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JINTUICIJA, REALYBE IR KŪRYBOS 
GALIMYBES

arba menininkas, išeivis ir atsitiktinumai

PETRAS MELNIKAS

NEIŠGRIAUNAMI JUBILIEJINIAI PAMINKLAI 
KULTŪROS PAKELĖJE

Ne vienam iš mūsų po Kul
tūros kongreso būtų dar neleng
va atsakyti, kiek realybės, pla- 
čiaregystės ir vizijos yra reika
linga mūsų meno kūrybai, kuri 
kūrybinio proceso gale vis dėlto 
dažniausiai yra tik jautrios in
tuicijos išdava. Mums yra daug 
lengviau saulėtą pavasario die
ną, įkvėpus oro į plaučius, sė
dėti po medžiu ar prie upės 
kranto ir leisti pačiai gamtai 
su visa jos nuotaika ir grožiu 
tapti savotiška vertybe, savo- 
tišku “menu". Gi menas, kuris 
dažnai yra apibūdinamas rea
lybės ir gamtos imitatorium, 
mums atrodo yra kuriamas tik 
keistų, užsidariusių gamtos ven- 
gėjų.

Kuo menas gali būti eiliniam 
išeiviui? Į kokią vietą gyveni
me jis meną talpina?

Be abejo, menas yra sukrau
tas j mūsų muziejus, knygų len- 
tynas, muzikos plokšteles, žur- 

5 nalus ar kabo įrėmintas mūsų 
salonuose. Tai jo įprasta vieta. 
Bet mes patys dažniausiai esa
me mene nepaliesti, jo pulsu 
negyvename, tai palikdami me
nininkams, kūrėjams ir meno 
mėgėjams.

Skaitant knygas, eilėraščius 
ar stebint sienoje kabantį pa
veikslą, mus tikriausia nedomi
na, kiek ten kūrybinio karščio 
ir ypač intuicijos yra sudėta. 
Visa tai atsitinka dėl mūsų ne
dalyvavimo kūrybiniame proce
se, dėl nepaprastai aukštos me
no vizinės vertės ir dalinai dėl 
keisto žvilgsnio, kuriuo žiūrima 
į menininką: jis kartais atrodo 
ekscentriškas, lyg vengiąs ne- 
meniško pasaulio įsibrovimo į 
jo privatų, kūrybinį pasaulį.

Tik retom progom, atsitikti
nai, tai gyvenimas mus suarti
na su menininku, atsiveria tuo
met pastarojo paprastesnė, jaus 
minė ir žmogiškoji pusė. Ir tai 
atsitinka dėl to, kad menas (ir 

A menininkas) visose savo įvairio
se apraiškose negali išrasti pa
saulio, kuris būtų keistas ar net 
visai nežinomas eiliniam žmo
gui. Meno pasaulis, iš tiesų, jau 
nėra taip atskira karalystė, at
skiras pasaulis, kad jo “gyven
tojai” būtų nesuprantami, lyg 
kitos planetos žmonės.

Menas negali “sutverti” rea
lybės, kaip jis negali ir jos pa- 

įj keisti. (Ir abstrakcijos nėra 
“sutvertos”.)' Menas gali tik 
kasdieninę realybę ar “psichę”
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savo šviesa apšviesti, iš kitokio 
taško į ją pažiūrėti, “klaidą” 
juodesne spalva nudažyti, kad 
išeivis savo gyvenimą geriau 
matytų ir jį geriau pažintų. Vi
sas tas menininko “keistumas” 
yra įtakoje tos įtampos, tos sa
votiškos “degimo” nuotaikos, 
.kuri jį dažnai supa dėl jo nuo
latinio kontakto su išryškintu, 
“kitaip nudažytu”, bet geriau 
suprastu pasauliu, nuo kurio ei
linis išeivis, dėl jo pasyvios po
zicijos, yra apsaugotas.

Taigi, nėra abejonės, kad be 
meno mūsų logiška kultūra bū
tų bejėgė. Pilka realybė ir pa
sąmonė liktų neapšviesta, kol 
menininkas jos giliau nepajus 
ir kol su pasisekimu ir intuicija 
nepajėgs jos mums perduoti. 
Mūsų mene dėl to nėra nieko 
“naujo” ir jame be reikalo yra 
ieškomos “nežinomybės”. Tikras 
mūsų meno veikalas dažnai ne
turi to, ko išeivis dar nežinotų. 
Jame randame apšviestą ir iš
ryškintą mūsų buities dalį, juo 
tuomet galime gėrėtis, juoktis 
ar liūdėti, bet jis dažniausiai 
suksis apie kurį nors mūsų gy
venimo kuriozą.

Gyvenamo laiko ir istorijos 
plačiaregystė yra taipgi savo
tiškas menas. Ir čia intuicija 
dažnai proceso gale turi trium
fuoti. Tai būdas suprasti pasau
lį, kultūrą, istoriją, atsitiktinu
mus, tvarką, šimtmečius ir de
šimtmečius; tai supratimas is
torinio atsitiktinumo, neaiškios 
realybės, jos užregistravimas, 
aiškinimas ir t. t. Dalinant šitai 
į grupes, mes turėjome tris bui
ties galimybes. Istorija buvo 
viena iš jų. Tai aukščiausia gy
venimo forma, turinti savo pra
džią, posūkius, siurprizus, kei
timosi greitį ir drąsos ugnį — 
tai mūsų praeities istorija — 
praeity. Kita buities galimybė 
buvo Kuttūra (mūsų egzisten
cija prieš egzilę). Ji buvo mums 
kažkas aukštesnio, kai mūsų 
miesto ir kaimo gyvenimas tu
rėjo “stilių”, “madą”, tautišką 
“orą”, kai gyvenimas dar ne
turėjo išeivijos problemų ir ne
buvo 90% veikiamas ir supa
mas svetimų įtakų.

Trečioji buities galimybė yra 
istorinis Atsitiktinumas, kuriuo 
šis šimtmetis yra taip gausiai 
pažymėtas, įtraukęs milijonus 
žmonių į savo srovę, toliau nuo 
19 šm. paviršiaus ramybės, nuo 
“dąsos ugnimi alsuojančiuos” 
Istorijos, giliau į 20 šm. netvar
ką ir atsitiktinumą.

Atsitiktinumai šiame šimtme
tyje žmogaus gyvenimą padarė 
lyg savotiško organizmo būse
ną, jam dažnai buvo atimtos 
galimybės net pačiam organi
zuotis, kurtis; tai lyg žemiau
sia gyvenimo forma, kai nega
li net savo pajėgom pasikliauti, 
pasitikėti natūraliu laiko pro
gresu bei atsiremti į kultūrą, iš 
kurios esi kilęs.

Ar kartais mums neatrodo, 
kad šiame šimtmetyje lyg “sku
bančios sielos būtų ieškojusios 
menkniekių” ir lyg būtų norė
jusios išgelbėti molekules iš jų 
pražūties? (N. Mailer).

Atsitiktinume mes esam ne- 
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NUO KURKLIŲ IKI MINDAUGO PILIES
Kapa metų kūrybingam mūsų kultūrininkui

Tarp taurių mūsų tautos as
menybių ryškiai pastebimas Sta
sys Yla, kuris sausio 5 d., taigi 
tik vakar, sulaukė 60 m. am
žiaus. Jis nepalaužiamas idealis
tas, nuolat naujas savo kūrybi
niais polėkiais, uolus visuomeni
ninkas, kruopštus istorikas, jau
nimo ideologas ir dvasios vadas, 
mūsų naująją kartą arti pažįstan 
tis psichologas, talentingas orga
nizatorius ir šiaip mielas žmogus, 
kuris neturi asmeniškų priešų ir 
kuris gali džiaugtis tūkstančiais 
gerbėjų. Jis Stutthofo kankinys, 
pergyvenimus aprašęs “Žmonės 
ir žvėrys dievų miške”; veikalas 
panašiai stiprus kaip ir B. Sruo
gos, kalinto tame pat lagery. Jis 
(Yluvis) poetas ir rašytojų sąjun
gos narys, mokslininkas ir tikra
sis L. K. Mokslo akademijos dar
buotojas. Net eksperimentavęs 
tapyboje ir garsėjąs savo roman
tiškos Mindaugo pilies statyba. 
Tai žmogus, apie kurį sunku 
straipsnį rašyti, nes reikia ištisos 
knygos.

