. Fordo pažadėtasis šio 
rankrašč:o spausdintas perra
šąs. nes šia'p ne visiems lengva 
skaityt1 XVI a. rašysenos rank
raštinį tekstą.

Ta pačia proga pažymėtina, 
kad jau nebe pirmas kartas, kai 
G. B. Fordas pasirodo su lietu
vių raštijos paminklų le'dimu. 
Js yra paskelbęs ir 1579 metais 
Karaliaučiuje išspausdinto Bal - 
ramiejaus Vilento (mirusio 1587 
m.) katekizmo fotokop ją (The 
Lithuanian Catechism of Balt- 
ram’ejus Vilentas, 1579. Ed ted 
by Gordon B. Ford, Jr. Louisvi- 
lle, Ky., Pyramid Press, 1964).

Prof. Gordonas B. Fordas 
šiuo savo darbu nusipelno lietu
vių, o ypač tų, kuriems rūpi lie
tuvių kalbos istorijos ir filolo
gijos tyrinėjimas, padėką.

«

Pablo Picasso skulptūros detalė, kurioje atpažįstamas moters veido pro
filis. Skulptūra pastatyta Chicagoje, “.Civic Center” aikštėje.

Ch ieagos Picasso
i 

Miestą garsinanti milžiniškoji plieno skulptūra .

Neseniai praėjusi rugpiūčio 
15 Chicagoje buvo tarptautinės 
kultūros diena. Šią dieną Chica
gos gyventojams ir visam pa
sauliui buvo čia atidengta skulp
tūra, kuri pajėgė išjudinti visus 
šio miesto piliečius. Ir, tur būt, 
nė viename mieste ir nė vienas 
meno kūrinys nebuvo taip 
triukšmingai ir kartu iškilminga 
pasitiktas, kaip Pablo Picasso 
skulptūra, įrengta Civic Center 
aikštėje tarp Randolph ir Wa- 
shington, Clark ir Dearborn gat
vių. Šios skulptūros atidengimas

zz

NE VIEN TIK IŠEIVIŲ BENDRUOMENES, 
BET IR TAUTOS MASTU

tacijoje “Die Wolfenbuetteler li- 
tauische Postillenhandschr’ft 
aus dem Jahre 1573” (išsp. “Mi- 
tteilungen der l’tauischen htera- 
rischen Gesellschaft” V tome).

Bet Gaigalaič;o studija, juoba 
parašyta prieš pusšimtį metų, 
Žinoma, negalėjo (ir nesistengė) 
išspręsti visų kalbos klausimų, 
kuriuos iškelia šis rankraštis. 
O tolimesnį rankrašč;o tyrinėji
mą .sunkino praktiškai maža 
kam teprieinamas pasinaudoji
mas rankraščio originalu.

Šiame numery:
Ne vien tik išeivių bend
ruomenės, bet ir tautos 
mastu.
Reikšmingas darbas lietu
vių kalbos mokslui.
Miestą garsinanti milžiniš
koji Pablo Picasso skulp
tūra.
Burlaiviai ir egzistencialis
tai — vasaros dienos pa
plūdimio apybraiža.
Grafika ir grafikai — ko
lekcionieriams naudingi pa
tarimai.
Jurgio Baltrušaičio eilėraš
čiai.
Martyno Jankaus monogra
fija.
Dariaus Lapinsko muzikos 
mokykla C/iicagoje.
Moterų gyvenimas.

Milžiniškoji (50 pėdu aukščio) Pablo Picasso plieninė skultpūra 
Chicagos miesto centre.

iI

l miesto problemas išsprendė vie- 
' nas būdingiausių 20-tojo am- 
. žiaus menininkų, ispanų daili- 

buvo tikrai iškilmingas. Chica- ninkas, grafikas ir skulptorius 
gos simfoniniam orkestrui atli
kus Beethoveno Penktąją s m- 
foniją ir Gerchwino “An Ameri
can in Paris”, Gwendolyn Bro- 
oks, Pulitzerio premijos poetei - 
laureatei, perskaičius specialiai 
šioms iškilmėms parašytą eilė
raštį, Chicagos miesto burmist
ras Richard Daley nukirpo 
dangą laikantį kaspiną.

Pavasarį, laikraščiuose 
šant apie skulptūros autorių 
pač'os skulptūros projek'ą, net 
pač’oje miesto valdyboje kilo ne- 
pasitenkin'rnas ir net pasipre- 
š’n’mas prieš šį meno kūrinį. 
Net tokie miesto valdybos vy
rai, kaip burmistro padėjėjas 
Jack Reilly ir aldermanas John 
J. Hoellen viešai visokiais bū
dais grasino burmistrui Daley, 
pažadėdami tokią skulptūrą iš
siųsti atgal į Prancūz'ją. Bet, 
atrodo, niekas į tai rimtai ne
žiūrėjo. Mūsų laimei, burmistro 
buvo paskutines žod’s, ir tuo už
sibaigė v:si ginčai. Aldermanas 
Hoellen dar siūlė pastatyti vie
no beisbolo žaidėjo sta ulą. Ta- 
č au burm'stras Daby ores vi- j 
sas pabunda* ats’la’kė. Didelis 
bravo burm strui Daley už to
kią stiprią valią!

Chicagos Civic Center buvo 
atidėjęs sumą pingų kokiam | 
nors paminklui pastatyti. Pini- ■ 
trų suma, atrodo, nebuvo labai 
d’delė, todėl nieko prašmatnaus 
už tą sumą nebūtų įstengta nu- i 
n’rkti. Be to. atsirado tam tik
rų prirž.asčų šiam projektui už- 
delsti. Pirma, išleist’ žmonių p:- 
n’gus tokiam nere’kalinya^ į 
da’ktui ka n skulntūrai būtų 
“nuodėmė”, antra, šių laikų me
nas yra mod°rn"s. tuojau pat 
sukeliąs ginčus ir nesutarimus, 
ir treč'a. nepa^ovu pirkti 
nors iš svetimtaučio, re:kia 
koti savo amerikiečio, o gal 
ir čikagiečio menininko.

Staiga, netikėtai visas šias

SAULĖ JAUTOKAITĖ

uz-

ra- 
bei

Pablo Picasso (gimęs 1881 m.), 
ateidamas su savo dovana — 
skulptūra.

Nors Picasso niekada nebuvo 
Chicagoje, bet, kaip jis pats pa
sisakė, iš tolo nuolatos domėjo
si Chicaga, jausdamas simpati
jos šiam miestui. Tik iš nuo
traukų susipažinęs su Civic Cen
ter metalo ir stiklo pastatu bei 
jo aikšte, Picasso labai vykusiai 
pritaikė savo skulptūrą prie vi
sos aplinkos, industriją suderin
damas su menu. Skulptūra yra 
pagaminta plieno liejykloje iš 
to paties šviesiai oranž nio me- 
alo, kaip ir Civic Centre, kuris, 

laikui bėgant, pasidarys toks 
pat tamsiai rudas, kaip ir 31 
aukšto pastatas. Ši 50 pėdų 
aukščio skulptūra laba* puikiai 
derinasi prie pastato. Abu jie 
vienas kitą pap Ido. Ir vienas ki
tą atitikdami, išgauna malonų , 
bendro tęstinumo įspūdį. Rodos, I

i

Stebint čionykštį mūsų kul
tūrinį bruzdėjimą, besireiškian
tį tiek menuose, tiek literatū
roje, muzikoje bei moksluose, 
kai kuriais atvejais tenka ne 
vien tik džiaugtis, bet ir susi
mąstyti. Susimąstyti ir dėl kul
tūrines vertybes kuriančiųjų 
pasiektojo rezultato, o taipgi 
ir dėl mūsų visuomenės jiems 
taikomų kriterijų bei kultūrinį 
gyvenimą inspiruojančių pa
skatų.

Visais šiais trimis atvejais 
pavojų pasimesti jau yra aps
čiai. Gelbėdamiesi iš išeiviško- 
jo kultūrinio gyvenimo nepri
teklių, savo dvasioje mes 1 nkę 
net ir menkesnį kūrybinį rezul
tatą gerokai perdėti, matuoti 
jį ne pasaulinės, ne visos lie
tuvių tautos kultūrinės eigos 
laimėtais masta;s, o tik išeiviš- 
kos bendruomenės nusikaltais 
savais “inčais” ir “svarais”.

Šftok ą situaciją pasekant, 
tenka baimintis per dideliu mū
sų kultūrinio gyvenimo susitu- 
pėjimu tik savoje išeiviškoje 
bendruomenėje, kai džiaugia
masi ir didžiuojamasi kultūri
niu lygiu, seniai pasiektu ar 
net pralenktu lietuviškoje dir
voje jau prieš pusšimtį metų 
kitų pač’oje Lietuvoje.

Išeiviško kultūrinio vyksmo 
siaurėjimui kartais mūsuose 
tikriausiai nesąmoningai talki
na net geraširdžiai mecenatai 
ir piniginiai fondai, dažnai ne
mažas sumas išbarstydami 
šimtinėm-'s į visas puses, vis 
gailėdamiesi ir nesiryždami 
tūks* antinėmis stuktelti to ar 
kito reikalo, turinčio išliekan
čios vertės ne tik išeiviškuoju, 
bet ir visos tautos kultūriniu 
mastu.

Pasitaiko vėl, kad, žiūrėk, 
kurį laiką visas mūsų dėmesys 
nukrypsta tik į vieną kurį sek

torių, lyg jis būtų pats svar
biausias, lyg mūsų čia buvimo 
prasmė realizuotųsi tik jame. 
Tada vienais kuriais metais 
imama visur pabrėžtinai rašy
ti, sakysim, tik apie lituanisti
nio švietimo problemas, ištek
lių šaltiniai rūpinasi ypač są
siuvinių, konspektų, vadovėlių 
leidimu ir kt. Pastangos svei
kintinos ir užgirtinos! Tačiau 
nereikėtų pamiršti, kad pana
šūs rūpesčiai čionai nėra nau
jiena. Ir senojoje išeivių kar
toje buvo švietimu rūpinama
si. Daug buvo išleista ir įvai
rių lituanistikos vadovėlių. Gi
lią vagą šioje dirvoje čia išva
rė seserys kazimierietės. Tuš
tumos šiame sektoriuje ir 
anais laikais čia nebuvo. O tuš
tumą pamatome tada, kai ima
me ieškoti anų dešimtmečių iš
liekančio kūrybinio indėlio 
bendrajame lietuvių tautos kul
tūrinio aruodo lygyje.

Šiais pokario dešimtmečiais 
svetimojoje dar vis įstengėme 
ne vienu kūrybos rezultatu pri
lygti aplamai lietuvių tautos 
pasiektajam aukščiui, o kai 
kuriais atvejais net jį pranokti, 
papildyti dar lig šiol neturė
tuoju lobiu. Šitai ir būtų svar
iausia, siekiant lietuvių tau
tos pėdsakų amžinumo bendra
jame visos žmonijos kultūrinės 
raidos kelyje.

Tad nepasitenkinti mūsų kul
tūrinio gyvastingumo plazdėji
mu tik išeiviškos bendruome
nės šiltadaržyje, bet stengtis 
ūgtelėti net aukščiau visoje 
tautoje pasiektojo rezultato 
turėtų būti čionykščio mūsų 
ryžto kryptis, ypač šiais Lie
tuvių kultūros kongreso me
tais, turint prieš akis dabartį 
ir smaikstant gaires ateičiai.

k. br.

jiedu vienas kitam ir priklauso, I kel'a šaltą nuotaiką, taip pat 
nes skulptūra juk ir turi derin
tis prie savo aplinkos, kitaip ji 
jausis lyg svečiuose, o ne nuo- 
savuos namuos. Kaip visa Civic 
Center a:kštė, susidedanti iš me
talo, stiklo ir akmens, praeiviui

ii Picasso skulptūra tokia pat 
šaltai šauni. Tik jos riestos li
nijos skiriasi nuo tiesios, kam
puotos visos aplinkinės archi
tektūros. Bet tos lenktos linijos 

(Nukelta į 2 psl 1

Žuvėdros virš miesto. Nuotrauka Uosio Juodvalkio
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AUKOS KELIU UŽ PAVERGTĄ ŽMOGŲ
Žodis partizanų minėjime Dainavoje Lietuvių Fronto studijų dienose

AIIOLFAS DAMUŠIS

Lietuvos kovotojų už laisvę 
aukos mumyse sukelia ir paki
lių ir tragiškų pergyvenimų. Du 
skirtingi požiūriai; idealistinis 
ir praktiškasis vyrauja žmonėse 
aukos atžvilgiu. Ideal stinis yra 
kilnus, pilnas heroizmo dvasios, 
siekiąs šviesesnės ateities. Prak
tiškasis — gyvenąs dabartimi, 
ieškąs apčiuopiamos naudos, ne
suprantąs aukos ir karžygišku- 
mo prasmės.

Nepriklausomosios Lietuvos 
jaunimui praktiškas s kelias tau
tos nelaimėje atrodė klastingas 
ir slidus. Pasirinkus gi idealis
tinį kelią, šios apokaliptinės aud
ros laikotarpis tapo nusagsty
tas nesibaigiančia virtine jaunų 
gyvybių aukų, kurias šiandieną 
gerbiame susikaupimu.

Kovotojai gynė laisvę ir tiesą 
visu jaunystės dinamizmu. Jų 
fizinės jėgos buvo per mažos at
silaikyti medžiagos ir masės per
svarai, bet jų dvasia buvo nepa
laužiama. VI. Ramojaus knygo
je “Kritusieji už Laisvę” yra 
pateiktas toks jaunojo partiza
no pasisakymas: “Mes žinome, 
■kad žūsime, bet mažų maž’aus- 
siai mes būsime įrodę, kad lie
tuviai savo laisvės pigiai nepar
duoda”.

Atrodo, kad kovotojai už lais
vę sąmoningai statė dvasmį py
limą ateities kartoms, skatinda
mi nenusileisti ir laisvės vėliavą 
išlaikyti, kur ir kokiose sąlygo
se lietuvis beats'durtų. Tai yra 
jų testamentas ir įpareigojimas.

Mūsų kovotojų už laisvę liki
mo tragiškumas d:dele dalimi 
glūdi ir šiame laisvajame pa
saulyje, kuris pragmat/zmo su
kaustytas, nepažįsta heroizmo. 
Dabartinė gyvenimo tikrovė, 
nors pasąmonėje jauč'a aukos 
didingumą, nuslepia jį, kaip per
lus gilumų k’autelėse. Reikia su
manių dinamiškų ir drąsių as
menybių, kurie pajėgtų iškelti 
tuos vertingus aukos brangak
menius į saulės šviesą, kad ių 
grož;u ir vertingumu būtų įveik
ti abejingieji.

Pragmatiniai žmonės, kurių 
apsčiai esama lietuviškoje vi
suomenėje, nesuvokia spontaniš
ko lietuviškisios sąžinės sukili
mo prieš vergiją. Ir dažnai tie, 
kurie skelbiasi siekią laisvės ir 
žmoniškumo, naiviai pasiduoda 
smurtininko vilionėms ir nepa
jėgia išgirsti pavergto žmogaus 
pagalbos šauksmo. Jų pragma
tinė dvasia padaro juos imliais 
smegenų plovimui, ir smurtinin
ko klasta gali juos lengvai su
vedžioti. Jie tiki galingųjų dik
tatorių propagandai, kuri kont
roliuoja viešą spaudą ir techno
logines komunikacijos priemo
nes, ir, nors būdami inteligen
tingi, negirdi Lietuvos partiza
nų milžinkapių balso bei perse
kiojamo žmogaus skundo.

Šiame numery:
• Aukos keliu už pavergtą žmogų.
• Prie karalių ir kunigaikščių 

grįžtant.
• Svečiuose pas “Mūsų Lietuvos’1 

redaktorių.
• Poetiškoji popietė,
• Prie Arno vingio.
• Spygliai ir dygliai.

Miclielangelo Dovydas (detalė)

Panaši rezistencija, kuri Lie
tuvoje įvyko spontaniškai prieš 
porą dešimčių, šiuo metu pačio
je Rusijoje vyksta evoliucijos 
keliu. Pasternakas, Daniel;s, Si- 
niavskis ir kiti drąsiai pasisako 
prieš sovietinį melą, ir, než Arė
dami asmeninių pavojų, iškelia 
laisvės idėją.

Štai pasip:kt:nusio persekio
jamo poeto Andrėj Voznesens- 
kio žodžiai:

Dabarties gyvenimas spjauna
į mane,

Aš spiaunu į dabarties 
gyvenimą.

Arba štai kaip j;s, skalyda
mas Maskvos teatre savo kūry
bą. satyriškai pašiepia Sov eti- 
jos valdovo pasire:škimą Jungti 
nių Tautų sės'joje:

Melai įrašyti riebiuose 
veiduose, 

kurie turėtų būti slepami 
kelnėse.

Bet tūlas yra sugėdintas dar 
labiau.

kai valstybės karalius 
susimas: o, prieš nusiimdamas 

batą 
viešojoje sesijoje, 
ir baimingai svarsto
— Po velnių, aš atsimenu 
plovęs vakar vieną koją, 
bet kurią: dešinę ar kairę. 
Turėdami pr;eš akis paverg

tųjų drąsą ir taip didelę r zika, 
susimąstome apie laisvojo pa
saulio nesugebėjimą prasiveržti 
pro partinę Sovietijos sistemą 
prie laisvės trokštančio bei už 
laisvę kovojančio žmogaus. So
vietinės perversijos įtakoje daž
nai yra pagerbiamas smurt nin- 
kas bei išdavikas kolaborantas, 
jiems einama talkinti. Tuo tar
pu yra nepas ebimas pavergtos 
tautos kankinys ir iam neištie
siama pagalbos ranka.

Šiler'o sukurta “Viliaus Telio” 
drama vaizduoja tautos kovą už 
laisvę. Kok’a ryški paralelė su 
mūsų laikais. Tautos teisių 
uzurpatorius Ge;sleris pakabino 
ant lazdos kepurę ir l’epė žmo
nėms jai lenktis. Vilius nenusi
lenkė. Bet už tai turėjo staty-1

i ti savo sūnų į pavojų: su strėle 
i turėjo numušti obuolį nuo gal
vos. Būdinga, kad Vilius įsikišo 
atsargai ir kitą strėlę, kurią bu
vo skyręs Geisleriui, jeigu pir-
mąja būtų kliudęs sūnų. Mūsų 
gi tarpe dažnai yra veržiamasi 
į įvairius naivius sumanymus 
tik su viena strėle, rizikuojan* 
tik pakenkti savo broliui ir ne
planuojant pasitarnauti savos 
tautos laisvei.

Jankaus apysaka “Po raga
nos kirviu” suman:ai panaudota 
besąlyginio bendravimo apibū
dinimui paskut:niame “Į Lais
vę” numeryje, bet ji labai tin
ka parafrazuoti ir mūsų šios 
dienos uždaviniui.

Jaunas silpnas bcrn’ukas pa
grobė :š raganos šluotą, ant ku
rios pastaroji jodama rankiojo 
kiaušmėlius iš lakštingalų liz
dų. Dantinrs grieždama, raga- 

i na norėjo at mti iš berniuko 
šluotą, bet jis, apsibarstęs s‘e- 
buklingų žolelių ratu, buvo ra
ganos neįveikiamas.

Panaš ai ir Lietuvos kovo'ojai 
už laisvę savo ryžtingu ir beato- 
dairiniu pasipriešinimu demas
kavo okupanto idėjas kaip melą 
ir tuo atėmė pagrindą žmonių 
mindės pavergimui. Partizanų 
nenugalima dvasia ir jų heroiz
mas yra tos stebuklingos žole
lės, kurios tur duoti jėgų atei
ties kartoms kovoti už savo tau- 

I tos laisvę.

Ramojus Mozoliauskas Partizaniškoji Madona

Vytautas Kašubą Karalius Mindaugas

DAR PRIE KARALIŲ IR KUNIGAIKŠČIŲ GRĮŽTANT

Okupantui ba šiai rūpi įveikti 
tą partizanų palkimą: okupan
tas ir jo kolaborantai visaip 
bando laisvuosius įtikinti, kad 
toji dvas;a yra bereikšmė ir kad 
partizaninė epocha neįeisianti į 
istoriją. Taip šią vasarą buvo 
pareikšta ir Montrealyje viena
me kair ųjų lietuvių susirinkime 
sovietinio dailininkų pirmininko, 
atvykusio į pasaulinę parodą iš 
okupuotos Lietuvos. To pare’š- 
kimo metu salėje pasigirdo kuk
li pastaba: “kokion istorijon?” 
Ši pastaba pašiepė bergdžas so- 
viet:nes pastangas, ir raganius 
šiuo os neatgavo.

Šią valandą ir visada kovo
tojų už laisvę ryžtingumas ir di
namizmas tepaskat'na mus ak- 
tyvion kovon prasiveržt: pro 
sovietinės sistemos užtvaras 
prie pavergto žmogaus, pa
grobti iš raganių šiuo ą ir par
tizaninės aukos dvasios apsau
goje d;deliu vieningumu ne tiktai 
atsispirti gundymams, bet ir 
grumtynes laimėti.
DAINAVA, 
1967 m. rugp. 18 d.

PR. PAULIUKONISIškilus lietuviu 're v o~ skau
doje klausimui ka p iš t krųjų 
turėtų būti tituluojami senosios 
L:etuvos valstybės valdovai — 
karaliai ar didieji kunigaikščiai, 
istorikas J. Jakštas 1963 m. ko
vo 2 d. “Draugo” Ii eratflrin a- 
me pr ede ilgoku straipsniu “Lie
tuvos D. Kunigaikštija — isto
riškas palikimas” kategoriškai 
atmetė karaliaus titulą, nes Lie
tuvos Didžios os Kunigaikštijos 
ir Lie uvos D;džiojo Kunigaikš
čio titulas esąs istoriškas paliki
mas fr jų ke’sti negalima, nes 
tai būtų ėjimas prieš istorijos 
faktus. Bet perskaičius dr. J. 
Jakšto straipsnį, dėl jame palik
ių spragų kyla kai kurių abejo
nių. Tad ir norima pareikšti čia 
kele'ą pastabų, juo lab'au. kad 
temą meta; nepasendino ir pro
blema galutinai dar neišspręsta.

1. Viduriniais amžiais Vakarų 
Europoje karaliaus titulas buvo 
aukštesnis, negu kuniga;kšč;o: 
karatus buvo visos valstybės 
suverenas, o kunigaikštis tik 
tam tikros vals'ybės dalies val
dovas. Tai matyti ir iš Gedimi
no naudojamo titulo: Lietuvos 
’r daugelio rusų žemių karalius, 
Žemgalių kunigaikštis.

2. Karaliai nebūtinai turėjo 
būti pa’epami šventais aliejais; 
tas paprotys ats:rado tik VIII a. 
Prieš tai krikščionys karaliai 
nebuvo va škuojami religinėmis 
apeigonrs, tuo labiau karaliai 
pagonys. Tai pripažįsta ir dr. 
J. Jakštas. Kaip pavyzdį čia ga
lima nurodyti ir L4etuvos kai
myninės Švedijos valdovus. Ten 
pirmoji vyskupija įsteigta tik 
XII a., o jos valdovai visą laiką 
vis dėlto vadinosi karaliais. Ge
diminas taipgi save titulavo ka
raliumi. Atrodo, kad ir kiti ne
šykštėjo jam karaliaus titulo.

3. Kultūros kongreso metu is
torikų sekcijos posėdyje dr. J. 
Balys iškėlė Lietuvos valdovų 
titulo klausimą. Jis, remdama
sis senais dokumentais, nurodė, 
kad Butegeid;s, Traidenis, Vy
tenis Vakarų Europoje buvo va
dinami karaliais, 1367 m. su
tartyje su Livonija Algirdas ir 
Kęstutis vadinami “Lietuvos ka
raliais", Jogaila su Skirgaila irgi 
karaliais. Žodis “kunigas” baltų

kalboje ’ki XV a. reškė karalių. 
Pabaigoje dr. J. Balys pastebė
jo, kad net lenkų istorikas Paš
kevičius (Paszkiewcz) tvirt’na, 
jog Lietuvos valdovų didžiojo 
kunigaikščio t tūlas pradėtas 
var'otį tik XV a.

4. Dr. J. Jakštas, atsakyda
mas dr. J. Bal’ui, aiškino kad 
Lietuvos valdovų titulas ik' XV 
a. buvo dar nenusistovėjęs. Ru
sų metrašt'nmka’, kurie aplamai 
karal’aus titulo nežinojo. Lietu
vos valdovus titulavo kun’ga;kš- 
čiais. o Vakarų Europos metraš
tininkai — karaliai, nes Vaka
ruose valstybės suverenai buvo 
vadinami karaliais. B»t nuo XV 
a. Lietuvoje įs!galėjęs d’džiojo 
kunigai kšč'o titulas, tad jojo 
reikia ir laikytis. Prie dr. J. 
Jakšto aiškinimo tenka prdurti 
ir A. Šapokos redaguotos “Lie
tuvos istorijos” pastabą, kad 
didžiojo kunigaikščio titulas mū
suose paimtas iš rusų (155 p.).

5. Dr. J. Jakštas savo nuomo
nei paremti nurodo, kad Algir
das, Kęs'utis, Liubartas ir kiti 
Gediminaičiai susiraš'nėjimuose 
dėl lietuvių kr'kšto 1349—73 m. 
popiežiaus vadinami kunigaikš- 
č'ais. Bet, kaip matėme. Algir
das ir Kęstutis 1367 m. su ar
tyje tituluojant karaliai. Yra 
ir daugiau dokumentų. kuriuose

[jie ti'uluojami karaliais, o ne 
kuniga:kščiais. Vart.bergės kro
nika rašo, kad 1367 m. Livoni
jos ordino kariai, niokodami Šė
tos - Kauno apylinkes, “į Prūsi
jos žemę išsivarė taip pat ir ka
raliaus arklidę”... Todėl tvirtini
mas, kad “paskutiniais pagoniš
kos Lietuvos metais vyrauja, 
atrodo, kunigaikščio titulas”, 
ne visai atitinka tikrenybę.

6. Iš bendros L’etuvos istori
jas žinome, kad iki XV a. vidu
rio Lietuvos valdovų tarpe ka
raliaus titulas buvęs populiarus: 
Vytautas Švitrigaila ir Žygi
mantas Kęstutaitis norėjo vai
nikuotis karaliumi pagal krikš
čioniškas tradicijas, bet lenkai, 
siekdami savo politinių tikslų, 
jiems sutrukdė. Vėlesniems Lie
tuvos valdovams, pradedant Ka

zimieru Jogailaičiu, karaliaus ti
tulas buvo nebeaktualus, nes jie 
buvo drauge ir Lenkijos kara
liai.

7. Remiantis vėliau išryškėju
siu vokiečių kronikose Lietuvos 
valdovij karaliaus titulu yra dau 
giau pagrindo manyti, kad ir 
Tra’denio pavadinimas “koni- 
ges” reiškė karalių, o ne kuni
gaikštį.

8. 1385 m. Kr’avo aktas, ku
riame Jogaila tituluojamas Di
džiuoju Lietuvos Kunigą kščiu, 
nėra tvirtas kun:gaikščio titu
lui įrodymo pagrindas, nes ja
me yra gerokai prieštaravimų: 
Jogaila tituluojamas D. L. K., 
o jo valstybė karalija: jei akto 
autorius nežinojo lo'vniško žo
džio “civ:tas”, jis galėjo pavar
toti “Maunum Ducatum Litua- 
niae”, kuris vėl au buvo varto
jamas. Kad D. L. K. titulo čia 
nepavartota, galėjo būti keletas 
versijų: gal būt. akto autorius 
pavartojo tą terminologiją ku
ria tuo metu L'etuvos vals'ybė 
ir buvo vadinama, t. y. karalija, 
gal būt, dar tuomet nebuvo ži
nomas pavadmimas “Magnum 
Ducatum L'tuaniae”, arba kiti 
akto dalyviai — Jogailos bro
liai ir Vytautas nesutiko kitaip 
Lietuvos valstybės tituluoti, 
kaip karalija. Jogaila buvo pa
gonis ir rengės būti vainikuoja
mas Lenkijos karaliumi, tai jis 
ir pavadintas kunigaikščiu. Pa
čiam Jogailai Lietuvos valdovo 
titulas ne tiek svarbus buvo, 
juk jis vis vien bus jei ne Lie
tuvoje, tai Lenkijoje tituluoja
mas karaliumi. Lygiai kaip jam 
buvo nesvarbu, ar Lietuva bus 
prijungta prie Lenkijos, ar Len
kija prie Lietuvos, nes vis tiek 
jis bus abiejų valstybių valdo
vas. Kita vertus, kunigaikščio 
titulas Jogailai galėjo ir patikti, 
kad, tapęs Lenkijos karaliumi 
ir palikęs Lietuvoje vietininką, 
lengviau galėtų išlaikyti Lietu
vos priklausomybę savo suvere
nitetui. Be to, aktą rašė lenkai, 
jie galėjo iš anksto apgalvoti ir 
pramatyti, ką gali reikšti vie
noks ar kitoks Lietuvos valdo
vų titulavimas. Juk lenkai ir 
šiandien didžiuojasi, kad jie esą

(Nukelta į 5 psl.)



II IK -V U <-

ANTROJI DALIS / 1967 METAI, RUGSĖJO MENESIO 9 D. / S E P T E M B E R 9,19 67 /PART T M O N R. 211(36)

. . . IKai žmonės ir idėjos suteka lietuviškoji Romuvon

Studijų savaitės, ruošiamos 
kasmet Vokietijoj, yra tapusios 
pastoviu vasaros susitikimo ži
diniu ne vien Europos lietuviams 
nuo to laiko, kai PLB Vokieti
jos Krašto valdyba pastatė Va
sario 16 gimnazijai naujas kla
ses ir nebereikia taikytis prie 
vokiškų viešbučių. Visa gimna
zijos aplinka padeda rengėjams 
nesilaikyti griežtumo skaičiaus 
ir terminų atžvilgiu tiems lie
tuviams, kurie atvyksta vasarą 
į Europą iš tolimų užjūrių.

Savaitė su Akademijos 
suvažiavimu

j kiekvienoj L etuv škųjų studijų 
j savaitėj vyrauja dvilypis žvilg- 
j snis — į tautą pavergtoj tėvy
nėj ir tremty, — nors kai kurios 
paskaitos ir būna tarptautinio ir 
apskritai žmogiško pobūdžio. 
Tos savaitės neturi gražaus iš
kilmingo fasado, nes jose svar
bu turinys, kuris kviečia tautie
čius bendrai pamąstyti apie sa 
vo tautą, jos kul ūrą ir ž ron;- 
jos problemas. Trumpai tariant, 
Lietuviškųjų studijų savaitėse 
reiškiasi europinė dvasia lietu
viškais drabuž ais.
Tautos valia ir pasiprieš’nimas

Po atidarymo pirmąją Savai
tės paskaitą skaitė jos modera
torius dr. K. J. Čeginskas te
ma: “Tautos valia ir pasiprieši
nimas”. Pirmoj savo paskaitos 
daly prelegentas nagrinėjo tau
tos valios sąvoką, atsiremdamas 
Lietuva. Jis nurodė, kad tauta, 
kaip sau tikslas apreiškia su
telktinę savo valią. Subrendusi 
tauta tą valią apreiškia jėgomis
— sąmoningomis pastangom s Į.nepriklausomybes gynėja, 
sukurti ir išlaikyti savo valsty- Į dangį sovietinėj_ Metu
bę, kurioj piliečiai vieni u.. , 
riems pasitarnauja solidariai ir 
kuria atitinkamą kultūrą. Są- j 
moninga, valstybinga, solidari 
ir kultūringa tauta negali nesi- 
priešiniti, kai viena jos valios 
jėgų pažeidžiama. Taigi pasi- 
priešin mas nėra jėga, o reaga 
vimas arba pastangos atsta yti 
priešo sutrukdytą jėgą.

Antroj paskaitos daly prele
gentas nurodo c tatomi

Visos ankstybesnės Lietuviš
kųjų studijų savaitės įvykdavo 
rugpiūčio mėn. pirmojoj pusėj, 
kad jose patogiau būtų dalyvau
ti lietuviams studentams, kurie 
vasaros semestrą Vokietijoj bai
gia liepos mėn. gale, šiemet sa
vaitė įvyko vėliau, t. y. rugpiū
čio 19—27 d., derinantis prie 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos suvažiavimo, kuris buvo 
ruošiamas Vokietijoj pirmą kar
tą ir tose pačiose Vasario 16 
gimnazijos patalpose rugpiūčio 
23—27 d. Mat. iš anksto buvo 
žinoma, kad nemažas skaičius 
asmenų, kurie atvyksta į Studi
jų savaites, norės dalyvauti 
Akademijos suvažiavime. No- 
rin* jiems sutaupyti išlaidas ir 
jėgas. Savaitės laikas ir progra
ma buvo suderintos su Akade
mijos suvaž av:mu. Šitokiose ap
linkybėse Lietuviškųjų studijų 
savaitė turėjo visai savarankiš-' vietinės lietuvių spaudos bei Ii-' 

teratūros, kad rusų komunistu i 
pavergtoj Lietuvoj pasiprieš ni- 
mas tebesireiškia, nors ir už
maskuotas. Pvz., kad 1 etuvių 
tautoj tebėra gyvas nepriklau- j 
somybės siekimas, liudija melą- Į

Ar ne per ilgai esame su
stoję prie kai kurių kūrybinių 
technikų ir jų kritiškų esteti
nių apsvarstymų?

PaAaŠt&
PROGRESUOKIME IR LIETUVIŠKO KULTŪRINIO 

RŪBO SUKIRPIME

Kurios meno formos vyrau
ja šių dienų kūrybiniame pa
saulyje ir ar tinkamai yra su
kit pti ir atsiūlėti mūsų tauti
nės kūrybos rūbai gyvenama
jame laike?

Stud. S. Kavaliūnaitė (Chicaga), stud. B. Giedraitytė (Muenchenas), Vasario 16 gimnazijos kapeU-nas 
kun. J. Fiaubūnas ir Audronė Valaitytė (Ch caga) XIV-,je Lietuvių studijų savaitėje Rcinuvoje, Vokie
tijoje. Nuotr. kun J.Dėdino

gingos frazės sovietinėj spaudoj, 
kur kartais rašoma, jog kom
partija esanti tikroji Lietuvos

Ka-

ką programą tik tris su puse 
dienos, o kitomis dienom s daly
viai galėjo pasinaudoti L. K. 
M. Akademijos suvažiavimo pil
naties bei sekcijų turtinga pro
grama.

Savaitės didžiuma dalyvių su
sirinko rugpiūčio 19 dieną, šeš
tadienio vakaras buvo paskirtas 
susipažinimui, į kurį įvesdino 
Al. Grinienė, pristatydama kiek
vieną atvykusį. Sekmadienį po 
pamaldų bažnyč:oj ir po pietų 
įvyko oficialus Savaitės atidary
mas gimnazijos salėj. Sveikin
damas dalyvius, gimnazijos di
rektorius kum. dr. P. Bašinskas 
ragino būti šviesiems ir ištver
mingiems, nes su laisvųjų lietu
vių likimu yra susijęs ir šios 
Vasario 16 gimnazijos likimas. 
Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės Valdybos pirmininkas J. K. 
Valiūnas džiaugėsi, kad į Val
dybos globoj vykstančią Savai
tę yra atvykę nemažai lietuvių 
svečių iš kitų kraštų. Šios Sa
vaitės moderatorius dr. K. J. 
Čeginskas priminė savaičių ypa
tybes, kokios yra išryškėjusios 
per 14 metų. Jis pabrėžė, kad

ant-'Vių tauta yra vienintelė ištisai 
katalikiška tauta, tai katalikiš- 
kūmas jai yra lyg tautinė žy
mė. Užtai komunistą' su ypatin
gu įniršimu slegia ir persekioja 
tikinčiuosius. Okupantai dar ran 
da reikalo viešai te s i ir baus
ti iki mirties asmenis kur e ap
kaltinami banditizmu (t. y. gink
luota rez stencija) pasireišk vs!u 
prieš 20 metų. Tuos tariamus 
nusikaltėl:us (buv. miško bro

lius) Sovietiniai eismo organai 
ir spauda šme ž a. va:zd”odami 
juos žemais krim'nalirta s. nie
ko nevertais asmenimis; kitaip 
komunistai nori įgąsdinti pla
čiuosius lietuvių tautos sluoks- 

[ nius (liaudį), kad jie nepradėtų

iš so-

Dielin nka tis (kairėje), P. Ivinskienė ir prel. J. B. Končius, 
susitikę Lietuvių studijų dienose. Nuotr. kun. J. Dėdino

Šiame numery:
Progresuokime ir lietuviško kul
tūrinio rūbo sukirpime.
XIV-ji Lietuviškųjų studijų sa
vaitė.
Pn mokytojų studijų Dainavoje. 
Nauja Juozo Švaisto atsiminimų 
knyga.
Vlado šlaito eilėraščiai.
O. Kolbergo “Litwa”. 
Florencijos apybraiža. 
Kultūrinė kronika.
Nauji leidiniai.
Filmų įvairumai.
Moterų gyvenimas.

i

F. Manelienč, apsilankiusi XlV-toje Lietuvių studijų savaitėje, kal
basi su prof. Z. Ivinskiu ir kun. R. Krasausku. Nuotr. kun. J. Dėdino

priešintis labiau pastebimais 
veiksmais. Tačiau visai užslopin
ti lietuvių nepavyks, nes platieji 
sluoksniai (liaudis) yra pakan
kamai sąmoning' atskirti laisvę 
nuo vergovės, gerbūvį nuo skur
do. Ba:gdamas paąkaitą, dr. K. 
J. Čeginskas ra’gino išeivius at
likti savo pareigas Lietuvos lais
vei tok'om’s priemonėmis kok u 
negali pavartoti laikinai paverg- 

I ‘ a tauta.
Po dr. K. C g'nsko paska- 

os išsivystė rlgos diskusijos, ku 
riose' buvo paliesta ok,maci'!os 
kritika ir tariamas tautos šmei
žimas. lankymasis į L'etuvą ir 
kitok e santyk’ai su tėvyne. Iš 
dalies š os diskusijos buvo nu- 

‘keltos į pirmadienį po kolekty
vinio simpoz'umo. kuriame buvo' 
plačiau apžvelgiamas ir vertina
mas okupuotos Lietuvos dabar- 
tmis stovis.
Žvilgsnis į okupuotos Lietuvos 

stovi
Kalbėdamas apie L'etuvių tau

tos reikalus šių dienų polit'nėj 
įtampoj, dr. P. Karvelis energin
gai atme ė komunistų kuriamą 
legendą apie revoliucnį Lietu
vos įs’jungimą į Sov'etų Sąjun- 

; gą. nes mūsų kraštas neteko 
laisvės tik dėl nacių ir komunis- 

i tų sąmokslo prieš Baltijos tau
tas bei Lenkiją. Todėl Lietuvos 
atžvilgiu naciai ir komun s' ai 
yra karo nusikaltėliai, abeji teis
tini tarptautiniame teisme. J. A. 
V-bės. kuros daugiausa lėmė 
II-jame pasauliniame kare, ne
pajėgė suprasti Sovietų S-gos 
grobuoniškų tikslų ir jiems leido 
pasiglemžti didelę Europos dalį. 
Dabar Sovie'ų Sąiungos veda
mos pol tikos centre stovi jos 
užkariautos imperijos išlaiky
mas. O Vakarai Sovietyjai pata;- 
kauja. Todėl nėra vilties, kad 
lietuv'ų tauta greit sus'lauktų 
laisvės. Ir karas Lietuvos aspi
racijų nepatenkintų.