Uolus studiozas
Pažinau jį lygiai prieš 40 me

tų, kai sėdėjome tame pat suole 
Kauno kunigų seminarijoje. Jau 
tada jis savo iniciatyva, sugebėji
mais buvo pranašesnis už dauge
lį iš mūsų. Jo svarus balsas buvo 
girdėti visuomenininkų kuopelė
je, abstinentų sąjūdyje, jis buvo 
vienas redaktorių klierikų laikraš
čio. Besisielodamas naujos dva
sios Lietuvos kunigų ugdymu, jis 
priklausė slaptai klierikų draugi
jėlei, kurios nariai taip nuošir-

JUOZAS PRUNSKIS

džiai siekė savęs tobulinimo ir, 
Šalkauskio žodžiais betariant, gy
vos dvasios nešimo į visą busi
mųjų kunigų atžalyną ugdančią 
įstaigą Kaip rūpestingas, darbš
tus, neturtingesnis, jis buvo pa
rinktas vadinamo negociato- 
riaus, bibliotekininko, o paskiau 
ir ceretnoniariaus tarnyboms, tei 
kiančioms lengvatų, mokslo fi
nansavimo problemas bespren 
džiant. Nežiūrint tų darbų gau
sybe:, jis įstengė dar imti spe
cialias papildomas studijas, ku
rias apvainikavo teologijos licen
ciato laipsniu ir dar papildė pėda 
gogikos ir psichologijos kursais 
Filosofijos skyriuje.

Kapelionas ir profesorius

Argi nuostabu, kad jisai tuo
jau iš seminarijos buvo pakvies
tas kapel’ionauti pažangioje Ma
rijos Pečkauskaitės gimnazijoje ir 
greit — profesoriauti toje pačio
je Kauno kunigų seminarijoje, 
dėstant sielovados kursą. Šalia 
pamokų klasėse ir paskaitų se
minarijoje, kuri tada buvo Teo- 
log. — Filosofijos fakulteto pa
dalinys, jis įstengė redaguoti 
“Mūsų Laikraščio” ideologinį — 
religinį skyrių ir pažangias pil
nutinės katalikybės idėjas skleis
ti savo sukurtuose veikaluose bei 
studijiniuose straipsniuose, kaip 
“Pasiryžėliai ir laimėtojai”, ar 
“Priešmokyklinis auklėjimas”, 
“Laisvamanybė Lietuvoje”, “Pas

toralinės teologijos kursas”, “Ko
munizmas Lietuvoje”, “Kaimas 
ir miestas šių dienų pastoracijo
je”, “Siauroji ir pilnutinė kata
likybė”, “Dvasinė kaimo krizė ir 
kunigas”, “Dabarties žmogus”, 
“iNerami dabartis ir ateities per
spektyvos”. >

Tarp naujo sąjūdžio kūrėjų
Kaip pažangaus, patriotinio 

klero atstovas, jis buvo mielai ieš 
komas aktyviųjų naujos dvasios 
katalikų intelektualų, pradžioje 
susispietusių apie “Naująją Ro
muvą”, o paskiau perėmusių į 
savo rankas vieną iš pačių įta
kingiausių Lietuvos dienraščių— 
“XX Amžius”. Ir jeigu šių eilu
čių autorius buvo įtrauktas į to 
dienraščio redaktoriaus pareigas, 
tai tik dėka St. Ylos. Stasys bū
davo vienas iš tų pasišventėlių, 
kurie, negaudami jokio atlygini
mo, po savaitę, po dvi budėda
vo redakcijoje, talkindami savo 
plačiais sugebėjimais ir įtraukda
mi gausų savo kūrybingų drau
gų būrį. Kun. Stasys buvo akty
vus dalyvis jaunųjų, vadovaujan
čių katalikų konfidencialiuose 
pasitarimuose, o taip pat ir po
sėdžiuose, kurie būdavo šaukia
mi, dalyvaujant atvykstantiems 
į Kauną mūši; aktyviesiems vys
kupams — K. Paltarokui, M. Rei
niui; ne kartą čia būdavo ir mū
sų tautos ideologas prof. St. Šal
kauskis.

Berlyno sielovadoj
Atūžiant raudonajai okupantų 
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Sukaktys ir jubiliejai mūsų 
yra labiausiai suprantami kaip 
tam tikra pakili iškilmė, todėl 
ir jų minėjimai dažniausiai įkū
nijami reikšmingos datos die
ną surengtu masiniu susibūri
mu, jame išklausant paskai
tos, choro, deklamacijos, rezo
liucijų. Žinoma, reikia ir to. 
.Tačiau jau negerai, kai vien 
tik tuo ir pasitenkinama, kai 
visi mūsų organizaciniai gabu
mai išeikvojami vien tik buta
forinei iškilmei, o jai staiga 
pasibaigus ir ūpui vėl nuslū
gus, ko nors buvusio nė ženklo 
taip ir nebelieka.

Kada - ne - kada, bet minint 
Lietuvos laisvės atkūrimo 50 
metų sukaktį, šitaip neturėtų 
atsitikti. Reikia, kad šių metų 
jubiliejinė šventė šalia įprasti
nių iškilmių būtų atžymėta ir 
ilgiau išliekančiais užmojais, il
giau išliekančiais indėliais į 
mūsų tautos mokslo, meno, li
teratūros ir muzikos aruodą.

Džiugu girdėti, kad planų, 
šia kryptimi veikiant, jau pa
skelbta nemažai. Įvairių veiks
nių jau pasigarsinta išleisti net 
keliolika atitinkamų knygų, 
Kultūros fondas pakilęs orga
nizuoti teatro festivalio, Į 
Laisvę fondas lietuviškai kul
tūrai ugdyti žada duoti laisvo
jo pasaulio lietuvių literatūros 
kolektyvinę studiją ir t. t. Tik 
čia ypač linkėtina, kad visi šie 
ir panašūs susibaudimai nelik
tų vien posėdžių šnektose šnek 
telėse, o būtų realizuoti sun
kaus ir kieto darbo valandose.

Centrinė šių metų iškilmė 
— Vasario 16-toji jau čia pat. 
Ir jubiliejinių metų pradžia 
jau gana viltingai nuteikia, 
kai šiemet ir šioje įprastinėje, 
bet ir brangioje mums dieno
je nepasitenkinta daugelio 
praeities metų rutina: Chica
goje Vasario šešioliktosios mi
nėjime bus pirmąkart atlikta 
specialiai tai dienai užsakyta 
kantata “Kovotojai”. Čia ne
galime nutylėti dar ir to, kad 
šios kantatos gimimas nebuvo 
suplanuotas kokios nors iški
lios mūsų institucijos, bet pa- 
paprasto ir nuoširdaus vilnie
čio, Chicagos Alto skyriaus 
pirmininko Juliaus Pakalkos, 
kuris savo noru ir savo lėšo
mis angažavo ir kantatos lib- 
retistą poetą Stasį Santvarą 
ir jos kompozitorių Julių Gai
delį. Šitokio fakto akivaizdoje 
net išeiviškoje mūsų kasdieny
bėje akys prašviesėja, kai pa
matai, kad dar netrūksta žmo
nių, kurie savo tautos kūrybi
niam polėkiui judinti, ne vien 
žodžiu, bet ir konkrečiu veiks
mu išsižada to, kas jam pačiam 
labai reikalinga ir kietu bei 
sunkiu fabriko darbu įgyta. 
Tebūna šitas Pakąlkos pavyz
dys lengvai neužmirštamas, 
ypač šiais laisvės kovas mi
ninčiais metais, daugelio tų 
mūsų tautiečių, kurie su daug 
mažesniu nuostoliu savo pini- 
gingesniam kišeniui galėtų pa
našiai pasielgti.