Todėl kyla klausimas, ar Lie
tuva atlaikys sovietinį spaudi
mą. Ar Fetuvių pr'eauglis bus 
toks, 
mąsi 
tuvių 
tinės
iščkima lietuvių tautai? Ar ru
sifikacija bus sulaikyta? Dr. 
Karvelis į tai atsako, kad jis ti
ki lie'uvių tautos atsparumu, 
kaip ir dr. K. Čeginskas. Dr. 
Karvelis džiaugiasi, kad dar

I pr'eš nepriklausomybės laikus 
prasidėjęs lietuvių veržimasis į 
mokslą dabar nesustoja. Te 

į daug pagelbės laisvei atgeut5 
I Jei lig šiol biauria ekęploatuo 
; jama lietuvių ta” e nhrrrr’ė na 
jėgi ūkiška5 ats s i. ti sužįugdy- 

i rifui ir pralenkt' ' ' sovietines 
, respublikas, ji pajėgs sau palan
kiai išnaudoti aplinkybes r atei
ty. Naujųjų laikų echnokrat ja 
i e kalinga net sovietiniam ūk u' 
ir pramonės pažangai, pamažu 
sulaužys privilegijuotos kompar 
tijos nugarkaulį. Nors Lietuvos 
ka rna'- sunkia5 nukentėjo nuo 
kolchozinimo. tačiau jo sąskai- 
ton išaugo pramonė ir miestai. 
Tai teigiamas reiškinys. To L e- 
tuva siekė ir nepriklausomybės 
metais. Tik reikia apgailestauti, 
kad tos pramonės Lietuvoj per 
mažai sukurta, kad didelė dalis 
dabartinių gaminių netarnauja 
Lietuvai, nes vieni išvežami, o 
kiti vietoj nereikaling . Bet dir
bančiųjų reikalavimai Sovietjjo' 
kyla. Todėl kompartija bus pri-. 
versta su jais skaityt s. Komu
nistinė vergija sunkiai dvasiš
kai slegia taipgi meno ir litera
tūros žmones. Todėl šie, re kš 
darni savo nepas' enkinimą. vis 
labiau tolsta nuo kompartijos 
Čekų žymaus komunistinio ra
šytojo Mnacko pasisakymas 
prieš komunistų valdžią ir išvy
kimas iš tėvynės prote sto ženk- 
lan liudija, kad Sovietija ir jes 
sateli ai pergyvena sunkią vi
daus krizę. Š e ir kiti ieškiniai 
duoda vilties. T.k svarbu, kad 
laisvieji lietuviai ir jų jaunimas 
užsieny nepasiduotų sovietinei 

(Nukelta j 2 psl >

Menas yra nepas.ovus, jo 
formos ir techniškas atlikimas 
istorijoj dažnai keitėsi. Todėl 
kartais net sakoma, kad meni
ninkui forma ir technika turė
tų būti mažiausiai svarbi. Ta
čiau taipgi yra apsčiai teigimų, 
kad šis “mažos svarbos” ele
mentas šiandien yra pats svar
biausias — būti atsilikėliu 
techniškai šiandien pasidaro 
nemažu kūrybiniu efektu. Jei 
as š'andien sumanytų sukur- 
i Mozaito menuetą ar Pary

žiaus katedrą, jam tikriausiai 
uūtų prikišama. Aplamai, toks 
kūrėjas iš viso gan keis ai nau
jame la ke atrodytų. Šia užuo- 
n na č:ą daroma, visai nenu
vertinant nei Paryžiaus goti
kos meisterių, nei Mozarto, ku
rie kadaise išsisakė taipgi sa
vojo laiko balsu ir juo paliko 
amžini.

Taipgi girdime, kad šiandien 
ne tik romanas, apysakos, bet 
ne ir spausdintas žodis susvy
ravo, o kai kam gal. atrodyti, 
og v sa tai žengia jau į pakal

nę. Literatūros ir m no formos, 
be abejonės, turi savo istorijas 
ir gyvavimo periodus. Todėl 
gali būti, kad net ir romanas, 
kaip didžioji literatūrinė for
ma.. jau užleidžia vietą kitom 
moderniškesnėm išraiškom. Š’s 
pranašavimas gal ir netikras, 
gal per ankstyvas, nes roma
nas dar yra vis dėlto mėgia
mas, bet mėgiamas bene 
visai kitų priežasčių?

dėl

Lygiai neaktuali šiandien ga
li atrodyti ir opera, klasiška 
taged ja, sonetas ir kai kurios 
apybos ir muzikos formos. Be', 

tai yra neišvengiama, o kartu 
ir gana logiška, nes jokia me
ninė forma amžinai neišsila ko.

Šis meno formų “senstelėji- 
mas” ir pagimdo, taip vadina
mą, “techniškai ats'likusį me-

kad atsvertų rusų brovi- 
į Lietuvą? Ar jaunoji lie- 
karta. s ojanti prie sovie- 
valdžios staklių, pasil ks

Dail A. Krivickas atidaro savo darbų parodą NIV-toje Lietuvių stu
dijų savaitėje Romuvoje. Nuotr. kun. J. Dėdino

niuinką”, “techniškai modernų 
menininką” ir naujų formų 
besivaikančią publiką. Pirmoj 
grupėj yra tie, kurie kuria, ne
paisydami paskutiniųjų 50 me
tų meno ir kultūros laimėjimų, 
pamiršdami kartu, kad ir 20 
šimtmetis jau rieda prie savo 
galo. Techniškai tokie kūrėjai 
seka gal Dostojevskį, Griegą 
ar Cezanną, kai tuo tarpu šian
dien deganti techniška proble
ma yra ne'tik kaip pralenkti 
Joyce, Stravinskį ir Picasso, 
bet kaip pralenkti ir tuos, ku
rie jau pralenkė Joyce, Stra
vinskį, Claudelį ir 
dabar daugiau jau 
mia į priekį!

Picasso, o 
nepasistu-

liudininkaiŠiandien esame 
ir tradicinės menininko esmės 
pasikeitimo: menininkas yra 
suprantamas, kaip tas, kuris 
savo technika ir kūrybiniu at
kaklumu pasiekia nau’ą meniš
ką efektą, kitaip sakant, jis 
privalo būti nepaprasto talen
to asmenybė — jausmų ir for
mos virtuozas. Mūsų išeivijoj, 
atrodo, jo ne tik dažnai trūks
ta, bet ir aspirantams kelias į 
jį yra erškėčiais išklotas. To
dėl nemaža mūsų nūdienos me
nininkų kuria dar šio šmtme- 
čio pradžios tipišką raštą, me
lodiją ar paveikslą, įterpdami 
ten tik šių d enų problemas, 
motyvus ar veidus. Jie dėl to 
ir yra mažiau įdomūs už tuos, 
kurie panaudoja visą šių dienų 
ekspresijos techniką.

Šiandien, televizijai ir fil
mui dominuojant kūrybiniame 
forume, romanas šiek tiek pa
sikeitė. To gal nė nepastebime, 
bet šis reiškinys vis dėlto gali 
būti liūdnokas. Ypač Amerikoj 
ne vienas rašytojas, sėsdamas 
rašyti, neužmiršta, kad jo kū
rybinis triūsas gali tapti fil
miniu kolosu ar drama. Dialo
gą, veiksmą ir intrigą jis daž
nai gr ndžia tąja tol;ma ekra
no viltimi. Tokie romanai tu
ri aiškią temą ir nuotaiką, j'e 
yra dramatiški, intriga ir cha
rakteriai yra ryškesni ir dialo
gas gausesnis (50G—75'/) ii 
gudresnis. Reikalui esant, jie 
tinka teatrui, televizijai ar fil
mui. Rašytojas tokiu būdu, 
kad ir pasikeitęs ir prisitaikęs, 
bet vis dėlto išlaikė laiko eg
zaminą. Ir mums modernėji
mas viena ar kita linkme, skai
tytojų ar vien modernumo var
dan. yra jau gana pribrendęs.

Istorija mums rodo, kad pa
žangus menininkas laiko tėk
mėje neklydo. Menininkas šimt 
mečiais buvo linkęs sena keisti 
ir eiti su nauja tradicija, kurti 
meną, kuris reikalauja naujo 
patyrimo, technikos, plačių es
tetinių idėjų ir šviežio įkvėpi
mo. Modernus menininkas daž
nai atrodo lyg tas “burtinin
kas", kartais lyg “akrobatas”, 
bet dažniau tarsi virš debesų 
lakiojantis paukštis, daryda
mas tai, ką kiekvienas iš mūsų 
sapnavo, ar tik diskutavo, bet 
retas tegalėjo padaryti.

P. Min.
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Algirdas Kurauakas Popieriaus raižinys

Šiame numery:

NE NEIGIMAS, BET TIK NESUSIPRATIMAS

• Ne neigimas, bet tik nesu
pratimas.

• Vinco Mykolaičio - Putino 
eilėraščiai: “Vivos plango” 
ir “Mortuos voco”.

• Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos VII suvažiavi
mas.

• Man tylios akys daug pati
kimesnės negu iškalbi bur
na.

• Prie Amo vingio (apybrai
žos pabaiga).

• Džiuginantis dvelktelėji
mas mažųjų literatūroj.

• Nauji leidiniai.
Kultūrinė kronika.

• Filmų įvairumai.
• Akademinės prošvaistės: 

Dienos, kurių neužmiršime.
Studentiškai iš Expo 67.

VINCAS MYKOLAITIS - PUTINAS
šie du Putino eilėraščiai, poetui esant gy
vam, niekur viešai nebuvo paskelbti. Auto- 
toriui gi mirus, jie nuorašų nuorašais da- 
l?ar sklinda okupuotoje Lietuvoje. Kone 
testamentiniuose posmuose čia klasiškoje 
formos ir minties vienybėje, stovint ant 
žemiškosios būties slenksčio, išsakoma 
šiurpi pavienio žmogaus ir visos tautos 
tragiką modernioje dvidešimto amžiaus 
vergijoje. Red.

VIVOS PLANGO

(Gyvuosius apverkiu)

Per bedugnes ir kalnus 
Jūs žengiat kaip gigantai, 
I ša ardote marias 
lr kylat j padanges, 
Ir spiaudot ugnimi 
Ir vemiate siera,
Ir Dievo, žemėj jums nėra, 
Gyvieji!

Vieni kaip Viešpačiai,
Kiti — vergai,
Visi rūstaus likimo sūnūs, 
Kerštu pritvinusia dvasia 
Ir Kaino ženklas kaktose 
Ir ta pati klaiki dalia — 
Kentėt apgaulėj ir mele.
Ir žūti keikiant žydrų dangų, 
Vivos plango.

Rūsčių dienų kerštingi sūnūs, 
Nepalaimos herojai,
Visais keliais, visom kryptim 
Su juoda prievartos mintim 
Jūs žengiat nuožmūs ir pikti, 
Likimo baimės pasmerkti.
Kur krinta jūs šešėlis,
Ten džiūsta skaisčios gėlės, 
Po švinine jūs koja, 
Kantrus akmuo vaitoja.
Nuo jūs burnų nuodingo kvapo 
Vaiduokliai keliasi iš kapo 
Klaikiam šios žemės pragare. 
Jūs trypiat sėkla nemaria 
Ir žydit apgauliais žiedais 
Ir nokstat dvokiančiais nuodais, 
Tvaiku to melo ir žabangų. 
Vivos plango.

Jūs žengiate į sostus 
Ir minate altorius.
Nuo jūs (statymo sugriuvo 
Ir nuodėmės, ir doros;
Karūnos niekšų valiai, 
O dulkėse karaliai.
Ir tribunoluos išdidžiai 
Teisiuosius smerkia žmogžudžiai 
Ir sūnūs nebeverkia. 
Jei mirti motiną pasmerkia: 
Nereikalinga ir tuščia 
Žmogaus paniekinto kančia.

Ir vakaruos užgeso saulė — 
Vien piktas melas ir apgaulė 
Pakalnėj žiežirbos sumirgo, 
Praskrido raitelis ant ž rgo, 
Ir dalgis sutemoj sužvango 
Vivos plango.

Žėruoja plačios aikštės, 
Liepsnoja kaitrūs laužai. 
Suplūdo pilkos minios 
Juims garbę atiduoti, 
Valdovai!
Jau aukurus sukrovė 
Žyniai jums gieda šlovę, 
Ir gatvių dulkėse sukniubę 
Jums vapa maldą skubią 
Ir vergiškai ekstazėj žada 
Bučiuoti jūsų padą.

Ir džiūgauja tironai 
Ir budelių gauja 
Ir žemė žėri jau raudonai 
Kraujuos ir ugnyje.
Ir švenčia pintį pabaigtuvių 
Minia vergų ir paleistuvių 
Naktovidžio naktiniam tango 
Vivos plango.

Ir mes, ir mes, kur kenčiame, 
Pilkieji milijonai
Ar didmiesty ar kaime 
Su rūpesčiu ir baime 
Vieni vergijoj užguiti, 
Neišmintingam lūkesty kiti 
Sukniubę.

O iš rasotų rūsių
(Ir mes, ir mes ten būsim) 
Per naktį juodą nykią 
Kažkas likimą keik a, 
Kažkam numirti reikia. 
Bedugnėj skausmo sielvart:ngo 
Gyvenimas kaip lašas dingo 
Už geležim apkalto lango, 
Vivos plango.

MORTUOS VOCO

(Mirusius šaukiu)

Dabar einu į gilią tylumą. 
Į tylumą palaimintą ir didžią, 
Ir į calūno juodo minkštą drobę 
Naktis visų mūs sielvartus suglobia. 
Einu j laisvę didelę ir plačią,
Kuri priims mane, kaip lauktą svečią.

Pro pilkus sutemų rūkus 
Einu pas brolius ir draugus.
Bet tolyje dar bokštuos gaudžia 
Ir dega vakarinės žaros,
Ir vėl krūtinėj gėla maudžia 
Širdyj pagieža ir aitra.
Ne viskas sutemose žuvo: 
Šiltu krauju širdis pasruvo

Ir prievartai paklusti neišmoko. 
Mortuos voco!

Šaukiu aš jus visus iš kapinynų, 
Iš pakelės duobių ir griovių,
Iš molio, dumblo ir smėlynų,
Ir iš visų mirties vietovių:
Pakilkit griaučių šiurpūs milijonai, 
Garbingieji pulkai ir legijonai
Ir tų, kurie nuo šalčio ir nuo bado 
Pūgų simfonijoje mirtį rado.
Ir tie, kuriems už laisvę teko mirti, 
Dūlėja nukankinti.

Pakilkite išniekinti, 
Subiauroti, apluošinti,
Su aimanomis ir klyksmais,
Su budelių girta gauja,
Kuri žibintų žaroje
Ant jūsų kapo spraudėsi ir šoko, 
Mortuos voco!

Bet tyli kapinyno tamsios kalvos, 
Nekyla niekas iš drėgnos duobės, 
Ramybėj miega griaučių plikos galvos. 
Jų sapno niekas niekad neįspės, 
Kaip niekas neįspės kančios 
Prasmės, nei galo, nei pradžios.
Ir viską saugo paslaptis. 
Kaip ta šiurpi, tyli naktis.
Ir eis gyvieji per tą buitį klaikią
Su gėla amžina, gilia;
Visiems, visiems keliu tuo eiti reikia, 
O grįžti niekam nevalia.

Negrįšiu jau nė aš į saulės dieną
Iš tos juodos nakties.
Tik pakelėj pro varpučio velėną
Gal ranką kas išties
Ir tars: Eiva drauge j gilumą,
I didžią, šventą tylumą,
Kur ašarų nebus, nė veido juoko. 
Mortuos voco.

Ir aš einu į tylumą,
Į tylumą palaimintą ir didžią.
Einu per aukštą, siaurą tiltą
Į naktį kvepiančią ir šiltą.
Kur juda žvaigždžių milijonai,
Puikų pulkai ir legijonai.
Ir mano tako staigų vingį 
Nužymi ruožai spindulingi.

Naktis gera, naktis kaip 'motina 
Jautri, įspėjanti, dosni,
Paguodžia ir pasotina,
Kai jos viešnagėn pareini.
Ir aš pavargęs parėjau
Ir klaidžiot nebenoriu jau
Aštriais, įdegintais keliais, 
Impregnuotais saulės spinduliais.
Ir sako ji: “Lik čia, sūnau, — 
Aš tavo sielvartą žinau".

Ir aš lieku. Kantriai vilkta
Sunki gyvenimo našta
Kaip varpa svyranti prinoko. 
Mortuos voco.

Dažnai skaitau mūsų laikraš
čiuose atsiliepimus apie kny
gų leidėjų nenorą leisti poezi
jos rinkinius. Pastaruoju laiku 
poezijos leidimas primena man 
čionykščią Rio Hondo vagą, 
kur vandens srovelę galima tik 
atsiklaupus pastebėti. Neseniai 
Nidos leidyklos “Pradalgių” re
daktorius Kazys Barėnas, 
“Draugo” korespondento už
klaustas, vaizdžiai nušvietė da
bartinę poezijos kūrinių leidi
mo padėtį. Dar su Maironiu 
šiaip taip, bet jau “kitų poetų 
atvejais prasideda riksmas”. 
Veltui skaitytojai gal ir imtų 
eilėraščių knygas. Baigdamas 
rašytojas Barėnas skelia drą
sų priekaištą: “poezijos neigi
mas yra tik kažkoks apkiauti- 
mas, nesusipratimas. Bet 
mums sunku pralaužti tą kiau
tą”.

Visai sutinku, kad nepagrįs
tas poezijos neigimas yra tik 
nesusipratimas. Ignorancija 
šiuo atveju yra neįmanoma. 
’ kiekviena visuomenė, jei ji jau 
eiasi esanti sveika ir kultūrin
ga, žino poezijas vertę. Pažvel
kime į amerikiečių bibliotekas 
— literatūros skyrių lentynos 
yra grūste prigrūstos poezijos 
knygų įvairiausiomis kalbomis. 
Prancūzų lentynose randi mo
derniuosius poetus; vokiečių 
kalbos kertėje pūpso šimtai 
knygų apie Goethę, Heinę, Ril- 
kę, Brechtą. Rusų skyriuje, ša
lia klasikų, randi ir Mandelšta
mo raštus — lyriškiausio rusų 
poeto, kurį Stalinas dėl vienos 
epigramos liepė nukankinti Si
bire. Kai imi vartyti tas kny
gas, matai, kad jos laikytos 
tūkstančio rankų, ženklintos 
pastabomis, pabraukimais, 
šauktukais. Žymaus Kaliforni
jos poeto Robinson Jeffers rin
kiniai atrodo, kaip Lietuvoje 
kadaise iš rankų į rankas ėję 
Kari May romanai. Puslapiai 
vos laikosi, viršeliai kaip nu
zulinti batų aulai. Ar tai ne 
garbė poetui? Ar tai ne pui
kus įrodymas, kad poezija da
barties žmogaus dvasiai yra 
gaivinantis nektaras.

Čia pat peršasi dar vienas 
pavyzdys. Šią vasarą Los An
geles mieste radijo stotis KHJ 
surengė poezijos konkursą. 
Dievulėliau mano! — tik trys 
savaitės praėjo, o jau 15,000 
eilėraščių prisiųsta. “Laiškai 
pilasi kaip vanduo po Tallahat- 
chie tiltu”, pranešė radijo sto
tis. Tai buvo vienas sėkmin
giausių KHJ konkursų. Skaitai 
apie tai, ir džiugu širdžiai. 
Pragmatizmo jūroje, beviltiš
ko karo, riaušių, komunistinio 
smurto laikmetyje, o vis dėlto 
romantizmo liepsna plazda! 
Amerikiečiai ilgisi dvasinių 
vertybių. Ir poezijos mūzos 
skuba į pagalbą. Pagalvoji, ar 
neįsikūnija tik anglų rašytojo 
Matthew Arnold svajonė, puo
selėta 19 šimt. pabaigoje, kad 
"žmonija ilgainiui labiau ir la
biau įsitikina poezijos galia at
skleisti gyvenimo paslaptis, 
mus paguosti, mus išlaikyti”.

Gretinant mūsų pačių laiky
seną, kažkaip nejaukiai nu
skamba teisus Barėno prie
kaištas dėl to apkiautėjimo, 
kurį yra sunku pralaužti. Ko

dėl? Argi mūsų žmonės, "pri
tyrę vargo didžiausio” ir dabar 
galutinai įsitaisę patogioje Pe
nelopės rezidencijoje, jau ne
besupranta savo poetų balso? 
Netikiu tuo, nežiūrint, kad lei
dyklų sandėliuose dar vis me
tų metais dūla neišparduoti ir 
žymių poetų rinkiniai, kurie 
kaupia aruodus vertingos poe
zijos. Netikiu tuo ir visiškai 
nepaisau tų balsų, kurie kan
džiai krebžda už nugaros: 
“mes modernios poezijos ne
suprantame. Va, Antanas Gus
taitis dar šis tas. tačiau su 
Nagiu, ar Bradūnų jau blogiau, 
o Radausko bei Niliūno poezi
ja yra visiškai neįkandama”. 
Tai tik balsai, balseliai. Tikrie
ji mėgėjai, kurie poeziją nuo
širdžiai myli, taip nesiguodžia. 
Savo dvasios brandume jie pa
žįsta “neįkandamos” poezijos 
nepalyginamą skonį. Poezija 
nebūtinai turi būti aiški. Juo 
dažniau eilėraštį skaitai, juo 
labiau atsiskleidžia jo grožis. 
Ne vieta man čia kelti Nagio 
likiminių eilėraščių vaizdingu
mo, ar Bradūno lyrikos, lyg 
dievdirbio ranka išskaptuoto 
subtilumo. Ne vieta čia cituoti 
Radausko žaismingas metafo
ras, kurios žaibais ir vėjais 
pralenkia ne vieną pagarsėjusį 
prancūzų poetą. Reikėtų išsa
maus kritikos straipsnio išryš
kinti “Balandžio vigilijos” au
toriaus muzikalumų, gelmę, 
įvaizdžių magiją. Kas yra gar
siai skaitęs Niliūno “Vergilijus 
grįžta į Brundisiumą”, tas ži
no. kaip kilniai banguoja eilė
raščio hegzametras, kaip vaiz
dai ir sąskambiai tiksliai at
liepia tylaus grįžimo nuotaiką.

Aš netikiu, kad tokio lygio 
poetų atveju būtų pateisina
mas bet koks bodulys ar riks
mas. Yra mėgėjai, kurie su il
gesiu laukia kiekvieno jų rin
kinio. Tuo metu, kai gimtaja
me krašte laisva metafora yra 
tildoma, išeivijos poetų geriau
sieji rinkiniai byloja mums vi
satos laisvę, liudija lietuvių 
kalbos grožį, lyrinę jos sielą. 
Literatūros istorijos logika yra 
tokia: geri rinkiniai ilgainiui 
pasieks Tėvynę ir suplevėsuos 
tarp laisvės vėliavų. Ten jie 
bus nagrinėjami; jų poetiniai 
bruožai bus ryškinami univer
sitetų kursuose; jų šauniausie
ji pavyzdžiai pateks į antologi
jas, j literatūros vadovėlius; 
o jų leidėjai bus garbingai įra
šyti įžangose, enciklopedijose. 
Nei komunizmas, nei kitokio 
plauko despotizmas pakeisti ši
tos būtinybės negalės. Gerų 
poetų pasaulyje yra nedaug, 
ir jei mums pasitaikė keli, 
džiaukimės, imkime jų knygas 
ir skaitykime. Literatūros is
torija mus, bendraamžius, 
drauge paminės, kaip bendruo
menę, karštai mylėjusią savo 
poetus.

O jeigu kas vis dėlto suabe
jotų čia keliamomis ir apskri
tai poeziją liečiančiomis minti
mis, tai siūlome dar būtinai 
perskaityti šiame puslapy skel 
biamus Putino eilėraščius, 
kaip argumentą ir iliustraciją 
viso to, kas paraštėje norėta 
pasakyti.

Pranas Visvydas
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TREČIOJI ŠIENAPIŪTĖ
Apie piovėjų ištvermę ir pradalgių žolynus

TRECIOJI PRADALGE. Litera
tūros metraštis. Redagavo K. Barė- 
nas. Išleido Nidos knygų klubas. 
1966 m. Metraštis 414 psl., 7x5 
inč. formato, kaina $3.15, gauna
mas "Drauge”.

*

Kadaise, sutinkant “Pirmąją 
Pradalgę”, buvo nuoširdžiai pa
sidžiaugta šio literatūros met
raščio pas’rodymu. Laisvajame 
pasaulyje pastara'siais metais, 
neturint grynai grožinei literatu 
rai skirto žurnalo, buvo linkėta 
“Pradalgei” nesustoti su pir
muoju tomu, o tapti kasmeti
niu, bent šia prasme periodi
niu leidiniu. Linkėti Linkėta, bet 
kažkur paširdyje vis tūnota bai 
mės, kad vargu ar bus tęstinu
mas įkūnytas, žinant, kaip vis 
dėlto sunku č:onykštėse mūsų 
sąlygose kasmet paruošti nema
žą 400 psl. literatūros almana
chą. Ir štai jau treji metai iš 
eilės ištesėta, išleista jau ir 
“Trečioji Pradalgė” šitai l’udija 
jos leidėjų — Nidos knygų klu
bo ir jos redaktoriaus K. Barė- 
no ištvermingumą, o taipgi jų 
sugebėjimą telkti metraščiui 
bendradarbius

Šių tad 
“Trečioji 
išvaryta, 
lieka nuo 
galo "grėbleliu1 
gę” išvartyti, kad dar ryškiau 
matytųsi jon suguldytų žolynų 
vertė.

Poezija

Autoriai metraštin sudėti al
fabeto tvarka, tad knygą ir pra 
deda Jonas Aistis ištrauka, 
matyt, iš ilgesnio, naujo savo 
rašto “Mano giminės giesmė.” 
Tai jau ne pirma, spaudoje re-1 
gėta poezijos puokštė, dvelkian
ti kažkokiu tolimu, bet širdžiai 
artimu kvapu, kur praeitis, da
bartis ir amžinybė tarsi ištirps
ta lietuviškos dainos žodžiuose 
ir melodijoje:

Tavy alsuoja 
Amžių glūduma, 
Atgyja
Nuskambėjusios kartos, 
Sužaliuoja kalnai 
Pavirtę į klonius, 
Ir spindi spindi 
Skaistūs
Jūrių marių vandenai...

Reikia tikėt’s, kad Aistis šį 
naują ir šviežią savo poezijos 
ciklą netrukus baigs (o gal jau 
ir baigė?), tada, be abejo, lauk 
tina dar viena Jono Aisčio kū
rybos knyga.

Šeši puslapiai Balio Augino 
eilėraščių šį kartą poetą lei-

KAZYS BRADCNAS

ir skaitytojus, 
ištvermingų piovėjų 
Pradalgė” dabar ir 
Recenzentui tik be- 
pradžios iki varsnų 

i” šią “Pradal-

džia aptarti kaip labai sėkmin
gai iš įprastinių ketureilių per
einantį į neblogos formos ga
na įvairuojančius posmus. Au- 
g’no eilėraščių mintis tolydžio 
vis gilėja, įgaudama skaidrų, 
stoišką tragiškumą.

Albinas Baranauskas, tas 
įdomus perbėgėlis iš prozos į 
poeziją, metraštyje atskaito ly 
giai š'mto nerimuotų eilučių 
ciklą, kaip jis pats sako, apie 
įvairius dalykus. Reikia paste
bėti, kad Alb. Baranauskas, per 
porą pastarųjų metų apsčia’ sa 
vo eilėraščių išbarstęs periodi
nėje spaudoje, jau spėjo įsigyti 
tik jam vienam būdingą savos 
poezijos bra’žą. Pradėjęs jį su 
sodriu Suvalkijos peizažu ir kai 
miškų atsiminimų gūsiais, da
bar j’s labai įdomiai ir nelauk
tai visa tai kartais perpina ko
kiu nors čionykštės mūsų aplin 
kos įvaizdžiu, staigia’ nutrauk
damas mint’, perjungia bėgius 
kitan paveikslan, realistiškam 
savo kalbėjimui priduodamas 
kone surrealistinio atspalvio. Vi 
sa tai gana akivaizdu ir šiuose 
pradalginiuose eilėraščiuose.

Pr. Dom. Girdžius savo pos
muos skiria nemažą dėmesį Ohi 
cagai. Kažkaip šis nelabai jau

I

gražioj praeity nuskambėjus’a 
J. Tysliavos gaida.

Doniaus Remto metraštyje 
randami posmai yra gilios as
meniškos uždarumos ir kentėji
mo vaisius. Šitokio pobūdžio 
poezija skaitytoją gali pagauti 
tik tada, kada ji pribloškia nau
jais įvaizdžiais, žodžio branduo- 
l’o nelauktai nauju išlukšteni- 
mu, dar niekieno nepasiektos 
gelmės atidengimu. Viso to Re
iniui ir reikėtų dar stipriai pa
ieškoti.

Banedikto Rutkūno eilėraš
čiams ir šį kartą ypač ryškus 
jų žaismingumas. vietom:s per
pintas skaudaus tragizmo gijo
mis. Poeto pastaruoju laiku pe- 
riodikoje skelbiama kūryba liu- 
d’ja, kad ir savo įprastu keliu 
einant, jam pavyksta sukurti 
tokių eilėraščių, kurie pasiliks 
patys geriausi jo rinktinėje. Vie 
nu iš tokių šį kartą laikytume 
visos “Trečiosios Pradalgės” še- 
devriuką “Nokturną”.

Proza

Vytautas Alantas šį 
duoda ištrauką iš

(Nukelta j 2 psl.)

kartą 
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“Trečiosios Pradalgės” viršelis

NEUŽKASKIME SKAITYBOS

Šiame numery:
• Neužkaskime skaitybos.

• Trečioji šieną piūtė.

• Šv. Lauryno upės pakrantėse 

tarpsta lietuviškas menas. 

Popiežiaus žodis akademiku 

Iš klasikinės anglų poezijos. 

Zuzana (apybraiža). 

Jean Baptistą Cam’lle Corot. 

Kan. Aleksandras Burba. 

Literatūrinės įvairenybės. 

Filmų įvairumai. 

Kultūrinė kronika. 

Moterų gyvenimas.

uns.

poetiškas miestas vis patraukia 
poetus. Ir ne tik čia netoliese 
ilgiau gyvenusį Carl Sandbur- 
gą, bet ir, matyt, tik probėgš
mais čionai užkliuvusį mūsiškį 
Girdžių. Aplamai, jo lig šiol ma 
tytieji eilėraščiai pasižymi' mū
sų poezijoj retai pasitaikančiu 
groteskiškumu, šypsena per
sunkta ironija, nelaukto, net se
nobinio žodžio dinamika. Auto
riui į visa tai labai kreipiant dė 
mesį, kartais užmirštama, jog 

nemeluoto 
šilumos.
Gustaičio 
eilėraščių 

įrodo, jog

Pasirodo, kad lietuviškiems 
kultūros lobiams tarpti nebūti
nai reikalingos ištaigingos me
nės bei aristokratiška aplinka. 
Šiaudinėse pastogėse kūrėsi mū
sų tautodailė, tautosaka, ypač 
dainos. Tik vėliau visa tai pa
teko į ištakingas menes. Gar
sieji rašytojai, mokslininkai, 
muzika', menininkai jomis gėrė
josi ir savo kūriniuose juos iš
kėlė. Šių vertybių dvasioje iš
augo Čiurlionis, tautine l’etuvių 
liaud’es mistika pasauliui atden
gęs naują pasaulį. Mūsų liaudies 
meno vertybių ve’kiami išaugo 
'Galdikas, A. ir A. Tamošaičiai, 
Jonynas, Petravičius, Augius ir 
daug kitų.

medžiais, pervažiuoji porą 
tiltų. Už nedidelio Ganano- 
nrestelio, Kingstono link, 
antro kelio privažiuoji pa

i Kai Amerikos greitkel’ais iš 
I Washingtono, D. C. patrauki 
šiaurėn, Kanados link, tai už 
penkių šimtų mylių privažiuoji 
1000 salų šv. Lauryno upę. Be- 
s gėrint mažutėmis ir didelėmis 
salomis, dažniausiai apaugusio
mis 
ilgų 
que 
prie
rą senų apleistų amerikietiškų 
bakūžių. Už jų smilgom ir krū- 
jmais apžėlę plotai. Tol’au miš
kas. Gęlynai nepatraukia čia 
pravažiuojančio akių. Pro šal: 
prastraksi zuikis, prašliaužia 
gyvatė, žolėje svirp’a žiogai, me 
džiuose traukia melodijas paukš

ak-čiai. Tačiau šiuo duobėtu, 
menuotu keliu kaip į atlaidus 
traukia lietuv ai — menininkai, 
inžinieriai, įvairių profesijų ir 
be profesijų žmonės. Taip ap e 
mylią pavažiavus, už aukštų pu 
šų atsiveria pasakiškai gražus 
vaizdas į plač ą 1000 salų upę. 
Ten pr’e pat vandens yra Ta
mošaičių vasarnamis, vasarna
mis be moderniškų įrengimų, be 
patogių baldų. Ten greit bėga 
dienos ir vakarai, steb:nt, kaip 
gėlame vandenyje nardo, šokinė 
ja lydekos, kaip saulėleidyje kei
čiasi upės vandens spalvos.

Čia pr’e kelio mažame name
lyje žiemoja dailininkai Anas- 
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eilėraščiui reikia ir 
jausmo ir lyriškosios

Jubiliato Antano 
linksmų pro ašaras 
virtinė tik dar kartą
šiame žanre jis mūsuose lig šiol 
dar nepralenktas. Ir kokia būtų 
čionykščiuos mūsų raštuos tuš
tuma, jei neturėtume Gustaičio. 
Įvyko beveik paradoksas: poe
tas, apšauktas pekl’ninku, tapo 
kone sąžinės balsu mūsų išeivi
jai. Tas pareigas išmoningai ir 
kūrybingai eina jis ir naujoje 
“Pradalgėje”.

Pr. Leonberto pora eilėraščių 
kažkaip lyg ir atšokę nuo šian
dieninės mūsų poezijos raidos, 
lyg ir ataidi šiaip ar taip jau

Antanas Tamošaitis Susisiekimo centras (aliejus)
Iš parodos Toronto universiteto “Hart House” galerijoj

Mokslo metų pradžia yra 
gerasis laikas pasidžiaugti mū
sų lituanistinių mokyklų reikš
mingu darbu, pasitikrinti užsi
brėžto rezultato realiu tikru
mu, atidengti ieškojimus ir at 
radimus naujų mokymosi me
todų, pritaikytų prie specialių 
išeivijos sąlygų.

Tačiau visų švietimo proble
mų mes čia niekada šimtapro
centiniai neišrišime, geriau sa
kant, vienas jų sutvarkę, pa
matysime, kad atsiranda nau
jų rūpesč’ų, o tobulumui ribų 
nėra.

Visi gerai prisimename, kaip 
prieš kelerius metus buvo skun 
džiamasi, kad lituanistinėms 
mokykloms trūksta reikal’n- 
giausių vadovėlių. Dabar, ačiū 
Dievui, vadovėlių bado jau ne
jaučiame. Šalia vadovėlių esa
me atsispausdinę net labai pa
rankius 'vairių pratimų komp
lektus. Žodžiu vietoje nesto
vime, nedėkingiausiose sąlygo
se nestokojame ir išradingu
mo, ir iniciatyvos, kad tik tas 
lituanistinio švietimo korys bū 
tų prineštas paties geriausio 
medaus.

Bet greta vadovėlinės ir nu
statyto kurso išėjimo proble
mos jau yra pribrendęs laikas 
susirūpinti ir mokinių skaityba 
aplamai. Maža bus visai gyva
jai lietuvybei naudos, jeigu 
jaunas žmogus ir pramoks lie
tuviškai pamoką paskaityti, 
het, baigęs mokyklą, gal būt, 
visą amžių nepaims rankon nė 
vienos lietuviškos knygos, ne
prenumeruos lietuviško laik
raščio ar kultūros žurnalo.

Linksmasis, bet kartu ir liūd 
nasis mokinio ir vadovėlio san 
tykis rodo, kad jiedu dažniau
siai būna vienas kito “priešai”. 
Jaunas mokinys vis linkęs to 
ar kito dalyko vadovėlį laikyti 
daugiau ar mažiau sau nepato
gia našta. Gyvenimas, atrodo, 
būtų kur kas malonesnis, ta 
našta atsikračius. Savajame 
krašte buvo ir tebėra būtina 
išmokti gerai lietuviškai rašy
ti ir skaityti ir aplamai orien
tuotis visoje lietuviškojo gyve 
nimo raidoje. Be šio ten ne
įmanoma apsieiti, kuriant prak 
tiškąją inteligento žmogaus 
ateitį. Išeivijoje šios būtinybės 
nejaučiama. Praktiškoji moty
vo pusė č’a dažnai visai atpuo
la. Kuo ir kaip tada Įkvėpti 
mokiniui norą ir pareigą mo
kytis lituanistikos, pamilti ne 
tik vadovėlį, bet ir šiaip lietu
višką knygą? čia ir iškyla mil
žiniškas ir sunkus mokytojo 
uždavinys, praktiškiems argu
mentams neveikiant, įskiepyti 
mokiniui jokiu gerbūviu nepa- 
pirktą meilę savo gimtajai kal
bai, jos kultūrai, jos spausdin
tam ir kūrybingam žodžiui. O 
tam vien tik vadovėlių jau ne
užtenka.

Tad manytume, jog reikia 
lituanistin’ame mokyme nesiri
boti vien tik vadovėliu. Pir
miausia yra būtina pratinti 
mokini skaitvti ne vien t’k pa
moka bet ir viena k’ta šiaip 
skaitinį, parenkant jį pagal mo 
kinių naiėgumą. Reikia ieškoti 
metodų ir priemonių mokiniui 
parodyti tą ar kitą ir šiaip lie

tuvišką knygą, mokinį ja su
dominti ne vien tik kokiais 
praktiškaisiais sumetimais, bet 
nurodyti drauge ir idealistinę 
pareigą mums, kaip lietuviams, 
gerai žinoti tą kalbą, kuri yra 
kone viso kalbotyros mokslo 
gyvas’s raktas: lietuvių kalba 
visame pasaulyje reta, bet to
dėl ir vertinga, kaip ir kiekvie
na retenybė.

Kad ne vien tik į vadovėli
nę skaitybą jau vienur kitur 
yra atkreipiamas akylus dėme
sys, geru pavyzdžiu gali būti 
Manquette Parko lituanistinė 
mokykla Chicagoje. Kasdieni
nėse šios mokyklos lituanisti
nėse pamokose jau įvedama ne 
vien t’k vadovėlių skaityba, 
bet ir žemesniuose skyriuose 
laikraštėlis “Eglutė”, o aukš
tesniuose skyriuose parenka
ma viena kita mūsų grožinės 
literatūros knyga, nusprendžia 
ma, ką mokinys mokslo metų 
eigoje turi būt’nai perskaityti, 
randama priemonių ir laiko 
šiai mokinių skaitybai patik
rinti. Gal tai bus vienam kitam 
mok’nlui ir nauja “našta” (juk 
daug kam iš jų aplamai ėjimas 
bet kokion mokyklon tam tik
rame amžiuje yra našta), bet 
gal nemažai jų bus pripratin
ti ne tik prie vadovėlio, bet ir 
prie kitokios lietuviškos kny
gos skaitymo. Gal ta’ kaip tik 
kiek tvirčiau užtikrins šviesės 
nę lietuviškos knygos ateitį lais 
vajame pasaulyje, už paverg
tos L’etuvos ribų.

Jeigu čia, besirūpinant lietu
viškos knygos spaudos ir kul
tūrinio žurnalo ateitimi, pir
mas žvilgsnis buvo mestas į li
tuanistinę mokyklą ir į mūsų 
pačius jauniausius, tai antrasis 
dirstelėjimas tebūna į skaliau
sius, kurių dvasiai lietuviškoji 
knyga ir aplamai l’etuviškoji 
spauda turėtų būti kasdienine 
duona. Deja, taip nėra. Savam 
apsileidimui pateisinti ne vie
nas greitas pateikti ir “rim
tus” argumentus, kurie nieko 
neįrodo, o tik dar labiau at
skleidžia mūsų bendrą vyres
niosios ir viduriniosios kartos 
kultūrinį apkiautimą, tiesiog 
nukultūrėjimą net ir tų, kurie 
pirmaisiais čia įsikūrimo me
tais atrodė pasišovę kalnus nu 
versti pakeliui į lietuviškos kul 
tūros viršūnes.

Ne paslaptis, kad mes tie
siog atprantame nuo šviesiam 
žmogui rimtesnės skaitybos, 
pasitenkindami tik laikraštinė
mis žiniomis, šią tragišką situ
aciją akivaizdžiai atskleidžia 
“Aidų” žurnalo vedamasis š. 
m. gegužės mėnesio sąsiuviny
je, minint ten žurnalo 200-jo 
numerio išleidimą, šis jau dau 
giau kaip dvidešimt metų re
guliariai kas mėnesi išeinantis, 
vienintelis mūsų kultūros žur
nalas. kurio komplektai atei
ties amžiuose liudys čionykštį 
mūsų kultūrinį gajumą, norma 
Irai turėtų būti skaitomas kiek 
vienos šviesesnės lietuvių šei
mos ir pavienio lietuvio. O tik 
rovėje toli gražu taip nėra. Mi
nėtame “Aidų” straipsnvie aki 
vaizdžiai paaiškėja, kokie vis

(Nukelta j 2 psl.)



IK IK yv S

ANTROJI DALIS / 19 6 7 METAI, RUGSĖJO MENESIO 30 D. /SEPTEMBER 3 0, 19 6 7 / PAR T TWO N R 229 (39/

KUR EINA BAŽNYČIA
IR KATALIKYBE

PO II VATIKANO SUVAŽiAVIMO

Vyt. Bagdanavičius, MIC

1. šešios pasikeitusios sąvokos

Norint suž;noti, kur eina Baž
nyčia po II Vatikano suvažiavi
mo gera yra nukreipti žvilgsnį 
į tas sąvokas, kurios šio suva
žiavimo dėka yra jgavusios nau
ją spalvą ar naują kirtį ar net 
yra visiškai pasikeitusios, šis 
suvažiavimas nėra paskelbęs ko 
kių naujų tikėjimo tiesų, kurias 
vadiname dogmomis. Tačiau jis 
diname dogmpmis. Tačiau jis 
yra gerokai palietęs kai kuriuos 
terminus, kurie vartojami kas
dieniniame Bažnyčios gyvenime 
ir kai kurių tiesų formulavime. 
Savaime suprantama, kada kei
čiasi kai kurių sąvokų prasmė, 
tai ir visas sak'nys, kuriame yra 
ta sąvoka, įgauna kitą prasmę, 
nors formaliai jis nėra pasikei
tęs.

Taip pvz. paimkime tokį ter
miną, kaip Bažnyčia. Lig' šio’, 
bent populiarioje kalboje, o kar
tai dokumentuose Bažnyčia bū
davo suprantama daugiau kaip 
organizacija, išryškinant jos val
dančius organus, dažnai vadina
mus hierarchija. Antrojo Vati
kano suvažiavimo Bažnyčia yra 
pavadinta Dievo Tauta. Kai ši
tokią sampratą įdedame į visus 
Bažnyčios formulavimus, gauna
me visiškai kitą vaizdą, negu li
gi šiol.

Arba paimkime kitą nepapras
tai reikšmingą sąvoką, kaip ti
kėjimas. Lig’ šiol šis žodis ir 
teologų lūpose reiškė labiau teo
rinį momentą. Tikėti ar ne — 
reiškė pripažinti Dievo apreikš
tas ir Bažnyčios suformuluotas 
tiesas. Vatikanas II šios sąvokos 
nei svarstė, nei pake:tė. Bet jis 
pastebėjo ir pripažino kitą, ne
paprastai reikšmingą dalyką, 
kad tikėjimo išpažinimo yra pil- 
nesnio ir maž’au pilno; ir kad 
yra tokio tikėjimo išpažinimo, 
kuris teo”',lišk.ū yra nepilnas, 
be+ vra autentiškas kurio kon
kretaus žmogaus gyvenime, kaip 
jo tikras ryšys su Dievu. Išeina, 
kad šalia teorinio išpažinimo ly
gų, o gal kartais ir reikšminges 
n’ vaidmenį vaidina gyvenimas.

Kita sąvoka, kuri įgavusi ge
rokai naują turinį Bažnyčios gy
venime, yra valdymas. Jis sukė
lė nemažo rūpesčio Bažnyčios 
teis’ninkams. Ligi šiol Bažnyčios 
valdymas ėjo, jei taip galima iš
sireikšti, iš aukštai žemyn krin
tančia tiesiogine linija. Dabar 
yra atsiradusios naujos valdymo

Šiame numery:
• Apie darbą, pramogas ir menka' 

vertiškumą.
• Kur eina Bažnyčia ir katalikybė 

po II Vatikano suvažiavimo.
• Dail. Telesforo Valiaus žodis, 

pas’tinkant Pauliaus Augiau* 
monografiją.

• Ar politika aprėpia mūsų egzis
tenciją.

• Meksika ir ios kultūros.
• Ra"nž'»s (op’-brai’ak
• Iš naujausios amerikiečių poezi

jos.
• Mūsų gyvenimo privatumas.
• wn?n|in spalvotų nuotraukų 

paroda.
• Nauji leidiniai.

i inst tuc.jos, keičiančios ligšiolinę 
liniją, kurių pati reikšmingoj. . 
yra valstybinės vyskupų konfe- i 
rencijos. šalia to, yra principiš- 

[ kai nutarta, nors dar nesurasta Į 
[formos, pasauliečių organui Baž 
nyčioje.

Sąvoką, kuri lab'ausiai tragiš- 
1 kai savo naujumą išgyveno šia- 
’ me susirinkime, yra sąžinės lais- 
ivė. Antrasis Vatikano susirinki- 
i mas išėjo už principą, kad laisvė 
lyra pagr.ndinesn s dalykas už 
pare.gą. Anksčiau ne kartą parei 
gos dėlei buvo manoma galint 
nesiskaityti su sąžinės laisve. 
Dabar medalis yra atsukamas 
kita puse.

Dar viena sąvoka, kuri šiame 
suvažiavime išgyveno didelį po
sūkį, yra pasaulis. Jeigu mes j 
skaitytume senoviškas mald.n- I 
gurno ar asketiškas knygas, mes 
ten rastume ne kartą pasaulį 
sutapatinant su pačia blogybė. 
Pasaulis daugelį atvejų buvo 
suvokiamas tik kaip pagunda. 
Tuo tarpu IT Vatikano suvažia- I 
virnas atsisako šio sutapatinimo 
ir į pasaulį ž ūri, kaip į krikščio
niškojo veiksmo lauką ir į jo 
gerinimą, kaip į renginį uždavi- , 
"j-

Gal būt reikšmingiausias sol 
suvažiavimo įnašas bus padary-1 
tas krikščioniškai sociologijai. 
Ligi šiol tikėjimo mokytojai mėg 
davo mums kalbėt' apie klusnu
mo dorybę, kaip apie pagrindinį 
tikinčiojo bruožą. II Vatikano 

Į susirinkimas, neatmesdamas, 
kur reikia, klusnumo, tačiau iš- i 
eina su v'siškai nauja sąvoka 
socialinėje srityje, būtent: dialo- , 
gu. Ir šią sąvoką, kaip savo kū- I 
dikį, Vatikano II suvažiav mas i 
taip mėgsta, kad jis ją perveda i 
per visas gyvenimo sritis. Ir 

i žmogaus santykis su D:evu yra 
[dialogas, ir santykis su kitomis 
krikščionių bažnyčiomis turi bū
ti dialogas, ir pasauliečių bei 
dvasiškuos santykis turi reikš
tis dialogu, ii vyresniųjų su pa
valdiniais santykis turi būti dia- j 
logas.

Taigi matome, kad mes turi- j 
me bent šešias sąvokas, kurios 
iš Vatikano II suvažiavimo išei
na su žymiai pasikeitusiu ar net 
visiškai nauju turiniu. Jos yra: 

! Bažnyčia, tikėjimas, valdymas, 
Į laisvė, pasaulis, dialogas. Nega
lima nė manyt', kad šios sąvo
kos nepadarys juntamos įtakos 
visam krikščionijos gyvenimui, j 
Norėdami sužinoti, kokia kryp- I 
timi jos jį keičia, sustokime tru- 1 
pūtį prie jų kiekvienos atsk'rai.

2. Bažnyčios samprata
Ligi mūsų laikų Bažnyčia ne

labai daug dėmesio buvo kreipu
si į savęs aptarimą. Pirmieji vi
suotini Bažnyčios suvažiavrna 
buvo suformulavę pažiūrą apie 
Dievą, apie Kristų, apie asmenis 
Dievuje, apie Dievo malonę ir ki- 
ta. bet nebuvo davę gilesnės Baž 
nyčios aptarti.es. Pirmasis v'suo
tinis suvažiavimas, kuris iš pa
grindu šiuo klaus mu susirūpina, 
yra šis. Matyt, atėjo Bažnyčiai 
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Paulius Augius Malda (medžio raižinys'

TEN JIS RADO SAVĄJĄ SAULĘ
Dail. Telesforo Val aus žodis, pristatant visuomenei Pauliaus flugiaus monogra'iją 

Jaunimo centre, Chic goję, rugsėjo 24 d.

Būna mūsų kultūriniame gy
venime ir iškilių denų: tada 
mes susirenkame draugėn ir 
kartu išgyvename d delį pasi- 
tenk'nimą. Tokiais atveais 
mes steng am ės pratęsti tą 
džiaugsmą ir kantriai laukiame 
kitos progos.

Šiandien mes čia pasitinkame 
Augių kaip žmogų, dailin nką ir 
didžiuojamės jo knyga.

Proga pristatyti amžinos at-) 
minties Paul aus Auglaus dar
bų monografiją yra man sunki, 
bet kartu ir džiaugsmnga pa
reiga. Sunki, nes pasiimta už
duotis — viršija mano jėgas. 
Bet džiaugsmnga. nes mūsų 
visų susirinkta ne eil'niam įvy
kiui: susirinkome sutikti mūs” 
taip brangaus asmens dansre’io 
metų gyventą r ksilografijoje 
išsakytą kūrybą. Žmogaus, ku
ris mūsų tarpe tebėra gyvas sa
vo darbais, meno klausimais ra
šytu žodžiu ir neišpasakyta dva
sine jėga, verč'ančia mus daili
ninką vis matyt' gyvą mūsų pri
siminimuose.

Pasitikti naujai išleistą knv- 
gą. šiandien yra vis retėjanti 
proga. Tuo lab:au reta mūsuo
se susilaukti knygos, skirtos 
dailei. Faktas yra skaudus bet 
mes su juo jau lyg ir apsipratę. 
Todėl, bet kur parodytas ryž
tas lietuviškajai knygai mus 
nuteikia ta:n gaiv nanč:a:. Mes 
ilgai todėl šios dienos miru su
sitikimą laikysime atmintina 
diena.

Pomirtinė Pauliaus Augiaus 
grafikos darbų monografija ap

jungia eilės metų brandžią dai- 
i.mnko kūrybą, kuri dailin nko 
buvo taip gaival škai puoselėta 
tėvynėje, Prancūzijoje, 
joje. Vokiet.joje ir čia — Chi
cagoje. Medžio ir lino raižinių 
atspauda', talpinami šioje kny
goje, labai nedaug ką turi bend
ro s suminėtu svetimųjų kraš- 

' tų vardais. Tiesa, atspaudų met
rikose gal ir sutiksime tų ar ki-

tų vietovių vardus, bet pati rai- 
| ž n ų dvasia grąžins tik tėviš
kės nuotaikas. Šis teigimas tu- 

Austri-1 retų būti tikras, nes dail ninkas 
tuo gyveno ir bekompromisi- 
niai tuo tikėjo.

Tėv.škės scenovaizdis ir mū
sų taip mielos Žemaitijos žmo
nių būdas Augių yra lydėjęs per 
Žemaičių Kalvarijos kalvas, Se- 

iNuk' lta i ? ps1 '

Paulius Augius

APIE DARBĄ, PRAMOGAS IR 
MENKAVERTIŠKUMĄ

Vienoje A. Kairio dramoje 
kažkuris veikėjas perspėja ki
tą. kad nevalgytų rūgusio pie
no, nes esą aplinkiniai gali at
pažinti, jog jis yra lietuvis. Tai 
yra juokinga, tačiau labai 
taikli, o tuo pačiu tam tikra 
prasme ir traginga frazė. Lie
tuvis bijo lietuviškumo dažnai 
todėl, kad jis nepasitiki savo 
krašto žmonių atsiekimais, 
jam atrodo, jog daug kas pri
klauso nuo to, ką apie tai pa
sakys svetimi. Ir čia yra kilęs 
tas nepabaigiamas svetimųjų 
nuomonių kartojimas, ką tas 
ar tas apie vieną ar kitą meno 
kūrinį ar menininką pasakė. 
Be abejo, reikia vertinti sve
timuosius. tačiau nereikia ma
nyti, kad visa, kas svetima, 
yra kažkas aukščiau ir vertin
giau, todėl reikia gėdytis to, 
kas yra sava.

Suprantama, kad, kalbant 
apie meną, šio krašto žmo
nėms, kurie yra gausesni ir tu
ri užnugary savo krašto vals
tybines ar turt'ngas privačias 
institucijas, lengviau yra su
kurti tobulesnius laikraščius, 
paveikslus, filmus, ar parašyti 
geresnes knygas. Tačiau ir šio
je konkurencijoje lietuviai vi
sose srityse parodė, kad ir jie 
nėra paskutiniai. Vien tik ste
bint šią dieną, galima pam'nė- 
ti ir sol. Šukytės dainavimą, ir 
Meko filmus, ir Viesulo, Jony
no ar Kasiulio paveikslus. Pa
galiau net, ką įrodė praktika, 
mūsų knygos išverstos į anglų 
kalbą toli gražu taipgi nebuvo 
nupeiktos, o dalis jų net buvo 
pagirta. Kaip amerikiečiai tei
gia, mūsų lietuviškoji visuo
menė iš savo laikraščių net 
daugiau reikalauja, negu ang
liškoji iš savo, ar jau reikia gė
dytis, jei skaitysi lietuvišką 
laikraštį, iš kurio sužinosi dau
giau apie lietuvius, apie ką 
joks amerikiečių laikraštis ne
parašys? Kaip tik reikia 
džiaugtis, kad šalia angliško 
dar gali skaityti ir kita kalba 
laikraštį. Arba, jei skaitysi lie
tuvišką knygą, jau bus tas 
A. Kairio minimas rūgusis pie
nas, iš kurio būsi atpažįsta
mas, kad esi ne amerikietis. 
Priešingai, reikia džiaugtis kad 
gali be angliškosios dar ir kita 
kalba paskaityti. Suprantama, 
angliškoji spauda duoda dau
giau žinių, tačiau lietuviškoji 
duoda daugiau informac jų 
apie mus pačius. Angliškosios 
knygos yra daug didesnis pa
sirinkimas, tačiau lietuviškoji 
gali liesti tokias temas, kurių 
nerasite angliškuose pusla
piuos. Sakinys, kad “aš skai
tau tik angliškąsias” nelabai 
išlaiko kritiką, nes iš tūks
tančių knygų yra ir ten labai 
silpnų. Dideli amerikiečiai ra
šytojai, tačiau iš jų tūkstan
čių didelių tėra tik dešimtys. 
Todėl, masinį vidurkį paėmus, 
niekuo jau labai lietuvis skai
tytojas nebus nustebintas.

Be abejo, lietuviui kūrėjui 
yra gana sunku, nes jis kūry

bai turi sunaudoti tik laisva
laikį. Tačiau ai' dėlto jo dar
bas tampa nebevertingas ir va
dinamas pramoginiu, “hobby”? 
Kūryba yra sunkus darbas. Jei 
dar ir būtų galima sakyti, kad 
vieno kito paveikslo ar vieno 
kito straipsnelio ar eilėraščio 
parašymas turi gal ir pramo
ginį atspalvį, tai didesnio kū
rinio parašymas arba intensy
vus tapymas ar komponavi
mas yra sunkus ir atsakingas, 
nes kūrėjas vertinamas be gai
lesčio. Nenuostabu tad, kad 
daugelis mūsų kūrėjų jau nu
stojo kurti, nes kūryba yra 
sunkus darbas, juo labiau, at
sižvelgiant net laisvalaikio. Be 
abejo, jei į tą kūrybą bus žiū
rima kaip į pramogą, tai ir 
darbas bus pramoginis, ir toks 
kūrinys, jei bus vienaip ar ki
taip vertinamas, jei iš viso bus 
pastatytas vertinimui, niekam 
nesudarys problemų. Mūsų so
listai išimtinai nėra profesio
nalai. mūsų rašytojai taip pat. 
tačiau mes jų kūrinius ir pasi
rodymus vertiname negailes
tingai, neatsižvelgdami į jų 
laisvalaikio auką. Be abejo, 
toks vertinimas ir turėtų būti, 
todėl atpuola ir teigimas, kad 
mūsų kūrėjai reikalauja pri
pažinimo tik už pramoginį dar
bą. Be mūsų menininkų mūsų 
tauta būtų daug skurdesnė ir 
savame krašte, ’r išeivijoj. Iš 
antros gi pusės, menininkai iš
kelia ir mažą tautą, pastaty
dami ją šalia didžiųjų. Menas 
yra pats didžiausias mažųjų 
tautų turtas ir ginklas, todėl 
reikia jį palaikyti, o ne bijoti, 
kažkokį menkavertiškumą pri
dengiant savosios spaudos, dai
nos ar kūrybos žeminimu. Daž
niausiai kas savo niekina, tas 
nėra susipažinęs ir su sveti
maisiais. Teisinimasis, kad aš 
domiuosi vien svetimaisiais, 
yra tik labai jau neefektyvi 
priedanga, per kurią matyti ir 
tikrosios priežastys.

Viską galima išmokti, gi me
nininku reikia gimti. Todėl ši
tos Dievo dovanos tautai ne
reikia atmesti vien tik todėl, 
kad tai atrodo pagal svetimuo
sius menkiau, kad iškelia tavo 
tautybę, kad lietuvis meninin
kas tai sukūrė savo laisvu, o 
ne brangiai apmokamu metu. 
Tokio teisingo vertinimo po
žiūrio laikosi didžioji lietuvių 
visuomenės dalis. Čia tad ir 
kalbėjome tik tai jų nuomonei 
dar sustiprinti. Gi tiems, ku
rie abejoja, norėjome nors 
šiek tiek priminti, kad nebūti
nai kito kieme žolė yra žalesnė. 
Ir nebūtinai kitų akys viską 
geriau mato, negu mūsų, ne
būtinai kitų ausys taipgi ge
riau girdi, negu mūsų, ar in
tuicija sugriebia, kas ko ver
ta. Pagaliau pats laikas suvok
ti savų kūrėjų darbą ne vien 
tik pramogine, bet ir pareigine 
prasme, ir užmiršti visus men
kavertiškumo įkalbėjimus ir 
įsikalbėjimus.

L. Augštys

aptarti.es
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VARGONUS PER DAUG MYLIU, 
KAD GALĖČIAU JUOS MESTI
Pokalbis su vargonų virtuozu Zenonu Nomeika

šv. Kryžiaus bažnyčioje, Chi
cagoje, spąlio 15 d. (sekmadie
nį) 3 vai. popiet įvyks Amerikos 
Lietuvių katalikų federacijos 
Chicagos skyriaus rengiamas re 
ilginės muzikos koncertas. Sky
riui vadovauja Alb. Dzirvonas, 
kuris ir yra šio ne eilinio koncer 
to inspiratorius ir organizato
rius. Koncerto programoje taip
gi dalyvaus solistė Dana Stan- 
kaitytė ir Chicagos Lietuvių sty 
ginis kvartetas: P. Mariukas, A. 
Paukštys, V. Jančys ir P. Ar- 
monas. Tačiau visa pagrindinė 
šio koncerto ašis yra vargonų 
virtuozas Zenonas Nomeika, gy 
venantis Rochestery, N. Y. Tad 
didžiausia savo dalimi koncer
tas reprezentuosią didingąja 
vargonų muzika. Vos savaitei 
belikus iki šio išskirtinio muzi
kinio įvykio, užkalbiname Chi
cago j laukiamą Zenoną Nomei- 
ką, liesdami būsimo koncerto 
programą ir aplamai vargonų 
muzikos šiandieninę situacija.

— Muzika besidominti mūsų 
publika pažįsta Jus, kaip vargo
nų virtuozą, susilaukusį aukš
čiausio įvertinimo tiek savoje 
tautoje, tiek kitataučių spaudo
je. Sakykite, koks buvo Jūsų 
gyvenime pirmasis paskatas pa
linkti į vargonų muziką, kodėl 
savo atveju šiam instrumentui 
skyrėte pirmenybę prieš kitus?

— Mano tėvas muzikas-vargo 
nininkas įskiepijo man iš pat 
mažens meilę ir entuziazmą var 
gomans.

Muzikaliai brendau Kauno 
konservatorijoje, lygiagrečiai 
studijuodamas vargonus ir for
tepijoną. Tuometinis konserva
torijos direktorius J. Gruodis 
po vieno piano mokinių koncer
to skatino mane būti pianistu, 
bet aš atsakiau, kad vargonus 
per daug myliu, kad galėčiau 
juos mesti. Tada, atmenu, jis pa 
sakė: “Gerai, Nomeika, varyk 
toliau!”

1929 m. drauge su Konradu I 
Kavecku buvome pirmieji Kau
no konservatci įjos abiturientai. 
Prof. J. Naujalis paragino mane 
tęsti studijas užsienyje — Pa
ryžiuje, kur jis buvo tuo laiku 
lankęsis ir buvo sužavėtas aukš 
tu tų laikų Paryžiaus vargoni
ninkų meno lygiu. Buvau pir
mas Lietuvoje, kuris gavau val
stybinę Švietimo ministerijos 
stipendiją studijuoti vargonus 
užsienyje.

Studijuodamas 6 metus Pary 
žiuje ir ypatingai būdamas žy
maus vargonų virtuozo ir kom
pozitoriaus Marcei Dupre globo 
je, vargonus dar labiau pamilau 
ir jais susižavėjau.

Vargonai yra laikomi visų ins 
trumentų karaliumi. Iš jų gali 
išgauti be galo daug įvairių gar 
sų ir niuansų nuo švelniausių 
iki galingiausių. Garsus išgauni 
ne tik rankomis, bet ir kojomis- 
'pedalais. Galimybių yra begalės. 
Tai visas simfoninis orkestras, 
valdomas ir grojamas vieno 
žmogaus...

— Kuriuos kompozitorius lai
kytumėte vargonų muzikos mil 
žinais ir kuriuos Jūs ypač mėgs
tate atlikti savo koncertuos?

— Vargonų kompozitoriais 
milžinais laikau: J. S. Bachą, Ce 
zarį Franck’ą, Ch. M. Vidor, 
Louis Vierne, M. Reger, Marcei 
Dupre, O. Messiaen ir daugelį ki 
tų, kuriuos visus būtų sunku iš
vardinti.

—Kurie ir kada Jūsų koncer
tai Jums patiems liko labiau
siai atmintini?

— Pirmasis mano vargonų re
čitalis buvo Kauno Jėzuitų baž
nyčioje 1934 m., man dar esant 
.studentu Paryžiuje. Daugelio 
buvau atkalbinėjamas nuo tokio 
rečitalio, nes, atseit, Lietuvoje 
nieks tuo laiku vargonų muzika 
nesidomėjo. Visų nustebimui, o 
ypač jėzuito tėvo muz. Fin- 
gerio, kuris jokios vilties čia ne- 
pramatė, nežiūrint didelės aud
ros lauke, žmonių prisirinko pil 
na Jėzuitų bažnyčia...

Kitas iš atmintinų rečitalių 
buvo Vilniaus katedroje 1942 
m. Katedros meniška - muziejiš- 
ka aplinkuma sudarė gerą foną 
ir nuotaiką šios rūšies rečitaliui.

Liko dar atmintyje 1954 m. 
balandžio 11 d. Montrealio bazi
likoje rengtas rečitalis. (Mano 
žmonai jis yra palikęs vieną iš 
giliausių įspūdžių.) Dideli var
gonai, be to didžiulė bazilika su 
gera akustika visada duoda ge
rus rezultatus. Žmonių buvo pil-1 
na bazilika.

Prisimintinas ir 1956 m. kovo 
11 d. rečitalis Chicagoje — toje 
pačioje Šv. Kryžiaus bažnyčio
je, ruoštas dail. Valeškos, ry
šium su jo organizuota religinio 
meno paroda.

Kryžiaus kelių stotis (medis)Vytautas Kašuba

tas Melrose, Mass. Symphony I koncertus ir juos atliekančius 
Hali, kur atlikau Jer. Kačinsko instrumentalistus? 
kūrinį “Transcendental Expres- i 
sions” su M.I.T. orkestru, diri-Į 
guojant Mr. Corley. Melrose Sy
mphony Hali didžiuliai vargo-; 
nai teikė man tikro malonumo 
jais koncertuoti.

Be šių minėtų, esu davęs taip 
gi dar daug kitų koncertų įvai
riuose Amerikos ir Kanados mie 
st.uose.

— Kai šiais laikais plačiai kal
bama apie “elektroninę muziką” 
ir “elektroninius kompozito
rius”, kaip Jūs žiūrite j vargo
nus visoje šiolaikinėje muzikos 
raidoj ir kokią vargonų pozici
ją pramatote jos ateityje?

—Aš pats turiu savo namuo
se elektroniškus vargonus (Es- i 
tey-Cathedral), kuriais dirbu į 
“juodą darbą” prieš koncertus, 
bet niekad jų negaliu lyginti su1 čikagiečiams, būtų labai įdomu 
tikrais dūdų vargonais. Gal atei-1 išgirsti seniai čia laukto Jūsų 
tyje jie dar progresuos, bet kol j koncerto programos apibūdini- 
kas, iš jų išgauni dar gana plokš 
tų garsą. Tačiau jie turi, manau, 
didelę ateitį.

— Stebėdami bent iš spaudos 
pavergtos Lietuvos muzikinį gy 

' venimą, matome, kad ir ten var- 
Liks atmintyje ir 1960 m. va- į gonų muzikos sritis nėra apleis- 

sario 7 d. rečitalis gražioje FloriI ta: Vilniuje įrengiami nauji ir 
doje —Miami mieste, Gesu baž- Į geriausi koncertiniai vargonai, 
nyčioje, pertvarkytų vargonų I o ir jais grojančių, atrodo, ne- 
dedikacijos proga. Paliko įspūdį I trūksta. Kaip vertinate tenykštį 
ir 1964 m. gruodžio 3 d. koncer-1 dėmesį vargonams, tenykščius

Šiame numery:
Kultūrinė delegatūra.

Pokalbis su Zenonu Nomeika.
Simpoziumas apie dail. Leono 
Urbono kūrybą.
Dialogas su Dievu naujojoj pran- 
cūzų poezijoj.
Gimnazija Gedimino kalno pa
pėdėj.
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Nauji leidiniai.

Kultūrinė kronika.

Spygliai ir dygliai. Zenonas Nomeika

Kenfanž Panašiu
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— Kalbant apie Lietuvos var
gonininkų meną, tektų pasaky
ti, kad Lietuvoje dar yra likę 

j vargonininkai virtuozai: Kon. 
Kaveckas, Aleksandravičius ir Į 
kiti, kurie, be abejo, koncertuo
ja ir dėsto vargonus, ruošdami 
naujus talentus.

Iš naujų teko man girdėti plo ■ 
kštelę -r- Vainiūno vargonų kon 
certą su orkestru, įgrotą Digrio 
Vilniaus Filharmonijos naujais 
vargonais. Puikus virtuozas! 
Labai daug žadantis! Džiaugiuo 
si, kad ir dabartinėje Lietuvoje 
tą didingą instrumentą neišme
tė, kiap nepraktišką, bet tam 
menui dar atsiranda ir naujų i- 
dealistų...

—Mūsų skaitytojams, ypač

pų muziką. Kompozitorius yra 
amerikietis ir, rodos, čikagietis.

5. Toliau seka Jer. Kačinsko 
veikalas, dedikuotas asmeniškai 
man — “Improvizacija". Nuo 
pat pirmo “Improvizacijos” pa
matymo esu ja sužavėtas, laiky 
damas ją geniališku kūriniu. 
Kai įsiklausai, tai pamatai, kad 
jis turi daug lietuviškos dvasios, 
bet yra džiugu, kad visa tai 
plaukia spontaniškai iš kom
pozitoriaus sielos. Aš, groda
mas šį veikalą, įsivaizduoju ra
mų gyvenimą Lietuvoje, procesi 
jas bažnyčiose, giedojimą jr ga
lų gale skausmingą ir bęviltiš- 
ką šauksmą pasauliui... žinoma, 
tas visas veikalas gan greit pra
bėga, ir iš pirmo karto sunkiau 
yra sukelti savyje tokias vizi- 

' jas, tačiau, pavyzdžiui, jei turė- 
I tume jį plokštelėje, dažniau 
klausydamies, tikrai visa tai pa 

[ justume.

mą: kurių kompozitorių kūri
nius atliksite, kodėl juos pasirin 
kote, kuo jie būdingi, į ką kreip
tinas klausytojo dėmesys?

—Savo programą sudariau 
i tokią, kad būtų koncerte trum- 
■ pai pereitos visos epochos.

1. Pradedu klasiškuoju J. S. 
! Bachu — "G-Moll fantazija”, ku
ri yra didinga ir mano mėgiama 
koncertų pradžiai.

2. Imu šių dienų paskutinį žo
dį — O. Messiaen (gimęs 1908 
m.). Tą veikalą jis sukūręs, bū
damas 20 m. amžiaus. Tai yra 
šių dienų genijus, mokantis taip 
puikiai naujoviškai išsireikšti

. vargonais. Jis turi savotišką 
I vargonų kūrybos techniką. 
I Klausytojams gali atrodyti keis 
toka, bet tai šių dienų charakte
ris. Jis kuria religinėmis temo
mis. Savo veikale “Banųuete Ce- 
leste” jis vaizduoja šv. Komuni
jos priėmimą. Galima įsivaizduo
ti tą susikaupimo nuotaiką ir ė- 
jimą (žingsnius) prie Dievo Sta 
io. Taip jis įsivaizduoja “Dangiš
ką puotą”...

3. Antras jo kūrinys bus “Die 
vo Žodis”. Tas “Žodis” atrodo 
man siaubingas ir gąsdinantis, 
bet finale grįžta vėl prie idiliško 
grožio...

4. Leo Sowerby — Carrillon 
(Varpai). Čia jis imituoja var-

6. Paskutiniuoju numeriu bus 
Louis Vierne “I-mos Simfonijos 

; Finale”. Labai techniškas ir įspū 
dingas. Kompozitorius yra kaž
kur tarp klasikų ir modernistų. 

' Laikomas romantiku. Jo moki
niu yra buvęs ir mano prof. M. 

Į Dupre.
P.S. Baigiant šį pasikalbėji

mą noriu pridėti dar keletą savo 
■ minčių. Norėčiau čia atsakyti vi
siems lietuviams, kurie dažnai 
išsireiškia: “Tai, kad mes nesu- 

: prantame vargonų muzikos”...

Tegu kiekvienas lietuvis tik 
I nuosekliau pagalvoja, ir jis tik- 
j rai pripažins, kad visi žymiausi 
mūsų gyvenimo įvykiai palydi 
mi vargonais: sekmadieninės 
Mišios, atlaidai, šv. Kalėdos, Ve- 

i lykos, vestuvės, laidotuvės ir t. 
11. Tai linksmai, tai liūdnai, tai 
iškilmingai vargonai teikia visą 
nuotaiką ir pagrindą apeigoms 

, ir giedojimui. Išmeskite vargo
nus iš bažnyčių, ir bus ten ny
ku ir tuščia...

Taigi, mano nuomone, vargo
nai yra vienintelis instrumen
tas, kurį lietuviai turėtų laiky
ti suprantamu ir savu... Jie jį 
supranta, tik nenori prisipažin
ti...

k. b.

Pirmą kartą savo išeivijos 
istorijoje mes turime taip tur
tingai išsilavinusius, išsimoks
linusius žmones. Je gu XIX 
šimtmečio pabaigoje ir šio 
šimtmečio pradžioje į Ameriką 
atvykęs lietuvis stodavo kur 
nors šalia negro skerdyklose 
ir šalia kito juodadarbio anglių 
kasyklose, tai atvykus nauja
jai, po II pasaulinio karo mū
sų išeivių bangai, gal jau nė 
vienas neturėjo grūstis į ka
syklų požemius, o kurie ir pra
dėjo darbus skerdyklose, dabar 
daugelis yra įs'giję specialy
bes, neretas ir su universiteto 
diplomu ar daktaro laipsniu. 
Dabar daugelis mūsiškių jau 
vietinius moko universitetų ka
tedrose.

*

Tai turint prieš akis, labai 
džiugu, kad mūsų įvairių pro
fesijų intelektualai palaiko 
gražius organizacinius ryšius. 
Turime gydytojų, inžinierių, 
profesorių mokytojų, rašyto
jų. dailininkų, istorikų, scenos 
darbuotojų ir kitokiausias 
draugijas. Jose ne tik palaiko
mas darnus tarpusav'o ryšys, 
ne tik gilinamasi savo profe
sijoje, bet visa eilė jų net lei
džia savo žurnalus ar net ir 
savo specialybei artimesnes 
knygas. Tai didžiai džiuginan
tis reiškinys.

Tačiau daugumoje tai vis to
kie savybės darbai,liečią tik 
savo narius ar nelabai te šeiną 
plačiau už savo lietuviškos vi
suomenės. Ir ta1' jau gerai, bet 
gali būt; dar geriau. Mums vi
siems. kurie didžiojoie tautos 
vergijos naktyje turime švie
sesnį gyvenimą laisvėje, yra 
šventa pareiga grąžinti skolą 
savo tėvynei, visomis jėgomis 
prisidedant prie pavergtos tau
tos laisvinimo. Ta pareiga tuo 
didesnė tiems, kuria daugiau 
yra iš Kūrėjo ir iš savo tėvy
nės gavę — intelektualams, 
aukštųjų profesijų žmonėms.

*
Jiems šį savo uždavinį vyk

dyti bus lengviau, kada j e ne 
tik savo tarpe vystys veikimą, 
bet palaikys glaudų kontaktą 
su savo profesijos amerikiečių 
organizacijomis ir sąjūdžiais. 
Konkreč au kalbant — ir gy
dytojai. ir profesoriai, ir inži
nieriai, ir kunigai, ir istorikai, 
ir mokytojai ir kitokie turėtų 
savo žmones, savo atstovus 
įvesti į atitinkamas vietines 
amerikiečių organizac:jas. Jei 
būtų galima kalbėti politiniais 
terminais š oje srityje, mums 
reikalinga uolesnė kultūrinė 
infiltracija. Iš vienos pusės tai 
padės mūsiškiams geriau sek
ti vietinių intelektualų laimė
jimus ir juos pasisavinti, — 
geriau stebėti jų veikimo meto
dus ir kai ką pas save pritai
kyt'. Iš kitos pusės — bus nuo
lat budima, kad, atsiradus pro
gai, būtų galima iškelti ir Lie
tuvos laisvės reikalą, savo kon
taktais su atitinkamos šakos 
amerikiečia's ar kanadiečiais 
ar kitais laimėti dėmesį lietu
viams ir simpatijas L’etuvai ir, 
kada galima, kelti pavergtos 
šalies laisvės reikalą.

♦

O yra profesijų, kurios su
daro ypatingas galimybės, kaip 
pavyzdžiui betuvių žurnalistų 
ryšiai su amerikiečiais žurna
listais ar kaip užėmimas pozi
cijų universitetuose. V šokio 
“beattles”, “hippies” ir kitokie 
sąjūdžiai rodo, kad amerikie
čiai studentai nerimsta, j:e ieš
ko kokios nors prasmės savo 
gyvenime. Nesužavėti jokiu 
rimtesnių dalykų, jie palinksta 
į abejotinos vertės avantiūras. 
Jų pasaulėžiūrinė tuštuma pra
šosi užpildoma. Užtat lietuvių 
veržimasis j humanitarines pro 
fesijas, pasiekimas aukšto iš- 
s’specializavimo ir pelnymas 
vietų kolegijų, universtetų 
dėstytojo personalo eilėse yra 
didelės humanitarinės ir pat
riotinės misijos vykdymas.

Taigi, kiekvienai aukščiau 
minėtai mūsiškių profesinei

(Nukelta j 2 psl.)

SEPTYNIOLIKTASIS ROMANO

KONKURSAS
1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos (romano, 
apysakos) septvnioliktąji konkursą. Rankraščius įteikti pasku
tinė data yra 1967 m. lapkričio l d.
2. Geriausiojo kūrinio autorini skiriama 1,000 dolerių premija, 
šiemetinio konkurso mecenatas yra vaterburietir. GEDIMINAS 
JANUTA.
3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato puslapių.
4. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai, Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629.
5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pa
sirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną 
kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. Premijos 
nelaimėjusiųjų tokai 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.
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VĖL TURIME BIBLIOGRAFIJAI
SKIRTA LEIDINĮ

DR. J. BALYS UŽ GYVUOSIUS ARCHYVUS

LIETUVIŲ IŠEIVIŲ SPAUDOS 
METRAŠTIS. 1966. 1. Paruošė Lie
tuvių bibliografijos tarnyba. Išleido 
Kultūros fondas 
p. 25 cm. $2.00.

Čikaga. 1967. 62

♦

Ružancovui, ku- 
paskirtas B.

m. leidinius, susi- 
skyrų: I. Knygų 
II. Laikraščiai ir 
Straipsniai perio-

Knygos ir laikraščių

Pasimirus A. 
riam pagerbti 
Kviklio įžanginis straipsnis, su
stojo ėjusi daug metų (nuo 
1948) jo leistoji “Knygų len
tyna’”. Nauja Liet. bibl. tarny
ba, kurios vedėjas yra dr. Z. 
Ašokl s ir bendradarbiai J. Mal- 
deikienė ir J. Valaitis, “Pratar
mėje” rašo: “Lietuvių išeivių 
išleidžiamų knygų metin:s skai
čius nedidelis, todėl lietuviškų 
spaudos leidinių ir laikrašč ų 
bei žurnalų straipsnių biblio
grafija nuo 1966 m. bus kon
centruojama viename metinia
me leidinyje”. Tai v siškai tei
singa pažiūra ir daugeliu atžvil
gių turėti visų metų bibliogra
fiją viename leidinyje bus daug 
parank au, negu visa tai rasti 
išblaškyta keturiuose ar net še
šiuose numeriuose, kaip būdavo 
anksčiau, tik dabar teks ilgiau 
palaukti metinio leidinio.

Pirmasis metraščio tomelis, 
apimąs 1966 
deda iš trijų 
bibliografija, 
žurnalai, UI. 
dikoje.
straipsniai suskirstyti pagal da
lykus į dešimtį skyrių, prisilai
kant Dewey dešimtainės siste
mos. Principas geras, tačiau jo 
pritaikymas ne visados vykęs. 
Pvz. trys lietuvių gramatikos 
(nr. 74, 76 ir 90) priskirtos tre
čiam “Visuomennių mokslų” 
skyriui, o kitos trys gramati
kos (nr. 102, 103 ir 105) pri
skirtos jau ketvirtafn “Kalbo
tyros” skyriui. Viena gramati
ka pakliuvo į abu skyr u (nr. 
76 ir 102). Visas gramatikas ir 
lietuvių kalbos pratimus (nr. 
74—83, 85—98 ir 100) reikėjo 
sudėti į “KM’jotyros” skyrių, 
o dabar dėl vadovėlinio pobū
džio j e atsidūrė “Visuomeninių 
mokslų” skyriuje. Yra pasikar
tojimų: be aukščiau paminėtos 
gramatikos, dukart įtrauktas ir 
kitas leidinys: nr. 41 ir nr. 71 
yra ta pati knyga, įtraukta 
metrašty skirtinguose skyriuo
se. Dar į knygų tarpą kažin kaip 
pakliuvo J. Balkūno angliškas 
straipsnis (nr. 62), kuris turė
jo rasti vietos “Straipsniai pe- 
riod’koje” skyriuje. Ir dar ki
tas neapsižiūrėjimas: nurody
tas tomas ir numeris, kur 
straipsn’s buvo atspausdintas, 
bet praleistas žurnalo pavadini
mas (turėjo būti: The Ukrai-

Šiame numery:
Už gyvu omus archyvus.
Naujas žvilgsnis j reformaciją 
Lietuvoje.
Bibliografijai skirtas leidinys.
Broniaus Murino paroda.
Aloyze Barono novelė.
Sesers M. Jurgitos e lėraščiai.
Stasės šakytės debiutas.
Į amerikiečių rinką besiveržiant. 
Lietuvos valstybės pradžios data 
Kultūrinė kronika, nauji leidiniai, 
filmų įvairumai.
Moterų gyvenimus. 

I

nian ųuarterly). Žurnaluose 
spausd ntiems straipsniams rei
kėjo nurodyti ir puslapius, tuo 
lab'au, kai tuščios vietos spaus
dintoje eilutėje visados yra li
kę. Laikraščių .straipsniams pus 
lap ų nurodyti nereikalinga, nes 
mūsų laikraščiai nėra dideli, už
tenka datos ir numerio nuro
dymo. Laikraščius cituoti pagal 
datas yra geriau, negu pagal 
numerius, nes Amerikos biblio
tekos laikraščms įriša arba jų 
filmus tvarko pagal datas, bet 
ne pagal numerius.

Knygų skyriuje sužymėti 208 
leidiniai, jų tarpe daug atspau
dų ir smulk ų visokių minėji
mų programų. Laikraščių ir žur 
nalų skyriuje suregistruotas 
101 periodinis leidinys, straips
nių sužymėta 831.

Blogai yra su angliškomis 
antraštėmis, kur as būtinai rei
kia pataisyti. Viršeliuose at
spausta: “Lithuanian in Exile 
Bibliography Yearbook”. Turė
tų būti: Bibiliographic Yearbo
ok of Lithuanian Publications in 
Exile. Pirmasis skyrius pava
dintas “Books biblography”, tu
ri būti Bibliography of Books. 
Paskutinį skyrių reikia pava
dinti Articles in Periodicals. Ka
dangi taip sunkiai sekėsi su 
angliškomis antraštėmis, tai 
jau nedrįstu reikšt' pageidavi
mo, kad visas knygų antraštes 
reikėtų išversti angliškai.

Nežiūrint šių trūkumų, kurių 
ateityje galės būti išveng
ta, leidinys yra labai naudin
gas ir reikalingas. Tik metraš
čio bendradarbiams dar reikėtų 
kiek daugiau susipažinti su mo
derniška bibliografine technika. 
,Pvz. po autoriaus vardo prieš 
antraštę reikia dėti taškas (ne 
dvitašk s), po straipsn o antraš
tės prieš žurnalo pavadinimą ir
gi dėti tašką (ne brūkšnį). Kai 

j kuriais atvejais šis leidinys yra 
pažangesnis, negu senoji “Kny
gų lentyna”.

Bronius Murinas Raudona vaza (akvarelė)
Iš Čiurlionio galerijoje, Chicagoj. vykstančios parodos

t/tlo? >

Ąv.-..