Be abejo,po Vasario šešio
liktosios minėjimų šiemet dar 
teks visiems koncentruotis 
apie didžiąją tautinių šokių 
šventę liepos mėn, 7 d. Chica

goje ir Pasaulio Lietuvių Bend 
ruomenės seimą rugsėjo mėn. 
pirmosiomis dienomis New 
Yorke. Tik jau iš anksto abie
jų šių įvykių atsakingieji or
ganizatoriai turėtų rimtai pa
galvoti, kaip anas dienas ap
valyti nuo tokiomis progomis 
vis dar lig šiol neatsikratomo 
balasto. Tautinių šokių šven
tės rengėjai turėtų aiškiai su
prasti, kad šokėjai šventėn su
sirenka savo jaunatviško en
tuziazmo pademonstruoti ir 
gyvai pasišokti, o publika jų 
pasižiūrėti, bet ne klausytis 
valandinių kalbų. Ano bend
ruomeninio seimo vadovai bei 
ruošėjai turėtų neatkištinai pa 
galvoti ir apie to seimo kul
tūrinę dalį, pagalvoti iš anks
to apie naują premjerinį kon
certą ar dramos spektaklį. Ko 
nors kur nors buvusio karto
jimu čia nebūtų prasminga 
pasitenkinti, o reikėtų sudary
ti sąlygas gimti naujam indė
liui į visos tautos kultūrinį lo
byną. Iškilus literatūros vaka
ras Seimui, manytume, irgi 
yra būtinas. Ypač po to, kai 
Kultūros kongrese praėjusiais 
metais pamatėme, kad geras 
literatūros vakaras ir premje
rinis muzikinis pastatymas 
gelbsti visą reikalą ir žmonių 
sutelkimo ir pėdsakų palikimo 
prasme. Neįkūnyta Kultūros 
kongrese šviežia ir rinktinė 
mūsų dailininkų paroda Seimo 
dienomis New Yorke taipgi la
bai pritiktų.

Apie visai konkrečius jubilie 
jinių metų kūrybinio darbo 
faktus kalbant ir žvelgiant į 
tai, kas jau šiandien po ranka 
turima, negali žmogus per 
daug nusiminti, kada jau pa
čioje metų pradžioje gali skai
tyti Jurgio Jankaus partizani
nės temos ne kokią tuščią, bet 
giliai žmogiškos kančios ku
piną dramą “Peilio ašmeni
mis”. (Knyga išleista "Darbi
ninko”, kaina $4.00, gaunama 
ir “Drauge”.) Ir ji kaip tik pa
rašyta šiems laisvės jubilieji
niams metams. Mūsų dar gyvi 
dramos sambūriai šį veikalą 
būtinai šiemet turėtų parodyti 
scenoje, sutelkę jon pačias ge
riausias savo pajėgas. Tai bū
tų ne kokia lengvapėdiška, o 
tikrai prasminga mūsų scenos 
šventė. ,

Taipgi būtų išliekančiai 
prasminga, kad jubiliejiniais 
metais įsikūnytų jau eilę pas
tarųjų metų minimas ir vis 
kažkur ore kabąs reikalas tu
rėti plokštelėse rinktinių mū
sų poetų ir rašytojų kūrybą, 
jų pačių arba aktorių įskaity
tą. Kūrybinio žodžio meilė mū
sų visuomenėje ir net jos jau
nojoje kartoje dar nėra nepri
šaukiamai mirusi. Tai parodė 
kaip tik praėjusių metų litera
tūros vakarai Chicagoje, Los 
Angeles ir kitur. Tad ir lite
ratūrinių plokštelių išleidimas 
dabar būtų pačiu laiku ir labai 
prasmingas tokiais išskirtiniais 
metais. Aukšto lygio lietuviš
kų muzikinių plokštelių stoka 
reikėtų taipgi susirūpinti.

Jubiliejinių metų datos bū
tų vertas ir mūsų kultūrinio 
gyvenimo bei jį formuojančių 

(Nukelta į 8 psl.)
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Pakelyje į tiesę

AR GALIMA LAUKTI, KOL 
MARKSIZMAS-LENINIZMAS 

PATS SUGRIUS?
Dialogas su dabartiniais faktais

K. ŠILINIS

BILIETUS REIKIA PIRKTI DABAR

Vatikano antrajame visuoti
niame Bažnyčios susirinkime su 
dideliu dėmesiu ir nuoširdžiu 
susirūpinimu buvo kalbama apie 
šiuolaikinį ateizmą. Kai kurie 
ateistai pasijuto tuo tarsi pa
gerbti ir padrąsinti. “Žiūrėkite, 
kokie mes esame galingi”, — 
samprotavo ne vienas. “Ateiz
mas taip nesulaikomai plinta 
šiuolaikiniame pasaulyje, kad 
net Bažnyčia pasijuto esanti pa
vojuje”.

Ar iš tikrųjų taip yra? Ar 
tikrai ateizmas yra toks galin
gas, kokiu jis pats norėtų save 
pavaizduoti? Kad galėtume at
sakyti į šį klausimą, turime su
sipažinti su pagrindinėmis šiuo
laikinio ateizmo formomis. Vi
suotinio Bažnyčios susirinkimo 
konstitucija apie Bažnyčios 
veiklą šiuolaikiniame pasaulyje 
pastebi, kad mūsų laikų ateiz
mas jokiu būdu nėra vieningas. 
Jame reiškiasi daugybė įvairių, 
viena kitai prieštaraujančių for
mų. kurios priklauso nuo skir
tingų, jas iššaukiančių priežas
čių.

Ateizmo formos
Gal labiausiai išplitusi ateiz

mo forma yra praktiškasis ate
izmas. Praktiškieji ateistai teo
retiškai pripažįsta, kad Dievas 
yra, bet praktiškai gyvena, lyg 
Dievo nebūtų. Jų dievas — šv. 
Pauliaus žodžiais tariant — yra 
pilvas, reiškia malonumai, kar
jera, pinigai, garbė, šio praktiš
kojo ateizmo forma mūsų lai
kais,deja, yra labai išplitusi. Su 
juo Bažnyčia visuomet kovojo 
ir kovos. Šis praktiškasis ateiz
mas yra didelis religijos ir Baž
nyčios priešas. Bet jame nėra 
nieko pozityvaus. Jis neturi vi
dinės jėgos. Jis yra tuštuma, į 
kurią žmones stumia jų silpnava 
liškumas ir dvasinė menkystė.

Kita šiuolaikinio ateizmo for
ma yra, taip vadinamas, psicho
loginis ateizmas. Jis Dievą nei
gia ne dėl to, kad nebūtų jo bu
vimo įrodymų; ne dėl to, kad 
Dievo neigimą sugebėtų pagrįs
ti kokiais nors politiniais logi
niais įrodymais, bet vien dėl to, 
kad Dievo buvimas jam nepake
liamas. šitokie psichologiniai 
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Siame numery:
• Bilietus reikia pirkti dabar.
• Ar galima laukti, kol marksiz

mas ■ leninizmas pats sugrius?
• Kai kasdienybė tampa švente.
• Manasis gyvenimas dainoje ir 

scenoje.
• Dr. Juozo Girniaus "Idealas ir 

laikas” (simpoziumas).
• Juozo Yluvio eilėraščiai.
• Operacija (apybraiža).
• Dr. inž. Adolfo Damušio knygai 

angių kalba pasirodžius.
• Išleistos Br. Budriūno Mišios.
• Kultūrinė kronika.
• Nauji leidiniai,.
• Blondinuke, ilsėkis ramybėje.
• Filmų įvairumai.
• Moterų gyvenimas.

-ateistai, bedieviai yra panašūs 
į tą neryžtingą žmogelį, kuris 
bijo atidaryti laišką, nes žino, 
jog tame laiške yra jam nema
lonių žinių. Pripažindami Dievo 
buvimą, jie nuosekliai turėtų 
keisti savo nepavyzdingą gyve
nimą, bet šiam žingsniui jie ne
turi drąsos. Šis ateizmas yra 
taip pat labai išplitęs mūsų lai
kais. Bet kas galėtų juo susiža
vėti, kas galėtų jame įžvelgti 
dvasinę jėgą?

Panašiai yra ir su religinio 
indiferentizmo šalininkais. Jie 
sakosi esą bedieviai vien dėlto, 
kad nesugeba suprasti, kokios 
praktiškos naudos galėtų turėti 
iš religijos. Tai tokie žmonės, 
kurie nei religiniu, nei kuriuo 
nors kitu klausimu niekuomet 
neturėjo progos rimčiau susi
mąstyti, jį pasvarstyti. Dėl jų 
atsiradimo yra kaltos mūsų mo
derniojo gyvenimo sąlygos. Žy
mus anglų kultūros istorikas 
Christopher Dawson tokius 
žmones vadina nenormaliais. Jų 
perauklėjimas yra nemažiau 
sunkus, kaip ir kitų fiziškai ar 
psichologiškai nenormalių žmo
gių perauklėjimas, šioje ateiz
mo formoje nėra vietos jokiems 
gilesniems moraliniams įsitikini
mams, jokiai socialinei dinami
kai, kuri išeina iš betarpiško 
asmeninio intereso ribų Tai 
dvasinė tuštuma, kuri negal at
nešti jokių kultūrinių vaisių.

Komiuiistinis marksistinis 
ateizmas

Įvairių šiuolaikinio pasaulio 
ateizmų tarpe randame ir ko
munistinį - marksistinį ateizmą. 
Tai toks ateizmas, kuris siekia 
visose gyvenimo srityse išjung
ti religinį pradą ir jo vietoje 
įvesti grynai humanistinį. Jis 
kovoja už naują santvarką, ku
rioje žmogus nebejaustų jokio 
reikalo šauktis Dievo ir galėtų 
gėrėtis vien savimi. Gal kaip tik 
šioje formoje glūdi tikroji ateiz
mo jėga, kuri galės nulemti 
žmonijos ateitį?

Bet iš tikrųjų marksistinis 
ateizmas gal yra pati silpniau
sia iš visų ateizmo formų. Tai 
išduoda pirmoje eilėje marksis
tinis nenuoširdumas. Jie teigia, 
jog mokslas paneigiąs Dievo bu
vimą, bet nepateikia jokio įro
dymo. Tiktai reikalauja, kad 
taip būtų. Visa jų ateistinė pro
paganda yra žemiau bet kokios 
kritikos. Dėl to marksistai ne
išdrįsta sueiti į atviras, laisvas 
diskusijas su tikinčiaisiais nei 
spaudoje, nei susirinkimuose, 
nei mokyklose. Marksistinis 
ateizmas dažniausiai yra tik 
desperacija, neviltis; tik despe
ratiškos, tuščios pastangos šalia 
religijos surasti etinį idealą, 
moralinę jėgą, kuria galėtų pa- 

I siremti gyvenimo kovose, dva- 
| sinėse audrose.

Ateistinės propagandos išpū
timas, nuolatinis, įkyrus karto
jimas, kad esame bedieviai, yra 
atkreipęs moderniosios psicho-

Vida Krištolaitytė šiaurietiškas (aliejus', 50x 64). Nuotr. Ged. Naujokaičio

Iš parodos Čiurlionio galerijoje. Chicagoje

logijos dėmesį. Psichologai čia 
įžvelgia tam tikrą psichinę, ner
vinę ligą. Kas yra tikras bedie
vis, tas apie Dievą niekuomet 
nekalba, kaip niekas nekalba 
apie pernykštį sniegą, kurio jau

KAI KASDIENYBĖ TAMPA ŠVENTE
Įspūdis iš Vidos Krištolaitytes parodos Chicagoje

Gyvi, džiuginantys, pilni di
namikos ir jaunatviškos energi
jos tipiniai paveikė ne vieną, 
apsilankiusį praėjusio sekma
dienio pavakarėje Čiurlionio ga- 
lerijon, Chicagoje. Tikra meno 
šventė! Pakili nuotaika, su jaus 
mu lenktyniaudama, palaikė ry
šį tarp kūrinio ir žiūrovo, o to 
ryšio taip trūksta šiuolaikinėse 
meno parodose. Paprastų kasdie 
nybių įgyvendinimas spalvoje 
ir formoje ne visada dailininkui

Vida Krištolaitytė savo studijoje,

nėra. Marksistai nėra tikri be
dieviai, nes iš savo pasąmonės 
jie neįstengia galutinai išnaikin
ti religinio nerimo. Prancūzų fi
losofas Jacąue^-Maritain sako, 
kad marksistinis ateizmas yra

PETRAS ALEKSA

lengvai pasiseka, tačiau Vida 
Krištolaitytė šiuo atveju atliko 
visa tai meistriškai. Ji kuria 
naują pasaulį iš tų pačių, mums 
jau gerai pažįstamų elementų, 
tačiau persunkdama juos savo 
nuotaika ir dažais, transfor
muoja į kažkokią aukštesnę bū
seną, kurią mes vadiname me-

iew Yorke. Nuotr. Ged. Naujokaičio

religinio pobūdžio reiškinys. Jis 
gyvena nuolatiniu Dievo neigi
mu, bet tas neigimas yra neat
skiriamai surištas su religiniu 
pradu, nesąmoningai glūdinčiu 

(Nukelta į 4 psl.)

Parodoje išstatyta 25 gaiva
liški, energija trykštą, didžiu
liai aliejai. Ypatingą dėmesį at
kreipia trys dideli tapiniai: 
“Banga I, II ir III”. (Nr. 20, 21, 
22.) Kartu sukabinti (nebūti
nai triptikas), jie atrodo labai 
didingai; savo dinamiškumu 
veržiasi toli už rėmo ribų. O ir 
paskirai paėmus, kiekvienas iš 
jų pasižymi savo ypatingu spal
vingumu ir savitu charakteriu.

“žmogus rauodnu rūbu” (Nr. 
17) stovi pačios didžiausios dro
bės centre vos figūriniai suvo
kiamas. Tas centre Žmogus, at
rodo, centras dailininkės pasau
lio, kuris yra pastebimas kiek
viename jos kūrinyje. Jame eks
presyviai išreikštas dailininkės 
polėkis ir jos talentas. (Kaip 
charakteringiausią savo kūrinį, 
Vida Krištolaitytė pati jį atrin
ko ir padovanojo Čiurlionio ga
lerijos kūrinių fondui.)

“Gamtovaizdžio nuotaikoj” 
(Nr. 15) jaučiasi spalvinis duos- 
numas ir veiksminga giluma. 
Šiame kūrinyje pastebime Vi
dos Krištolaitytes niujorkietiš- 
ką ekspresionizmą aukščiausia
me laipsnyje.

Visi darbai be išimties ne tik 
geri, bet ir išsiskirią savo dy
džiu. Užkloti spalvomis tokią di
delę drobę reikia būti jau su- 
brendusiaii dailininkei.

Ypač čikagiečiai, kurie nespė
jote aplankyti šios įspūdingos 
parodos, turėtų tai padaryti. 
Neapsivilsite. Įėję galerijon, bū
site paveikti nekasdieniškos 
meno jėgos.

Paroda atidaryta kasdien nuo 
7 v. vak. iki 9 v. vak., šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 11 v. ryto iki 

’ 9 v. vak. Parodą surengė Chi- 
i cagos ateitininkai sendraugiai.

Jeigu minime mūsų pažįsta
mo ir mums brangaus žmo
gaus vienokį ar kitokį jubilie
jų ar šiaip jam asmeniškai 
brangią dieną: gimtadienį, am
žiaus sukaktį, vestuvių dieną, 
vardadienį, tai, ta proga svei
kindami, neapsieiname ir be 
įprastinės dovanos.

O kas gi žmogui žemiškoje 
kelionėje gali būti brangesnio 
kaip gimtasis, jo tėvų, jo pro
tėvių kraštas ir jame istoriją 
kurianti, laisve besidžiaugianti 
ar už ją sunkiai kovojanti tau
ta. Šiemet ta mūsų fizinė ir 
dvasinė Tėvynė mini 50 metų 
laisvės atkūrimo sukaktį. Tai 
jau ne eilinė data, mūsų gy
venime tokia yra pirmoji. Ir 
daugeliui daugeliui ji tokia bus 
ir paskutinė, nes antro pana
šaus penkiasdešimtmečio dau
guma mūsų jau nebesulauksi
me.

Ar šitokios sukakties, šito
kio pusšimtinio jubiliejaus 
proga gali bent vienas lietuvis 
apsieiti ir be jubiliejinės do
vanos Lietuvai? Manau, kad 
ne. Dovanos formą tepasiren
ka kiekvienas individualiai, tik 
tegu nelieka nė vienam širdis 
nepagruzdinta, lyg šie metai 
tebūtų vien paprasčių papras
čiausi, lyg ne mes turėtume 
nešti jubiliatei dovanų, o pati 
Lietuva turėtų dėkoti ir džiaug 
tis, kad dar šiaip taip ateina
me į Vasario šešioliktos minė
jimą bent pora valandų pasė
dėti ir pasiklausyti programos.