Paulius Jurkus Telšiai (abejus)
Iš buv. telšiečių dailininkų paiodos Čiurlionio galerijoje. Chicagoj

NAUJAS ŽVILGSNIS Į REFORMACIJA LIETUVOJE
Prof. Zenono Ivinskio studija vokiečių kalba

I

I

• Zenonas Ivinskis, DIE ENT 
VVI KLUNG DER REFORMA- 

I T1ON IN LITAUEN BIS ZUM ER- 
SCI1EINEN DER JESUITEN 

į (1569) Sonderdruck aus For- 
, sehungen zur osteuropaeischen 
I Geschichte. Band 12. Berlin 1967. 
I *

Istorija yra tos rūšies moks
las, kuris n ekuomet nebaigia
mas. Bet kokios jame keliamos 
problemos įvairiose aplinkybėse 
ir laikuose vis gali būti iš nauo 
dėstomos, skirtingais požūriais 
nagrinėjamos ir naujoviškų iš
vadų prieinama. Istorijos moks
lo nepastovumas, kitaip tariant 
jo įva'rūmas, kyla iš dviejų 
svarbiausių priežasčių: neišven
giamas istorijos sąryšis su bė-; 
kamuoju gyvenimu ir jo kelia
momis problemomis ir š naujų 
atrandamų šaltinių, verčiančių 
keisti seniau prieitas išvadas. 

1. Sena tema naujai teikia
ma.

Prof. Z. Ivinskio tik ką iš

J. JAKŠTAS

I

įžanginė paskaita Bonuos uni
versitete, skaityta 1961 m va- 
sar o 22 d. Šiam/' ?n Vcrsitete 
mūsų mokslininkas pradėjo dės
tyti, berods, nuo 1963 m. ru- , 
dens Pabaltijo istorijos institu
to ribose. Stud ja turint’ 32 
teksto puslapius, tur' būti bent 
dv gulpai ilgesnė už akademinę 
paskaitą. Ji pailgėjo pirmiau
sia dėl labai gausių šaltinių ir 
bibliografinių nuorodų ;r pasta
bų dėl jų. Nuostabus mūsų au
toriui būdingas rūpestingumas 
pagrįsti k’ekvieną mintį šalti
niais ir literatūra. Autorius iš
tikimas skrupulingų istor kų 
taisyklei: nieko netvirtinti, ko 
negalima įrodyti t esioginiais 
ar netiesioginiais šak niais. Tad 
studija be pačios reformacijos 
vaizdavimo yra drauge ir plati 
jos bibliografija.

Perdirbtas ir išplėstas rašinys 
beveik neturi pirmykštės pa
skaitos žymių. Tik kel įžangi
niai sakiniai apie Liuterio moks 
lo didelį paplitimą Lietuvoje ir 
ypač duodamas visai nau’as P. 
P. Vergerio liudijimas (8 psl.) 
yra būdingas, paprastai, paskai- ' 
tos pradžioje statomam klausi
mu'. Šios bendros įžanginės pa
stabos rodo studiją iš paskaitos 
išriedėjusią.

Pats dėstymas sk'rtas dviem 
klausimams: dėl ko kilo refor
macijos banp'a Lietuvoje ir kas 
buvo jos greito nuoslūgio pr e- 
žastis.

3. Reforma c‘jos priežastys.
Mūsų autoriaus dėstomos jau 

seniau keltos reformacijos prie
žastys, grindž ant išvedžiojimus 
naujais argumenta s. Pirmiau
sia užsimenamos pagonybės lie
kanos, paliudytos daugiausia 
jėzuitų pranešimų Romai. Čia 
pat skaitytojas perspėjamas 
priimti tuos pranešimus su re
zervais, nes jėzuitai buvo linkę 
dalykus perdėti ir kartais ži
nias tiesiog iš senesnų raštų 

| nurašyti. Trūkumas kunigų ir 
bažnyčių — antra svarbi refor
macijos priežastis. Kiek plačiau 
sustojama ties žema čių pirmų 
bažnyčių steigimu, perkratinė-

(Nukelta į 2 psl.)

spaudos išėjusi vokiška studija 
apie reformacijos plėtrą L etu- 
voje iki jėzuitų atvykimo 
(1569) yra gana sena tema. Ji 

Į jau daug kartų monografiškai 
j nagrinėta, jai vis skiriama ne
maža vietos ir bendruose Lietu
vos istorijos veikaluose. Tai es
minga mūsų istorijos dalis, ga
li sakyti, jos laikmetis.

Mūsų istorikas gebėjo šį, kad 
;r daug kartų ryškintą, Lietu
vos istorijos vyksmą naujoviš
kai dėstyti ir naujų duomenų 
pateikti, nes buvo tam iš anksto 
pasiruošęs. Jo kelerių metų ar
chyviniai tyrinėj’mai Romoje, 
kur autorius buvo nuvykęs, is
toriko mokslininko pašaukimu 
vedinas (1949). atvėrė jam nau
jus žvilgsnius į krikščioniškos 
Lietuvos pirmuosius amžius. 
Turėdamas neįprastus bibliogra
fo ir archyvaro gabumus me
džiagai surasti ir jai sijoti, jis 
pasirinko iš Vatikano ir kitų 
Romos archyvų daug niekur ne
skelbtų šaltinių. Juos ir panau- 
doio kalbamai studijai ir ki
tiems anksčiau paskelbtiems 
darbams. )

Prof. 7 Ivinskis savo tyrinė- 
fmus Vatikane pirmiausia, ro
dos. b’’s telkęs aplink vysk. 
Melchiioro G'edraičio asmenį ir 
jo meto Lietuvą. Veikalas, tau 
prieš e'le metų rengtas spaus
dinti mūsų žinomo mecenato 
ta’ka. kažkur ir kažkaip užkliu
vo ir :ki šiol nepas'rodė. Tur 
hūt ano veikalo dalis išspaus
dinta “Aiduose” 1951—1956 m. 
m'le straipsniu su bendra ant
rašte “Merkelis Giedrait:s arba 
L’et”va dviejų amžių sąvarto- 
ie”. Ž'noma. šiuose tyrinėjimuo
se reformacija Lietuvoje buvo 
ir beveik centrinė problema.

Ta n apsišarvavęs pirmą kar
tą į dienos šv:esą išvilktais šal
imais ir su benediktinišku stro
pumu surinkta literatūra, pa
rengė mūsų gerbiamas istori
kas šią vertingą studiją.

2. Studijos kilmė ir sąranga. 
Studija — išplėsta autoriaus

i

Gyveno mūsų tarpe, laisva
jame pasaulyje, Vincas Krėvė, 
Ignas Šeinius, Jurgis Savickis, 
Faustas Kirša, Antanas Škė
ma, JuLus Kaupas, Algimantas 
Mackus, gyveno ir kompozito
rius K. V. Banaitis, regėjome 
savo tarpe dar gyvus Nepri
klausomybės Akto signatarus, 
lietuvių tautai daug nusipelniu
sius mokslo žmones, visuome
nininkus, garb.ngus bažnyčios 
hierarchus. Daugelio jų šian
dien gyvųjų tarpe jau nebėra. 
Ir kas iš jų kasdieninio gyve- 
n.mo mūsų tarpe bus palikta 
Kaip dokumentas būsimiems 
lietuvių tautos amž.ams? Vie
nok lame ar kitokiame archyve 
gal ir užsigulės šiokia tokia 
rankraščio skiautelė, koks au
tobiografinis pop.erėlis. Bet ar 
to gana ?

Jeigu šitokio, tik popierinio 
dokumento gal ir pakako, už
konservuojant tau los kultūr i
nį palik mą, sakysim, 19 am- 
ž aus vidutyje, tai toli gražu 
įu gainna tik anomis priemo
nėmis pasitenkinti dabar, ka
da jau ir 20 amžius ritasi į pa
baigą. Turime pagaliau pabus- 
t. ir atviromis akimis įsitikin
ti, kad gyvename ne praėjusio 
š nnmeč o “Litauische Litera- 
rische Gesellschaft” laikus, ka
da buvo gauma džiaugtis bent 
užrašomąja kultūrinio lobio ir 
jo slinkties dokumentacija, 
šiandien mums,kaip ir kitoms 
tautoms, tam pačiam tikslui

Gyvenimo tėkmėje 
Nuotrauka Vytauto Maželio

vien tik plunksnos jau turi ne
pakakti, kai tiesiog ranka pa
siekiama ir nuotrauka, ir fil
mas, ir kalbos garso užrašy
mas juoston.

Va, čia štai ir norėjome pa
sakyti, kad reikia telkti ne tik 
popierinį lobį, bet ypač at
kreipti dėmesį ir į dabarties 
mūsų kultūrinio gyvenimo iš
karpų komplektavimą garsi
nių filmų pavidale.

Man atrodo, kad toks dar
bas iš pat pradžių turėtų būti 
neatsitiktinis, bet gerai orga
nizuotas, centralizuotas vieno
je vietoje šiam reikalui pasi- 
šventusio žmogaus rankose. 
Šitai svarstant, dėmesys kaip 
tik krypsta į Lietuvių foto ar
chyvą Chicagoje ir į jo vedė
ją.žinomą nuotraukos meninin
ką Algimantą Kezį, SJ.

Tyčia aną dieną užkalbinu 
jį Jaunimo centre ir imu dėsty 
ti panaš as mintis, sakydamas, 
kad, girdi, pats, tėve, turi pa
sidaryti ne tik mūsų čionykš
čio gyvenimo fiksuotoju statiš
koje nuotraukoje bet ir fiimi- 
ninku. Ir susidariau įspūdį, kad 
jis ir šitos naštos nesikratytų. 
Tačiau tuoj pat ir užklausė: 
"Bet kaipgi įsigyti archyvui 
filmavimo ir garso užrašymo 
aparatą?” Ir tuoj pat sužino
jau, kad v sa tai kainuotų po
ra tūkstančių dolerių su tru
pučiu. Norėjau ten pat džiaugs 
mingai sušukti: Tik! Bet iš tė
vo Kezio nuotaikos supra
tau, kad čia iš daugelio mū
siškių lauktina nuostabos su 
žodelyčiu: Net. Man buvo ga
na liūdna, kai ėmiau suprasti, 
jog ir mūsų veiksniams, ir fon
dams, ir aplamai visuomenei 
net ir tokiam reikalui tų po
ros tūkstančių gali būti gaila.

Kada tik tenka kultūrinėje 
amerikiečių televizijoje maty
ti trumpus filmus, parodan
čius vieno ar kito amerikiečių 
rašytojo, da lininko ar muziko 
gyvuosius portretus, pasikalbė
jimus su jais įvairiomis pro
gomis, jų kasdieninio gyveni
mo aplinką, išg rsti jų pačių 
skaitomą bei komentuojamą 
savo kūrybą, t esiog skauda 
širdį, kad mes šito lig šiol ne
padarėme su saviškiais. Tikrai 
jau nesame tokie pinigine pras
me skurdžiai, kad nepajėgtu
me prie jau veikiančio L'etu- 
vių foto archyvo ką nors pa
našaus suorganizuoti.

Gal visa ta mūsų čionykštė 
dabartis gali kai kam atrodyti 
nelabai jau re kšminga, kai su 
ja patys susiduriame kiekvie
name žingsnyje. Bet ar ji ne
atrodys lietuvių kultūros tyri
nėtojui ir kiekvienam lietuviui 
reikšminga, sakysim, po 50 ar 
100 metų? Ar nebūtų didelis 
tautos turtas šiandien turėti 
garsinį filmą, kuriame būtų 
parodyta Kauno rotušės a;kš- 
tė ir per ją žygiuojantis Mai
ronis, jo gyvenamojo buto ap
linka. ir jis pats gyvu balsu 
mums skaitytų savo rinkti
nius eilėraščius. Ana:s laikais 
to nepadarėme, nes tam ir 
priemonių dar nebuvo. Bet jei 
šiandieną, viską turėdami, nie-

(Nukelta į 2 psl.)
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SV. KRYŽIAUS BAŽNYČIOS
BALYS CHOMSKIS

zitoriui ir atlikėjui — meninin
kui giedu: Magnificat!

Be to, religiniame koncerte da 
lyvavo Danutė Stankaitytė ir 
styginis kvartetas. Solistės pateik 
to repertuaro būtų galima pa
klausti: ko čia atėjai, argi neturi 
vestuvinių rūbų? Prie progos rei
kia pažymėti, kad visų mūsų so
listų religinės muzikos repertua
ro alkūnės gerokai pratrintos. Si- 
niai.s ir Budriūno solines gies
mes galima priskirti prie “Geb-

•./ w *
Vargonininko koncertinė kelio- I auga didžiulė skulptūra. Kompo- 

nė dažnai sutinka daug sunku
mų ir nusivylimų. Įvairaus tipo 
vargonai, jų mechanizmas ir 
skambėjimas kartais verčia iš 
naujo organizuoti balsų spalvas.

Smuikininkas keliauja su savo 
smuiku. Jis niekad nepaims sveti 
mo instrumento į rankas. Pianis
tas — mažiau saugus, bet visada 
randa koncertinį fortepijoną. 
Vargonų virtuozas turi instru
mentą pirma “prijaukinti”, iš- 
meškerioti iš jo visas smulkme
nas ir defektus ir po to dar nak-1 rauchsmusik”, ten jos turi savo 
tį sunkiai užmigti.

Kas draskė Zenono Nomeikos 
širdį, tikrinant vargonus, mes to 
nežinome, bet jo rečitalis praeitą 
sekmadienį Šv. Kryžiaus bažny
čioje, Chicagoje, parodė mūsų 
klausytojams dar negirdėtą var
gonų spalvų grožį. Išskyrus Ba
chą, Nomeika atskleidžia šio am 
žiaus vargonų muzikos lapą, iš 
kurio jis moka suprantamai ir 
aiškiai išskaityti spalvingai 
skambančią idėją.

Šaltai tenka sustoti prie Bacho 
“Fantazijos ir fugos” (G-moll). 
Pirmosios trys minutės — neaiš
kus ritmas, pairusi drausmė. Vė 
liau temos kontūrai ir priešbal- 
siai formuojasi aštriai, preciziš
kai, tempas ir garso masė jungia
si gerai... vis dėlto Bachas buvo 
pagrotas be didelio stiliaus.

Labai buvo įdomu išgirsti Oli 
ver Messiaen “Le banųuet celes- 
te” ir dalį iš “La Nativitė du 
Seigneur”. Messiaen — didelė ir 
kontroversinė figūra muzikos ir 
religijos gyvenime. Atkaklūs tra
dicijos saugotojai laiko jį pragaro 
pranašu. Bet jis yra ne tik gilus 
ir plačiai mąstantis katalikas, ne 
tik melodijos, harmonijos ir rit
mo novatorius, bet ir vargonų, 
kaip instrumento, atgaivintojas. 
Jis nušvarino polifoniją nuo ma | 

vsinio ir perkūniško garso ir atra-1 
do tokių detališkų ir taupių spal I 
vų, kurių iki jo niekas nežinojo.1

Klausant Nomeikos, atrodo, 
lyg jis būtų Messiaeno mokinys. 
Nomeika yrą •.r.odernios vargonų 
muzikos ir jų spalvų kombinaci
jos virtuozas, turįs dailininko a- 
kis ir įgimtą dinamiką. Šeirr.yniš 
ki kompozitoriai: Leo Sowerby 
ir Luis Vierne. Pastarojo “Pirmo , 
sios simfonijos Finale” spalvų pa 
letė labai turtinga.

Vienas įdomus koncerto mo
mentas: klaustytojai ypatingą dė 
mesį atkreipė į Jeronimo Kač’ns 
ko “Improvizaciją”. Kačinskas, 
kaip kompozitorius, Chicagoje 
beveik yra nežinomas. Moderniz 
mo baubas atgraso chorus žvilg
terėti į jo mišias ir į kitus religi
nius veikalus. Einame lyg užriš
tomis akimis, bijodami pažiūrėti 
į kūrėjo akis, o vainikuojame pla 
gijatus.

Kačinsko “Improvizacija” pra
sideda neprastai dinamiškai, ir 
iš neilgo vargonų fragmento iš

vertę. Vienas atsitikimas, kas pa
teisino šitą neapdairumą — tai 
Stankaitytės balsas, turįs religi
nės klausos, lyg imituojąs vitra
žų paveikslų didingumą.

Styginis kvartetas (Povilas Ma 
tiukas — I smuikas, Alfonsas 
Paukštys — II smuikas, Vytau
tas Jančys — viola ir Petras Ar
monas — violončelė) labai atsar 
giai išeina į viešumą. Kvartetas 
■yra labai subtilus ir trapus viene 
tas, todėl bažnyčios erdvė nėra 
jo namai. Iš dviejų veikalų Puc- 
cini “Glorija” skambėjo geriau
siai. Jančio “Agnus Dei” parašy- Į 
tas paprasta muzikine kalba, bet I 
labai inspiruota fantazija.

Koncertą rengė A.L.R.K. Fede 
racijos Chicagos apskritis, kurio 
pirmininkas yra Albinas Dzirvo- 
nas. Jis ant savo pečių ir išnešė 
visą tokio neeilinio koncerto ren
gimo naštą. Koncertan gausiai 
susirinkę čikagiečiai paliudijo, 
kad religinis koncertas Chicago-

GRAŽIAUSIOJI MINĖJIMO
DALIS

Nuotrauka Vytauto Maželio

ro sus;dainavimo ir priklau
sys būsimų koncertų bei minė
jimų sėkmė. Todėl kiekviena 
repeticija dabar tampa itin 
svarbi.

O mano giminės daina.' 
Dainele.
Dainužėle.
Būk per amžius skardi.

Jonas Aistis

Va> lėkite dainos...

ŽIŪRI IR VISAI NEKLAUSI: KAS ČIA?
Įspūdžiai iš dail. Leono Urbono parodos Conrado galerijoj, Chicagoj

Nekantriai žengdami į ateitį, 
pakeliui iškilusias problemas pa 
prastai sprendžime logišku — 
matematišku būdu. Tačiau gyve 
rūme pasitaiko, kad sprendimus 
turime padaryti intuityviai, vi
sai jų neanalizuojant. Paklaus
ti, kodėl taip ar anaip pasiel
gėm, atsakome, kad mums taip 
patiko, aš taip jaučiau, nežinau,

je turėtų būti viena iš šios lietu
vių kolonijos muzikinio gyveni
mo kasmetinių tradicijų.

PETRAS ALEKSA

ar
ie

Šiame numery:
• Gražiausioji minėjimo dalis.
• Z. Nomeikos vargonų koncertas.
• Leono Urbono paroda Chicagoj.
• Kun. dr. K. Matulaičio jubiliejus.
• Ant. Gustaič'o eilėraščiai.
• Expo 67 apybraiža
• Ados Peldat ičiūtės . Montvydie- 

nėa netekus.
*. Nauja B. Rutkūno knyga.

NežntiiE.B autoriaus 1666 metų vario raižinys su lietuvišku įrašu “Laup 
s'nk dusze mana Wiespatį”. Raižinys dr. P. Rėklaičio rastas pokario 
metais Marburge, Vokietijoje.

nepagalvojau... Gi nepagailė- i 
kiek pastaftsft?,- mes visa tai1 

šiek tiek galime suvokti, bet ne 
suprasti.

Tokiu nusiteikimu ir pažvel-1 
' kime j Leono Urbono kūrybą iri 
' kariu j jį patį, kaip kūrėją. Joj 

kūriniai yra jo pasąmonės pa
saulis. Jo kūriniuose' atrandu ir 
dalį savęs, savo šešėlio. Žiūrė
damas į juos, dažniausiai gėriuo 
si ir kuriu toliau. Gia ir yra vie
na iš tų Leono Urbono kūrybos ( 
paslapčių. Jis duoda progos ir, 
kitam — žiūrovui dalyvauti ta
me kūrybos veiksme, leidžia jį j 
tęsti, prisitaikyti sau, pasine
riant į savo vos suvokiamą pa- 

. sąmonės pasaulį.
ęharakteringa, kad dauguma 

I jo meno darbų nuteikia žmones

1 čių, žmonėms įprastų simbolių 
j tarpusavio susižinojimui, bet ga 
I Įima operuoti ir abstrakčiais, 
naujais, neįprastais žen’-’ais, ku 
rie žymiai maži;;;: suvaržo mū
sų vaizduotę.

Kitas darbas “Baladė” (Nr 
I 17) taip pat yra nuotaikingas 
I savo poetine įtampa, o “Capti- 
ve” (Nr. 1) sudaro įspūdį bė
gimo į nežinią.

Leono Urbono darbuose yra 
ir daug atsitiktinio išradingumo 
kas jį domina ir vilioja 
jas, tolimesnes meno 
mas.

Leonas Urbonas yra 
gos energijos, talentingas daili
ninkas. Ne paslaptis, kad jis, 
nors ir laikinai buvo atvykęs iš 

i Australijos Amerikon, savo įsi
bėgėjimu pagyvino lietuvių me
no veiklą, (nešdamas naujų nuo
taikų ir apraiškų.

į nau- 
aukštu-

ypatin-

teigiamai. Gal dėl to, kad dai-i Parodą galima apžiūrėti savai- 
lininkas nereikalauja iš žiūrovų *A- J;------ c

I au. pa angų kokiam nors spren- 
i ' rmi. bet leidžia “meškeriot“ 
jiems patiems savo pasąmonės 
gelmėse, paliekant vilties “su 
gauti" banginį ar bent žuvytę... 
Tie kūriniai, pro kuriuos praei
nu “neužkabintas”, negąsdina ir 

j nepykina manęs; todėl traktuo- 
I ju juos tik kaip kasdienybę.
I Sustoju prie paveikslo “Ele- 
I mentai” (Nr. 15). Kiek čia.veik
smo! Spalvų perėjimai keičiasi 
nuotaikomis, kurios jungiasi su 
mano pasąmone, . atkurdamosl 
praeities fragmentus, lyg su-' 
raukytoje, senoje filmoje. Štai- i 

ga paklaustas kito stebėtojo ką 
aš matąs tame paveiksle, nega-i 
Įėjau nieko greit jam atsakyti ir' 
valandėlę lukterėjęs, pasiaiški
nau, kad pojūčių negaliu tobu-1 
lai išreikšti žodžiais. “Bet jis 
tau patinka?” — “Taip”, atsa
kau. Čia prasidėjo mūsų pokal
bis ir palyginimai to, ką mes 
kiekvienas suvokiame šiame kū
rinyje. Abiejų nustebimui, mū-j 
sų skirtumai buvo tik detalėse, 
tačiau pagrinde sutapo: dramos 
finalas — atpalaiduota energija 
tampa konkrečia medžiaga, lyg 
žodis kūnu, ir iš čia transfor
muojasi į konkrečias formas. 
Čia net paveikslo pavadinimas 
papildo patį kūrinį.

Štai dar kartą pasitvirtino, 
kad nebūtinai reikalinga konkre

j tės dienomis 10-6 v.v. ir šešta- 
I dieniais 12-5 v.v. Conrado gale- 
i rijos adresas: 46 E. Chicago Av. 
Chicago.

Jei mane dabar kas paklaus
tų, kuri lietuvių tradicija yra 
gražiausia dabartiniame mūsų 
gyvenime, neabejodamas atsa
kyčiau — choro pasirodymas 
minėjimo metu. Štai, pilnutė
lėje salėje choras dainuoja gai
valingą h mną “O, Nemune”. 
Žmonės lyg užkerėti klausosi. 
Scenoje stovi išsirikiavę cho
ristai. Priekyje mergaitės, tau
tiniais drabuž ais, tvaska vai
vorykštės spalvomis. Aukštė
liau vyrai, tiesūs kaip medžiai, 
alsuoja šventės džiaugsmu. Vi
sų veiduose spindi įtampos ra
sa. O chorvedys, atmetęs savo 
šviesiaplaukę galvą, mikliais 
rankų judesia s vadovauja ma- 
g'škam ritmui.

Dr ia. poeto Aisčio žodžiais, 
kilusi “iš pačių motinos žemės 
įsč ų”, šiandien lydi mus po 
visą pasaulį. Kur tik didesnis 
lietuvių susibūrimas, ten ir 
choras, ten ir daina. Gyveni
me yra vertybių, kur'os ne
sensta; yra ir meno formų, 
kur os savo esme niekad nesi
keičia. Mūsų giminės giesmės 
kaip tik ir priklauso šitai ypa
tingai kategorijai, nes jos at
vepia Lietuvos gamtovaizdį ir 
mūsų tautos likimą.

tekančiais metais minėsime 
nepriklausomybės paskelbimo 
50 metų jubiliejų. Jau dabar 

' mer.kos žemyno laisvoje erd
vėje gaudž a trim tai apie bū- 
s:mų iškilmių 
Tegul mato ir 
mūsų nuolatinį 
pr klausomybės
gali jį ger'au išreikšti ir nusa
kyti, jei ne meniška, jausmin
ga choro daina. Šiam tikslui 
šiuo metu ;r vyksta chorų pa-

( siruošimas. Nuo kiekvieno ge-

Cla norėtųsi keliais žodžiais 
priminti ir kai kuriuos nega
lavimus. kurie, tur būt, ka
muoja ne vieną išeivijos cho
rą. Kas iš to turėti sąrašuose 
80 ar net daugiau choristų ir 
garsintis gausumu, jei į repe- 
t.cijas atvyksta tik ketvirtada 
lis, ir dar su pusvalandiniu pa
sivėlavimu. Kokio sąskambio 
galima laukti, jei šalia dvyli
kos gražiabalsių jaunų sopra
nų .sėdi pustrečio tenoro; be 
to, pačių geriausių altų, pačių 
stipriausių bosų nesimato. 
Darbštusis maestro, nenorėda
mas pasidouti likimo pokš
tams, virpančiu balsu kreipia
si į pirmininką, į valdybą, o 
vėliau namuose asmeniškai te
lef onuo ja paskiriems choris
tams, maldaudamas jų apsi
lankymo. Tačiau sekančią re
peticiją istorija kartojasi. O 
laikas bėga. Savaitgaliai ne 
knygos — jų iš bibliotekos ne- 
pasiskol nsi. Reikia lietuviškas 
Mišias repetuoti. Jubiliejinė 
kantata, po intensyvaus dar
bo, jau beveik sukurta. Jos 
nuostabūs akordai jau liejasi 
pianino klavišą s. Tik dainuok, 
žmogau. Tik lavinkis Tik 
ruoškis koncertui.

reikšmingumą. 
girdi pasaulis 
laisvės ir ne- 
troškulį. Kas

Dail. Leonas Urbonas savo studijoje, Sydney, Australijoje.

Dar taip neseniai, sėdėdavo 
repeticjų metu vytai, tikri be r-, 
žai, ąžuolai, kupini entuziaz
mo ir juoko, ir plėšdavo pačius 
aukščiausius fortisimus. O da
bar, tok am svarbiam reikalui 
artėjant, veiklos laukas yra vi
siška: praretėjęs. Argi jau taip 
įgrisę kai kurių liaudies dai
nelių pasikartojimas? Arg. tas 
darbas ir tie rūpesčiai apie na
mus jau tokie nenumaldomi? 
Tuo.; klausimus gali nuošir
džiai atsakyt' tik patys cho
ristai. Jų darbštumu niekas 
abejoti nedrįsta. Kai kurie jų 
gyvena toli, pakliūva į greit
kelių kamšatį, vėluojasi ar ne
atvažiuoja ne dėl savo kaltės. 
Kiti vakarais įtemptai repe
tuoja dramos sambūryje. Tre
ti, viliojami linksmos operetės, 
lavina balsus solo dainavimui. 
Kiekvienas gano savo avis, 
kaip išmano. Tokia yra laisvo 
žmogaus privilegija. Gaila tik, 
kad choras — tas kertinis lie
tuvių kultūrinio gyvenimo or
ganas — yra lyg ir šduotas 
laikmečio nuotaikoms. Ne kar
tą pasitaiko, kad lengvesnio 
žanro organizatoriai yra be 
kovos “pasigrobę” pačius ge
riausius choro narius. Todėl 
ir nežinia, ar mūsų didž oji su
kaktis bus minima didingomis 
kantatomis ir naujais muzikos 
kūriniais, ar vien tik sent:men- 
taliais romansais apie nuvytu
sias alyvas. Apie tai turėtų 
pagalvoti kiekvienas Fetuvių 
dainos mylėtojas. Tegul ir to
liau choro pasirodymas būna 

gražiausioji minėjimo dalis.

Pr. Vis.
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Michelangelo (Italas, 1475-1564 Žmogaus nupuolimas ir išvarymas iš rojaus (Freska Siksto koplyčios lubose, Vatikane)

AR GIMTOJI NUODĖME YRA LEGENDA, 
AR GYVENIMO TIKROVĖ,?

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC

APREIŠKIMAS IR TEOLOGAI

Ar nėra tuščia pasaka kal
bėti apie gimtąją nuodėmę? Ši
taip klaus mą mums kelia kele
tas aplinkybių. Pirmiausiai šian
dien yra pasklidusios pažiūros, 
kad pirm !eji Šv. Rašto persky
rimai, kuriuose yra aprašytas 
pirmųjų žmonių nusikaltimas, 
yra tik legenda. Toliau, šian
dien individualinio teisingumo 
sąmonė yra taip išsivysčiusi, 
kad nėra lengva žmonėms su
prasti, kaip už vieno žmogaus 
kaltę gali būti baudž ami nekal
ti žmonės. Šios pažiūros kultū
ringa Vakarų visuomenė atsisa
kė, kai, po praėjusio karo, kai 
kas norėjo kaltinti vsą vokiečių 
tautą už Hitlerio nusikaltimus. 
Mūsų dienose Bažnyčia paneigė 
šią pažiūrą, kai ji pareiškė, jog 
negalima kaltinti šiandieninės 
žydų tautos už tai, kad jos at
stovai p"'c5 1900 metų nužudė 
Kr'.’tų. Taigi, nėra savaime su
prantama, kodėl Adomo ir Ie
vos nusikaltimas yra perėjęs 
visai žmonijai.

Turėdami prieš akis šiuos sun 
kumus, pasvarstykime visų pir
ma, kaip mes turime skaityti 
pirmuosius Šv. Rašto perskyri
mus; toliau pažiūrėkime, kaip 
Bažnyčioje yra subrendęs ir su
sikristalizavęs mokslas apie gim 
tąją nuodėmę ir pagaliau bandy
kime susidaryti savo pažiūrą į 
žmogų, kuris nors yra pažeistas 
gimtosios nuodėmės, tačiau vis 
tiek yra tiek laisvas, kad gali 
atskirti gera nuo blogo ir rink
tis gera.

1. Kaip skaityti Šv. Raštą?
Šv. Rašto skaitymas yra ne

lengvas uždavinys. Juo labiau

v
Siame numery:

• Ar gimtoji nuodėmė yra legen
da?

• Apreiškimas ir teologai
• Žemė ir varpai.
• Sapnui aprašyti reikia nubusti.
• Apie Čiurlionį, Vaižgantą...
• Gibraltaro žiburiai.
• Knyga, kurios mums trūksta.
• Moderniosios dailės apraiškos.
• Filmai, kult, kronika. 

minės pampos. Tai nėra vie.iaša- 
’iškas ITevo veikimas. Čia yra ir 
žmogaus atsakymas į jį, kuris 
yra visiškai autonomiškas.

Dėl to nesistebėkime, kad 
daug kas mums Šv. Rašte užkliū 
va. Mes čia randame labai nedo
rų žmonių. Kartais tie nedoru
mai nebuvo laikomi nedo
rumais toje kultūroje, pvz. 
daugpatystė. Kartais jie yra 
esminiai nedorumai, pvz. me 
las, apgaulė ar ne štikimybė. 
Kas blogiausia, kad mes čia ne 
kartą randame patį Dievą atvaiz 
duotą laip, kad jo veidas gau
nasi labai iškreiptas, tarsi pras
to dailininko portrete. Norint at 
vaizduoti Dievo teisingumą ar jo 
ištikimybę jam tikinčiam žmo
gui. jis yra atvaizduotas papras 
tu žiauruoliu.

Norint rasti priėjimą prie Šen. 
Testamento, visų pirma reikia 
pasisavinti pirmu žvilgsniu nei 
giamą tiesą, būtent, kad šv. Raš
tas nėra tikėjimo vadovėli!. Jis 
nėra knyga pritaikinta mūsų lai 
kams. Jis yra knyga, kuriai ge
riausiai tinka apibudinimas: 
naujų Dievo santykių su žmoni
ja istorija. Ji net nėra tikslia 
prasme istorija. Ji tik pate kia 
istorinę medžiagą, tų faktų, ku 
riais buvo parengtas kelias Die
vui tapti žmogumi. Šita prasme 
Šv. Raštas yra skirtas visiems 
laikams ir visom kultūroms. Tai 
yra visuotmysis Šv. Rašto bruo
žas.

Dėl to, norint naudotis Šv. Raš 
tu, reikia sugebėti derinti, arba 
kartais išskirti, šiuos du skirtin 
gus bruožus. Iš vienos pusės ji y- 
ra Dievo knyga, skirta visai 
žmonijai ir visiems laikams, iš 
kitos, ji yra knyga apie vienos 
tautos kultūrinį ir religinį gyve
nimą.

Štai dėl ko Šv. Rašto skaity
mas nėra paprastas pasiskaity
mas, bet greičiau šaltinių studi
jos, reikalingos atitinkamo pasi 
rengimo ir nusiteikimo Tai tu
rėdami prieš akis, mes galime su 
prasti, kodėl naujųjų amžių pra 
džioje, kai protestantizmas ska
tino kiekvieną žmogų skaityti

nelengvas jis darosi mūsų lai
kais, kai, dėka platesnio kultū
ros istorijos pažinimo, mūsų rei 
kalavimai darosi didesni. Skai
tydami šv. Raštą, mes susitinka
me su didesniais sunkumais, ne
gu su jais susitiko krikščionis 
naujųjų amžių pradžioje, kai 
pvz. Liuteris labai skatino Šv. 
Rašto skaitymą.

Mes pvz. negalime nežinoti, 
kad Šv. Rašto Senasis Testamen 
tas yra vienos taupos ir vienos 
kultūros knyga. Šalia š'o.s kultū
ros mes žinom dar visą eilę daug 
senesnių kultūrų ir senesnių 
tradicijų. Kai kurie Šv. Rašto 
tyrinėtojai pvz. sako, kad žydų 
tauta yra naujokas kultūros is
torijoje. Kai Abraomas pradėjo 
žydų tautos istoriją, visa eilė 
kultūrų buvo jau neti pražydėju 
sios, bet ir savo duoklę atidavu
sios žmonijos pažangai ir nuėju
sios nežinion. Galima suklysti, 
nustatant, kur ame šimtm. gy
veno Abraomas, bet negalima 
suklysti, kad tada jau buvo pra- 
žydėjusios kai kurios Šumerų 
ar Uro kultūros, iš kur pats Ab
raomas išėjo. Arba yra visa' tik
ra, kad kai Abraomo vaikaitis 
Juozapas buvo atvestas Egiptan 
ir vėliau jį valdė, Cheopso pira
midę jis matė jau stovinčią, kaip 
ir mes ją šiandien matome.

Taigi S. Testamento kultūra y 
ra vienos tautos kultūra, kuri 
savo pagrindiniais bruožais pri
klauso gyvulių augintojų vyriš
kos teisės ciklui. Šalia jos 
mes žinome visą eilę kitų gyvu
lių augintojų kultūrų; žinome 
taip pat žemdirbiškų, daugiau 
moteriška s teisės kultūrų ir ži
nome nesuskaičiuojamą daugy
bę jų tarpusavio maišymosi for 
mų. Nepaisant to, Šen. Testa
mentas galioja visoms kultū
roms ir visai žmonijai. Jis vaiz
duoja .’storinį procesą, kaip Die 
vas iš naujo mezga santykius 
su žmonija, norėdamas atstaty
ti teisinga jo pažinimą ir teisin
gą žmogaus supratimą. Mes čia 
negalime sustoti prie klausimo, 
kaip ši santykių istorija yra re
alistiškai turtinga ir pilna dra

sekmes. Kad mūsų svarstymas 
būtų naudingesnis, labai patarti 
na prieš jį persiskaityti 2 per
skyrimą, 8 eilutę pradedant ir 
visą trečiąjį perskyrimą.

Mokslininkai šiandien yra pri 
ėję nuomonės, kad Šv. Rašte yra 
labai įvairaus pobūdžio veikalų. 
Ten yra kronikinių žinių, bet 
taip pat yra poezijos, pamoks
lų, yra grožinių pasakojimų ir 
kita. Yra ten ir teisminės me
džiagos, surinktos iš Jeruzalės 
teismo archyvų. Iš jų yra suda
rytos kai kurios, taip vadina
mos, Išminties knygos. Jas skai
tant, tai labai svarbu turėti 
prieš akis, nes kurie nors įspū
dingai išreikšti teigimai gali bū
ti teisingi vienos bylos atveju, 
bet gali būti visiškai klaidingi 
kitos.

Kalbant apie pirmuosius Šv. 
Rašto perskyrimus, reikia taip

šv. Raštą, Bažnyčia gana santū
riai šiuo reikalu laikėsi ir įsak
miai kartojo, kad Šv. Rašto skai 
tymui reikia moksliško paaiški
nimo ir kad kai kuriais klausi
mais tas paaiškinimas turi laiky 
tis Bažnyčios nusistatymo vie
nu ar kitu klausimu. f

Šiandien Bažnyčia yra pakeltu 
si savo liniją ir skatina tikin
čiuosius imtis savo iniciatyva 
Šv. Rašto skaitymo. Tačiau ir 
šiandien ji mano, kad tikintysis 
šiame savo užsiėmime bus reika 
lingas ir mokslinio ir bažnytinio 
vadovavimo.

2. Kaip skaityti pirmuosius 
Senojo Testamento 

perskyrimus?
Po šių pastabų eikime prie 2 

ir 3 pirmosios knygos perskyri
mo, kuriuose kalbama apie Ado
mo ir Ievos nuodėmę ir jos pa

Michelangelo Piktoji dvasia (detalė iš “Paskutiniojo teismo”)

Mes savo religijos tikėjimo 
tiesas grindžiame diev škuoju 
apreiškimu. Apreiškimas yra 
tikėjimo tiesų šaltinis, galuo
jąs visiems laikams ir visiems 
tikintiesiems. Bažnyčia yra to 
šaltinio saugotoja. Kristus jai 
patikėjo tikėjimo iždą. Bažny
čios mokslas savo turimų ti
kėjimo tiesų požiūriu yra visa
dos tas pats ir nesenstantis. 
Tai yra pastovusis tikėjimo 
momentas, pagrįstas Dievo 
nuolatiniu dabartinumu. Amži
nybės požiūriu Dievas tikėjimo 
tiesas ne apreiškė, bet apreiš
kia.

Tačiau prie apreikštų Dievo 
tiesų priėjimas vyksta istori
niam laike. Tai reiškia, kad 
priėjimas prie apreikštų tiesų 
jva:ruoja pagal laiko iššūkius 
ir pagal žmogaus dvasinio im
lumo galimybes.

Kiekvienas laikotarpis turi 
specifines kultūrines s tuaci.ias. 
Jos sudaro žmogaus dvasios 
nnsirc'škimo sąlygas. Žmogus 
avo dvasinius polėkius išreiš

kia jo gyvenamojo la kotarpio 
kalbos sąvokomis, atsakyda
mas į to laikotarpio reikalavi
mus. Dėl to kiekviename šimt
metyje ir net kiekviename 
šimtmečo dešimtmetyje yra 
skirtingi apreikštųjų Dievo tie
sų interpretatoriai, arba teolo
gai. Kultūr nės laiko aplinky
bės lyg ir nurodo teologams, 
ko jie turi siekti ir į kokius 
gyvenimo iššūkius atsakyti. 
Tertul onas siekė įrodyti savo 
laiko tikintiesiems, kad nuo
dėmė atskiria žmogų nuo Die
vo, ir dėl to Bažnyčia turi iš
skirti didžiuosius nusidėjėlius 
iš tikinčiųjų bendruomenės. 
Tuo jis norėjo atriboti krikš
čionių bendruomenę nuo stab
meldžių bendruomenės. Au
gustinas stengėsi taip rikiuoti 
visus teologinius aiškinimus, 
kad jais duotų stiprų smūgį 
manichiejams ir kitoms jo lai
kų tikėjimo atskaloms. Tomas 
Akvinietis užsimojo sistemin
gai įv’lkti katalikų tikėjimo 
tiesas į aristotelinės filosofijos 
rūbus. Naujų amžių teologai, 
derindamiesi prie Tr dento su
važiavimo nuostatų, turėjo už
mačių apsaugoti katalikus 
nuo protestantizmo. Paskuti
ne šimtmečio teologai apolo- 
getuoja su raconalistais, vita- 
listais ir ateistais. Paskutinių 
mūsų gyvenamo laikotarpio 
dešimtmečių teologai stengiasi 
teologinių tiesų interpretacijo
je pabrėžti žmogaus gyveni
miškąjį momentą, arba egzis- 
tenc’nį momentą, kad užbėgtų 
už akių ateistiniam egzisten

! pat atkreipti dėmesį į jų pirminį 
i tikslą. Pavyzdžiui pirmasis per 
skyrimas kalba apie septynių 
dienų pasaulio kūrimo vyksmą 
ir apie tai, kad septintą dieną 
Dievas ilsėjosi. Tyrinėtojai yra 
nustatę, kad čia yra buvęs pa
mokslas. kurio tikslas buvo pa
skatinti švęsti septintą dieną ir 
kad pasaulio kūrimo procesas y- 
ra tam tikslui panaudotas, kaip 
medžiaga pamokymui. Taigi jo 
pirmasis tikslas buvo ne pasau

cializmui, susirūpinusiam indi
vidualaus žmogaus egzistenci
ja kaip tokia, aplenk anti reli
ginį žmogaus egzistencijos mo
mentą.