Tačiau čionykščiame mūsų 
gyvenime regime kartais ko
ne paradoksą. Esame be galo 
jautrūs asmeniškam dovanos 
reikalui pažįstamo ai' giminės 
bent kokios sukakties proga, 
ne kartą tiesiog užverčiam su
kaktuvininką dovanomis. Ta
čiau Lietuvos laisvės sukak
ties dienomis esame šalti kaip 
ledelis, taupūs iki šykštumo, 
beveik norime, kad ne mes 
Lietuvą Vasario 16-tos proga 
džiugintume, bet kad ji mus 
linksmintų: dainuotų, šoktų, 
muzikuotų ir tostus mums kil
notų, nieko patiems nepriside- 
dant. Maždaug — viskas už 
dyką!..

O vis dėlto mums reikėtų 
priprasti ir visai nuoširdžiai 
susigyventi su tokiomis nuo
taikomis, kad bent jau Vasa
rio 16-tos proga reikia ko nors 
turimo atsižadėti bendrajam 
tautos laisvės reikalui bei išei
vijos kultūrinio ir visuomeni
nio gyvenimui, jo stiprinimui, 
žinant, kad be talkos ir aukos, 
šiuo atveju be jubiliejinės do
vanos, nieko negalima įkūny
ti. O tos sukaktuvinės dova
nos juk galėtų būti ne vien 
grynai asmeniškos, bet ir tei
kiamos tos ar kitos organiza
cijos vardu. Gi prie šios parei
gos atlikimo reikėtų žmogų 
įpratinti jau nuo mokyklos 
suolo. Pačiam jauniausiam jau 
nimui šitai neišdildomai gali 
įsirėžti jo sąmonėje visam 
ateities gyvenimui. Tebūna čia 
suminėtas šia proga vienas pa- 
vysdys iš Marąuette Parko 
lituanistinės mokyklos Chica
goje Vasario 16-tos sutiktu
vių. Šioje mokykloj jau visa ei

lė pastarųjų metų prieš Vasa
rio Šešioliktą mokiniam išdali
jami vokeliai, kuriuos jie vė
liau grąžina kad ir su maža 
pinigine auka Lietuvių fondui, 
atsižadant saldainio ar žaisliu
ko, o sutaupant nikelius, de
šimtukus ar kvotenus šiam 
prasmingam reikalui. Mokiniai 
mielu noru, tiesiog su užside
gimu visa tai atlieka, visa tai 
pergyvena ir kaip pareigą ir 
kaip prasmingą pramogą. Grą
žinami su auka vokeliai moki
nių būna dar išgražinami pat
riotiniais piešiniais, šūkiais ir 
pan. Tuo būdu ši mokykla 
kasmet Lietuvių fondui Vasa
rio 16-tos proga įteikia toli 
šimtinę peršokantį čekį, o mo
kinių sąmonėse lieka iškilmin
go momento ir jų pačių pa
stangos šviesus prisiminimas.

Ar tik kartais vyresnieji ši
tokio tyro entuziazmo pana
šiam reikalui nestokoja? Ar 
šypsena nesuraukiama, kai, 
einant į Vasario 16-tosios mi
nėjimą, reikia prie salės durų 
nusipirkti ir bilietą ir sudrums
ti sau ūpą, kodėl ne viskas vel
tui. Nė nepagalvojama, kadgi 
reikia kam nors apmokėti ir už 
salę, ir už šviesą, už dekoraci
jas, o ir kitas programos iš
laidas reikia padengti.

Be kita ko, kartais, lyg ir 
norint pateisinti savo atoku
mą, dar padejuojama, kad tos 
Vasario 16-tosios minėjimų 
programos per eilę metų neiš- 
simuša iš įgrystančio trafare
to, kai tuo tarpu kiekvienerių 
metų Vasario 16-to ji turėtų 
būti atžymėta visai nauju in
dėliu į lietuvių tautos kūrybi
nio gajumo lobį, žinoma, tai 
būtų idealu ir prasminga. Bet 
kad taip nėra, tai priežasčių 
dalis glūdi ir pačios visuome
nės nepaslankume platesnio 
mosto ir kūrybinio polėkio 
kryptimi. •,

Tačiau, štai, šiemet, bent 
jau Chicagoje, iš anksto nie
kas tenesiskundžia, kad Vasa
rio 16-tos minėjime nieko nau
jo nebus. Naujumų daug. Te
gu ir išviršinė, bet vis naujie
na — minėjimas įvyks miesto 
centre, didžiuosiuose Civic 
Operos rūmuose. Gal kas ir 
pagalvos: kam to? Ar nepa
kaktų savų pastogių? Galima 
būtų atsakyti: betgi čia ne ei
linės sukakties minėjimas, čia 
50 metų laisvės jubiliejus! Jei
gu jau ne viena mūsų organi
zacija sukakčių, suvažiavimų 
bei metinių iškilmingesnių va
karojimų progomis renkasi ir 
iškilmingumo? Pagaliau visa 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo penkiasdešimtoji data 
negi mažiau verta pakilesnio 
iškilkilmingumo? Pagal’au visa 
lietuviškoji Chicaga šiemet tu
rėtų, kaip viena šeima, susi
rinkti vienam didžiuliam lais
vės minėjimui, kad mes patys 
pamatytume ir svečiai įsitikin
tų, jog mūsų čia yra daug, ir 
mūsų balsas, reikalaujantis 
tautai laisvės, nėra tik pavie
nis šūktelėjimas. Jokiose savo
se patalpose visa lietuviškoji 
Chicaga nesusitalpina. Todėl 
šiemet ir nužiūrėti operos rū-

(Nukelta į 2 psl.)
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TAUTINIO UGDYMO 
PROGRAMOS METMENYSH

LIETUVIŠKAI MŪSŲ MOKYKLAI

STASYS BARZDUKAS

Lietuvių Charta įtaigodama 
dėsnį, jog mokykla yra tautinės 
dvasios židinys, šiuo dėsniu ke
lia dvejopą mokyklos uždavinį: 
mokykloje mokinys ne tik moko
mas žinių perteikimu, bet ir ug
domas tautinės sąmonės forma
vimu.

Pirmuoju atžvilgiu lietuviška 
mūsų mokykla svetur gerokai ap 
sitvarkė: pasirengė programas, iš
sileido reikalingiausius vadovė
lius, nemaža dėmesio skiria vaiz
dinėms mokymo priemonėms, 
susidrausmino ir kt. To pasiekta 
bendromis mokytojų, tėvų ir 
bendruomenės pastangomis.

Tačiau apsižiūrėjom, kad lie
tuviška mūsų mokykla nedau- 
giausia ar ir visai nieko neduo
da tautinei mokinių sąmonei 
brandinti. Pereitais metais skai- 
tėm mūsų spaudoj, ypač žurna
le “I Laisvę” apie senimą “su
krėtusius” lietuvių studentų pa
reiškimus, rodžiusius, kad “mo
kyklos pramoko mūsų jaunimą 
kalbėti bei rašyti lietuviškai, bet 
nei mokytojai, nei jaunimo tė
vai neįdiegia mūsų jaunojoje kar 
toje meilės Lietuvai ir kovos dva
sios žygiui už Lietuvos laisvę”. 
Paslaptį atskleidusi Indrė Damu- 
šytė: šeštadieninėse mokyklose 
jai ir kitiems niekad netekę mo
kytis apie kovas dėl Lietuvos 
laisvės Pirmojo pasaulinio karo 
ir pokario metais, apie neprik
lausomybės laikus, apie lietuvių 
pasipriešinimą pavergėjams 1940 
— 1944 metais ir mūsų partiza
nų tokią didvyrišką kovą 1944 
—1952 metų laikotarpyje. Dėl 
to jai ir visiems kitiems esą sun
ku suprasti ir lietuviškus laikraš
čius, nes jų rašymai neturį jau
nimo sąmonėje atramos: jam ne
duotas politinės ir kultūrinės lie
tuvių veiklos pagrindas (“back- 
ground”) (žr. žurnalo “Į Lais
vę” 1967 lapkr. mėn. 41 nr.).

Apsižiūrėjom, kad tai, apie ką 
kaiba studentė Damušytė, yra 
tiesa: mūsų mokyklinis jaunimas 
labai nedaug tenusivokia apie 
Bendruomenę ir Vliką, apie lie
tuvių draugijas ir spaudą, apie 
tautinius ir likiminius mūsų rū
pesčius. Kai jam šitai svetima ir 
tolima, tad jis nejaučia nė atsa
komybės už lietuvių bendruome
nės svetur ir tautos likimą Lie
tuvoj.

Todėl tautinio jaunimo ugdy
mo reikalas iškyla visu savo ak
tualumu. Dalį tokio ugdymo, be 
abejo, atlieka mūsų jaunimo or
ganizacijos. Bet sistemingą ugdy-

Šiame numery:
• Kaip save atrasti visuome

nėje?
• Tautinio ugdymo progra

mos metmenys.
• Kova už deklaruotą nepri

klausomybę.
• Literatūrinės įvairenybės.
• Jono Meko “Pavieniai žo

džiai”.
• Mirgos Pakalniškytės eilė

raščiai.
• Alės Rūtos novelė.
• Naujas Vaclovo Rato atsi-1 

lankymas.
• Akademinės prošvaistės, j 

mo programą turi išeiti lietuviš
ka mūsų mokykla. Tik tada ji 
bus tautinės dvasios židinys tik
rąja šio žodžio prasme.

Programos metmenys

Tautinio mokinių ugdymo 
klausimas kilo įvairiomis progo
mis, ir jam buvo visuotinai pri
tarta. Kai kurios mūsų mokyklos 
jau ėmėsi ir konkretaus darbo. 
Prie tokių mokyklų taip pat pri
klauso Clevelando vysk. Valan
čiaus mokykla. Iniciatyvos ėmėsi 
mokyklos vedėjas Pr. Joga. Šių 
eilučių autorius buvo paprašytas 
parengti tautinio ugdymo prog
ramos projektą. Jį svarstė ir pri
ėmė mokytojų taryba. Šiais moks 
1c metais ugdomasis darbas bu
vo pradėtas, skiriant jam vyres
niosiose klasėse po vieną savai
tinę pamoką. Kadangi toks dar
bas turi platesnę reikšmę, tad juo 
domisi taip pat ir JAV LB Švie
timo Taryba. Jos pirmininko J. 
Kavaliūno paprašytas dar kartą 
peržiūrėti savo parengtą progra
mos projektą, tai šiomis dieno
mis padariau ir su savo darbo 
vaisiais noriu supažindinti visą 
lietuvių mokytojų šeimą: turėda
mi metmenis, bendromis jėgomis 
galėsim prieiti ir prie pačios tau
tinio ugdymo programos.

Štai tie taškai, į kuriuos kryps
ta metmenų dėmesys:

Įvadas: kas esam ir kuo išsis
kiriam iš aplinkumos.

Tauta: lietuvių tautos susifor
mavimas, vietos ir istorinio liki
mo įtaka, šeimos, tėviškės ir tė
vynės reikšmė, kalbos, kultūros ir 
,tradicijų prasmė, tautinis pašau
kimas.

Valstybė: Lietuvos valstybės 
pradžia, pagrindiniai istoriniai 
jos laikotarpiai, tautinis atgimi
mas ir valstybinės sąmonės kili
mas, kelias į 1918 Vasario 16, 
nepriklausomos Lietuvos laikai 
ir valstybiniai, kultūriniai, švieti
mo, ūkio bei kiti jos laimėjimai.

Lietuvių Bendruomenė: jos or
ganizavimasis, Lietuvių Charta, 
santvarka, paskirtis, veikla. Mili
joninis Lietuvių fondas: nariai, 
paskirtis, reikšmė.

Lietuvos okupacija ir kova dėl 
laisvės: nepriklausomos Lietuvos 
diplomatai ir laisvinimo veiks
niai — Vlikas, Altas, Rezoliuci-

altoriuje, Maizeville, Pa. MaželioPelikanas Šiluvos Marijos bažnyčiosK. Jonynas
> d I

Nuotr. t

Vytautas Kašuba Šiluvos Madona Maizeville, Pa. naujojoje bažnyčioje (bronza).
Nuotr. V. Maželio
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jų komitetas ir kt., politinių lie
tuvių srovių prasmė svetur.

Lietuvių organizacijos: religi
nės, šalpos — Balfas ir susivie
nijimai, kultūrinės — chorai bei 
ansambliai, scenos mėgėjų būre
liai ir kt., profesinės, jaunimo, 
sporto.

Lietuvių parapijos: organizavi 
masis, paskirtis, reikšmė. Lietu
viškos vienuolijos.

Lietuvių spauda: laikraščiai ir 
žurnalai, knygos ir leidyklos, pre
mijos. Lietuviškos radijo progra
mos.

Jaunimo ruošimasis lietuviškai 
ateičiai: lietuviškos mokyklos, lie 
tuvių'jaunimo organizacijos, sto
vyklos, spauda, lituanistinės stu
dijos, rengimasis tautiniam savos 
bendruomenės gyvenimui ir dar
bui. 1

Dviejų kultūrų sintezė: lietu
viškas kelias ir lojalumas gyve
namajam kraštui, sąmoningas 
lietuvis ir garbingas savo gyve
namojo krašto pilietis.

Programos perteikimas

Dešimt programos taškų. Kiek
vienam taškui gali būti skiriamos 
pagal reikalą viena ar kelios mo
kyklinės valandos. Sistemingu 
programos išėjimu, be abejo, rū
pinsis pati mokykla: vedėjas ir 
mokytojai. Bet dėkingos taip pat 
progos atskiriems klausimams 
kviesti iškiliuosius vietos žmones 
— veikėjus, kultūrininkus, poli
tikus. Mokiniai iš arčiau su jais 
susipažins, jie daugiau priartės 
prie jaunimo. Lyginsis kartų skir 
tumai.

Be dėstymo, tautinio ugdymo 
programai eiti labai naudingi bū 
t į ir pačių mokinių referatėliai, 
namų rašinėliai ir kitos pagal są
lygas jiems prieinamos priemo
nės. Daugiau savo mokiniams 
duodami ir daugiau iš jų reika
laudami, plėsim tautinį jų aki
ratį. Tai nepalyginti pozityviau 
nei vien konstatuoti bei aima
nuoti: “To simpoziumo metu ne 
vienam iš klausytojų susidarė įs- 
pūds, kad tie jaunieji kalbėtojai 
nėra lietuvių inteligentų dukros 
ir sūnūs, o amerikiečių studenti
jos atstovai, pramokę lietuviš
kai”. Ar nesipildo mūsų patar
lės žodžiai: ką sėjam, tą ir pjau
nam?

Suprantama, reikėtų moki
niams ką nors ir į rankas įduo- 
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KAIP SAVE ATRASTI 
VISUOMENĖJE?

Keletas minčių po jaunimo kursų Dainavoje

Yra klausimų, prie kurių 
mes vis ir vis grįžtame. Gal 
tie klausimai labiau jautrūs 
jaunimui, bet nemažiau svar
būs ir vyresniesiems.

Vienas tokių klausimų yra — 
kaip atrasti save, bendruome
nėje, kaip save realizuoti gy
venime ?

Kodėl šie kalusimai taip 
svarbūs ?

Niekas nenori gyventi aklai, 
beprasmiškai. Niekas nenori 
būti kopija kitų. Jaunas žmo
gus labai teisingai baiminasi, 
kad jam nebūtų primestas sve
timas modelis, sakysim, kad 
ir tėvų geriausiais norais. Argi 
tėvų įsivaizduotas, piešiamas 
ar įtaigojamas savo vaikams 
gyvenimo kelias visada atitin
ka giliausius jauno žmogaus 
troškimus, palinkimus bei ta
lentus? Jaunas žmogus turi 
įvairių gabumų, bet klausimas, 
kaip save atrasti profesijoje, 
pasirodo, nėra tik gabumų rei
kalas. Juo labiau profesija nė
ra tik gero uždarbio, karjeros 
reikalas. Profesija yra savęs 
realizavimas, savęs kaip žmo
gaus. Ne kiekviena pelninga 
profesija padeda žmogui išsi
skleisti, savo gyvenimą įpras
minti.