Taigi, Bažnyčia, kaip tikėji
mo tiesų saugotoja, niekados 
negali būti sutapatinama su 
vienu teologu arba su žymaus 
teologo sukurtąja teologine 
mokykla. Ji yra virš pavienių 
teologų ir jų mokyklų. Bet tai 
nere škia, kad visi teologai tu
ri tylėti. Nepakanka sukalbėti 
Tikėjimo Išpažinimo artikulą, 
ir viskas baigta. Reikia mokėti 
ir pagal jį gyventi. Reikia mo
kėti jį ir paaiškinti. Reikia mo
kėti atsakyti aplinkos žmogui 
į jo daromus egzistencinius 
priekaištus. O visa tai galime 
rasti mūsų laikų teologų raš
tuose, kuriuose tikėjimo tiesos 
suaktualintos, pritaikytos at
sakyti į dabartinio laiko iššū
kius.

Suprantama, pavienis teolo
gas yra nepajėgus aprėpti viso 
gyvenimo ir atsakyti į visas, 
pasaulietiško mokslo keliamas, 
problemas. Dėl to tenka pasi
dairyti plačiau. Vieni jų at
sako teologiškai į paskutinį 
mokslo žodį vienoj mokslo sri
ty, kiti — kitoj. Pavyzdžiui, j 
evoliucijos problemą moderniš
kai atsako jėzuitas Teiihard 
de Chardin savo knygoje “The 
Phenomenon of Man”. Moder
nišką šv. Rašto sampratą pa
teikia jėzuitas John L. McKen- 
zie; savo knygoje “The Two - 
edged Sword”. Modernaus žmo 
gaus prasmę atskleidžia Jean 
Mouroux "The Meaning of 
Man”. Apie Dievo amžinybės 
sampratą ir jo teikiamos ma
lonės sudabartinimą ras me 
pas jėzuitą John Courtney Mu- 
rray “TheMystery of Time”. 
Kas yra sakramentas ir kaip 
reikia suvokti sakramentinę 
malonę puikiai atsako olandas 
domininkonas teologas E. 
Schilebeeckx “Chrlst the Sac- 
rament of the Encounter with 
God”. Kas mūsų tikėjimo iš- 
reišk mo formose galėtų būti 
pakeista, kaip atgyvenusios 
graikų filosofijos Tekanos, su 
gilia filosofine įžvalga rašo 
kanadietis teologas Leslie De- 
wart “The Future of Belief”. 
Ap e katalikų gyvenimo deri
nimą su modernaus gyvenimo 
problemomis daugeliu knygų 
pasisako du žymiausi vokiečių 
teologai: jėzuitas Kari Rahner 
ir Hans Kueng. Čia suminėjau 
tik keletą svarbesnių. Jų yra 
kur kas daugiau. Kurie skai
tys čia nurodytus, ras kelius ir 
į kitus. P. C.

lio sukūrimo istoriją pasakoti. 
Jis tik paėmė kokį labai seną 
pasakojimą ir padarė iš jo mora
linį pamokymą. Tačiau tai ne
reiškia, kad teologinės idėjos, 
kurios glūdi šiame pasakojime 
būtų neteisingos. Tiesa yra, kad 
Dievas sukūrė pasaulį iš nieko. 
Taip pat galima laikyti šio pasa
kojimo išreikšta tiesa, kad pa
saulio sukūrimas buvo įvykdy-

(Nukelta į 2 psl.)
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ILGAMETĖ STIPENDIJA 
UŽSIENIUOSE

Pokalbis su dail. Vytautu K. Jonynu
IŠ ANKSTO ATPAŽĮSTAMI 

VEIDAI
Žymiam mūsų grafikui, tapyto I 

jui, skulptoriui, vitražistui, kny
gų iliustratoriui ir meno pedago
gui dai. Vytautui K. Jonynui 
šiemet (III. 10) suėjo 60 metų. 
Sukakties proga užkalbiname čia 
jubiliatą jo paties kūrybinio dar-! 
bo bei nueito kelio raidos temo
mis, neaplenkiant ir visos šian
dieninės meno situacijos proble
mų.

— Jūsų ir aplamai meno bičių 
liams būtų labai įdomu sužino
ti, koks pirminis Jūsų kūdikys
tės ir vaikystės santykis su me
nu, kaip ir kada pajutote, kad 
Jūsų gyvenimo kelias turi eiti 
per kūrybingąsias dailės platu
mas?

— Būdamas, berods, III- me 
pradžios mokyklos skyriuje, pa
mačiau, kaip mano kaimynas 
kopijuoja iš paišybos vadovėlio 
paveiksliukus, o jo atsiekti rezul
tatai taip mane paveikė, kad nuo 
to laiko paišybai skyriau bemaž 
tiek pat laiko, kaip visiems ki
tiems dalykams pradžios mokyk
loje ir gimnazijoje.

— Kaip prisimenate ir kaip 
vertinate nepriklausomos Lietu
vos laikų Kauno Meno mokyk
los profesorių ir mokinių kūry
bines pastangas, ano meto meno 
parodas ir apskritai ano meto 
mūsų dailės lygį ir jos kontaktus 
su pasauline meno raida?

— Pirmiausia norėčiau pada
ryti pataisą, dėl mokyklos pava
dinimo. Nuo 1923 m. iki 1929 
m. Kaune veikė Lietuvos Meno 
mokykla su aukštosios mokyklos 
teisėmis. Nuo 1929 m. mokyklos 
statutas buvo pakeistas, ją degra
duojant į specialios mokyklos ka
tegoriją su Kauno Meno mokyk
los pavadinimu.

Lietuvos Meno mokykloje nuo 
1923 m. iki 1929 m. Kalėdų stu
dijavau tapybą ir grafiką. Kauno 
Meno mokykloje nuo 1935 iki 
1940 m. dėsčiau skulptūrą ir gra
fiką.

Žvelgic.it iš laiko perspektyvos 
ir lyginant Lietuvos Meno mo
kyklos mokomojo personalo kū
rybines pastangas su Vakarų pa
saulio meno raida, vaizdas gau
nasi skurdus.

Mokymo metodą;, kūrybinė 
atmosfera ir jos nuotaikos buvo 
atvežtos iš Rusijos ir Lenkijos, su 
pseudo - akademinėmis tendenci
jomis. Tik keli mokytojai bandė 
dairytis į Vakarus, pasiekdami 
Berlyną.

Pastarųjų kūryba tuometinės 
meno kritikos (Adomo Jakšto) ir 
konservatyvių kolegų buvo pri
statoma pajuokai.

Jaunus meno auklėtinius tokia

v

Siame numery:
• Iš anksto atpažįstami veidai.
• Pokalbis su V. K. Jonynu.
• Nauja amerikiečių operos grupė.
• A. Škėmos raštų pirmasis tomas.
• Iš portugalų poezijos.
• Ar gimtoji nuodėmė yra legenda, 

ar gyvenimo tikrovė?
• Naujas kultūros užmojis Detroite
• Dail. Povilo Puzino netekus.
• Skaidrių pašnekesio popietė.
• Vaclovo Rato paroda New Yorke
• Kultūrinė kronika.
• Spygliai ir dygliai.

padėtis labai išmušdavo iš vėžių. 
Nemažiau buvo klaidinama ir 
pati lietuviškoji visuomenė.

Mokykloje dėmesio centre bu
vo pastangos išmokyti piešti, bet 
be piešinio paskirties gilesnio su
pratimo. Pačiomis kūrybos prob
lemomis maža kas domėjosi. Ry
šys su pasauline meno raida bu
vo palaikomas per kelis meno 
žurnalus, gaunamus mokyklos 
bibliotekai.

Padėtis pradėjo keistis, jauna
jai kartai “paūgėjus” ir keliems 
stipendininkams grįžus, meno 
Studijas baigus Paryžiuje. Pasta
rieji su Vienožinskiu, Galdiku ir 
Galaune rado bendrą kalbą 
(Arts grupė).

Taip dailininkai dėl savo me- 
minių pažiūrų aiškiai pasidalino 
į dvi grupes. Senoji karta (mo
kytojai) laikėsi savo Dailininkų 
d-gijos, o jaunoji karta įsisteigė 
Lietuvių dailininkų sąjungą, or
ganizuodama savo meno paro
das. Šių parodų meninis lygis au- 
■go iš metų į metus.

— Individualioje lietuvių me
no raidoje buvo labai reikšmin
gas Jūsų kartos dailininkų, ypač 
grafikų, susidomėjimas lietuvių 
liaudies menu ir didžiai vaisin
gas jo elementų panaudojimas 
savo individualiuos darbuos. Ge
rai prisimename Jūsų ir kitų ben
draamžių grafikų tokias anuo 
metu šviežias pastangas neati
trūkti nuo liaudies meno išraiš
kos ir temų savo individualiuos 
užmojuos. Sakykite, kokia buvo 
pati pagrindinė šio žingsnio prie
žastis? Ar pats betarpinis lietuvių 
liaudies meno poveikis ar koks 
kitas, daugiau teoretinis, įsiskai 
tytinis motyvas?

— Domėtis lietuvių liaudies 
menu mane, be A. Galdiko, nuo
lat skatino Paulius Galaunė.

Paulius Galaunė jau, berods, 
1926 m. buvo paskirtas M. K. 
Čiurlionio galerijos, Kaune, di
rektoriumi ir pradėjo sistemin
gai rinkti ir globoti liaudies me
no kūrinius.

Jo iniciatyva eilę vasarų buvo 
sudaromos muziejaus ekspedici
jos liaudies meno eksponatams 
rinkti. Tų ekspedicijų dalyviai, 
kaip A. Tamošaitis, A. Valeška 
ir kiti, šio darbo nevengė ir atei
tyje.

Galdikas buvo entuziastingas 
liaudies meno gerbėjas. Tačiau 
jo paties kūryboje šios įtakos ar
ba ryšio niekad nesimatė. Reiktų 
prileisti, kad tikruoju lietuvių 
liaudies meno propaguotoju ir 
globėju buvo Paulius Galaunė. 
Jisai savo straipsniais bei asme
niniu kontaktu veikė Galdiką, o 
pastarasis savo studentus.

— Kurios priežastys ar paska
tai lėmė, kad Jūsų raidoje vė
liau buvo toks reikšmingas ir ne
trumpas laikotarpis, kuriame bu
vote tapę, sakytume, tiesiog re
alistu klasiku? Čia turime galvo
je žinomuosius Jūsų medžio rai
žinius ..Donelaičio ..“Metams”, 
Goethės “Jaunojo Verterio kan
čioms” ir P. Merimee “Lokiui”.

— Kalbėti apie save yra leng
viausia, o lygiai taip pat lengva, 
tą darant, klysti.

Manyčiau, kad šia linkme, ma 
ne veikė du faktoriai:

1. Lietuvos Meno mokyklos si-

V K Jonynas • Altoriaus bazė (Nuotr V. Maželio)
Modelis, kurio centre yra pelikano, maitinančio sayo vaikus, skulptūra. Darbas užsakyta Cto.iing.ono. 
Conn bažnyčiai, atlietas atuininyje.

stema išmokyti auklėtinius me
no amato;

2. Gavimas iš Švietimo m-jos 
užsakymo iliustruoti Donelaičio 
“Metus” (Čia taip pat P. Galau
nės nuopelnas).

Stengiausi nesueiti į konfliktą 
su pačiu rašytoju stilistiniu po
žiūriu. Realistinis žvilgsnis į da
lykus, kartu su iliustruotais vei
kalais, mane domino ir lydėjo 
iki Prosper Merimee “Lokio” im
tinai.

— Kodėl šios krypties vėliau 
atsisakėte ir “Hamleto” iliustra
cijose nuo to klasikinio realizmo 
nukrypote į išradingą ir moder
nų linijos ir dėmių žaismą, jau

V. K. Jonynas 1967 m. New Yorke. Nuotr. V. Maželio

nukrypstantį nuo dėtai iško rea- 
j lizmo?

— Shakespeare’o “Hamletas” 
literatūriniai, neturėjo ryšio su 
prieš tai mano iliustruotais vei- 

| kalais.
Hamleto vidinis tragizmas, jo 

blaškymasis, vizijos ir, realistiškai 
galvojant, absurdiškas finalas, 
vertė mane iš realistinio pasau
lio traktavimo pereiti į daugiau 
sudvasintą. Hamleto išgyvenimai 
su visomis konflikto vibracijomis 
mano senuoju priėjimu (realisti
niu stiliumi) jo neišsėmė. Aš 
Hamletą turėjau išjausti kontras
tingą ir nervingą. Aš pats turė
jau nervintis skubėti ir nebūti

dogmatišku. Detalės darėsi ne
reikšmingos, o dramatinė jėga 
reikalavo kontrasto ir paprastu
mo.

Žaibo greitumu bėgiojanti 
plunksna popieryje, sugestyvi li
nija, kuri daugiau primena, nei 
apsprendžia, judesys ir ritmas su 
dideliais juodais plėmais turėjo 
iškasti neviltį ir dramatiškumą.

Taip mano suprastas Hamle- 
I tas rbane pakeitė ir pareikalavo 
forminiu atžvilgiu skirtingo prie 
jo priėjimo. Ir dabar dar jaučiuo
si dėkingas Hamletui, kad jis ma 
ne, kad ir iš “klasikinio” realiz
mo išvadavo.

— Kas lėmė, kad dar vėliau 
grafikoje jau neišsitekote, perei
damas į tapybą, vitražus, net į 
'skulptūrą?

— Dar Paryžiuje jau ne tik do 
mėjausi, bet ir studijavau bei bai 
giau skulptūrą. Todėl į skulptū
ros pasaulį, lygiai taip pat kaip 
į tapybą (2 metai A. Varno stu
dijoje Lietuvos Meno mokykloje) 
bei į akvarelę (Kajetonas Šklė
rius), buvau- atėjęs dar studijų 
metais.

Tikroji priežastis, kodėl grafi
koje neišsitekau, manau, buvo 
“Hamleto” iliustravimo studijos. 
Šio veikalo jėga manyje sukėlė 
dvasinių polėkių audras, kurios 
Jig šiai dienai gal nėra nurimę. 
Šių audrų sukeliamas meno al
kis mane nešioja nuo vienos pro
blemos į kitą, kartu keisdamas 
technikas.

Nemanau, kad medžiagos ir 
technikos šių dienų dailininkui 

| turėtų būti kūrybinės kliūtys sa
ve išsakyti. Meilė darbui, nuola
tinės “kelionės”, naujas proble- 

i mas ir medžiagas liečiant, ma- 
i nau, bus ir mano atveju reali ir 
I tikroji priežastis.

— Pastaruoju metu daug dir- 
| bate religinio meno srityje. Sa 
kvkite, kaip žiūrite į pastaruoju 
laiku stiprėjantį religinės temos 
kontaktą su moderniojo meno 
apraiškomis? Ar tai nėra tik re- 
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Apie paskutinių poros de
šimtmečių laisvojo pasaulio 
lietuvių spaudą randame tei
giamų ir neigiamų atsiliepimų. 
Iš vienos pusės sakoma, kad 
lietuviškas laikraštis nėra rea
laus gyvenimo vadovas, dabar
ties problemų nagrinėtojas, 
informuotojas, naujovių skel
bėjas, bet vien nuolankus skai
tytojų tarnas bei praeities įvy
kių rink nys (Metmenys, Nr. 
9). Iš kitos pusės pripažįsta
ma, kad ne tik mūsų, bet ir 
pasaulio didžiojoj spaudoj esa
ma tiūkumų. tik ten neranda
ma tokių aštrių pasisakymų 
(Varpas, Nr. 6). Aštri kriti
ka mūsų spaudoje yra vad na
rna žalinga ir nesveika. Jos 
priežastys, kad ir sudėtingos, 
yra reikalingos ramaus svars
tymo (Dirva š. m. Nr. 110).

Rašymas i laikraščius daž
nai atrodo labai maloniu pa- 
:’;a- kimu. Rašantysis la ks nuo 
a ko dėsto savo mintis, vertin
damas šių dienų konkrečias 
idėjas, svarbius ir mažiau 
svarbius įvykius. Jis kartais 
yra nuobodus kitiems, bet re
tai pats sau, ypač, jei jis lais
vai gali išsakyti savo įsitiki
nimus apie tai, kas jam atro
do yra svarbu tautinėj ir pa
saulinėj plotmėj —■ visa, kas 
šiandien yra realu, įgauna ta
da jo asmeniškų minčių formą.

Tačiau toks rašymas turi ir 
savo ribas. Mat, rašantis nė
ra istorikas ir neturi laiko pa
tikrinti, kaip tikrumoje viskas 
vyksta. Jis gali lengvai su
klysti ir, atrodo, dauguma ra
šančiųjų šitai nuvokia. Bet jie 
to nepaiso ir kiekvienu jų pa
rašytu analitišku ir pranašiš
ku sakiniu pripranta rizikuoti.

Kartais jie jaučia, kad pasa
ko daug mažiau, kartais net 
daugiau, kaip kad tuo mo
mentu buvo galvota. Be to, yra 
tikra, kad redaktoriai ir skai
tytojai dažnai turi savas nuo
mones ir su rašančiaisiais ne 
visuomet sutinka. Bet ir ra
šantis į laikraščius būtų nai
vus, jei galvotų, kad kiekvie
na jo idėja ir mintis yra au
tomatiškai skaitytojų priimta. 
Skaitytojai taipgi būtų nai
vūs. jeigu su rašančiaisiais vi
suomet sutiktų. C a ir iškyla 
visas rašymo reliatyvumas.

Bet ar nebūtų blogiau, jei 
rašantis ir mielas skaitytojas 
visuomet sutiktų? Ar būtų 
prasmės tuomet iš viso ra
šyti?

Rašymo ribotumo problema 
yra didelė. Viena išeitis yra 
plokšti pasisakymai, panašūs į 
propagandos šūkius. Bet tai ir
gi nėra geras rašymas. Propa
gandiniame rašyme egzistuoja 
tik geros ir blogos idėjos, geri 
ir blogi žmonės, geri ir klai
dingi įsitikinimai. Pavyzdžiui, 
vieną partiją remiantis dažnai 
nemato nieko blogo jo minčių 
žiupsnelyje. Jis neranda nie
ko gero ir kitos partijos min
tyse ir jos ginčo pagrinduose. 
Viskas, kas ateina iš priešin
gos pusės, automatiškai yra 

įtartina ir neverta dėmesio. Pa 
našiu būdu kitą partiją ar gru
pę remiantis “žaidžia” tais pa
čiais pagrindais.

Geras rašymas galėtų būti 
labai įdomus. Bet jis yra ne
lengvas. šimtaprocentinis pro
pagandistas yra jo sunkenybė. 
Su savo lengvais "taip” ir “ne” 
jis sumenkina dialogo gyvu
mą. ypač jei randa dar ne ne
maža pasekėjų. Tiesa, yra vi
sai natūralu, kai tam tikras 
sroviškumas yra jaučiamas ra
šančio eilutėse. Net ir geriau
sių norų iššauktuos įvertini
muose ir idėjose pagrindiniai 
lojalumo pasaulėžiūrai ir tem
peramento br uožai dažnai at
sispindi. Tai yra neišvengiama 
ir nevengtina. Dėl to tarp įvai
rių laikraščio bendradarbių 
yra reikalinga tam tikra pu
siausvyra — jie vienas kitą 
lyg "pataiso”.

Bet būtų dar geriau, jei 
kiekvienas rašantysis nebūtų 
šimtaprocentiniai iš anksto iš
sisakęs, nebūtų lyg ir apsinuo
ginęs — jo intelektas, tiesos 
supratimas ir polinkiai neturė
tų būti iš anksto skaitytojų 
lengvai atpažįstami. Jei mūsų 
r ašantieji savo darbą gerai su
pras, jie kartais ras gero ir 
pas priešišką oponentą, išmin
tį “klaidoj”, o absurdą savim 
pasitikinčiųjų pozicijoj.

Didysis laikraštininkas H. 
L. Mencken (1880—1956), aš
triausias Amerikos gyvenimo 
kritikas, nesiliaudavo kritika
vęs amerikiečių silpnybių. Jis 
šiepdavosi iš jų ekonomijos, 
organ zuotos religijos, viduri
nio luomo ir pietiečių. Jis api
būdino amerikiečius, žengian
čius kaip žąsų būrys, jis va
dino juos tarnų mase. Hoove- 
r.s ir Rooseveltas buvo jo ašt
rios plunksnos pajuokti. Men
cken yra ir šiandien gero laik
raštinio rašymo pavyzdys.

Ar- turėtume viską tik peik
ti? Argi jau taip maža gero 
ir berandama mūsų spaudoje? 
Pastaruoju metu pastebimi 
nauji vėjai ir jos puslapiuos. 
Anketomis skaitytojai yra už
klausiami, ką jie norėtų skai
tyti, pastebimas grožinių ver
timų ir mūsų garsesnių rašy
tojų pasirodymas laikraščių 
skiltyse. Tai vis gerieji žings
niai. Rašančiųjų ir laikraščių 
tapatybės išankstinio atpaži
nimo pašalinimas, bet ne jų 
individualybės suniviliavimas, 
galėtų būti nauja pastanga ta 
kryptimi.

Pagaliau, kas čia buvo kal
bėta apie mūsų spaudą ir ra
šančių veidus joje, analogiškai 
tiktų ir kitiems mūsų čionykš- 
tinės veiklos sektoriams ir kul 
tūrinio gajumo apraiškoms, 
rengiant kultūros kongresus, 
šaukiant veiksnių suvažiavi
mus, minint istorines sukaktis, 
vedant kartų ir sambūrių dia
logus bei individualiai anga
žuojantis mokslui, menui, lite
ratūrai, aplamai — kūrybai.

P. Min.
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LIETUVIŠKIEJI RŪPINTOJĖLIAI 
AR VAGNERIO DIEVAI!

Pašnekesys su kompoz. Darium Lap'nsku apie 
Kultūros kongreso muzikinį spektaklį.

Trečiajam Lietuvių kultūros 
kongresui Chicagoj artėjant (lap
kričio 23-26 d.), taipgi jau ne 
už kalnų ir jo baigminis koncer
tas, kuriame išgirsime du naujus 
Dariaus Lapinsko kūrinius: ope
rą “Marą” ir kantatą “Karalių 
Mindaugą”. Koncertui pasiruo
šimo darbymetė šiuo tarpu jau 
pilnai įsisiūbavus: repetuoja so
listai, dainuojantys ir kalbantys 
chorai, projektuojamos dekoraci
jos, siuvami rūbai, perkami bilie
tai... Net ir tokiame bruzdėjime 
kompozitorių Darių Lapinską ga
li matyti visur, visur jis čia diri
guos, režisuoja, daro paskuti
nius sprendimus, visur rieda kaip 
gyvsidabris. Tad ir bet kokiam 
pokalbiui ne taip lengva jį su- 
stąbt yti. Tačiau, kai pasakome, 
kad trukdome tuo pačiu koncer
tiniu reikalu, kompozitorius kvep 
tolia, ir užsimezga pokalbis.

— įdomu, kurios buvo pirmi
nės šaknys bei inspiracija imtis 
Jums operos “Maro” ir kantatos 
“Karalius Mindaugas” rašymo?

— Kuriam laikui prabėgus po 
“Lokio” spektaklių, kai įtempto 
darbo it nemigo naktų paliktos 
žaizdos buvo bepradedančios gy
ti, vėl grįžo pagunda — klausi
mas: kas toliau? Laimingu suta
pimu, po pasirodymo “Lietuviai 
televizijoje”, išsikalbėjome su poe 
tu K. Bradūnu apie jo poemą 
“Marą”. Pakartotinai perskaitęs, 
pamačiau “Maro” sceninio efek
tingumo galimybes. Bet poemos 
tekstas buvo parašytas pasakoji
mo formoje, tad autoriui teko 
prikurti naujų monologų, dialo
gų, personažų ir. dar labiau įkai
tinti draminę įtampą.

— Dar iš praeitųjų metų pri
simenama, kad ankstesnė Jūsų 
vienaveiksmė opera “Lokys” bu
vo parašyta per vieną mėnesį ar 
dar net greičiau. Kiek laiko rei
kėjo “Maro” ir “Karaliaus Min
daugo” muzikai sukurti? Jei vis
kas vėl vyko žaibšku greičiu, tai 
ar toks tempas yra aplamai Ju
si uarbui būdingas, ar tik taip,o 
ne kitaip galite rašyti, ar tą tem
pą apsprendžia kokios kitos pa
šalinės sąlygos?

— “Maro” ir “Karaliaus Min
daugo” muziką sukūriau per maž 
daug du mėnesius: vienas mėne- 
sis kiekvienam dalykui. Taip, 
tol s tempas yra būdingas mano 
kūrybiniam darbui. Aš aplamai 
mėgstu gyvenime tempą, negaiš- 
tamą apsisprendimą; abejonė y- 
ra man svetima, kaip ir žmonės, 
pilni abejojimų. Suprantu, ką sa
kau. Man gali būti čia priekaiš
taujama, kad toks nusiteikimas 
yra visai nemodernus, nes šių

Šiame numery:
• Kultūra ir kovos.
• Lietuviškieji rūp.ntojėliai ar 

Vagnerio dievai?
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• Alg. Kezys, SJ, apie spalvoti ir
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• Lietuvos istorija 1900-1940.
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dienų pasaulis juk yra persunk
tas abejonių. Tačiau aš tikiu, kad 
tik tvirtas apsisprendimas, koks 
jis bebūtų — pozityvus ar nega
tyvus — tesukuria ateitį. Aš ži
nau, kad kompozitorių, kaip ir 
visų kūrėjų, tarpe, yra ir lėtai ir 
greitai rašančių. Tačiau man lė
tieji visuomet buvo ir liks didele 
mįsle. Juk, nežiūrint kiek ilgai iš 
sinešioja kūrėjas veikalo idė
jas pasąmonėje, viena turėtų bū
ti jam aišku, prieš pradedant ra
šyti, ko jis nori.

Ir tada, kai idėjos yra pribren
dusios susiformulavusios, aš ne 
suprantu, kodėl tas užrašymo 
procesas turėtų tęstis labai ilgai, 
jeigu kūrėjas turi šiokią tokią 
techniką ir yra dvasiniai bei fi
ziniai neišsieikvojęs. Aš tokiu bū
du negalėčiau, parašęs dalį veika 
lo, jo atidėti, išvykti atostogų, o 
grįžęs vėl toliau rašyti. Pradėjęs 
veikalą rašyti, aš tik jį tematau, 
tejaučiu — niekas kitas man 
daugiau neegzistuoja, niekas ne
gali nutraukti man to užsidegi
mo, šviežumo, intymumo su juo, 
kol jis bus užbaigtas. Po to tuš
tuma, gražus atsiminimas kažko 
buvusio, bet jau nesamo. Kaž
kas panašaus, kaip grįžimas į 
miestą, į vietovę, kuri pirmą kar
tą paliko neišsakomą įspūdį; an
tra kartą apsilankius ten, įspūdį 
jau galima išsakyti.

— Esate laikomas moderniu 

Darius Lapinskas
Nuotr. V. Noreikos

1 Šių metų lapkričio mėn. 6 d. 
savo turiningo gyvenimo septy
niasdešimt penktąjį lapą užvertė 
didis lietuvis patriotas, žymus vi
suomenininkas, gabus publicis
tas ii taurus žmogus Leonardas 
Šimutis.

Šios gražios sukakties proga pa
bandykime pakeliauti šio ryš
kaus vyro gyvenimo takais, va- j 
landėlei stabtelėkime ties jo nu-1 
veiktų darbų kalnais, kuriais! 
džiaugiasi ir didžiuojasi laisvojo 
pasaulio lietuviai ir pavergtos tė
vynės vaikai.

Vaikystė tėviškėje

Leonardas Šimutis Lietuvos že
melę išvydo 1892 m. lapkričio; 
mėn. 6 d., Šėrikų kaime, Šilalės 
valsč. Tauragės apskr. Pirmuo- i 
sius mokslus pradeda Šilalėje ir: 
vaikystės dienas praleidžia gim-1 
tajame kaime. Vėliau mokslus tę 
šia Kaune ir 1912 m. baigia Mas 
kvoje. Mokslo ragavęs, pažinęs 
Rusuos carų jungą ir gimtojo 
krašto vargus, panoro išeiti iš I 
gimtosios žemės ne vien laimės ! 

i ieškoti, bet pasiruošti gyvenimo 
ateičiai, kad galėtų būti naudin
gas ir savajam kraštui —Lietu
vai.

i

Pirmieji žingsniai Amerikoje

Būdamas pačiame amžiaus gra 
žume 1913 m. Leonardas pasie
kia Amerikos žemės krantus. Nau 
jojo pasaulio sąlygose ryžtingas 
jaunuolis kovoja su gyvenimo 
sunkumais ir drauge pasuka mok 
slo keliais. Jį matome .Šv. Bėdos ( 
kolegijoje, De Paul ir Lojolos u- 
niversitetuose, o vėliau ir Ford- 
hamo universitete, bestudijuo
jantį teisę, anglų kalbą, literatū-

kompozitorium, tačiau savo kū
ryboje (kaip išleistoje Stempužie- 
nės ir Jūsų plokštelėje) nevengia
te paties senoviškiausio lietuvių 
liaudies dainos bruožo. Kaip žiū
rite į šitokį avangardo ir beveik 
proistorės susitikimą Jūsų kūry
boje ir kaip tuos, pasakytume, 
amžių nuotolius suderinate sa
vo muzikoje?

.— Viskas, kas yra nuoširdžiai 
sukurta, nesensta. Tuo aš galė
čiau paaiškinti savo, kaip ir ben
drai daugelio šių laikų kūrėjų do
mėjimąsi gilia senove ir jos me
ne lobynais. K. Bradūno kūryba 
juk irgi yra giliai persunkta lie
tuvių liaudies dainų dvasios: “A- 
žuole, ūžuonėli, o kas tave pa
kirto, žalią viršūnę nuvytino...” 
etc. Mano nuomone, romantinių 
laikų hipokritiškumas, “bombas- 
tas” ir nuoširdumo stoka pastū-
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DIDŽIO PATRIOTO IR ŽYMAUS 
VISUOMENININKO TAKAIS

JURGIS JANŪSAITIS

rą ir žurnalistiką. Apsišarvavęs 
mokslu, Leonardas Šimutis nepa
skęsta kasdieniniuose rūpesčiuose 
ar asmeninių patogumų ieškoji
me, bet išeina į visuomeninio gy 
venimo kelius. Išeina dirbti, ko
voti ir laimėti. Čia jis jungiasi į 
įvairias lietuvių katalikų draugi
jas, moksleivių susivienijimą, or
ganizuoja vyčių kuopas, jauni
mui kursus, chorus, ruošia ir re 
žisuoja vaidinimus ir aktyviai vei 
kia Amerikos liet. Romos katali
kų federacijoje, kur eilę metų bu
vo jos gen. sekretorium ir valdy
bos nariu (nuo 1918 metų iki da 
bar). Nuo 1934 metų pirminin
kauja seniausiai ir didžiausiai A-

Nuotrauka Vytauto MaželioLenktynės

merikos lietuvių katalikų frater- 
nalinei organizacijai — Lietuvių 
R. K. susivienijimui.

Tautos fondui sutelkė 
350,000 dol.

1918 m. Lietuva pasiskelbia ne 
pr-klausoma valstybe. Amerikoje 
(1914 m.) sudaroma Amerikos 
lietuvių tautos taryba, kurion iš 
renkamas ir Leonardas Šimutis. 
Amerikos lietuvių visuotinio sei
mo Chicagoj 1914 m. įsteigtam 
Tautos Fondui dirba kaip sekre
torius ir lėšų telkimo vajaus ve
dėjas. Neįtikėtina, bet tai faktas 
— Leonardas Šimutis keliauja po 
lietuvių kolonijas ir savo karšto
mis, patriotinėmis kalbomis užde 

| ga lietuvių entuziazmą, ir jie gau- 
i Nukeli a j ? psl i

KULTŪRA
Kažkaip jau įpratome, kad 

jei niekas nes.bara, jei nesigin
čija ir venas kito spaudoj ne- 
kulia, tai atrodo, jog ir veik
la sumažėja. Tas pats tenka 
pasakyti, besiruošiant ir Kul
tūros kongresui. Prisimenant 
prieš penketą metų buvusias 
prieš Kultūros kongresą ko
vas, šįmet tenka konstatuoti, 
kad jokių kovų viešumoje ne
matyti, ir įspūdis, kad ir kon
gresas nebėra toks žymus ir 
reikšmingas. Nebėra kovos 
įniršimo ar ugnies, ir iš šalies 
atrodo, kad visa vyks labai 
nuobodžiai ir anemiškai.

Be abejo, tikrai triukšmas 
įaudrina žmones ir šukei a su
sidomėjimą. Taip jau yra vi
sur, ar tai liestų knygą ar po
litiką. Juo daugiau ir juo ne
vienodžiau kalbama, juo labiau 
žmonės tais re kalais domisi. 
Todėl palygint, ramus ruoši- 
mas'n Kul.ūros kongresui ne- 
s kelia, bent viešumoje, nei 

"nios. nei dūmų. Tačiau ne
pasakytume, kad taip labai 
lengvai kongresas organ zuo- 
jasi, ypač paskaįtinės dalys, 
nes įvyksta įvairių ats;sakinė- 
jimų ir iškyla įvairių ambici
ngų ir politinių klausimų. Be 
abejo, gerai, kad visi tie daly
kai nėra kedenami spaudoje, 
tačiau įvairūs programų keiti
mai, referentų ats’sakinėjimai 
laba; apsunkina kongreso ren
gėjų darbą. Neseniai spaudoje 
nuskambėjo, kad esą pastaro
ji LB taryboj sesija buvusi ne
darbinga. kad yra suskilimo 
ir panašiai. Tačiau gal niekad 
niekas taip glaudžiai ir vienin
gai nedirbo, kaip dabar dirba 
buvęs JAV LB CV pirm. J. 
Jasaitis ir dabartinis pirm. Br. 
Nainys. Tai parodo, kad ten, 
kur lab ausia laukiama kovos, 
jos nėra, o tačiau didesnių ai 
mažesnių ambicijų pasitaiko 
pačių kultūrininkų tarpe. Ir tai 
labai kenkia Kultūros kongre
so paruošos darbams, nes vie
nam atsisak us, reikia ieškoti 
ne tik kito paskait’ninko, bet 
dažnai ir koreferento.

Žinoma, kultūros kongresai 
nenulemia mūsų kultūrinio 
vyksmo, tai tėra tik pasidali
nimas laimėjimais, tai tėra tik 
kultūrinio derliaus šventė. To-

Pa/iaptįj
IR KOVOS
dėl, jei toje šventėje mažiau 
ar daugiau susitiks kultūros 
žmonių, tai gali ir neturėti la
ba’ jau lemiamos reikšmės mū
sų kultūriniam gyvenimui. Ta
čiau jei jau kas daroma, jei 
jau kviečiama, jei jau norima 
pasidalinti visais laimėjimais, 
tai reikia, kad visi į tai rimtai, 
su meile ir atsakomybe bent 
pažiūrėtų. Suprantama, yra 
žmonių, kuriems šįmetinis Kul
tūras kongresas nepriimtinas 
ir neįdomus bei neįspūdingas, 
kad nėra jame banketo. Gi ki
tiems jis neįdomus, kad tas, 
o ne tas paskaitininkas. Kaip 
pirmieji, pasakytume, stato ku 
gelį aukščiau kultūros, tai taip 
pat į jų eiles jungiasi ir tie, 
kurie savo asmeninį aspektą 
stato aukščiau, negu visą lie
tuviškos kultūros reikalą. Su
smulkėjimas dažnai trukdo 
didel us darbus atlikti, gi įvai
rūs to susmulkėjimo pasiteisi
nimai didina gandus ir įtarinė
jimus, kas dar labiau sunkina 
kokio kongreso rengimą ir 
menkina jo akademiškumą.

Nereikia manyti, kad čia ra
šome. norėdami išprovokuoti 
kokią nors viešą kovą. Vis dėl
to norime pastebėti, kad jei 
taip ilgai Kultūros kongreso 
programa nėra paskelbta, tai 
reiškia, kad ją suorganizuoti 
nėra lengva. Tačiau iš antros 
pusės, šiuo kongresu reikia 
džiaugtis, nes jame ryškiau, 
negu bet kada, pasireikš mūsų 
kūrybinė jėga, kuri yra tikra
sis ir svarbiausias mūsų kul
tūros akstinas. Jo metu bus 
pastatyti du komp. Dariaus 
Lapinsko kūriniai ir įvyks ne
eilinis literatūros vakaras, ku
riame bus atstovaujamos visos 
mūsų išeivijos literatūrinės 
kartos. Tokie kultūriniai įvy
kiai ryškina jau ir patį Kul
tūros kongresą, nes tokie me
niniai pasireiškimai garantuo
ja ilgesnį ar trumpesnį kūry
binį išlikimą, ne vien paikiną, 
tegu ir ryškų, Kongreso blyks
telėjimą. O tai turint galvoje, 
tiems, kurie bando viską suor
ganizuoti ir suderinti, nebėra 
taip gaila laiko, darbo ir lėšų.

Kultūros kongresui pasiruo
šimas vyksta, kongresas bus 
Padėkos dienos savaitgalyje, 
tačiau dėl jo pasisekimo turi 
jausti atsakomybės visi, nes 
nuo kultūrinės pareigos nesa
me laisvas nė vienas. Kongre
sas rengiamas kultūriniam gy- 
vyb’ngumui kelti, į jį turime 
jungtis visi, o ne, pasikėlus iš 
miego, sakyti, kad anie nemo
kėjo to ar kito tinkamai pa
daryti. Tie ir anie esame mes 
visi, nes mes visi esame atsa
kingi už mūsų kultūros laimė
jimus ir nesėkmes. Kultūros 
kongresas nėra tarpusavio ko
va, bet kova su tamsa, kova 
prieš pačių mūsų kultūrinį su
stingimą. Ir jei kongresas ma
žiau pavyks, tai jau nebus ren
gėjų, bet visų, ne tik asmeniš
kumą pirmoj vietoj statančių, 
bet ir nuošaliai besilaikančiųjų 
kaltė.

P. Svilins
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KALBA KULTŪROS KONGRESO 
LITERATŪROS VAKARO DALYVIAI

Antanas Gustaitis, Bernardas Brazdžionis, 
Birutė Pūkelevičiūtė, Vitalija Bogutaitė, 
Algirdas Landsbergis, Kazys Ve eika ir 

Aloyzas Baronas

Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenių lapkričio 23 — 26 d. 
Chicagoje organizuojamo Tre
čiojo lietuvių kultūros kongre
so rėmuose rengiamas literatū
ros vakaras mūsuose yra tikrai 
išskirtinės apimties ir polėkio. 
Vakaras įvyks Jaunimo centre 
lapkričio 24 d. (penktadienį) 7 
vai. 30 min. vak. Jame dalyvaus 
ir savo kūrybą skaitys įvairių 
mūsų raštijos kartų atstovai, 
jame bus pagerbti ir laisvajame 
pasauly pokario metais mirę 
lietuvių literatūros klasikai, o 
taipgi įteikta pati svarbioji Lie
tuvių rašytojų draugijos premi
ja už 1966 metų geriausiąją lie
tuvišką knygą.

Norėdami, kad literatūros bi
čiuliai jau iš anksto arčiau su
sigyventų su ano vakaro nuo
taikomis, lyg ir jaustųsi patys 
pasikalbėję ir šilčiau asmeniškai 
susipažinę su jame dalyvaujan
čiais rašytojais bei aktoria s, pa
teikiame čia jų atsakymus į re
dakcijos proginius užklausimus. 
Tikime, kad po šio pokalbio, 
kiekvienam atėjimas į šį litera
tūros vakarą bus ne vien tik 
tautinė pareiga, bet ir mielas 
pasimatymas su artimais savo 
bičiuliais — rašytojais. Be Vin
co Krėvės ir Igno Šeiniaus va
kare rečituojamos kūrybos, jo 
oficialioje dalyje ir programoje 
dalyvaus šie mūsų rašytojai ir 
aktoriai: Antanas Gustaitis, 
Bernardas Brazdžionis Birutė 
Pūkelevičiūtė, Vitalija Bogutai
tė, Algirdas Landsbergis. Ka
zys Veselka, Aloyzas Baronas, 
kuriuos čia dabar ir užkalbina
me.

Antanas
Gustaitis

— Gerbiamas 1966 metų ge
riausios lietuviškos knygos au

torius, laurais apkaišyto “Juo
dojo varno” kūrėjas, be abejo, 
esate šių dienų mūsų gyvenimo 
’ietuviškasis Gogolis, mūsų In
dividą Uų ir bendruomeninių 
“mirusių sielų” ne tiek supir
kinėtojas, kiek atgaivintojas, 
sakykit, kaip gimsta ir kaip ru
tuliojasi visa Jūsų satyrinių ei
lėraščių anatomija: už ko pir
minis dėmesys užkliūva — už 
grynai juokingosios ar už tra
giškai linksmos mūsų gyvenimo 
pusės, ir kaip paskui visa tai 
sulydoma tobulo eilėraščio ka
tile, kaip greitai eilėraštis para
šomas, kaip jis gludinamas, tai
somas ir koks būna jausmas, 
jį galutinai pabaigus?

— Mielas Bičiuli, Jūsų klau
simas reikalauja nusakyti kone 
visą mano dvasios virškinimo 
procesą ligi gatavo produkto 
imtinai. O iš tikrųjų, aš tuo 
vyksmu iki šiol visai nesidomė
jau, kaip visiškai nesirūpiname, i 
kas ten vyksta skilvyje, su 
draugais išlenkus šampano tau
rę. Bet yra kolegų, kurie tai su
geba labai tiksliai ir chronologi
ne eile išdėstyti. Pavyzdžiu’, ra
šytoją lygiai dvyliktą valandą 
nakties arfos skambinimu paža
dina iš miego mėnulio spindulių 
toga aps'siautęs poezijos mūzos 
vaiduoklis. Žmonai svajingai 
knarkiant, jis poetą atsargiai 
prikelia iš lovos ir vienmarškinį 
nusiveda į spec'aliai kūrybai 
įrengtą kambarį, kur ant rašo
mojo stalo tarp vynuogių kekių 
guli tos mistiškos deivės jau : 
gatavai pakloti būsimoio veika- i 
lo griaučiai. Dabar, mūzai pūs- į 
telėjus karštu kvapu pro atla
pą p’žamą t’esiai į širdį, kūrė
ją apima nepaprastas š’šas: tar
si Maratono bėgikas pasišokinė
dama laksto popieriumi jo auk
sinė plunksna, skraido į lubas 
išminties primarg nti lapai, rai
čiojasi grindimis štuštinti raša
lo buteliukai, kuriais ža'džia li-

Rašytojas Antanas Gustaitis (kairėje), kuriam paskirta mūsuose reikšmingiausioj1 Lietuvių rašytojų 
draugijos prem ją už satyrinių eilėraščių rinkinį “Ir atskrido juodas varnas’”, jury komis jos pripažinta 
geriausiąją 1966 metų knyga. Premija Antanui Gustaičiui bus įteikta Kultūros kongreso literatūros va
kare lapkričio -4 d. (penktadienį) 7:30 vai. vak. Jaunimo centre, Chicagoje. Poetas Bernardas Brazdžionis 
(dešinėje), vienas ddižiausių dabarties mūsų poetų, atskrenda Kultūros kongresan Ch'cagon iš Los Ange
les Kongreso literatūros vakare jis skaitys rinktinę ir naujausią savo poeziją Nuotr. Vytauto Maželio

—

AR TIKĖJIMO TIESOS GALI KEISTIS?

Kultūros kongreso akcentai
Dr. Juozo Girniaus paskaita “Mūsų kultūrinės sėkmės ir 

nesėkmės” lapkričio 25 d. (šeštadienį) 10 vai. ryto Jaunimo 
centro didžiojoj salėj, Chicagoje.

Pamaldos Jaunimo centro didžiojoj salėj lapkričio 26 d. 
(sekmadienį) 9 vai. 30 min. ryte.

Dr. Jono Jakšto paskaita “Lietuvių išeivija 100 metų lai
kotarpyje” lapkričio 26 d. (sekmadienį) 10 vai. 30 min. ryte 
Jaunimo centro didžiojoj salėj.

Leonardo Dambriūno paskaita “Išvados ir mintys Trečiąjį 
lietinių kultūros kongresą baigiant”, sekmadienio popiečiu Jau
nimo centre.

Literatūros vakaras ir premijos rašytojui Antanui Gustai
čiui įteikimas už geriausiąją 1966 metų knygą lapkričio 24 d. 
f penktadienį) 7 vai. 30 min. vaa. Jaunimo centro didž. salėje.

Operos “Maro” ir kantatos “Karalius Mindaugas" muziki
niai pastatymai 'lapkričio 25 d. (šeštadienį) 8 vai. vak. ir lap
kričio 26 d. (sekmadienį) 3 vai. 30 min. popiet Marijos aukštes
niosios mokyklos auditorijoj.

Meno ir spaudos parodos atidarymas lapkričio 23 d. (ket
virtadienį) 6 vai. vak. Jaunimo centre.

Smulkesnę Kultūros kongreso programą pasekite spaudoj.

kiminis juodas katinas. Na, o 
pirmiesiems gaidžiams pragydus 
ir mėnuliui užslinkus už greti
mo namo kamino, mūza ištirps
ta mėlynuos tabako dūmuos 
o ant stalo lieka nemirtingas 
kūrinys, gi ant galvos — laurų 

vainiko aureolė...
Labai gaila, kad aš šitos pa

laimą teikiančios ir kūrybą pa
lengvinančios vaiduoklinės mū
zos patsai nesu regėjęs. Mano 
dėmesį ir norą ką nors savo tau
tiečiams pasakyti visada paža
dina labai paprasti žemiški da
lykai. Pavyzdž'ui, trankiai pa
graudenančio kalbėtojo panosė
je virpantis ilgas šerys ir su jo 
pamokomais žodžiais periodiš
kais gūsiais atskrendantis deg
tinės kvapas. Jaunos o® genera
cijos atstovo platus nusižiovav - 
mas, stovint garbės sargyboje Į 
prie seno, nusipeln'usio kultūri
ninko karsto. Labai ištikimos ir 
doros ponios vienos akies gun
dantis sužėrėjimas. visiškai ne
siderinantis su antros os akies 
šventu rimtumu. Iš puošnios 
tremtinio rez’dencijos rūmų pro 
langą iškišta nuoga koja. O be
ne daugiausia įkvėpimo man su
teikė v:eno mūsų didmiesč:o 
valkatų kvartale atrastas, sker
sai šaligatvį miegantis, šluot- 
barzde apžėlęs, mano jaunystės 
d enų griežtasis mokytojas ka
daise grasinęs man sumažinti |

Bernardas Brazdžionis
DVI MINIATIŪROS

SUGRJŽę KREGŽDĖS

Sugrįžę pirmos kregždės
Melsvam dugne pavasario dangaus 
Paraše daug, parašė daug — 
Linksmai dainuojančiais sparnais 
Parašė daug dainų.

Ir stebuklingą raštą
Aš visą vasarą skaitau
Ir jų sanskritui ieškau žodžių, — 
Senoj lietuviškoj kalboj 
Sanskritui sintaksės sparnų.

GYVYBĖS PULSAS

Bėga tėviškės žemėje metai 
Su pavasario šalta sula. 
Siaučia rudenio skaudūs verpetai 
Ir žiemos pagela, pagela...

O randu stebuklingą jos taką
Milijonuose žemės takų —
Mano tėviškės žemės
Naktyse nesuteinęs
Žemės kraujas krauju mano teka — 
Aš jo pulso gyvybę tikiu!

elgesio pažymį už rūkymą.
Kiek šie dalykai yra paguo- 

dž ančiai komiški ir kiek jie gąs- 
d nančiai tragiški, sunku būtų 
preciziškai atskirti. Žinoma, vi
sa tai iš karto atrodo tiktai 
daugiau ar mažiau juokingos

j mūsų visuomenin:o ar privataus
1 gyvenimo begalinės mažybės.
1 Betgi baltoje sienoje jų sukelti 
besiraitantieji ir besikandžiojan- 
tieji šešėliai gali prieš mūsų 
akis išaugti begalinėmis grės

li, nkii, u i Z psl i

Žymieji mūsų literatūros klasikai, pokario metais m rę laisvajame pasauly: V’ncas Krėvė (kairėje) ir Ig
nas Šeinius (dešinėje) Kultūros kongreso literatūros’ vakare Vinco Krėvės kūrybą skaitys aktorė Birutė 
Pūkelelevičiūtė, o Igno Šeiniaus — aktorius Kazys Veselka.

Atsakyti, ar tikėjimas gali 
keistis, turime skirti tikėjimą 
objektyv nėj srity ir tikėjimą 
subjektyvinėj srity.

Tikėjimas objektyvinėj sri
ty suprantamas tikėjimas, 
žvelgiant į jį iš Dievo pusės.

Tikėjimas savo esmėje api
ma amžinąsias t esąs. Jos ne- 
sąiygojamos nei laiko, nei erd
vės kaita. Dievas visada lie
kasi toks pats Dievas, nepai
sant, kaip kas jį besuprastų 
ir tikėtų. Dievo grynumas, jo 
amžnumas, jo kaip grynojo 
akto kūrybingumas yra visa
dos toks pats. Jo esmė, jo pri
gimtis, jo Asmenų tarpusavio 
santykis liekasi visados pasto
vus. Mūsų patirtimi suvokta 
visatos kaita Dievo pastovu
mo nel:eč:a. Tai yra žvilgsnis 
į Dievą esantį savyje (iš vi
daus).

Dievas būdamas savyje ne- 
sikeič’ant's. kuria pasaulį už 
savęs, kur s nuolatos vystosi 
' keič'asi. Dievo kūryb’ngumo 
aktas nėra pasibaigęs. Pasau
lis kuriamas dabar ir bus ku
riamas per amž:us. Pasaulio 
kūrimas . iš Dievo pusės yra 
nuolat nėję dabartyje. Jame 
nėra nei praeities, nei dabar
ties. Dievui visoks procesas 
yra dabar. Taip pat ir žmo
gaus sukūrimas ir jo atpirki
mas Dievuje yra dabar. Atpir
kto malonė iš Dievo yra nuo
latinėje dabartyje. Tai galėtu
me išreikšti, kaip nuolatinę 
Dievo pasiūlą žmogui naudot:s.

Tačiau tiek tvarinių taps
mas. tiek pas ūlytos atp’rkimo 
ma'onės paskiriems žmonijos 
individams pritaikymas vyks
ta laiko tėkmėje (ne amžiny
bėje). Atpirkimo malonės su- 
individuarnimas nevyksta au
tomatiškai. o priklauso nuo in
dividualaus žmogaus kultūri
nės būsenos ir jo dispozicijos. 
Vienas tais atpirkimo vaisiais 
naudojasi, o kitas ne. Vienas 
pagal jo dispozicijos įvairumą 
gauna tų malonių didesnį 
laipsnį, kitas mažiau. Tas įvai
rumas vyksta ne dėl to, kad 
Dievo prov dencinis veikimas 
ir atpirkimo pasiūla keistųsi, 
bet dėl to, kad laiko tėkmėje 
egzistuojantis žmogus nevie
nodas ir savo dispozicijoj įvai- 
ruojant s. Š:s žvilgsnis į tikėji
mo tiesas iš Dievo pusės yra 
žvi’gsnis į tikėjimo tiesas on
tologiniu būdu arba būties sa
vyje esimo būdu.

Visai kitoje s:tuac:joj atsi
duriam, kai kalbame apie ti
kėjimo tiesas ne ontologiniu, 
bet teologiniu požiūriu.

Teologija, kaip žinome, yra 
apreikštų tikėjimo tiesų inter
pretacijos mokslas. Tikėjimo 
tiesas interpretuoti — reiškia 
dvasinius dalykus išreikšti gy
venamo laikotarpio kultūrinė
mis sąvokomis. Iš kultūros is
torijos matome, kad tiek 
mokslinės, tiek filosofinės są
vokos keičiasi. Todėl ir teolo
gai stengiasi savyje pastovias 
apreikštas tiesas įvilkti į savo 
laiko mokslines sąvokas, kad 
tuo galėtų būti, taip sakant, 
moderniški ir aktualūs. Kei
čiantis kultūrinėms sąlygoms, 
keičiasi mokslinės sąvokos ir

tuo pačiu iškyla reikalas keis
ti ir teologines apreikštų tiesų 
interpretacijas. Kai mokslinis 
pasaulėvaizdis buvo geocentri
nis ir kai astronomai manė, 
kad erdvė susideda iš paskirų, 
viena virš kitos esančių sferų, 
tai teologai aiškino, kad Die
vas gyvena aukščiausioje sfe
roje, o pragaras žemiausioje 
(po žeme) sferoje. Suvokus, 
kad visa visata yra ne kas ki
ta, kaip erdvinis medžiagos iš
siplėtimas. ir tiek viršus, tiek 
apačia neturi esminio skirtu
mo, nes visur gali būti viršus 
ir visur apačia, pagal tai, kur 
pasirinksime išeities tašką, te
ko ir teologams persiorientuo
ti. Nei Dievo, nei dangaus, nei 
pragaro vietos negalime nuro
dyti, nes dvasinė būtis neturi 
nieko bendra su medžiaginiu 
erdvės išplitimu. Dvasinė di
mensija yra esmiškai skirtin
ga nuo medžiaginės dimensi
jos, ir dėl to yrą netikslu nu
rodyti dvasinės būties vietą 
esant tam tikroje medžiaginė
je vietoje.

Panašiai tikėjimo tiesų iš
raiška kinta, keičiahtis filoso
fijos ir gamtos mokslų sąvo
koms. Kad Dievas sutvėrė pa
saulį, tai yra tikėjimo tiesa. 
Bet ar pasaulis yra sutvertas 
ir išvystytas per savaitę laiko, 
tai yra teologijos interpretaci
jos reikalas. Keičiantis gam
tos mokslams, keičiasi kartu 
ir teologų interpretacinis moks 
las apie pasaulio išsivystymą.

Patristinio ir viduramžių lai
kotarpio teologai perėmė iš 
antikinės filosofijos substanci
jas sąvoką ir ją pritaikė teolo
ginėms tiesoms išreikšti. Su
skaldžius atomą, pastovios 
substancijos sąvoka nustojo 
savo reikšmės. Dėl to atsira
do reikalo ir tikėjimo tiesas 
interpretuoti, remiantis ne 
substancijos, bet egzistencijos 
sąvoka, ar kuria kita tinka
mesne, pakeičiančia substan
ciją.

Taigi į pradžioje iškeltą 
klausimą, ar tikėjimo tiesos 
gali keistis, duodame atsaky
mą: tikėjimo tiesos savyje ne- 
s’keičia, bet jų išraiška ir pri
taikymas gali keistis ir iš tik
rųjų ke’čiasi. K'tais žodžiais 
tariant, tikėjmo tiesos ontolo
giniu požiūriu nesikeičia, bet 
jų išraiška — teologinė inter
pretacija keičiasi.

P. C.

Šiame numery:
• Pokalbis su Kultūros kongreso 

literatūros inkaro dalyviais.
• Ar tikėjimo tiesos gali keistis?
• Bernardo Brazdžionio eilėraš

čiai.
• Latvijos nepriklausomybės 

šventė ir latvių leidžiamas žur
nalas.

• Iš latvių poezijos.
• Vysk. P. P. Būčio atsiminimų 

antrasis tomas.
• įžengiant Į Gliaudos “Ikaro so

natą” anglų kalba.
• Kultūrinė kronika.
• Nauji leidiniai.
• Akademinės prošvaistės
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SVEIKINAME TREČIĄJĮ LIETUVIŲ KULTŪROS KONGRESĄ

KŪRYBA IR KULTŪRINIAI LOBIAI 
RAMIOJE NUOŠALĖJE

Dail. Kazio Varnelio aplinkoje pasižvalgius
KAZYS BRADŪNAS

v • T i'**'

TARPKONGRESINIS PENKMETIS IR DABARTIS

Nemaža dalis mūsų dailinin
kų savo profesijoje yra didžiai 
ir užgirtinai aktyvūs parodų 
įvairiose kolonijose organizavi
mo ir spaudoje nuolatinio rody
mosi prasme. Nuo viso to labai 
toli atšokęs yra Kazys Varnelis. 
Tik tas jo atšokimas nesupras- 
tinas taip, lyg dailininkas būtų 
išsijungęs iš mūsų lietuviškosios 
bendruomenės, lyg jam visai ne
rūpėtų mūsų kultūrin’o gyveni
mo slinktis. Anaiptol! K. Var
nelis Chicagoje matomas kiek
vienos reikšmingesnės parodos 
atidaryme, koncerte, vaidinime, 
paskaitoje ar š aip būdingesnė
je kultūrinėje tos ar kitos rū
šies vakaronėje, popietėje. Tik 
tokiomis progomis jo nepama
tysi kur nors pirmose publikos 
eilėse, o vis kur nors nuošaliau, 
tyl:au ir kukliau.

Tėvas dlevd.lrbis, o sūnus 
avangardistas

§ia proga prisimena čia man 
ir dar vienas dalykas: mūsų 
kultūriniame gyvenime neretose 
šeimose iš kartos į kartą tie
siog, sakyčiau, paveldėjimo ke
liu pereinąs kūrybinis užsianga
žavimas. Ypač tai ryšku mūsų 
muzikos istorijos kelyje, kai 
pamatai, kad daugumos mūsų 
kompozitorių tėvai buvo vargo
nininkai. Dailėje tokių pavyz
džių mažiau, tačfau taipgi yra. 
Kazio Varneho atvejis čia yra 
vienas iš išskirtinai įdomiausių. 
Dailininko tėvas, taipgi Kazi
mieras, buvo žemaitis dievdir- 
bis, buvo vienas iš tų mūsų 
liaudies skulptorių, kurie lyg 
paskutiniai anos liaudinės skulp 
tūros m''"h!kanai šimtametę 
trad'ciįą pratęsė iki modernių
jų la kų. Kazio Varnelio tėvas 
mirė 1947 metais. Tėvas Varne
lis, kaip dievdirbis, figūruoja ir 
Lietuvių Enciklopedijoj, o jo, 
bedrožiančio “dievuką”, nuotrau 
ka puošia ir Lietuvoje neseniai 
išleistą "Lietuvių liaudies me
no” (skulptūros) II to. 214 psl. 
Taigi, tėvas giliausiomis savo 
kūrybos šaknimis įaugęs į seną
ją mūsų liaudies skulptūrą, o 
sūnus, kaip Lietuvių Einciklo- 
pedija sako:: “vienas pirmųjų
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• Tarpkongresinis penkmetis ir 

dabartis.
• Kūryba ir kultūriniai lobiai ra

mioje nuošalėje.
• Tikėjimas ir kūrybinė pastanga 

dar neišblėso.
• Lietuvos istorija lenkiškai.
• K. Balmonto eilėraštis.
• 10-sis pasaulinis kalbininkų 

kongresas.
• Pataisytas ir “pagerintas” 

Aistis.
• Nauji leidiniai.
• Kultūrinė kronika.
• Moterų gyvenimas. 

lietuvių dailininkų domėjosi | 
abstraktine tapyba, 1949 m. 
pradėjęs kurti abstraktinėje 
dvasioje. Jo kūryboje galima 
paminėti geometrinių abstrak
cijų bandymus, tačiau kituose 
darbuose atsispindi kubistinės, 
kartais net biomorfinės ten
dencijos. Paskutiniais metais su
sidomėjo ir atsidėjęs studijuoja 
skulptūrą. Varnelio skulptūra, 
nors moderni, turi daug deko
ratyvinių elementų, kai kur 
gaudama pradžią lietuvių liau
dies motyvuose”. Taigi sūnaus 
avangardas savo gelmėse vis 
tiek susisiekia su tėvo š'mtme- 
tine tradicija. Ir šitas sūnaus 
ir tėvo modernizmo ir liaudinės 
tradicijos nenutrauktas santy
kis šiuo atveju yra tikrai pa
brėžtinai įdomus.

Pirminių struktūrų srovėje
Galėtume šioje vietoje sumi

nėti mokyklų vardus, kuriose 
Lietuvoje ir Vakarų Europoje 
K. Varnelis studijavo meną, ga
lėtume išvardinti visą eilę lie
tuvių ir amerikiečių bažnyčių, 
kurias šiame krašte K. Varne
lis pokario metais dekoravo ar

Dail. Kazys Varnelis

ba sukūrė joms įspūdingus vit
ražus, reikėtų nepamiršti ir vir
tinės lietuvių ir amerikiečių 
bendrinių parodų bei galerijų, 
kuriose buvo matomi ir Kaz o 
Varnelio darbai. Bet užteks pa
sakyti, o tai labiausiai džiugi
na, kad ir šiuo metu daginin
kas ir skulptorius (š. m. vasario 
25 d. sulaukęs 50 metų) yra pa
čiame savo kūrybos įsisiūbavi
me, vis nesustojęs vietoje, vis 
meno raidos pirmgaliuose, ką 
liudija ir šiame numeryje jo 
pastarųjų darbų nuotraukos. 
Šiuolaikinei jo skulptūrai ir ta
pybai yra būdingas konstrukty
vios ir grynosios formos tiesiog 
sidabrinis skambėjimas, kur 
elementarūs erdvės ir objekto į 
elementai pačioje moderniausio- ! 
je. taip vadinamų, “pirminių 
struktūrų” meno kryptyje pa
siekia kone klasikinio aiškumo.

2,600 tomų lituanistikos
Tačiau Kazio Varnelio kultū

rinis interesas nesiriboja vien

tik grynąja daile. Ž'noma, pir
moje eilėje jis yra tik dailinin
kas, tačiau aklinai neužsidaręs 
tik savo pašaukimo ir savo spe
cialybės ribose. Jam rūpi dauge- Į 
lis mūsų kultūrinio gyvenimo 
sričių, į ne vieną iš jų jis yra 
nukreipęs savo kantrų ir meto
diškai užsispyrusį žemaičio dė
mesį. Tebūna čia viena kita to
kia sritis suminėta.

Užtenka tik užsukti į erdvų 
Gabrielės ir Kazio Varnelių bu
tą artimoje Chicagos šiaurėje, 
kad pasijustum atsidūręs ne 
vien tik meno galerijoje, bet ir 
kone unikumin:ų tomų bibliote
koje, kartografijos muziejuje ir 
čurlioniados šaltinyje įvairiau
siomis pasaulio kalbomis.

Eini čia iš kambario į kam
barį ir negali atsistebėti vieno- i 
je vietoje sukauptu Lietuvą ir 
lietuvius liečančiu kultūriniu 
lobiu. Sakysim, Gabrielės ir Ka
zio Varnelių bibliotekoje rasi 
per 3,000 išskirtmai vertingų 
tomų, iš kurių 2.000 tomų yra 
lituanistika. Vien tik čiurlion a- 
dos rinkinys č a sudaro 50 po
zicijų įvairiomis pasaulio kalbo- 
m s: anglų, rusų, vokiečių, ita
lų, portugalų, prancūzų, lenkų 
ir lietuvių.

Praėjusių amžių leidinių
originalai

i 
Beve'k savo akimis netikėda

mas, sklaidai čia rankomis to
kius originalus, kaip: Joanes 
Blaeu rytinės Europos atlasas, 
išleistas 1659 m. ispanų kalba, 
rankomis koloruotas, kur yra 
bent du Lietuvos žemėlap ai su 
aprašymais, vienas iš jų pažy
mėtas "Magni Ducatus Litua- 
nia”. Čia pat ir "Lietuvos sta
tuto” penktoji laida, spausdin
ta Vilniaus akademijos jėzuitų 
spaustuvėje 1744 m.; Sebastian 
Muenster “Cosmographia Uni
versalia” 1544 m., dalis veikalo 
su pilnu tekstu apie Lietuvą ir 
Lenkiją; Schloesser Ludowig 
“Geschichte von Litauen” 1785 
m., vienas iš svarbiausių Lietu
vos istorijos veikalų po Koje
lavičiaus; Mykolo Lietuvio “Lie
tuvos - Lenkijos aprašymas’” 
išleistas Leidene (Olandijoj)

Kazys Varnelis Skulptūra be pavadinimo

1627 m.; K. Simonavičiaus “Ar- j 
tis Magnae Artileriae” 1650 m. 
Leidene; “Pasaulio istorija” ita- . 
lų kalba, 7 tom. 1738, kur ra
šoma apie Lietuvą ir Lenkiją.

Kartografijos !obis

Varnelių nuosavybė yra ir 
vienas iš pačių didžiausių pa
saulyje kartografijos rinkinių, 
lieč ančių istorinę Lietuvą. Vi
sa ši kartografja čia sutelkta 
atskiroje patalpoje, kurion įė
jęs, tiesiog paskęsti retenybė
se. Čia ir M. Radvilos Lietuvos 
žemėlapis su atskiru Dniepro j 
baseinu 1613 m., ir Lietuvos jė
zuito tėvo Nepreckio 1749 m. 
žemėlapis “Magni Ducatus Li- 
tuaniae”, ir kiti 16, 17 ir 18 : 
amž. Lietuvos žemėlapiai, kur u 
autoriai yra: Dankert, Kaezius, 
Homann, Lotter, Ptolomėjus, ! 'Nukelia i 4 psl i

Mercator, Sanson d’Abeviile, 
Coronelli, Fred liek de Witt, 
VVeigel, Zatta, Ro/lly ir kit.

Senųjų graviūrų grožis
Akį patrauk a ir graviūriniai 

seni miestų vaizdai. Čia ii Brau 
no - Hogenbergo 1574 m. Vil
nius ir Gardinas ir Norblino, 
Peter de Jode, Ozemblowskio ir 
k tų raižiniai Lietuvos praeities 
temomis. Labai puikus Dahlber- 
go raižinių komplektas, vaizduo
jąs Lietuvos karą su švedais 17 
amž. Gretimai matyti ir Lietu
vos bei Lenkijos valdovų port
retai, raižyti varyje, taip pat ir 
Lietuvos didikų (Radvilų, Sa
piegų ir kt.) veidai.

Ir visi šie knygų tomai, ir 
visa ši kartografija, grafika ir 
kt. yra tikrieji originalai, ne

Dvidešimtojo amžiaus antro
joj pusėj penkeri metai kultū
rinio gyvenimo raidoje yra la
bai didelis laikotarpis. Didelis 
ne dėl to, kad moderniaisiais 
laikais pats laikas būtų kuria 
nors prasme pailgėjęs. Atvirkš 
čiai, vaizdingai kalbant, laikas 
yra kaip tik kone sutrumpėjęs, 
kai šiandien visose žmogiško
sios veiklos srityse mes taip 
ža.biškai esame pagriebiami 
verpetuojančio ir raketomis 
priekin beskrendančio gyveni
mo, kad ir to la ko visur mums 
vis trūksta.

Tačiau mūsieji dabarties me
tai yra dideli ne kokiu savo 
pailgėjimu ar sutrumpėjimu, 
o įvykių ir atliktų darbų juo
se gausumu. Visa žmonijos is- 
.or Ja, XX amžiui artėjant į 
pabaigą, žaižaruoja tokiu nau
jų atidengimų, o drauge ir 
naujų kultūrinių laimėjimų 
tempu, kad žmogaus kūrybi
nių pastangų estafetė šian
dien per penkmetį nunešama 
toliau, negu per ištisus pen
kiasdešimtmečius ar net šimt
mečius praeityje. Sitai turint 
galvoj, ir mūsų, laisvojo pa
saulio lietuvių, kultūrinio gy
venimo laikotarpis tarp 1962 
metais įvykusio Antrojo kul
tu ros kongreso ir šį savaitga
lį Chicagoje vykstančio Trečio
jo kultūros kongreso turėtų 
būti didelis. Ar iš tikrųjų jis 
toks buvo?

Manau, kad reikalas būtų 
pertemptas, jei čia imtume gie
doti liaupses, sakydami, kad 
laisvojo pasaulio lietuviai kul
tūrininkai per pastarąjį penk
metį atliko atžmogiškus dar
bus. Tač:au taipgi būtų toli 
nuo teisybės, jei kalbėtume, 
kad nieko reikšmingesnio ne
padaryta. Šiaip ar taip, mes 
buvome svetur lietuviška kul
tūrinė bendruomenė, dar pa
kankamai gyva, dar pakanka
mai kūrybinga, kiek įmanoma 
Tokiose sąlygose. O kokio aki
vaizdesnio smuktelėjimo že
myn šiame tarpkongresiniame 
penkmetyje vargu ar berastu
me.

Vis dar, ka;p įprasta, tebu
vo leidž amos mūsų rašytojų 
grožinės literatūros knygos, 
kai kurios vertimuose patrauk- 
damos net amerikiečių kritikų 
dėmesį. Net ir knygos tira
žas nesumažėjo, o atvirkščiai, 
visos eilės knygų tiražai buvo 
ligi paskutinio išparduoti. 
Dž;ugu dar ir dėl to, kad šiuo 
penkmečiu čionykštėn mūsų li- 
teratūron atėjo bent keletas 
naujų vardų iš jaunosios kar
tos tarpo, iš karto užsireko
menduodami stipriu ir savitu 
braižu. Buvo jaučiamas ir li
teratūros vakarų tradicijos pa
gyvėjimas. Daugiau ar mažiau 
rašytojų nepamiršo ir periodi
nė ųiūsų spauda, nepamiršo sa
vo talka ir rašytojai savos:os 
spaudos. Tačiau stigo leidinių, 
kurie akademiniame lygyje 
nagrinėtų jau nemažą, per dvi

dešimt metų perkopusią lais
vojo pasaulio lietuvių grožinę 
literatūrą, žodžiu, mums trū
ko ir trūksta knygų apie pa
čias knygas. Reikia tikėtis, 
kad ateities metuose į šitai 
bus atkreiptas ypatingas ra
šančiųjų, leidyklų ir piniginių 
fondų dėmesys.

Muzikiniame gyvenime pas
kutinis penkmetis drąsiai gali- 
nėjosi su ankstesniaisiais. Pra
dedant operomis ir baigiant 
solistais bei instrumentalistais, 
gerų koncertų buvo. Chorai, 
jeigu vienui' kitur kiek ir pri
geso, tai šen bei ten ir visai 
naujai įsižiebė. Ką aplamai 
naujo mūsų kompozitoriai su
kūrė, būtų gana sunku tiksliai 
pasakyti, tačiau neabejojame, 
kad jų stalčiuose guli nemaži 
muzikiniai lobiai. Visuomeni
nių organizacijų ir privačių 
mecenatų dėmesys ateityje čia 
turėtų krypti į mūsų kompo
zitorių rinktinių veikalų išlei
dimą.

Tikra pastarojo mūsų muzi
kinio penkmečio naujiena yra 
sužibėjimas jaunosios kartos 
kompozitoriaus Dariaus La
pinsko. Jo kūryba, jo muziki
nė veikla ir jo dinamiška as
menybė turi bendruomeninės 
magnetinės traukos ne tik čia 
augančiam mūsų jaunimui, bet 
ir visai mūsų visuomenės mu
zikinei kultūrai, sukančiai laik
rodį pirmyn.

Dailės penkmetis buvo tie
siog kupinas parodomis ne tik 
Chicagoje, bet ir nuošalesnėse 
kolonijose. Net ir kontinenti
niai nuotoliai dailininkams ne
buvo kliūtys vienur ar kitur su 
rengti savo parodas. Reiškima
sis ne vien tik savo lietuviš
kosios bendruomenės rėmuose, 
bet ir pripažin'mo ir dėmesio 
laimėjimas svetimose galerijo
se buvo kūrybingesniems mū
sų dailininkams šiuo laikotar
piu gana būdingas. Ir jaunųjų 
talentų prieauglis dailėje bu
vo kur kas gausesnis, negu ki
tuos kultūriniuos sektoriuos.

Gaila tik, kad penkmeti; 
šiame Kultūros kongrese ne
užbaigtas mūsų dailininkų nau 
jausiu darbų paroda, tenkinan
tis tik metų metais Čiurlionio 
galerijoj sukauptu (daugeliui 
ne kartą matytu) mūsų daili
ninkų darbų pakartotiniu ro
dymu. Naujo galerijos direkto
riaus spaudoje pareikštas pa
siteisinimas, kad šviežiai ir 
naujai parodai paruošti trūko 
laiko, liūdesio nepašalina, nors 
paties naujo direktoriaus dėl 
to ir nekaltiname. Vis dėlto 
Kultūros kongreso rengimas 
buvo paskelbtas daugiau kaip 
prieš metus. Turėjo gražaus 
laiko apie tikrai kongresinės 
ir šviežios meno parodos ren
gimą konkrečiai galvoti ir kon
gresą organizavusieji, ir Čiur
lionio galerijai anksčiau vado
vavusieji, ir ją globojantieji.

(Nukelta į 4 psl.)
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A TVIROMIS AKIMIS
DR. /DOŽAS GIRNIUS *

tikrovės atskleidi- 
pesimizmo sklei-

vieno dalyko

Tikėti tai mylėti, ir mylėti tai 
likti ištikimam, kas brangu. Ta
čiau tai ne užmerkti akis prieš 
tikrovę, o tik prieš ją nekapitu
liuoti. Tikram tikėjimui nereikia 
jokių iliuzijų, nes jis nesibaimi
na blaiviai žvelgti j tikrovę. Rei
kia kiek galint blaiviau į tikro
vę žvelgti, nes gi tik joj galime 
realiai veikti.

Sėkmių ir nesėkmių tema kaip 
tik ir įpareigoja tikrovės realiam, 
blaiviam ir kritiškam įvertini
mui. Nežinau, kiek pajėgsiu bū
ti įžvalgus. Tik iš anksto prašau 
nepriskirti man pačiam to, ką 
teks mūsų tikrovėj rasti tamsu, t. 
y., nieku būdu 
mo nelaikyti 
dimu.

Baiminuosi
iškilmių nedrumsti tamsiais rei
kalais. Sėkmės, aišku, šviesios, 
bet nesėkmės, aišku, tamsios. Iš 
pradžių, kai sutikau, ši sėkmių ir 
nesėkmių tema ir buvo numaty
ta ne plenumui, o vienai iš sek
cijų. Matyti, rengėjai vėliau nu
sprendė, kad arba ir iškilmėse ne 
reikia baimintis tiesaus į save žvil
gio, arba kad ši paskaita nebe
priklauso iškilmėms, pasibaigu
sioms su sveikinimais. Šiaip ar 
taip, stoviu čia plėtoti šią dvi
prasmišką temą — sėkmes ir ne
sėkmes. O ir pačiam Dantei sun
kiai sekėsi rasti spalvų dangui, 
lyg visas jas būtų išsėmęs taip so
driai nutapytam pragarui. Sėk
mės visada atrodo blankesnės už 
nesėkmes, ramų kūrybinį darbą 
visada nustelbia ginčo, nors ir 
smulkaus, audra. Tačiau tik švie 
sa matuoja ir tamsą. Ir nesėkmės 
yra galimos ne tuštumoj, o tik 
sėkmių pagrindu, kur buvo veik
ta ir kurta.

Čia ir yra pagrindinė sėkmė: 
tiek metų ne tik išsilaikėme, bet 
ir reiškėme savo kultūrinę gyvy
bę. Sutelkėme per visą laiką to
kių laimėjimų ir tiek, kad įpras
minome ir savąjį tėvynės pali
kimą. Esame čia tokia maža tau
tos dalelė, kad kai kurie vartoja 
tiesiog atplaišos žodį. Tas tiesa, 
turint galvoj aplamai visus. Bet 
netiesa, imant kūrybos žmones. 
Rašytojų, dailininkų, muzikų, 
mokslininkų, ypač lituanistų, pa
sitraukė ne nuošimtis kitas, o li
gi pusės ar net ligi daugumos 
(rašytojų — 70 proc.). Galima 
tikra prasme kalbėti apie egzodą,

jų masinį išvykimą. Tokio Lietu
vos kūrybinių pajėgų egzodo vie
na didelė ir tragiška pasekmė: lie 
tuvių tautos kultūrinė kūryba 
perskelta į pavergtojo krašto ir 
laisvojo pasaulio sroves. Abi jos 
plėtojasi skirtingais keliais dėl 
visiškai skirtingų aplinkybių. Bet 
lygiai integraliai abi srovės pri
klauso tautai ir galutinai sudaro 
vieną visumą, nors ir kiek šioj 
visumoj yra gilios vidinės įtam
pos. Kas norėtų šio jau kone am
žiaus ketvirtį siekiančio laikotar
pio lietuvių literatūrą, dailę, mu
ziką, iš dalies net mokslinę kū
rybą tapatinti tik su viena kuria 
srove, tas tikrovę klastotų. Nei 
čia, laisvajame pasaulyje, esantie 
ji negalime nuneigti dabartinių 
Lietuvos kūrėjų, nei ten, tėvynėj, 
likusieji negali nuneigti, kas lie
tuvių kultūrai laimina už tėvy
nės. “Čia” ir “ten” tėra tautos 
nelemtyje geografinio išsiskyrimo 
sąvokos. O iš esmės ir tėvynėje, 
ir užsienyje esame ne “jie” ir 
“jie”, o tie patys mes —tos pa
čios amžių sulydytos tautos vai
kai.

Mūsų kūrėjai taip pąt, kaip vi
si mes, yra tremtiniai, išeiviai, 
egziiai ar kaip benorite vadintis. 
Tačiau laisvajame pasaulyje su
kurtoji literatūra, muzika ar 
dailė nėra tik egzilinė. Palaips
niui ji egzilėja, lyginant su kraš
tu, tačiau bent pirmą dešimtme-

Scena iš Dariaus Lapinsko operos ‘‘Maras”. Kairėje —kerdžiaus Blindos partiją dainuojąs Alg. Gr gas, 
dešinėje Kunigas — Stasys Baras. Nuotr. V Noreikos

e-.

Nauji Dariaus Lapinsko laimėjimai: ‘Karalius Mindaugas" ir “Maras"

Ke/i&nž Po/ioštės

KULTŪROS FONDO REIKALU

Kongresinės mintys Kultūros fondo sekcijoje

* Čia spausdiname dr. Juozo Gir
niaus Lietuvių kultūros kongrese. 
Chicagoje, lapkričio 25 d. skaitytos 
paskaitos “Kultūrinio gyvenimo 
sėkmės ir nesėkmės" pirmąją (bend
rojo pobūdžio) dalį ir baigiamuo
sius žodžius. Visa paskaita bus pa
skelbta ‘'Aiduose”.

Dr. Juozas Girnius
Nuotr. V. Maželio

Dariaus Lapinsko dabarties ir 
ateities kūryboje daug kas bus 
pripažinta, daug kas ir ginčyti
na. Jo didelis talentas, muzikinė 
ka|ba, temos, manieros bus dau
geliui tolimos, bet galima drąsiai 
teigti, kad Lapinskas pasiliks mū
sų kūrybos viršūnėje.
Kantata “Karalius Mindaugas” 

ir opera “Maras” — du skirtin
gi savo turiniu ir forma veikalai, 
kuriems libretus parašė poetas 
Kazys Bradūnas, pastatyti Kultū
ros kongreso rėmuos lapkričio 
25-26 d. Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėje, Chicagoje, ypa
tingai išryškino kompozitoriaus 
dualistinį — meninį pasaulį, ku
rį sudaro muzika ir teatras.

BALYS CHOMSKIS

man atrodo, ne tik pati opera žo
dine prasme buvo sukurta, bet ir 
visos režisūrinės problemos grei
čiausiai jau buvo išspręstos. Kan
tata yra puikiai suplanuota, tu
ri originalų, teatrališką stilių, bet 
jai prinokti, tur būt, pritrūko lai
ko. Visą svorį čia veža vokalinė 
muzika, o orkestrui palikta tik ke 
li brūkšniai, iš kurių žybčioja dar 
ką tik įkaltos ir nepaslėptos 
nių galvutės.

vi-

Šiame numery:

• Atviromis akimis.
• Kultūros fondo reikalu.
• Kai sutartiniu sąskambiai sminga 

Į teksto širdį.
• Vitalijos Borutaitės eilėraštis.
• Kodėl gi mes tokie pilko, šalto 

eemento Motiejai?
• 50 metą kultūrinės vergijos So

vietą Sąjungoje.
• Šimtmetis nuo kompozitoriaus 

Česlovo Sasnausko gimimo.
• Rašytojai ir skaitytojas.
• Kultūrinė kronika.
• Nauji leidiniai.
• Spygliai ir dygliai.

tį ji buvo tokio pločio, kad isto
riškai jei ne viršys, tai bent lygio
mis rikiuosis su krašto to meto 
skurdžiais pasiekimais. Pagrįsti 
šiam teigimui reikėtų konkrečiai 
apžvelgti mūsų literatūrą, dailę, 
muziką etc. ir palyginti su kraš
to atitinkamomis sritimis. Bet 
ne čia vieta tai padaryti.

Be abejo, kūrybiniai pasieki
mai yra atskirų kūrėjų dalykas: 
rašytojai rašo, o mes tik skaito
me; dailininkai tapo, o mes tik 
pasigrožime paveikslais; muzikai 
kuria, o mes tik pasiklausome jų 
kūrybos. Tačiau ir individualinė 
kūryba drauge yra visos bendruo 
menės dalykas. Nors ir kokia 
skurdi aplinka mūsų kūrėjų lie
tuviškajam reiškimuisi, vis dėl
to tą aplinką ligi šiol sudarome.

(Nukelta į 2 psl.)