Mūsų vyresnės kartos gal
vojime pastebimas vienas per- 
stiprus motyvas, būtent — už
tikrinti vaikams gyvenimo eg
zistenciją, kad jie jaustųsi me
džiagiškai savarankūs ir iškil
ti bent kiek aukščiau už kitus. 
.Realiai žiūrint į gyvenimą, tie 
motyvai nebūtų peiktini. Bet 
jie neturi persverti moralinių 
motyvų. Ką padės gera egzis
tencija, jei žmogus pasidarys 
tik jos vergas ar įrankis? Ar 
žmogus jausis gerai, jei, pa
siekęs materialinės laisvės, pa- 
raližuos savo dvasines galės, 
savo kūrybinius talentus, savo 
palinkimus pasišvęsti žmo
nėms?

Ar ne dėl to kai kurie jauni 
žmonės, baigę studijas, staiga 
pasijunta atsidūrę dvasinėj 
tuštumoj? Kai kurie iš jų tie
siog lūžta, pasimeta, nebežino
dami, kaip atrasti tikrą, tei
singą savo gyvenimo kelią. Ne 
vienas jų kaltina tėvus, kad 
šie, prispirdami, kalbėjo apie 
profesinę karjerą ir patogų, 
užtikrintą gyvenimą, o neįkvė
pė idealizmo, neparodė aukš
tesnės žmogiškosios gyvenimo 
prasmės.

Šis pavojus ateina ne tik iš 
vienpusiškos tėvų pažiūros. Jis 
iškyla ir jaunose šeimose. Yra 
natūralu, kad jauni žmonės 
skuba savarankiai ir įmano
mai gerai įsikurti ir tam pa
švenčia nemaža energijos bei 
pastangų. Bet ar yra natūra
lu, kad jie keletą metų atideda 
į šalį daug ką vertinga, išsi
jungia iš buvusių visuomeninių 
darbų, tiesiog pasitraukia iš 
viso gyvenimo, kad sukurtų 
savo gyvenimą? Siekdami at
rasti save asmeniškoje savo 
šeimoje, jie kartais praranda 
sau reikalingų impulsų iš ša
lies, sau vertingų pusiausvyros 

ar derinio momentų iš visuo
menės. Pasinešus į šeimos už
darumą ir padarius centru šei- 
mininę vilą bei rezidenciją, yra 
nemažas pavojus pasidaryti 
namų kaliniu, vergu ir tai, il
gai netrukus, pradedama jaus
ti. Greičiau šią padėtį pajunta 
vyras nei moteris. Greičiau 
moteris pasineša į šeimyninį 
uždarumą ir lenkia vyrą, kad 
jis keliautų tik vienu takeliu 
— tarp įstaigos ir namų, kad 
jis įstaigos kėdę pakeistų na
mų foteliu, arba įstaigos 
plunksną, grįžęs, pakeistų da
žų šepečiu, žolei piauti mašina 
ir panašiai. Vyrui nevalia eiti 
į susirinkimus, imtis viešųjų 
darbų, rašyti neapmokamus 
straipsnius, važinėti su pa
skaitom.

Kaip vaikas, kuris taikosi 
prie tėvų padiktuoto kelio, 
paskui ima rūgti ir sproginėti, 
taip atsitinka ir su vyrais jau
nose šeimose. Jaunai moteriai 
sunku suvokti, kas čia darosi, 
ko šis nerimas siekia ir į ką 
jis veda. Argi vyrui neužtenka 
gražios žmonos, poros vaikų 
ir svarbiausia — jaukių na
mų ? Rezultatas būna vienas iš 
dviejų: arba vyras nebepajė
gia realizuoti savęs pagal savo 
prigimtį, savo visuomeninius 
palinkimus ir griebiasi alkoho
lio, ar tiesiog akivaizdžiai pra
randa gyvenimiškąjį entuziaz
mą, arba jis prasiveržia pro 
namų “grotas” ir grįžta pama
žu į savo veiklos kelią. Mote
ris, kol ne vėlu, kad ir labai 
nepatenkinta, dar gali prisi
taikyti, išmokti “naujo kelio”. 
Jeigu vyras lengvai prisitaiko 
prie namų uždarumo, gal taip 
pat gerai, nes jis greičiausiai 
ir neturėjo platesnių užmojų 
ar nejuto ypatingos misijos. 
Priešingu atveju jo prisitaiky
mas reikštų jo sužlugimą kaip 
žmogaus, o tai neneštų palai
mos pačiai šeimai.

Niekas nerealizuoja savęs 
užsidaręs, save apribojęs, savo 
interesus susiaurinęs. Ir kal
bant apie mus, lietuvius, tu
rinčius tiek daug įvairių me
ninių ir visuomeninių talentų, 
sunku tikėti, kad mes staiga 
naujame krašte pasitenkintu
me tik techniškomis profesi
jomis, tik uždaru gyvenimu. 
Mes tik greičiau sulaužysime 
save, siekdami kai kuriuos šio 
krašto pavyzdžius, arba mes 
atiduosime saviškius šio kraš
to lūžtančioms, nusivylusių 
žmonių masėms.

Šios mintys kristalizuojasi, 
grįžus iš vyresniųjų mokslei
vių žiemos kursų Dainavoje. 
Jaunimas per keletą dienų tie
siog išaugo, pajutęs, kokie pla
tūs akiračiai, kokie šakoti už
daviniai jų laukia ir kaip jiems 
ruoštis. Kai jie susilietė su tru 
pūtį vyresnių savo draugų ide
alizmu, kai pajuto, kokio mas
to žmonių, kokios gilios ir aky- 
lios orientacijos vadų jie turi, 
kokie pavyzdžiai, gal rečiau 
matomi, vis dėl to egzistuoja 
mūsų lietuviškame gyvenime, 
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KAI DU STOS, VISADOS
Pokalbis su kantatos “Kovotojai" kūrėjais: Julium Gaideliu ir Stasiu Santvarų

Artėjant Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo penkiasdešimt
mečio datai — 1968 metų Vasa
rio Šešioliktajai, artėja ir šiai su
kakčiai skirtos kantatos “Kovoto
jai” premjera. Kaip žinome, šio 
naujo muzikos kūrinio premjera 
įvyksta vasario 18 d. 3 v. popiet 
Chicagoje, jos didžiojoje Civic 
Opera salėje. Naujos kantatos at
siradimo pradininkas yra Chica
gos Alto skyriaus pirmininkas Ju 
liūs Pakalka, kuris sava inicia
tyva ir sava parama angažavo 
du mūsų kūrėjus kantatai para
šyti. Abudu jie lietuviškajai vi
suomenei yra gerai pažįstami ir 
čia jų plačiau pristatinėti nerei
kia — tai yra kompozitorius Ju
lius Gaidelis ir poetas Stasys San 
tvaras. Vietoj biografijų ir kito
kios statistikos, naujos kantatos 
proga čia užkalbiname pačius di
džiuosius kantatos “Kovotojai” 
kaltininkus, apiberdami juos 
klausimais, liečiančiais šviežią 
kūrinį ir su juo susietas muziki
nes bei žodines problemas apla
mai.

JULIUS
GAIDELIS

— “Kovotojų” kantata, spėjame, 
yrą užsakytinė, su tam tikromis 
sugestijomis Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo penkiasdešimt 
mečiui paminėti. Ar tai nevaržo 
kompozitoriaus kūrybinio laisvu
mo? O gal atvirkščiai — tik pa
skatino ryžtą ir ūpą, užmojį įkū
nijant?
— Užsakymas, jeigu jis apsvars 

tytas ir laiku duodamas, kaip tą 
padarė p. Julius Pakalka, kūry
binio darbo nevaržo. Įsakymas, 
primesta ir nemaloni tema, be a- 
bejonės, būtų net ir muzikinės 
kūrybos varžtai. Bet gi mes, ne
menkas būrys menininkų, nuo į- 
sakymų iš Lietuvos pasitraukėm. 
Rašant “Kovotojus”, p. Pakalkos 
sugestijos buvo švelnios ir atsar
gios, tą kantatą aš rašiau kaip 
laisvas žmogus.

— Populiariai kalbant, šian
dien labai dažnai esame įpratę 
girdėti žodžius: modemus me
nas, literatūra, moderni muzi
ka. Kokį turinį dėtumėte į žodžio 
“moderni” sąvoką, kalbant apie 
nūdieninę muziką?