Kūrybinė potencija ir 
technikinės priemonės

Lapinskas sugeba išnaudoti 
dvylikos tonų eilėgarsį kūrybinei 
idėjai, būdamas laisvas nuo hie
rarchinio tono centro, atsiranda 
stiliaus įvairumas — klasikinis, 
impresionistinis, ekspresionistinis 
ir, kaip “Mare”, suskamba vienu 
tuo pačiu metu. Toliau sutinka
me serijos principą: arba ypatin
gi ritmiški akordai, kurie yra pa
naudojami pakartojimams, arba 
melodijos kamuoliai, liaudies su
tartinių sąskambiai sminga giliai 
į teksto širdį. Aš nesiimu aptar
ti Lapinsko kompozicinės techni
kos teoretinio pagrindo, bet tik 
trumpai pabrėžti, kad visos jo 
naudojamos technikos priemo
nės yra vien kaltas savo kūrybai 
pagimdyti. Svarbiausia kompozi
toriaus kūrybinė potencija yra 
jo nuostabi, gyva ir prieštaringa 
vaizduotė. Jei mėgintume jos ieš
koti mūsų meno istorijos slink
tyje, tai daug puslapių reikėtų at
versti, kol 
lionio.

prieitume prie

Kai

Didžiulė drama, iškalta iš 
vieno gabalo

Opera “Maras” yra labai ori- 
| ginali, didžiulė drama ir plačios 
skalės savo tema opera. Maras 
veikia į klausytoją betarpiškai, 
nevengiant pač ų drastiškiausių 
vaizdų ir pritrenkiančių efektų. 
Lapinskas operoje, pradedant se
novišku maru, atskleidžia mūsų 
išgyventą amžiaus pragarą: ka
rus, koncentracijos stovyklas, ato 
minių bombų barbarizmą ir kt. 
Operos atlikėjai čia individualūs 
personažai su charakteriais ar ai- 

i stromis. Jie tik priemonės iškel- 
! ti abstrakčioms temoms: Žmogui 
Mirčiai, Dievui. Pati opera yra 
tarytum viena scena, iškalta iš 
vieno gabalo.

gas” solo partijas dainavo Daiva 
Mongirdaitė ir Algirdas Brazis, 
abu gerame balse, su aiškiu tari
mu. Be to kvartete dalyvavo: 
Margarita Momkienė, Jonė Bobi- 
nienė, Julius Savrimavičius, Vac
lovas Momkus, mums gerai pažįs
tami dainininkai, ir choras, atli
kęs sunkiausią kantatos partiją. 
Turistų vadovė Regina Stravjns- 
kaitė turėjo gana ypatingą ir svar 
bų kantatoje vaidmenį. Tik*iš jos 
publika galėjo suprast kantatos 
turinį ir viso pastatymo fokusą. 
Gal aktorei neprisitaikant tinka
mai mikrofono prie lūpų, ar tech
niškai paties mikrofono nesu
tvarkius, didelė dalis gražaus tek
sto nuėjo vėjais. Pasakotojas»Leo- 
nas Barauskas — aiškus, papras
tas, įspūdingas. Jis sugebėjo su
rasti kiekvienai frazei toną, nepa
keldamas balso, ir operoje Ba
rauskas užsitarnauja pelnytą pa
gyrimą. Kalbančiam chorui rei
kėtų surasti kantatoje natūrales
nį išėjimo būdą, nors “Mare” 
jis visur dirbo įspūdingai.

(Nukelta į 2 psl.)

Po atidaromojo Z. 
žodžio (jis posėdžiui 
ninkavo) pagrindinį pranešimą 
padalė St. Barzdukas: Apžvel
gęs Kultūros fondo minties ki
limą bei raidą nepriklausomo
je Lietuvoje, Kultūros fon
do organizavimąsi Vokietijos 
tremtyje ir Clevelando lietu- 
vų pastangas suorganizuoti 
Kultūros fondą JAV, pranešė
jas konstatavo, kad orgoniza- 
vimasis iš akligatvio išėjo tik 
išrinkus JAV LB I-ją tarybą 
ir jai 1955 liepos 2—3 New 
Yorko sesijoje nutarus steigti 
JAV LB Kultūros fondą lė
šoms rinkti lietuvių kultūros, 
šv etimo bei auklėjimo reika
lams ir JAV LB Kultūros ta
rybą kultūriniams klausimams 
svarstyti bei spręsti. JAV LB 
I-ji valdyba (St. Barzdukas, 
dr. A. Nasvytis, K. Augulis, 
J. Staniškis. A. Mikulskis, Ig. 
Malėnas ir J. Stempužis) ke
liuose posėdžiuose apsvarstė 
ir priėmė laikinuosius KF įsta
tus. KF tikslas turėjo būti 
“skatinti ir remti tautinę lie
tuvių kultūrą: padėti kultūri- 
n nkams bei jų vienetams ir 
organizuoti kultūrinį gyveni
mą” (kūrybine jo prasme).

Dailidkos
ir pirmi-

Taip pat ir KF skyriai bei įga
liotiniai mirė net negimę.

Pasiteisino vienintelis KF 
organas — tai jo valdyba. To
dėl ji vienintelė ir likos, tik 
labiau susieta su LB valdyba. 
Ji kalnų nenuvertė, bet KF 
atlikti darbai visi reikalingi ir 
naudingi. Po “Aleksandryno” 
išleidimo didesnių darbų jau 
nesiėmė. Platesniu mastu dar
bas varytas, mokyklinius va
dovėlius leidžiant. Pagyrūno 
KF taip pat nusipelno už “Gim 
tosios Kalbos”, bendrinės kal
bos laikraščio, ir “Knygų Len
tynos”, bibliografijos biulete
nio, leidimą. Paskutinių metų 
(1966. IV. 15—1967. VIII. 1) 
piniginė KF apyvarta — $21,- 
399.60 pajamų ir $21,281.31 
išlaidų. Pasisakydamas už KF 
reikalingumą, pranešėjas pa
teikė ketvertą konkrečių šit 
lymų jo ateities darbui.

Ciur-

La-

nokimui laiko 
pritrūksta

Dabar palieskime ir kitą 
pinsko darbo pusę: skubotumą.
Kas greit pražydi, tas greit ir nu
vysta. Kompozitorius yra pasisa
kęs spaudoje, kad kantatai ir o- 
perai skyrė po vieną mėnesį lai
ko. Taip. Ir ne. Kada kompozito
rius ėmėsi rašyti “Marą”, tai,

Svajonė — aukšto lygio 
muzikinis teatras

Su užbaigta muzikine kūryba 
Lapinsko darbas dar nesibaigia, 
reikia ją dar ir scenoje pastatyti. 
Jo svajonė sukurti naują, aukšto 
meninio lygio muzikinį teatrą. 
“Lokiui” jam nepavyksta suorga
nizuoti choro, bet šį kartą atei
na jam į pagalbą Vytautas Ra- 
džius ir kiti talkininkai, susiku
ria 22 asmenų puikus choras, so
listai, aktoriai, kalbantis choras, 
ir prasideda atkaklus, sunkus dar 
bas. Reikia į šiuos visus atlikėjus 
žiūrėti su pagarba, nes jie sau 
nieko nepasiėmė, bet viską atida- j 
vė, kad įvyktų bendra visų sva-1 
jone: profesinio lygio spektakliai.

Solistai, chorai ir aktoriai 
kantatoje

Kantatoje “Karalius Mindau-

KF organai turėjo būti to
kie: KF valdyba, KF skyriai ir 
įgaliotiniai. Tačiau tokia KF 
santvarka ne šsilaikė. Nors 
“daug buvo pašauktų, bet ma
ža teatsirado išrinktų”. Iš dar
bo visų pirma ėmė trauktis 
tie, kurie garsiausiai apie KF 
kalbėjo ir rašė. Planuojanti, iš 
kultūrinių mūsų institucijų at
stovų sudaryta KF taryba gra
žiai atrodė popieriuje, bet gy
venime pasirodė neveiksminga. 
Antra, neatsirado nė žmonių, 
kurie būtų pajėgę KF tarybos 
darbo ratą kompetentingai 
sukti. Todėl po kelerių metų 
KF taryba buvo panaikinta.

Pranešimą ryškino ar ba sa
vo siūlymais papildė korefe- 
rentai kun. K. Trimakas, SJ, 
ir K. Dranga. Diskusijose da
lyvavo dr. A. Razma, A. Kai
rys, J. Staniškis, dr. T. Re
meikis. .1. Nasvytis, J. Karve
lis, Graužinis, J. Bertašius ir 
kt. Visi ieškojo būdų, kaip pa
gerinti bei patobulinti KF veik
lą, kad jis taptų ne smulki lei
dykla, bet solidi kultūrinė ins
titucija. Šiam tikslui KF rei
kalingas organas, kuris imtųsi 
planavimo darbo ir iniciaty
vos. Iš tokio planavimo kas
met turėtų aiškėti, ką imasi 
leisti pats KF ir ką reikia ati
duoti privačiai iniciatyvai. 
Toks bendradarbiavimas ge
riau užkamšytų tas spragas, 
kurios dabar pvz. jaučiamos 
vaikų bei jaunimo skaitinių 
leidimo srityje ir kt.

Žihunfas Mikšys Grafika
Iš Čiurlionio galerijoj, Chicagoj. šiandien 7 vai 30 min. 
vak. atidaromos parodos.

Trečia, turint sąlygas pas
toviai gauti finansinę paramą 
iš Lietuvių fondo ir LB valdy
bos, turėtų baigtis atsitiktinių 
improvizacijų laikai, bet imti 
darbą dirbti pagal mūsų kul
tūros bei švietimo sutartus 
tikslus. Pagaliau KF turėtų 
verstis apyvartiniu biudžetu, 
ne nuolatiniu nuostoliu, koope- 
raciniu kultūrinių vertybių 
skleidimu, ne pašalpiniu elge
tavimu. žodžiu, KF reikalin
gas kompetentingo vadovavi
mo konkretaus planavimo ir 
glaudaus talkininkų bendra
darbiavimo.

Įdomi viena diskusijų detalė. 
Kai kas kėlė ir gynė mintį, kad 
vadovėlių leidimą reikėtų ati
duoti privatiems leidėjams. 
Tačiau liko neatsakytas klau
simas: ar privatūs leidėjai su
tiks taip pat duoti nemokamai 
vadovėlių tiems kraštams, kur 
lietuviai nepajėgūs juos pirk
ti? KF, nesivaikydamas pelno, 
tai daro — siunčia nemokamai 
arba už nupigintą kainą. Vadi
nas, ir šiuo atžvilgiu jis save 
pateisina.

S.
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DAR VIENA MISIJA ATLIKTA
Lietuva ir lietuviai naujoje Amerikos katalikų 

enciklopedijoje

K. PRIEŠPYLIS

Pokario dešimtmečiais gausus 
mūsų pasklidimas laisvuosiuos 
Vakaruos dažnai spaudos ir kal
bėtojų vis yra apšaukiamas 
tiesiog lemties mums skirta pa
vergtos ir laisvėn besiveržian
čios tautos ambasadoryste. Ir 
ta frazė ne kartą yra nukarto- 
jama iki banalumo, iki pasime
timo saikuose ir matuose. Be
veik koktu, kai koks nors men
kas politinis, visuomeninis ar 
kultūrinis krustelėjmas, kuris 
tą valandą dar šioks toks fak
tas, o už dienos kitos bereikš
mis ir užmirštas, yra apgarsi
namas kone istoriniu laimėjimu. 
O tuo tarpu tikrai nevienadie- 
niai pasiekimai, ypač kultūrini- 
niame sektoriuje, dažnai praei
na beveik negirdomis. Gi t kroji 
ir ilgiau už mūsų pačių amž ų 
išliekanti ambasadoryste tautai 
kaip tik slypi tuose retuose, bet 
kūrybinguos faktuos kurie per 
smulkiųjų gausą dažnai net ne
pastebimi.

Prie tokio ilgaamžio ambasa- 
dorinio laimėjimo šį kartą, be 
abejo, tenka prisk'rti ir visą li
tuanistinę medžiagą, paskelbtą 
šiemet išėjusioje Amerikos ka
talikų enciklopedijoje. Leidinys 
pavadintas “New Catholic En- 
cycloped;a”. Jos išleista 15 di
džiulių tomų. Visas leidinys pa
ruoštas rinktinio redakcijos 
štabo ir Amerikos Katalikų uni
versiteto VVashingtone. Darbas 
dedikuotas popiež’ui Pauliui VI. 
Enciklopediją išleido McGraw - 
Hill Book Company, kurios sky
riai yra New Yorke, St. Louis, 
San Francisce, Toronte, Lon
done ir Sydnėjuje.

Ankstesnės nesąmonės 
apie lietuvius enciklopedijose
Šia proga tektų prisiminti, 

kiek daug ligi pat pastarųjų 
laikų visokiausių pasakų, klaidų 
ir nesąmonių apie Lietuvą ir 
lietuvius vis būdavo paskelbia
ma didžiųjų kalbų pasaulinėse 
enciklopc:vjcse. Šitai atsitikda
vo dėl to, kad apie lietuvius ten 
vis rašydavo kitataučiai, žinių 
semdamiesi iš lenkų, rusų ar 
vokiečių persenusių šaltinių, ati
trūkę nuo realios tikrovės ir ne
turintys ryšio su pačiais lietu
viais bei lietuviškais žinių šalti
niais. Tiesa, pokario metais ne 
viename enciklopediniame ar 
panašiame leidinyje šis tas iš 
tų įsisenėjusių postringavimų 
apie lietuvius jau buvo pakeista 

ir

Siame numery:
• Iš Kultūros kongreso darbų lr 

minčių spektro.

• Dar viena misija atlikta.

• Žibuntas Mikšys Čiurlionio gale
rijoje.

• Vertingas lietuvių kultūrinis 
įnašas.

• O dramblio ir nepastebėjo (rašo 
Jonas Aistis).

• Iš suomių poezijos.

• Lazdynų Pelėda (rašo M. Kru 
paviėius).

• Pirmoji J. Mikelevičiaus paroda.

• Kultūrinė kronika.

• Moterų gyvenimas.

naujesne ir tikslesne medžiaga. 
Ne vieną kartą tai padaryta pa-I 
čių lietuvių intervencijos dėka. 
Ir jau negali žmogus atsidžiaug
ti, kai štai pagaliau anglų kal
ba “New Catholic Eencyclope- į 
dia” skelbia lituanistinę medžią-; 
gą, visą pateiktą pačių lietuvių, 
suredaguotą neatkištinai, objek
tyviai atseikėtą, tikslią.

Tokį neeilinį faktą minint, 
čia ir norime kiek plačiau pain
formuoti “Draugo” skaitytojus, 
kieno, kas ir kaip minėtoje en
ciklopedijoje parašyta apie Lie
tuvą ir lietuvius.

Istorija, kalba ir tautosaka
“L” raidės tome enciklopedi

joj Lietuvai skirta per 10 dvi- 
skiltinių puslapių, prie jų pri
šliejant dar puslapinį istorinės 
ir dabartinės Lietuvos žemėlapį. 
Lietuvių tautos ir valstybės is
torinę raidą bei krikščionybės 
kelią lietuvių tautoje nuo se
niausių laikų iki dabarties są
žiningai atsargaus istoriko žo
džiu pristato P. Rabikauskas. 
Šiam istoriniam žvilgsniui skir
ta 3 enciklopedijos puslapiai. 
L’etuvių kalbos mokslinį apra
šą duoda kalbininkas A. Salys, 
kondensuotomis mintimis užklo
damas pusę puslapio. Tiek pat 
vietos skirta ir lietuvių tauto
sakai bei senajai lietuv!ų religi
jai. Apie jas rašo žinomas mūsų 
tautosakininkas Jonas Balys.

Išskirtinis dėmesys literatūrai
Už vis daugiausia enc’klopedi- 

jos puslapių tenka lietuvių gro
žinei literatūrai, net 4 psl. Juo
se telpa tikrai viską dideliu 
tikslumu aptariant’ studija, lie
čianti mūsų grožinės literatū
ros vystymąsi ištisų amžių 
slinktyje ir dabarties ryškiuo
sius faktus. Studija parašyta 
Antano Va’čiulaičio. Jos tema 
suskirstoma į tr's dalis: 1) Lie
tuvių literatūra iki 18 amžiaus 
imtinai, 2) 19 amžius, 3) 20-to 
amžiaus lietuvių literatūra. Sky 
rel's po skyrelio Vaičiulaičio 
rašte čia kalbama apie senuo
sius lietuviškuosius maldų teks
tus, apie Mažvydą, apie Šekspy
ro spektaklį Vilniuje 1617 m., 
apie A. Rotundą, pirmąsias gra
matikas, M. Daukšą, Sirvydą, 
apie Donelaitį, D. Pošką, Sta
nevičių, Strazdą. Daukantą, Va
lančių, Baranauską. Vienažindį. 
Basanavičių Kudirką, Maironį, 
apie Dambrauską-Jakštą, Vaiž
gantą. Pietarį. Vaičaitį, A:šbę - 
Krikščiukaitį, apie Mačį - Kėkš
tą. Fromą Gužutį. Gabr. Lands
bergį. Keturakį - V’lkutaitį. Že
maitę, Lazdynų Pelėdą. Šatrijos 
Raganą, Petkevičaitę - Bitę.

Tenka pastebėti, kad Lietuvių 
literatūrai skirtus puslapius dar 
puošia M. Valančiaus. Žemaitės, 
Vydūno ir F. Kiršos nuotrau
kos.

Rašant tol;au apie nauja va
ga pasukusią 20 amžiaus lietu
vių literatūrą. Ant. Vaičiulaičio 
aptariami: J. Herbačiauskas,
S. Čiurlionienė. Vydūnas. J. 
Baltrušaitis. O. W. Milašius, 
Krėvė, Biliūnas, A. Vienuolis, 
Šeinius, L. Gira. Lindė - Dobi
las, M. Gustaitis, M. Vaitkus 
(kaip geriausias memuarinin- 

’ kas), J. Mikuckis, J. Janonis j

Akseli Gallen-Kallela • “Kalevalos" rerojiis Kullervc išjoja karan (freskos detalė). Šią s v itę (gruodžio 
6 d.) didvyriškoji suomių tauta minėjo Suomijos r.; priklausomybės paskelbimo 50 metų atkakti. Šia 
proga šiandieninį "Draugo” kultūrinį priedą puošiant- žymaus suomių dailininko Akseli Gallen-Kallela 
(1865-1931) darkais. Dailininkas mėgo savo monumentalios tapybos temas pasirinkti iš garsiojo suomių 
liaudies epo "Kalevalos”. Su pora tokių pavyzdžių supažindiname ir "Draugo” skaitytojus. Laisvės su
kakties proga šiandien spausdiname ir suomių poezijos, i'vrrstos lietuvių kalbon.

(kaip pirmas proletarų dai
nius ).

Neprik’ausomybės laikotarpis
Pereinant į nepriklausomos 

Lietuvos laikus, ka p literatū
ros istorikai minimi: Mykolas 
ir Vaclovas Miržiškos, Mykolai
tis - Putinas, V. Maciūnas, J. 
Brazaitis, J. Grinius, Alfr. Se- 
nnas, VI. Dubas, J. Eretas, 
Sruoga. Rašoma taipgi apie J. 
Keliuotį ir jo redaguotąją “Nau
jąją Romuvą”, prisimenama es
tų, latvių ir lietuvių rašytojų 
bendradarbiavimas, studijos už
sieniuose.

Nepriklausomybės laikotarpy
je A. Vaičiulaitis randa ir dvi 
mūsų rašytojų grupes: vienos I 
vadas Balys Sruoga (“Milžino 
paunksmės” ir “Kazimiero Sa
piegos” autorius, d džiausiąs 
lietuvių dramaturgas), šiai gru
pei dar priklausytų 'r Kazys 
Binkis (futuristas, “Generalinės 
repeticijos” ir “Atžalyno” au
torius), ir J. Tysliava, ir P. Ta- 
rulis.

Išskirt;nai suminėtas F. Kir- 

Akseli Gallen - Kallela Taiklusis šaulys

ša (kaip krikščioniškasis misti
kas) ir Mykolaitis - Putinas, 
kurio literatūrins kelias tęsėsi 
nuo romantinio individualizmo 
iki simbolizmo ir klasikinio gry
numo. Netoliese jų randama 
vieta ir P. Vaičiūnui ir J. Sa
vickiui.

Antrojon nepriklausomybės 
laikotarpio rašytojų grupėn ski
riami: J. Aistis. Bern. Brazdžio- 
n:s, A. Miškinis, Salomėja Nė
ris. I. Simonaitytė. Grušas, Do
vydėnas, Neveravičius, Paukš
telis. St. Zobarskas. Cvirka Bo
ruta (sukilėliška siela, kentėju
si nuo visų režimų).

Laisvojo pasaulio lietuvių 
literatūra

Iš pokario dešimtmečiais čia 
laisvajame pasauly besireišk’an- 
čiųjų m:nimi šie: H. Radauskas, 
V. Ramonas, J. Jankus, Kral - 
kauskas, Katiliškis, Mazalaitė, 
Gliaudą. P. Andriušis, Alė Rūta, 
Aloyzas Baronas.

Apie mūsų pokario laisvosios 
poezijos kryptinį posūkį, prasi
dėjusį su žemininkų kartos atė

jimu, A. Vaičiulaitis enciklope
dijoje rašo; “From the ruins 
of the war, from exile and 
homlešs, four poets aro.se as 
spokesmen of the protests and 
longings of the new generation: 
V. Mačernis. A. Nyka - Niliū
nas, K. Bradūnas. H. Nagys. 
Close to them J. Kėkštas, VI. 
Šla'tas, J. Mekas, A. Mackus,
L. Andriekus, A. Škėma, A. 
Landsbergis, K. Ostrauskas. A. 
Maceina”.

Atsiminimus rašančių eilėje 
suminėta: J. Petruitis, Sruoga, 
Yla, Barb. Armonienė.

Ir okupuotojo krašto 
literatūra

Neaplenkiama ir okupuotoje 
L;etuvoje šiuo metu kuriama 
lietuvių literatūra. Užsimena
ma. kad ten vyresniųjų mūsų 
rašytojų raštai kai kurie yra 
išleidžiami, o kai kas ir visai 
ignoruojama. Iš ten rašančiųjų 
suminėti: J. Baltus s, E. Mieže- 

I laitis, Just. Marc'nkevičius, Sa- 
j ja. Kaip literatūros istorikas 
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iŠ KULTŪROS KONGRESO 
DARBŲ IR MINČIŲ SPEKTRO

Tautinio auklėjimo klausimu
Trečiasis JAV ir Kanados 

Lietuvių kultūros kongresas 
konstantuoja, kad tolimesniam 
lietuviško auklėjimo puoselėji
mui yra būtina siekti didesnės 
atramos šeimoje, teikiant dau
giau atitinkamų informacijų 
jaunoms šeimoms tautinio auk 
Įėjimo metodikos klausimais.

Kult, kongresas vertina Pe
dagoginio lituanistikos institu
to ir visų lituanistinio mokslo 
židinių Šiaurės Amerikos uni
versitetuose atsiekiamą darbą 
ir prašo parodyti išskirtinį dė
mesį jų tolimesniems užsimoji
mams.

Spaudos klausimu
Kult, kongresas, apsvarstęs 

mūsų spaudos ir visuomenės 
santykius, pageidauja didesnio 
spaudos atsakingumo bei ob
jektyvumo. svarstant ir verti
nant visus lietuvių tautos gy
venimo reiškinius.

Spaudos Jšlaikymui užtikrin
ti yra reikalinga mūsų visuo
menės visokeriopa parama, 
nes spauda bus tiek efektinga, 
kiek ji bus finansiniai pajėgi 
tęsti savo darbą.

Sporto klausimu
1.. Susipažinęs su sportinio 

gyvenimo problemomis, Kon
gresas prašo į lituanistinių mo 
kyklų programas įtraukti spor 
tą, kaip vieną iš svarbiųjų tau
tinio auklėjimo priemonių.

2. Akcentuoja glaudesnio 
Lietuvių Bendruomenės ir 
Šiaurės Amerikos Lietuvių fi
zinio auklėjimo ir sporto są
jungos ryšio reikalingumą ir 
prašo abi institucijas imtis 
konkrečių žygių šio ryšio 
stiprinimui.

3. Sportinės išvykos, ruošia
mos Šiaurės Amerikos Lietu
vių fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjungos ribose, yra svarbus 
ir reikšmingas įvykis sporti
niame bei visuomeniniame gy
venime, vertas mūsų moralinės 
ir mater'al'nės paramos.

4. Pageidauja, jog, vykdant 
lietuviškoms institucijoms pa
talpų statymą, jų apimtyje 
būtų pramatomos sporto sa
lės jaunimo reikalams.

Lietuviškojo teatro reikalu
Teatro simpoziumas palan

kiai priėmė dėmesin šiuos su
manymus:

1. Kurti Lietuvių tautinį te
atrą LB Kultūors fondo ribo
se.

Įsteigti Chicagoje Dramos 
studiją, kuriai Lietuvių fondas 
jau paskyrė $500.00.

3. Plėsti teatro veiklą į ma
žesnius lietuvybės židinius pro
vincijoje, kreipiant pagrindinį 
dėmesį į vaikų ir jaunimo sce
ninę saviveiklą.

4. Visi pritarė idėjai rengti 
Chicagoje ateinančiais metais 
Teatro festivalį 50 metų Ne
priklausomybės sukakčiai už
baigti.

Kultūros fondas
1. Kultūros kongresas, di

džiai įvertinęs Kultūros fon
do atliktą darbą organizuojant 

lituanistinio mokymo priemo
nių leidimą, kviečia:

1. Ateityje labiau pasinau
doti mūsų tarpe dar esančių 
lietuvių mokslininkų ir kūrė
jų darbais, tuo praturtinant 
lietuviško mintijimo kelią.

2. Kviečia Kultūros fondą, 
šalia lėšų telkimo, organi
zuoti kultūrinių vertybių su
telkimą ir jų skleidimą tiek 
lietuvių visuomenėje, tiek tarp
tautinėje plotmėje.

3. Kviečia visuomenės insti
tucijas bei organizacijas pa
remti lietuanistinių stipendijų 
steigimą, skatinant jaun'mą 
rašyti atitinkamus mokslinius 
darbus ir išleisti juos per savo 
kraštų universitetus.

Jaunimo organizacijų 
pirmininkų konferencija

1. Konferencija skatina jau
nimo organizacijas daugiau 
supažindinti savo narius su 
Lietuvių Bendruomenės sie
kiais ir užsibrėžtais darbais.

2. Vertindami “Lietuanus” 
žurnalo darbą, kuris buvo 
įsteigtas daugiau kaip prieš 
dešimt metų mūsų studentijos 
ir toliau tęsiamas jaunos os 
kartps, randame, kad “Litua
nus” žurnalas atlieka nepakei
čiamą lietuvių tautos laisvės 
aspiracijų bei kūrybinių atsie- 
kimų propagavimo darbą visa
me pasaulyje.

3. Siūlome, kad šiais Lais
vės kovų metais jaunimo or
ganizacijos bei visos kitos or
ganizacijos ir pavieniai Kul
tūros kongreso dalyviai pri
tartų Lituanus fondacijos dar
bui ir visokeriopai paremtų 
“Lituanus”.

Jaunimo klausimais
Kultūros kongreso Jaunimo 

sekcija pabrėžė, kad reikia 
skleisti bendruomeninę mintį 
jaunimo organizacijų veikloje, 
kreipiant dėmesį į visuomeninį 
auklėjimą, turint galvoj jau
no žmogaus asmeninį jautru
mą, atsakomybės pajautimą, 
tolerancijos ir pagarbos bran
dinimą skirtingoms pažiūroms 
bei paskiram bendruomenės 
nariui - asmeniui.
Simpoziumo, nagrinėjančio te
mą “Rašytojas ir skaitytojai”, 

nutarimai ir siūlymai
1. Iki šiol knygas leido pa

vieniai geros valios asmens ar 
sambūriai, tačiau knygos pa
klausai mažėjant, jie nepajė
gia išleisti kai kurių būtinų lei
dinių, todėl laiKas būtų įsteig
ti tam tikrą komisiją ar kitą 
organą prie Kultūros Tarybos, 
kuri planuotų būtinų knygų 
leidimą ir ieškotų tam lėšų.

2. Nuolat mažėjant rašyto
jų ir skaitytojų prieaugliui, 
konkursų organizatorių prašo
me atkreipti dėmesį pirmiau
sia į mūsų jaunimą: ko dau
giausia literatūrinių konkursų 
jaunimui; atitinkamu būdu 
reikėtų atžymėti ir iškelti jau
nąjį knygų skaitytoją, skelbti 
knygų skaitymo konkursus.

3. Piniginius atžymėjimus 
paprastai skiriam tik už para

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuviškos muzikos smuiko rečitaliai Bostone

STASYS LIEPAS, Sostui) Mass.
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Š. m. lapkričio mėn. 12 d. Bos 
tone Jordano salėje smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnas, akom
panuojant sūnui Vyteniui, turė
jo pirmą koncertą iš jo numaty
to penkių lietuviškos muzikos 
koncertų ciklo, kurių paskuti
nis bus 1968 m. gegužės mėn. 15 
d. Tas ciklas, tur būt, bus jo 
suintensyvintos kultūrinės ko
vos įnašas mūsų penkių dekadų 
nepriklausomybės atstatymo ju
biliejui. Bet mums, pažįstan- 
tiem jo gyvenimo psichologinį 
klimatą, papildomai siūlosi min
tis, ar tai taip pat nebus jo, 
kaip kultūrinio partizano, didin
go pasipriešinimo prieš visas 
aplinkybes, konsp'mojančias jo 
smuiką degraduoti, desperatiš
kai ambicingas gestas.
Mūsų muzikos atkūrėjų bėdos

Čia mum tiesiog įsakmiai per
šasi gan nemaloni proga giliau 
susimąstyti mūsų muzikos in
terpretatorių, gyvenančių šiame 
krašte, vargų temomis, o gal 
įsidrąsinus ir vieną kitą jų as
pektą atviriau pagvildenti. Mes 
pasigavome Vasyliūną, nes jis, 
atrodo, mūsuose tapo gal ge
riausiu simboliu muzikos atkū
rėjo veržimosi kurti, išsisakyti, 
komunikuotis su gyvuoju klau
sytoju. Tatai yra to atkūrėio 
visą būtybę persmelkianti, ne
nutroškinama širdies liepsna, 
kuri tegali augti, stiprėti, gra
žėti, tik kitų klausytojų širdy
se įžiebdama savų jausmų at
spindžio gaisrą.

Muzikos interpretatoriui rei
kia auditorijos, kaip augalo 
šakn'ms žemės. O jeigu tos au
ditorijos jam nėra, jei jis gy
vena taip susiklosčiusioj socia
linėj aplinkoj, kur jo pasiūla 
masiškai neranda paklausos, 
šiurkščiai atsitrenkdama į šal
to abuojumo kiautą? O kaip ta
da. jeigu net mūsų kultūrinio 
elito, stovinčio prie organizaci
nių vairu eiič:a, berods, beveik 
visai nesublyksi minčių apie 
reikalą kaip nors planingiau 
organizuočiau padėti gausiam 
būriui gerų vokalistų ir instru
mentalistų, kuriems lemta tik 
merdėti ar ir visai uždusti re
tų sporadinių progų vegetaty- 
viame “koncertavime”? O kaip 
tada, jeigu niekieno nieko 
nedaroma ir nesisielojama, ra
dos, šiuo taip svarbiu, jau ne
priklausomybės laikais aštriai 
pūliavusiu, kultūringos muziki
nės auditorijos išauginimo. ir 
išauklėjimo reikalu?

Ar ir žūti prieš barjerą?
O ka'p tada? Kas tada belie

ka daryti muzikos atkūrėjams? 
Ar tik ne bejėgiškai parpulti 
prieš gyvenimo iškeltą neper
žengiamą barjerą? Nenuostabu 
tad, kad didžioji jų dauguma 
čia prieš tas kliūtis ir sugniūž
ta, nugaišdami keiksmų mono
loge į nuožmųjį likimą. Bet mū
sų Vasyliūnas — ne iš minkš- 
tastuburių padermės! Ne prieš 
tą barjerą regime jį sukniubu
sį gulint, bet arš ai smogiant 
kovoje su geležiniais konvencio
nalumais, kurie nūdien sąlygo
ja ir riboja menininko koncer- 
tanto veiklą. Beje, normalioje 
rutinoje tokio menininko kon
certų rengimo užnugaryje turi 
stovėti solidžios menedžerių ar 
organizacijų veikėjų figūros, ir 
jų piniginės yra vsu finansinių 
operacijų atramos bastionas. 
Tų piniginių storėjimo ar plo- 
nėjimo indeksai lemia jo kon
certų atsiradimą, pas'sekimą 
bei likimą ir smaigsto jo meni
nės ateities gaires.
Vasyliūno revoliucija ir ponios 

siaubas
Bet Vasyl'ūnas, gelbėdamas 

kūrybinę savo dvasios gyvatą, 
sukilo prieš esamą tvarką. Ir 
jo revoliucija sugriovė šį nusi
stovėjusį koncertinės veiklos 
normų kodeksą.

Kai aš prieš šį koncertą vie
nai maloniai poniai išaiškinau, 
kad jis nei jokio menedžerio, 
nei jokio organizacinio užnuga
rio savo rečitalių rengime ne
turi, kad pats išsinuomoja Jor- 
dan Hali pilna savo finansine 
atsakomybe ir rizika, kad tie

-♦

Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas

koncertai jam ligi šiol chroniš
kai vien nuostolius teatnešdavo 
ir kad 1968 sukaktuvinių metų 
proga Vasyliūnas surengs net 
penkis lietuviškos muzikos smui 
ko rečitalius, — jos dorų, dar 
totaliai neišmokusių meluoti 
akių gelmėn įšoko neišpasaky
tas siaubas, ir jos dailios lū
pelės įplyšo tokia dygia ironi

N

t

it

■■

■

PATS LAIMĖTI

Šiame numery:
Gali kitam padėti ir pats laimėti. 
Iz Vas.vliūno koncertų ciklan 
įsijungus.
Lietuvių istor jos draugijos de
šimtmetis
“Dabarties sutemose” pasivaikš
čiojus.
Penktą kartą kun. Alg. Kezys 
sugrįžta pas lietuvius.
’Puthia' “Šitrijos” popietėje. 
Lazdynų Pelėda.
Vlado Šlaito eilėraščiai 
Jis liko gyvas dainoje. 
Kultūrinė kronika
Nauji leidiniai
Akademinės prošvaistės
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ii ■V »
Nuotrauka Vytauto Maželio

ja, kad jos vienos, atrodė, už
tektų visiems pasaulio iškrypi
mams sutriuškinti!

Vargšė ta mano ponia, varg
šai ir jos vienminčių pulkai, te- 
įmatanty.s pagrindinį mūsų me
nininkų tikslą — pasipinigavi
me! Sukilęs prieš žmonių, sie- 
kianč ų tik gryno pelno, san
tvarką, Vasyliūnas turėtų juos

I mirtinai pergąsdinti savo prieš- 
gamtine muzikine veikla!

Kalnas eina pas Mahometą
Jis, mat, lietuviškai v suome- 

nei metė iššūkį: jei ne Maho
metas ateis prie kalno, tai kal
nas ateis pas Mahometą. Jei 
platesnioji lietuviškoji Bostono 
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Kai dirbama tai, ką draudžia okupantas tėvynėje

Pirmasis Kultūros kongresas, 
įvykęs 1956.VI.30 d. Chicagoje, 
tarp vienuolikos savo sekcijų tu
rėjo ir istorijos sekcija, kurią, JAV 
LB CV pakviestas, suorganizavo 
V. Liulevičius. Dėka jo pastan
gų, istorijos sekcijos posėdžiuo
se dalyvavo apie 90 asmenų, Lie
tuvos istorija besidominčių. Dr. 
A. Kučas skaitė paskaitą: “Aktu
alios mūsų istorijos problemos”.

J. DAINAUSKAS

priimta Kultūros kongreso
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Žiemos sukaustytos galingos Trakų pilies sienos...

, Buvo
tokia jo penktoji rezoliucija:“Stei 
gti Lietuvių tautos istorijos drau
giją”. Jos steigimas vis dėlto už
truko. Norėta suburti daugiau 
žmonių, pritariančių tokios drau 
gijos steigimui. V. Liulevičius pa 
kartotinai kreipėsi spaudoje ir 
privačiais laiškais į asmenis, ku
rie domėjosi ar galėjo susidomė
ti Lietuvos istorijos problemų, 
nagrinėjimu. Šį kartą atsiliepusių 
buvo gana daug, daugumoje pri- ' 
tariančių tokios draugijos steigi
mui, nors buvo ir abejojančių ar 
net ir tokių, kurie griežtai pasi
sakė prieš tokios draugijos stei
gimą. Panašių nuotaikų esama 
ir dabartinėje mūsų emigracinė
je visuomenėje. Gali būti, kad tai 
rišasi su mūsų įpročiu ma
žai domėtis savo praeitimi. Tik 
užsispyrimo ir ryžto dėka V. Liu- 
Ievičiui ir A. Rūgytei pavyko su
daryti draugijos organizacinę ko
misiją ir parengti laikinųjų įsta
tų projektą. 1957.XI. 17 d. komi
sijos posėdyje buvo nutarta šauk 
ti draugijos steigiamąjį susirinki
mą 1957.XII. 15 d., kuris ir įvy
ko A. Rūgytės bute. Draugijos 
steigėjais buvo: kun. K. Matulai
tis, MIC, Mart. Nauburas, A- 
leks. Plateris, dr. A. Račkus, inž. 
J. Rūgis, kun. Vyt. Bagdanavi- 

i čius, MIC,C. Grincevičius,V. Liu- 
; levičius ir Al. Rūgytė. Tada 
draugijos steigimui raštu pritarė 
29 asmens, kurie ir sudarė nau
jos draugijos branduolį. Ją nu
tarta pavadinti “Lietuvių istori- 

' jos draugija”, angliškai — Li
thuanian Historical Society. Tuo 

I vardu ši draugija veikia ir da
bar, su būstine Chicagoje, nors 
josios nariai yra išbarstyti po vi
są pasaulį. Pagal nuostatus LID 

j yra lietusių, besidominčių savo 
tautos istorijos klausimais drau- 

' gija, o nebūtinai istorikų profe-

sionalų, istorijos dėstytojų bei 
profesorių organizacija. Kadangi 
draugija, paprastai, tik tiek nu
veikia, kiek pajėgia duoti valdy
ba, sutarta rinkti sustiprintos su
dėties valdybą, ketveriems me
tams. J laikinąją — pirmąją val
dybą buvo išrinkti: pirm. V. Liu
levičius, redakt. C. Grincevičius, 
ižd. dr. A. Račkus, sekr. A. Rū
gytė, administratorius kun. K 
Matulaitis, MIC. Pirmininko ir 
sekretorės pastangomis į draugi
ją įsijungė žymios mūsų istorikų 
pajėgos. 1958.XI. 12 d. buvo su
daryta redakcinė komisija nepe
riodiniam žurnalui “Tautos Pra
eitis” leisti, kurią sudarė redak
torius C. Grincevičius ir nariai: 
kun. V. Bagdanavičius ir, pra
džioje J. Laurinaitis, o paskui M. 
Nauburas. To žurnalo reikalu, 
vien 1958 m. buvo pasiųsta 7,- 
883 laiškai, 1959 —4,158, 1960 

beveik 5,000 ir panašiai dary
ta kiekvieneriais metais.

1960 m. buvo surengta vieša 
akademija Žalgirio mūšio 550 
m. sukakčiai paminėti, kurioje 
buvo skaityta prof. Z. Ivinskio 
paskaita, 1963 m. buvo sureng
tas
sus 
me 
tas.
ta vieša paskaita karaliaus Min-
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1863 m. sukilimo prieš ru- 
šimtmečio minėjimas, kuria- 
paskaitą skaitė prof. J. Jakš- 
Tais pat metais buvo sureng-

Generalinio ubagavimo lai
kotarpis nesibaigia ir jis nesi- 
ba'gs, kol mes negyvensime 
savo valstybėje, kol daugelis 
įvairių reikalų tegalės būti iš
spręsta tik savo pačių talka, 
be jokių ministerijų ir depar
tamentų. Net ir amerikiečiai, 
gyvendami savo krašte ir tu
rėdami įvairių institucijų vis 
tiek neapsieina be aukų rinki
mo, ir renkamos aukos įvai
riais būdais, siuntinėjami 
ženklai, raktams grandinė
lės ir yra dešimtys panašių 
atvejų, kada norima sutelk
ti pinigų. Taigi labai malonu, 
kai atsiranda kokia nors lietu
vių įstaiga, kuri sakosi nenori 
’š lietuvių aukų, o tenori tik, 
kad lietuviai įsigytų tą ar ki
tą plokštelę ar knygą.

Neseniai Manyland Books 
leidykla, vadovaujama St. Zo- 
barsko, šs'untinėjo daugeliui 
lietuvių raštą, kuriame sako
ma, kad leidykla nenori jo
kios aukos, o tik nori, jog įsi
gytume jos leidinių. Atrodo 
keista, kad angliškąją knygą 
turi platinti lietuviai, bet ten
ka atsiminti, kad šiame kraš
te yra didžiulė konkurencija, 
ir nugali tas, kas sugeba ge
riau reklamuotis. Maža, kad ir 
anghi kalba leidžiant' knygas 
leidykla Manyland Books tu
ri labai sunkiai kovoti su kon
kurencija. Nepaisant, kad jos 
leidiniai susilaukė palankių re
cenzijų, le’dykla jų negalėjo 
panaudoti skelbimams, nes jie 
laikraščiuose brangiai kainuo
ja. Šiame krašte be reklamos 
labai sunku. Pagaliau jei nie
kas nieko neskelbs, tai gali ne
rast' ir tokių prekių, kurių bū
tinai reikia, o ką jau kalbėt 
apie ne pirmo reikalingumo 
prekes, kaip knygas. Ameriko
je visi naudojasi mašinomis ir 
važinėja gazolnu, valgo duo
ną ir geria kavą, o tačiau tuos 
dalykus reklamuoja kasdien. 
Nereklamuoiamas dalykas yra 
greit užmirštamas, nors ir la
bai geras būtų. Todėl supran
tama, kad didžiosios leidyklos 
Pfali reklamuoti knygą, gi ma
žosios to nepajėgs. Ir jei kiek
vienas lietuvis nupirktų po 
knygą ir padovanotų ją ko
kiam amerikiečiui, tada taip 
platinama knyga eitų ir be 
reklamos, o savo pagalba.

Daug kartų galvojame, ką 
nupirkti amer kiečiui dovanų 
Kalėdų proga. Nemanykime, 
kad knyga bloga dovana, nes 
jau ir dabar amerikiečiai savo 
laikraščiuose žurnaluose

Herds-
Tree”. 

autorių 
Lands-

skelbia ištisus knygų sąrašus, 
siūlydami knygas dovanoti 
švenč ų proga. Jie skelbia ir 
skelbia, kad geriausia dovana 
knyga, ir jei skelbia, tai rei
kia manyti, kad kas nors ir 
perka. Žinoma, kiekvienas, 
pirkdamas kokią knygą, turi 
ž'ūrėti, kam kas labiausiai 
tinka. Jei matai, kad tavo pa
žįstamas ar tavo viršininkas 
amerikietis turi vaikų, gali 
jam nupirkti “Lithuanian Folk 
Talės”, Zobarsko “Bobby Wi- 
shingmore” ar Tamulaičio 
“Nimblefoot The Ant”. Jeigu 
manai, kad jis domisi litera
tūra, gali nupirkti “Selected 
Lithuanian Short Stories”, ar
ba romanų, kaip Šeiniaus “Re- 
juvenation of Siegfried Im- 
merselbe”, Krėvės antiboiševi- 
kinę knygą “The Temptation”, 
arba jo noveles “The 
man and the Linden 
Gali nupirkti keturių 
— Barono, Katiliškio,
bergio ir šeiniaus knygą “Li
thuanian Quartet”, Vaitkaus 
religinį romaną “The Deluge", 
Barono romaną "Footbridges 
and Abysses”, A. Vaičiulaičio 
noveles “Noon at A Country 
Inn”, ar Gliaudos romanus 
“The Sonata of Icarus" ar 
“House upon the Sand”. Poezi
jos mėgėjui bus vertinga do
vana mūsų liaud es dainų ii’ 
poezijos antologija anglų kal
ba “The Green Linden” ir “The 
Green Oak”. Gi jei manytume, 
kad žmogus domisi religiniais 
klausimais, galite jam padova
noti dr. Savojo "The War 
against God in Lithuania”. 
Vienos tų knygų kainuoja dau
giau, kitos mažiau, tačiau kai
na sukasi vis apie 5 dol. Jos 
lengvai galimos rasti “Drau
ge” ar užsisakyti per paštą. 
Tiesa, tokių angl'škų knygų, 
tinkančių dovanojimui yra ir 
daugiau, tačiau mes čia sumi
nėjome daugumoj Manyland 
Books leidinius, kad, pirkdami 
juos, galėtume padėti le'dyk- 
lai ir tapti spaudos platinto
jais, bent progomis nupirkda
mi vieną kitą knygą.

Tokių knygų nupirkimas ir 
padovanojimas amerikiečiams 
stiprins pačią leidyklą. Knygą 
pirkdami ir dovanodami, padė
sime leidyklai ir pradžiuginsi
me amerikietį, nes knygą mie
lai ima ir tas, kuris šiaip jos 
nelabai greitai griebiasi pirk
ti.

žibu litas Mikšys Grafika

Be abejo, gali vienam kitam 
kilti abejonė dėl pačių knygų 
vertės. Suprantama, kad nie
ko jomis labai nenustebinsi, 
tačiau jos nėra blogos, kaip 
matėme iš tų pačių amerikie
čių recenzijų.

Daug yra pavyzdžių, kaip 
lietuviai, padovanoję knygas 
amerikiečiams, juos ne tik pra
džiugino, bet ir nustebino. 
Apie tai rašėme mūsų spau
doj ir dar daugiau galėtume 
parašyti. Tad padėdami leidyk
lai, ir patys galime laimėti už 
tokią nedidelę sumą sau ir sa
vo tautai palankumą.

I.. Galinis
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DIEVO TAUTA
dabartiniame pasaulyje

II Vatikano susirinkimo dokumentus perskaičius

K. ŠILINIS

DIEVO APREIŠKIMAS

y* n VATIKANO SUSIRINKIMO 
DOKUMENTAI. I dalis. KONSTI
TUCIJOS. Leidinių serijos “Krikš
čionis gyvenime” pirmoji knyga 
Vertė prel. Vytautas Balčiūnas ir 
Antanas Tamošaitis, S. J. Kalba 
tikrino Vladas Kulbokas Iliustravo 
Telesforas Valiui. I leido “Krikš
čionis gyvenime“ 1967. Spaudė Lie
tuvių Enciklopedijos spaustuvė Bos
tone. Knyga kietai įrišta, 278 psl.. 
kaina $3.50, gaunama ir "Drauge”.

•

Krikščioniškas vertybes daž
nai užgožia kasdienybė, kuri 
yra viena didesnių mūsų priešų. 
Kasdienybėje nuostabūs dalykai 
praranda savo žavumą ir pa
trauklumą. Ir visos vertybės 
tik pažinimo šviesa atskleidžia 
savo didybę.

Dabarties kartos ir 
krikščioniškoji tiesa

Mes turėtume nuolatos domė
tis tikėjimo dalykais, geriau ir 
išsamiau pažinti amžinąsias tie
sas ir Bažnyčios gyvenimą bei 
vis pilniau gyventi, nes esame 
mistinio Kristaus Kūno nariai.

“Krikščioniškoji tiesa yra 
lyg sėkloje slypinti gyvybė. Ji 
atsiskleidžia pamažu, palaips
niui, kartu su kylančia žmogaus 
kultūra. Ją vis brandesnę Baž
nyčia perduoda naujoms kar
toms” (II Vatikano susirinkimo 
dokumentai, 9 psl.). šioms kar- 
toms palengva atsivertų akys, 
jei jos panorėtų, ir tarp dauge
lio dalykų mūsų kartos pama
tytų, kad ir pilkoje kasdieny
bėje slypi didelės vertybės, ga
linčias ne tik šio gyvenimo naš
tą palengvinti, bet ir su amži
nybe tvirčiau susieti, šiomis 
krikščioniškomis vertybėmis 
mus sudominti bando “Krikš
čionis gyvenime” redaktoriai ir 
leidėjai, kurie sutelkė moksli
nes pajėgas paruošti ir paskleis
ti lietuvių tarpe krikščioniško
sios mintas knygai. Jie knygų 
seriją pradėjo II Vatikano su
sirinkimo dokumentais. Jau iš- 

J leido pirmąjį tomą, kuriame yra 
svarbiausi aktai — konstituci- 

S, jos. Antrajame tome bus dekre
tai ir pareiškimai, trečiajame 
— kiti dokumentai ir įžvalgus 
Vatikano antrojo visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo apibūdi
nimas bei išsamus dalykinis vi
sų trijų tomų turinys. Po jų eis 
atskirų autorių veikalai įvairio
mis temomis.

Pirmajame II Vatikano susi-

Šiame numery:
• Dievo apreiškimas.
• Dievo tauta dabartiniame pa

saulyje.
A • Žmogus kūrėjas Expo 67 paro

doje.
• Naujas Anatolijaus Kairio vie

naveiksmis.
• Lazdynų Pelėda (pabaiga).
• Kalėdos Paryžiuje.
• Patrice de la Tour du Pin ei

lėraščiai.
• Žvelgiant j Algimanto Kezio, S.J. 

penktųjų parodų Jaunimo cent
re.

• Kultūrinė kronika
• Nauji leidiniai. 

rinkimo dokumentų tome kal
bama apie Bažnyčią, vadinamą 
Dievo tautą, Dieviškąjį apreiš
kimą, pateikiami bendrieji dės
niai šventajai Liturgijai atnau
jinti ir ugdyti, parodoma Baž
nyčia dabartiniame pasaulyje. 
Nors pastoracinė konstitucija 
“Bažnyčia dabartiniame pasau
lyje” yra sudėta iš dviejų da
lių, bet jos sudaro vieningą vi
sumą. Ji vadinama “pastoraci
nė” dėl to, kad, atsirėmusi į 
doktrinos dėsnius, siekia iš
reikšti Bažnyč'os santykius su 
pasauliu ir dabarties žmonėmis. 
Iš tikrųjų nei pirmoje dalyje 
nestinga pastoracinio siekio, nei 
antroje doktrinos.

Pirmoje šios pastoracinės 
konstitucijos dalyje Bažnyčia 
išdėsto savo mokslą apie žmo
gų bei jį supantį pasaulį ir apie 
jos santykius su abiem jais. O 
antroje dalyje Dievo tauta iš 
arčiau pažvelgia į įvairias da
barties gyvenimo ir žmonių 
bendruomenės puses, ypač į 
klausimus ir reikalus, kurie da- j 
bar atrodo opesni, kaip pvz. 
žmogaus asmens vertybė, ateiz
mas, kultūros padėtis dabarti
niame pasaulyje, ūkinis - visuo
meninis gyvenimas, politinės 
bendruomenės gyvenimas, tarp
tautinės bendruomenės kūri
mas.

Bažnyčia ir gyvenimas
Visas II Vatikano susirinkimo 

dokumentų p'rmas tomas sklan 
džiai išverstas bei gražiai išleis
tas (malonu į rankas paimti ir 
skaityti), bet ypač intriguoja 
pastoracinės konst;tucijos “Baž 
nyčia dabartiniame pasaulyje” 
abi dalys, nes jose plačiai ir gi
liai nagrinėjami Bažnyčios ir 
žmogaus klausimai bei Dievo 
tautos santykiai su kultūra ir 
naujuoju humanizmu, kuris “sa
vo idealą mato vispusiškai iš
vystytame, tauriai ir dailiai pa- 
sireiškiančiame žmogiškume, ku 
ris sau skina kelią į vis tobu
lesnę būtį. Tačiau šis kebas 
aukštyn nėra koks nors priar
tėjimas prie antgamtinio Kūrė
jo, o tėra kopimas prie vis di
desnio savęs tobulinimo, nes hu
manistas laikosi Sofoklio žo-1 
džio, ‘daug yra galingo, bet nė
ra nieko galingesnio už žmogų’. 
Tikėdamas į žmogaus galingu
mą bei autonomiškumą, huma
nistas sau reikalauja laisvės, 
leidžiančios jam nekliudomai iš
sirutulioti į stiprią bei harmo
ningą asmenybę. Visas gyveni
mas jam yra kopimas laiptais, 
kurie savo viršūnę turi žemiau 
metafizinių debesų”. (Iš Juozo 
Ereto paskaitos “Krikščionis ir 
kultūra”, skaitytos Lietuvių ka
talikų mokslo akademijos suva
žiavime Chicagoje 1961 metų 
rudenį, tilpusias L. K. M. A. 
Suvažiavimo darbų V tome, Ro
ma, 1964 m., 77 psl.)

Bet naujas's krikščionių hu
manizmas “teig:a save ir savo 
uždavinį šiame pasaulyje. Dėl 
to žemė jam nėra kokia nors 
la;ko bei erdvės supančiota ske
veldra, o organiška dalis viską 
apimančios visatos, teikiančios

S&ndro Botticeili (italas, 1445-1510) Užgimusio Kristaus garbinimas

iHiiMMiiiiiiiiMiiiiHiinHiiiiannm

visoms savo dalims vertę bei 
kilnumą. Ir žmogus ne tik su
geba tinkamai įvertinti žemę 
bei jos gėrybes, bet ir pajėgia 
visa tai įprasminti atsidavimu 
Kūrėjui, iš kurio viskas plau
kia ir į kurį viskas grįžta. Iš to 
savaimingai plaukia ir naujasis 
humanizmas, teigiąs žmogų ir 
Dievą, apimąs laiką ir amžiny
bę, žemę ir transcendentinį pa
saulį — vienu žodžiu: tą visu
mą, kurioje žmogus nepasmer
kia savęs pasilikti nors dailiu, 
bet apribotu fragmentu, o gali 
išaugti į pilnutinę esybę, į v s- 
pusišką asmenybę” (ten pat 
80—81 psl.).

Netvarkos reiškiniai

Pažangos sukurtame naujame 
žmoguje taip pat yra gilios ne
tvarkos reiškinių. Tačiau nors 
ši netvarka ir labai būtų pilna 
pavojų, ji nėra tokia, kad duo
tų pagrindo kraštutinių pesi
mistų nusiminimui arba neveik
liųjų rezignacijai. Pašau! s gali 
ir turi būti grąžintas į pirmykš
tį darnumą, kuris buvo Tvėrėjo 

planuose nuo pat pradžias, kai 
jis savo paties tobulybes perda
vė tvarinijai (plg. Eccli. 16, 25 - 
26). Giliausias šios vilties pa
grindas glūdi Kalėdų paslapty
je: Kristus, žmogumi tapęs Die
vas, visokio darnumo šaltin:s, 
aplanko savo kūrinius. Kaip ga
lėtų tvarinys nusivilti pasauliu, 
jei pats Dievas juo nenusivilia, 
jei Dieviškasis Žodis, per kurį 
buvo visa padaryta, tapo kūnu 
ir gyveno mūsų tarpe, kad pa
galiau apsireikštų jo, kaip Tėvo 
Viengimio Sūnaus garbė (plg. 
Jon. 13)? Bet ar galėtų visa
tos Tvėrėjo ir Atnaujintojo gar
bė suspindėti tokiame pasauly
je, kuris būtų pastatytas ant 
neišvengiamo prieštaravimo ir 
netvarkos ?

Pesimizmo ir neveiklios rezig- 
nącijos krikščionys niekada ne
galės priimti, nes tai prieštarau
ja krikščioniškai žmogaus sąvo
kai.

Bet pirma, negu žmogus su
darė a škią sąmonę to žmogišką 
prigimtį atitinkančio tobulo dar
numo, kuriuo pasižymi Kristaus

Madona su Kūdikiu (Italų mokykla apie 1475 m.)

buvimas pasaulyje, jis savo pa
ties dvasioje, kuri yra Dievo 
Dvasios paveikslas, galėjo pa
stebėti vienijantį ryšį, kuris iš 
vidaus jungia vieną daiktą su 
kitu. Prie šios laimingos sinte
zės, s tikrųjų, priėjo jau senie
ji Atėnų ir Romos filosofai, gi 
su didesniu aiškumu krikščio
niškosios filosof’jo: ž‘b:ntai, ku
rių tarpe šv. Augustinas ir šv. 
Tomas Akvinietis.
Technika, vienybė ir darnumas

Kiekvienų atveju, pati viena 
.technika yra nepakankama pri
pažinti ir išvystyti tą vienybės 
ir darnumo dieviškąjį daigą, 
slypintį daiktuose. Yra šiandien 
mokslo gerbėjų, kurie mano ga
lį, bent metodiškai, atsiriboti 
nuo tiesos, veikdami taip, tarsi 
dvasia neegzistuotų, neturėtų 
n’eko duoti, jai užgindami net 
priėjimą prie laboratorijų ir jos 
dalyvavimą tyrimuose. Persi
sunkę materializmu ir juslumu, 
jie klausimo išsprendimo laukia 
'š savo įrankių ir apskaičiavi
mų. iš tikslaus faktų stebėjimo, 
reiškinių patikrinimo ir išorinio 
jų koordinavimo. Kiti nors pri
leidžia tam tikrą ryšį, bet, anot 
jų, tik logišką, panašiai kaip 
matematikos santykius, įsivaiz
duodami, kad pasaulio tvarka, 
nors išjungta iš dvasios vadova
vimo galėtų klestėti atskirų da
lių fizinio sutvarkymo dėka, 
tarsi milžiniška skaič avimo 
mašina.

Tokia nuomonė yra nepagrįs
ta. ir pats mokslas ją sugriau 
tų, jei filosofijos neužtektų įro
dyti. Dvasios buvimas žmogiš
kuose ve ksmuose yra nepanei
giamas. ir jos liudijimas pasau
lyje negali būti nutildomas ki
taip, kaip tik iš anksto priim
tais nusistatymais ir prietarais: 
tai yra liudijimas apie vienybę, 
tvarką, darnumą, plaukiantį iš 
Dievo, be kurio ir matematikos 
formulės, moksluose taikomos, 
neatvaizduotų tikrovės.

Pagal tai, dvasia ir darnumas 
yra vienas antro tarpusaviai liu
dininkai: kaip dvasios pilnybė 
visuomet atsilieps darnumo pil
nybę. taip kiekvienas nesutari
mas, kur jis neapsireikštų — 
moksluose, mene, gyvenime — 
parodo kokią nors kliūtį jos pil
nam išsiskleidimui.

Gvildenant kai kurias opes
nes problemas. Vatikano antro
jo visuotinio Bažnyčios susirin
kimo tėvai pareiškė: “Jei žo
džiais ‘laikinųjų dalykų autono-

Dievas yra absoliuti Dvasia. 
Mūsų pojūčiams neprieinamas 
ir neapčiuopiamas. Kas nori 
savo pojūčiais patirti Dievą 
esant, tas prieštarauja pats 
sau. Pojūčiais patirtieji daly
kai priklauso medžiaginei plot
mei. O Dievas yra gryna Dva
sia. Todėl norintieji pajusti 
Dievą savo akimis arba ap
čiuopti savo rankomis nori, 
kad Dievas būtų medžiaginis, 
o ne dvasin’s. Tokius iš me
džiagas padirbtus dievus turi 
stabmeldžiai. Bet tik dėl to 
mes jų ir nelaikome dievais, 
kadangi jie yra medžiaginiai.

Dievo pojūčiams neprieina
mumą tradicinėj teologijoj 
įprasta išreikšti posakiu: 
“Deus abseonditus” — “Pasi
slėpęs Dievas”.

Tačiau ir pasislėpęs Dievas 
gali mums apsireikšti, jei ne 
savo esme, tai bent savo veiks
mais. Kūrėjas gali reikštis sa
vo kūrinia s. Nors, tiesa, kūri
niai yra tik dalinis kūrėjo at- 
skleid;mas. Kūrėjas savo kūri
niuose atsiskleidžia ne savo es
me, bet savo galia. Kūrinių 
kalba ap:e savo kūrėją yra 
ženkime kalba. Todėl ir Dievo 
apsireiškimas kūriniuose yra 
ne tiesioginis (esmiškas), bet 
ženklinis (analogiškas).

Pirmas's Dievo apsireiškimo 
būdas glūdi visatos kūryboje. 
Visata yra Dievo rankų dar
bas. Mes joje esame. Mes ja 
supamės. Mes esame visatos 
maža dalelytė. Kas mato visa
tą — mato Dievo kūrybą, o 
netiesioginiai per ją mato sa
vo protine galia ir patį Dievą 
— v satos Kūrėją. Dėl to di
dieji visatos mokslininkai, kaip 
Niutonas, Kopernikas, Lapla
sas ir daug kitų, buvo taip tik
ri Dievo buvimu, kaip ir pa
tys savo egzistavimu.

Antrasis Dievo apsireiškimo 
būdas yra jo idėjinė kalba, iš
reikšta pranašystėse. Pranašai 
buvo tie žmonės, kuriems Die
vas jų kalbamuoju būdu per
teikė savo valią. Mozei Dievas 
bylojo iš simboliškos ugnies 
(degančio krūmo), pasisaky
damas, kad jis esąs Būtis sa
vyje (“Aš esu, kurs esu” — 
Exod. 3:14) ir apreiškė savo 
valią, kaip išr ūktoji tauta tu
ri elgtis savo kasdienos gyve
nime ir liturgijos metu.

Dievas apreiškė idėjines min 
tis dar visai eilei ir kitų Seno 
Įstatymo pranašų: Izajui, Je
remijui, Ezakieliui, Danieliui, 
Barakui, Ozejui, Joeliui Amo- 
sui, Abdijui, Jonai, Mikėjui, 
Naumui, Abakukui, Sophoni- 
jui, Agejui, Zacharijui, Mala- 
chijui. Per tūkstančius metų 
Dievo apsireiškimas žodžiu li
ko užrašytas į šventąsias kny
gas, kurias mes turime iki šių 
dienų švento Rašto vardu.

Pats didžiausias ir žmonijos 

mija’ laikoma, kad sukurtieji 
daiktai nepriklauso nuo Dievo 
ir gali būti žmogaus naudojami 
be sąryšio su Kūrėju, nėra nė 
vieno pripažįstančio Dievą, ku
rs nejustų, kaip toks tvirtini
mas yra klaidingas. Juk kūri
nys be Kūrėjo dingsta. Paste
bėtina, kad visi tikintieji, kokiai 

atžv lgiu pagrindinis Dievo ap
sireiškimas įvyko, kai antrasis 
Dievo Asmuo įsikūnijo Jėzuje 
Kristuje. Čia Dievas jau ne 
žodžiu, ne simboliais ar vaiz
dais apsireiškia žmonėmis, bet 
savo realiu buvimu žmogaus 
prigimtyje.

Tiesa, ir Jėzaus Kristaus as
menyje mes negalime apčiuo
piamai regėti jo Dievystės, ta- 
čiau jo dieviškąja galia pada
rytais stebuklais negyvoj ir 
gyvoj gamtoj, ypač kitų iš mi
rusiųjų prikėlimu ir pačio iš 
numirusiųjų prisikėlimu, mes 
suvokime Jėzaus Kristaus 
Dievystę, Ji yra paslėpta žmo
giškos prigimties priedangoje. 
Tačiau ji spinduliuoja kiekvie
name jo skelbiamos Naujienos 
(Evangelijos) žodyje, kiekvie
no įvykdyto stebuklo galioje. 
Ypač ji spinduliuoja Jėzaus 
Kristaus iš numirusių prisikė
lime. ,

Pagaliau Dievas apsireiškia 
mums, pasilikdamas savo 
įsteigtoje Bažnyčioje. Jis lie
kasi Bažnyčioje realiai dvasine 
sakramentų galia. Jis liekasi 
Bažnyčioje šventosios Dvasios 
veikimu mokomąja galia. Nors 
Dievas yra visur savo tveria
mąja ir išlaikomąja (apvaizdi- 
ne) galia, bet jis yra savo 
įkurtoje Bažnyčioje ypatingu 
būdu — realia malone, kurią 
jis teikia visiems, kurie pr im- 
dinėja jo įsteigtus ir Bažny
čioje paliktus sakramentus.

Taigi Deus abseonditus ne
pasiliko visai pasislėpęs. Jis vis 
skleidėsi, palaipsniui skleidėsi, 
kol galutinai pasiliko tarp mū
sų realiai Bažnyčioje. Iš karto 
jis pasireiškė pasaulio sutvė
rimu, vėliau žodiniu bylojimu 
ir, pagaliau, realiu savo įsteig
toje Bažnyčioje pasilikimu.

Kalėdų šventės ir yra ne kas 
kita, kaip Dievo apsireiškimo 
garbinimas. Tai nėra vien pri
siminimas istorinio fakto, kad 
Jėzaus Kristaus asmenyje Die
vas įsikūnijo ir tapo žmogumi 
tam tikru istoriniu laiku Pa
lestinos žemėje. Tai nėra mi
nėjimas buvusio istorinio fak
to, kaip kad mes minime įvai
rius kitus istorinius įvykius. 
Bet tai yra atsigręžimas į Die
vą, esantį tarp mūsų. Tai yra 
atvėrimas mūsų sielos su kvie
timu, kad jis ateitų pas mus 
realiai — sakramentine malo
ne, kad jis padėtų mums tapti 
tuo, ko mes siekiame, kad pa
dėtų mums realizuotis dvasi
niai, nepaisant mūsų egzistavi
mo fiziniame kūne. Toks reali
zavimas priklauso mūsų egzis
tencijai: yra jos dalis. Taigi, 
kalėdinis apsireiškusio Dievo 
pagerbimas yra kartu ir mūsų 
egzistencinis aktas. Tuo tarpu 
kitų istorinių įvykių minėji
mas yra loginis prisiminimo 
aktas. P. C.

religijai bepriklausytų, kūrini
jos kalboje visuomet girdėjo ap
sireiškiantį Kūrėjo balsą. O 
Dievą užmiršus, ir pats kūrinys 
aptemsta” (II Vatikano susirin
kimo dokumentai, I dalis — 
konstitucijas, 204 psl.).

“Krikščionis gyvenime” re- 
(Nukelta į 2 psl.)
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DU LIAUDIES PASAKŲ TOMAI
Lietuvoje užsimotą tautosakos penkiatomį tęs'ant

Keletos savaičių liga davė pro
gos perskaityti pora tomų Lietu
voje išleistų pasakų ir nuodug
niai susipažinti su tuo leidiniu. 
Tai Lietuvos TSR Mokslų akade
mijos, Lietuvių kalbos ir litera- 
tūros instituto, Tautosakos sek
toriaus darbuotojų paruoštas lei
dinys. Nuo 1962 m. tas “sekto
rius” leidžia penkių tomų anto- 
log'ją “Lietuvių tautosaka”. Pir
mi du tomai buvo paskirti dai
noms. Trečias ir ketvirtas tomai 
skirti pasakojamai tautosakai ir 
penktasis tomas apimsiąs smul
kiąja tautosaką. Ši antologija, pa
lyginus su kitais tos pat institu
cijos leidiniais, rodo žymią pa
žangą (pirmo dainų tomo re
cenziją žr. “Draugo” 1963.IV. 13 
d. kultūros priede.).

Medžiagos pateikimo tvarka

M

Trečias tomas duoda atrink
tas gyvulines, formulines ir ste
buklines pasakas, viso 237 daly
kus. Ketvirtas tomas apima nuo- 
tvk’ų pasakas, pasakas-legendas, 
buitines pasakas, anekdotus, sak
mes. padavimus, pasakojimus ir 
atsitikimus, viso 822 dalykus ir 
dar atskirą oracijų skyrelį. Abie
jų tomų redaktorium pažymėtas
L. Sauka. Be jo, medžiagos at
rinkimo ir paruošimo darbą dir
bo dar A. Seselskytė, N. Vėlius 
ir K. Viščinis.

Pasakų medžiaga tvarkoma ir 
teikiama pagal suomio A. Aar- 
nes sudarytą tarptautinį pasakų 
katalogą, kurį papildė amerikie
tis S. Thompsonas. Tiesa, yra 
kai kurių be reikalo 
padarytų nukrypimų arba skyrių 
pergrupavimų, tačiau tai nėra es 
minis dalykas. Kiekvieno tomo 
gale yra duoti būtiniausi paaiš
kinimai, metrikos duomenys (kū 
rinio užrašymo laikas, vieta, jo 
pateikėjas ir užrašytojas, rankra
štyno numeris), be to, nurodo
mas siužeto numeris pagal Aar- 
nes-Thompsono tarptautinio pa
sakų katalogo naujausią 1961 m, 
laidą. Pridėta dar retesnių žo
džių žodynėlis ir rodyklės: abė
cėlinė pasakų antraščių rodyk
lė, pateikėjų ir Prašytojų rodyk
lės. Visa tai tvarkoje. Jokios san
traukos rusų ar kuria kita kal
ba nėra duota. Nurodžius tarp
tautinį pasakos tipo numerį, ta
tai ir nereikalinga. V. Kalinaus
ko iliustracijos, skyrių antrašti
niai puslapiai ir vinjetės, yra 
prasmingos.

įdomu, kad dar 1959 m. Lie
tuvos TSR Mokslų akademijos 
Darbų, ser. A, 2(7) nr-y B. Kaz
lauskienė rašė: “Ikitarybiniais 
laikais buvo susisteminta tik da
lis pasakų pagal tarybiniam tau
tosakos mokslui nepriimtiną Aar
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nes pasakų motyvų katalogą” 
(p. 233). Matyt, vėliau apsižiū
rėjo, kad pagal tą patį Aarnes 
katalogą N. P. Andreevo buvo 
sukataloguotos taip pat ir rusų 
pasakos, ir tas katalogas buvo iš
leistas jau 1929 m. sovietinės 
Mokslų akademijos Tad gerai 
kad pagaliau ir lietuviškos pasa
kos pateikiamos tarptautiniai 
priimtu būdu. Tačiau vienas da
lykas nutylimas, būtent, kas bu
vo to lietuviško pasakų katalo
go sudarytojas. Literatūros sąra
še tas mano veikalas taip atžy
mėtas: Lietuvių pasakojamosios 
tautosakos motyvų katalogas, 
“Tautosakos darbai”, II, Kaunas, 
1936. Toliau sutrumpintai visur 
cituojama kaip LPK. Žodžiu, a- 
napus esu laikomas “persona 
non grata”. Dargi mano užrašy
toms pasakoms (pvz. III t. 4 nr.) 
užrašytojo pavardė nepaminėta, 
nors visa kita metrika yra paduo
ta. Tuo tarpu kitų užrašytojų- 
pabėgėlių pavardės paduotos, jų 
tarpe Juozo Būgos, V. Kulboko 
ir A. Mažiulio. Tiesa, du mano 
straipsniai įvade paminėti pilna 
pavarde (IV, 38), tačiau nemi
nimas joks kieno nors išeivijoj 

Iliustracija liaudies pasakos “Saulės vaduotojas”.A. Makūnaitė

po 1945 m. išleistas darbas. Tuo 
tarpu užsienio lietuviams skirtas j 
“Gimtasis kraštas” 32 nr.-y (19-j 
67.IX.7 d.) pamini mano ir ki
tų tautosakinę veiklą neprikl. 
Lietuvoj ir išeivijoj. Vadinas, tai 
komas dvejopas mastas, kurio 
tikslas — vienus neužrūstinti, ki
tus ten namie laikyti nežinioje.

Sakmės klasifikuojamos prisi
laikant kiek pakeistos mane sis
temos, panaudotos anksčiau mi
nėtame kataloge, visur pažymint 
mano klasifikacijos numerius su 
LPK. A. Jonynas rašo, kad “sak- 

i mes sunku klasifikuoti... Dėl to 
Į nėra tarptautinės sakmių klasifi- 
i kavinio sistemos, kokia yra su- i 
daryta pasakoms” (IV, 39). Taip 
buvo 1935-36 m., kai aš suda
rinėjau savo katalogą. Tačiau da 

, bar padėtis yra jau kiek kitokia.

Žymus norvegų tautosakininkas 
R. Th. iChristiansenas 1958 m. 
išleido veikalą “The migratory 
legends. A proposed list of types 
with a systematic catalogue of 
the Norvvegian variants” (Hel
sinki, FFC 175). Jo sistema la
bai jKinaši į manąją, paskelbtą 
1936 m.: mes abu sakmes prade
dame klasifikuoti numeriu 3000, 
toliau tęsdami Aarnes pasakų ka 
tai >gą. Skirtingesnė yra suomio
L. Simonsuurio sistema, paskelb
ta 1961 m.: “Typen - und Mo- 
tivverzeichnis der finnischen my 
įhischen Sagen” (Helsinki, FFC 
182.) Galimas dalykas, kad ku
ri tų dviejų sistemų virs tarptau
tine, i aip atsitiko su Aarnes pa
sakų klasifikacija.

Medžiagos atrinkimas

I raiarmėje sakoma: “Atren
kant spaudai kūrinius, atsižvelg
ta į jų idėjinę-meninę vertę, bū- 
dingumą. Spausdinamos kai ku
rios ir nelabai išplitusios, tačiau 
savitos ir originalios pasakos; kai 
kurie čia pateikiami pasakų ti
pai iki šiol dar nebuvo niekur 
skelbti” (III,7). Tokių visai nau
jų tipų nėra daug.

Žinoma, nepraleidžiama pro
gos iškelti ponus, “buožes” ir 
dvasininkus pajuokiančias pasa

kas ir anekdotus. Todėl sudary
ti tokie skyriai, kaip “Ponai ir 
baudžiauninkai, gaspadoriai ir 
bernai” (IV, 175-232), “Dvasi
ninkai, jų pagalbininkai ir liau
dis” (IV, 233-260), “Dvasinin
kai, šventeivos ir jų pašaipūnai” 
(IV, 358-373), “Valdovai, buržu 
azija, okupantai” (IV, 393-401), 
“Priešinimasis ponams, sukili
mai” (IV, 675-683). Tiesa, kad 
tokios medžiagos žmonėse gali
ma rasti, tačiau čia ji ypatingai 
iškeliama. L. Sauka rašo: “Kla
sinės visuomenės socialinę, turti
nę nelygybę ypač ryškiai atspin
di stebuklinės pasakos apie du 
brolius—turtingą ir vargšą, apie 
dalią ir nedalią... Tačiau greta 
pažangių nuotaikų kai kuriuose 
pasakų siužetuose pasireiškia ir 
rezignacija, fatališkumas” (III,'

m£t£liu

A. Makūnaitė
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Lietuvių liaudies pasakos ‘ Ežerinio” iliustracijos.

41). Tuo pačiu klausimu aš ka
daise esu taip rašęs: “Pasakoje 
stebuklingu būdu pakeičiamas 
tik vieno, ar daugiausia kelių as
menų likimas, tuo tarpu visa ki
ta lieka kaip buvę. Juk negi ga
li visi žmonės būti karaliai — ir 
naujajam karaliui taip pat rei- i 
kės ir tarnų, ir darbininkų, ir ka
reivių. Taigi, pasakose nėra tie
sioginės tendencijos kovoti su so
cialine nelygybe ar neteisybe. So 
dalinė santvarka lieka nepakeis
ta, tik pasikeičia keletos asmenų 
likimas: nužemintas išaukština
mas ii išaukštintas nedorėlis nu
baudžiamas” (Tautosakos dar
bai, II, 256).

Apskritai, dėl medžiagos at
rinkimo daug priekaištų neturiu. 
Aišku, negalėjo rasti vietos prieš 
rusiškai ir priešsovietiniai anek
dotai, pašaipos apie kolūkius, ku 
rių žmonėse yra aibė. Tiesa, yra 
pora blankių pasakojimų apie 
sukilimus prieš rusus ir pora ne
palankių anekdotų apie koriką 
Muravjovą (IV, 679-681). .Nėra 
įdėta jokio anekdoto apie žydus, 
kai apie čigonus yra keli. Ir žy

A. Steponavičius K. Kubilinsko eiliuotos pasnkos iliustracija

dus, ir čigonus mūsų liaudis mėg 
sta patraukti per dantį. Apskri
tai, liaudis mėgsta humorą: su
valkiečiai pasijuokia iš dzūkų, 
aukštaičiai iš žemaičių ir kapsų 
ir pan. Tačiau iš privilegijuotos 
klasės pasijuokti negalima. Per- 
spaudinant Juškos dainyną bu
vo praleistos kelios dainos, ku
riose minimi žydai nelabai pa
lankia prasme.

Vadinamų “riebių” pasakoji
mų ir anekdotų šiame rinkinyje 
nėra. Kai kurie dalykai kelia a- 
bejojimo dėl savo liaudiškumo 
'pvz. IV t. 328, 822 nr-riai). O- 
racijv skyrelis yra silpnas.

Truputis statistikos
Ketvirtame tome paskelbta 880 

dalykų, kurių 130 arba 17 proc. 
nurodyta paimti iš spausdintų 
šaltinių, daugiausia Basanavi
čiaus pasakų rinkinių ir “Mūsų 
tautosakos” IX t. Mano nuomo
ne, kartą spausdintus dalykus 
kartoti nebuvo reikalo. Lieka 
dar 750 numerių, kurių šaltiniu

(Nukelta į 3 psl.)

AR PĖDSAKAI PAS'JLIKS?
Senųjų ir Naujųjų metų są

vartoje, norim ar nenorim, 
kažkaip realiau pajuntame ne
besulaikomą laiko tekėj mą ir 
mūsų pačių fizinės čionykštės 
egzistencijos trapumą. Todėl 
ir ant banguojančios laiko upės 
vandenų Naujųjų metų proga 
keliamas triukšmas ir kursto
mas klegantis dž augsmas ga
li atrodyti tikrai makabriški.

Dar būtų blogiau, jei visi 
ištisi metai būtų praėję t k tuš
čiame klegesyje, kuriam nuš
čiuvus, nebūtų įžiūrimos jokios 
pėdos, kad ir jais praeita Žmo
gaus.

Panašiai m:ntys klostosi, kai 
prie slenksčio į Naujuosius 
metus žarstai praėjusių metų 
mūsų kultūrinės veiklos ir kū
rybinių pastangų ugniavietes 
ir bandai įspėti, kaip šviesiai 
ir kaip ilgai jų žarijos žėruos.

Aišku kaip diena, kad dau
gelio pasakytų kalbų, daugelio 
susodintų garbės -prezidiumų 
ir tik popierinių nutarimų eg
zistencija ta pačia diena ir pa
sibaigė. Ilgiau dar žėruos ir 
šildys viena kita knyga, daili- 
n'nko spalvingas vitražas ar 
drobė, muziko įkūnytas kon
certas ar spektaklis, visuome
nininko ne kalba, bet konkre
taus darbo pastanga. Bet kas 
iš to viso pasiliks mūsų tau
tos aruode amžinai nenykstan
čiu indėliu, šiandien dar labai 
sunku pasakyti, tad geriau ir 
nespėlioti.

Kasdieniškai kalbant, ir 1967 
metais buvome gyvi ne ma
žiau, kaip ir kuriais nors anks
tesniaisiais. Jeigu kuris nors 
kūrybinės pastangos sektorius 
ir smuktelėjo, tai, žiūrėki, ki
tas vėl kiekybiškai ir kokybiš
kai ūgtelėjo. Pavyzdžiui, žvel
giant į knygas, romanais 
1967-tieji negalėtų pasigirti. 
Jau vien kiekybiškai sveriant, 
vos pora knygų: Pr. Naujokai
čio “Žydinčios dienos” ir Re
nės Rasos “Meilė trikampy”. 

Bet užtai poezijos derlius toks, 
kokio galėtų pavydėti ir ne
priklausomos Lietuvos metai, 
ir šiandien okupuotoji tėvynė. 
Jau žinomi mūsų lietuviškojo 
parnaso vardai 1967 m. pasiro
dė su šiom s naujomis savo 
knygomis; Benediktas Rutkū- 
nas “Mėlyna diena”, Vladas 
Šlaitas “34 eilėraščiai”, Jonas 
Mekas “Pavieniai žodžiai”. Ka
zys Bradūnas “Sonatos ir fu
gos”. Netrūko poezijoje ir dė
mesio vertų debiutų: Sesers 
Marijos Jurgitos Saulaitytės 
“Kai mes nutylam” ir Stasės 
Šakytės “Alkana žemė”.

Dramos žanras atnešė dvie
jų rašytojų duoklę: po ilgų me
tų tylos dramaturgijon stam
biu partizaninės temos veikalu 
grįžo Jurgis Jankus — jo dra
ma “Peilio ašmenim s” išleista 
pačioje metų pabaigoje, o 
Anatolijus Kairys pasirodė su 
savo tragedija komiškai “Cur- 
riculum vitae”.

Š'emetinė novelė reprezen- 
tuojasi nauja Kazio Almeno 
knyga “Gyvenimas tai kekė 
vyšnių”.

Aplamai, literatūrinis gyve
nimas net paįvairėjo. Atgijo 
vėl literatūros vakarų tradici
ja. Iš kolonijos į kolonijas 
kviečiami, pradėjo skraidyti ne 
vien tik, kaip lig šiol, daininin
kai solistai, bet ir rašytojai.

Grožinei literatūrai nemažai 
dėmesio skyrė kultūros žurna
lai “Aidai”, “Metmenys” ir 
šiaip lietuviškojo pasaulio pe
riodinė spauda. Tesėjo pažadą 
ir literatūros metraštis "Pra
dalgė” — jos pasirodė trečio
ji knyga. Tačiau vaikams ir 
jaunimui skirtosios literatūros 
aiškiai buvo per maža: teigia
mai pažymėtinas bene tik vie
nas leidinys: N. Jankutės 
“Kaip Algiukas vėjo ieškojo".

Muzikinę 1967 metų kūrybi
nę veiklą reikėtų sverti net di
desniais svarsčiais, negu anks-

(Nukelta į 4 psl.)