— Žodžio “moderni” sąvoka 
nėra moderni, to žodžio turinys, 
kaip man atrodo, buvo tas pats 
prieš šimtą metų, koks šiandien 
jis yra. Pasikeitė tik žmonės. Ta
čiau Tamstos klausimas lyg sa-

Siame numery:
• Ar Dievas baigė pasaulį tverti?
• Pokalbis su Julium Gaideliu ir 

Stasiu Santvarų.
• Kova už deklaruotą nepriklauso

mybę.
• A. Jasmanto nauji eilėraščiai.
• Nepakartojamas ir nepakeičia

mas.
• Maceinos filosofinis pažinimas.
• Kiprui Petrauskui mirus?
• Putino Prometėjaus grumtynės 

su Kremliaus Dzeusu.
• Aukščiausio gėrio ir blogio es

mė.
• Nauji leidiniai.
• Lietuviai mokslininkų knygoj.
• Filmų (Vairuina..
• Kultūrinė kronika.
• Moterų gyvenimas. 

kytų, kad modernioji muzika pri
valėtų turėti kažkokį turinį. Į tai 
būtų galima atsakyti klausimu: 
ar negana, kad ji, kaip cirke, pa- 
šokiruoja klausytoją, visai nepai
sydama, jog tas kenkia jo žir- 
džiai?..

Nebūčiau muzikas, jei nesido
mėčiau visu tuo, kas dedasi mū
sų dienų muzikos pasauly. Einu 
į koncertus, klausau modemio 
sios, net pačios avangardinės mu 
zikos koncertų per radiją. Ben
dras jų įspūdis paprastai būna 
toks: koncerto pranešėjas, taip 
pat muzikas, visų pirma paskai
to ilgus raštus, pačių kompozito
rių parašytus, apie netrukus gro
simą veikalą. Nenuostabu, kad 
raštai atsiranda, nes kompozito
riai dažnu atveju būna konser
vatorijų ar universitetų profeso
riai. Tik tie jų raštai dažnai bū
na tokie moksliški, kad net pra
nešėjas ima savo klausytojus 
klausinėti, ką vienas ar kitas au
toriaus posakis reiškia...

Na, o po tos įžangos praside
da koncertas. Kol išklausai 5 ar 
7 minutes trunkantį veikalą, ma
žiausia tris kartus nusižiovauji. 
Su šypsena būtų galima sakyti: 
gal tai neblogai, nes gi žiovulys, 
kiek turime patyrimo, žmogaus 
sveikatai nekenkia...

Kalbos nėra, p. Bradūnai, la
bai nenorėčiau, kad Jūs susidary- 
tumėt įspūdį, jog aš visus avan- 
gardininkus nubraukiu kairiąja 
ranka. Anaiptol! Esu susipažinęs 
su keleto kompozitorių darbais, 
kurių muzika, mano supratimu, 
yra nauja, įdomi ir gal turinin
ga. Tai vokietis Henze, lenkas 
Lutoslawski ir kt. Už juos garses
ni yra Stockhausen, Nono, Bou- 
lez, Bėrio, tik, deja, kiek man te
ko girdėti jų muzikos, tai ji ma
no širdies nesugraudino.

— Šia modernizmo ar kokio 
“izmo” prasme ko galima būtų 
laukti iš Jūsų kantatos? Kaip bū
tų tiksliausia aptarti jos muziki
nio rūbo sukirpimą?

— “Kovotojų” kantatoj bergž 
džia būtų ieškoti kokių nors “iz- 
mų”. Faktas, kad ji gimė Lietu- 
Vos nepriklausomybės atstatymo 
50 metų sukakčiai, sulaikė ma
ne nuo eksperimentų, kurie, ne
laimės atveju, tikrai blogai bū
tų nuteikę p. Jul. Pakalką, o gal 
ir visą Chicagos Lietuvių tarybą. 
Be to, kantata yra dviejų žmo
nių darbas, tai ir St. Santvaro 
tekstai ypač stipriai apsprendė 
muzikos pobūdį. Kas bandys kla
siko akimis į “Kovotojus” pažvel
gti, galės jų muzikoj pastebėti 
stiliaus nevieningumo. Tačiau 
man buvo reikalingi kontrastai, 
naudingi ilgesniam veikalui, to
dėl aš sąmoningai stengiausi sti
liaus vieningumo nesilaikyti. Vi
durkį išvedus, būtų galima taip 
tarti: kantata yra santūriai lietu
viška ir tiek pat moderni.

— Būtų taipgi įdomi Jūsų 
nuomonė apie seniausių mūsų 
liaudinių motyvų panaudojimą 
šiandieniniame mūsų kompozito 
torių braiže. Ir ar to liaudinio 
lobio lauktina ir Jūsų naujojoje 
kantatoje?

— Leiskit atsakymą pradėti 
klausimu: koks reikalas liaudies 
dainų melodijas naudoti origina- 
linėj kūryboj? Ar kad jos veika
lą sulietuvintų? Jei kompozito
rius savo tautos melodijas pažįs

ta, jei jos randa atgarsio jo sie
loj, tai ir jo muzika bus tautinė, 
šiuo atveju — lietuviška.

Modernioj harmonijoj liaudies 
melodijai yra labai nedėkinga vie 
ta. Toji harmonija užgožia liau
dies melodijos patrauklumą, ga
lima sakyti, užgožia jos sielą. Juk 
senas liaudies melodijas ir mo
dernią harmoniją skiria amžiai. 
Įsivaizduokit klumpėtą ūkininką 
su fraku ar šimtametę moterėlę, 
dėvinčią “mini-skirt”. Sibelius, 
kurio harmonija daug artimesnė 
liaudžiai, nenaudojo liaudies me 
lodijų savo originalinėj kūryboj, 
o kokia suomiška yra jo muzika!

Žinoma, kūrybos baruose nie
kam nieko negalima uždrausti. 
Mūsų modernus komp. Vyt. Ba
cevičius, gal jau daugiau nei 
prieš 30 metų, vienam savo for
tepijono koncertui panaudojo 
liaudies melodiją “Du broliukai 
kunigai”, bet ilgainiui, tur būt, 
ir pats autorius pamatė, kad nuo 
to kūrinys nepasidarė lietuviškes
nis.

Tamsta, p. Bradūnai, kalbi a- 
pie seniausius liaudies melodijų 
motyvus. Čia gi ir vėl problema: 
kaip pažinti, kuris yra seniau
sias? Anksčiau, taip bent aš bu
vau save įtikinęs, melodijos seno
viškumą nesunkiai galėjau atpa
žinti, bet kai bene prieš metus 
kažkuriame laikrašty perskaičiau 
tautosakos žinovo straipsnį, ku
riame jis žavisi dainos “Išbėg, iš- 
bėg” senoviškumu ir lietuvišku
mu (dabar gerai nebeprisimenu, 
kas jį labiau žavėjo — tekstas 
ar melodija), tai aš lyg ir pasi
mečiau. Man visada šios dainos 
melodija, humoristiškai tariant, 
atrodė tobulai nelietuviška. Ji aiš 
kiai, net banaliai, slenka I,IV,V 
tonacijos laipsniais, o tai yra sve
tima senoms lietuvių liaudies 
dainoms.

Grįžtant prie “Kovotojų”, ma
no supratimu, kantatos vidurinė 
dalis yra daugiausia liaudiškai 
lietuviška, nes tekstų autorius čia 
davė porą liaudies raudos para
frazių. Tačiau ir šioj daly nėra 
panaudota autentiška liaudies 
raudos ar dainos melodija.

— Kurios buvo Jums pačios 
didžiausios ir pačios sunkiausios 
problemos, kuriant “Kovotojų” 
kantatą ir kuriomis priemonėmis 
ir kaip jas išsprendėte?

— Iki praėjusių metų gegužės (Nukelta i 2 psl.)

Kompozitorius Julius Gaidelis kantatos “Kovotojai” kūrimo darbymetyje.

Kantatos ‘‘Kovotojai” autoriai: kompozitorius Julius Gaidelis (kairėje) 
ir poetas Stasys Santvaras. Nuotr. K. Daugėlos

mėn. buvau įsipareigojęs suorkes 
truoti savo opera “Daną”. Esu 
tikras, suprantat,'jog tai buvo il
gų valandų varginantis darbas. 
Jaučiausi pavargęs ir lyg išsekęs, 
o tą pat pavasarį pasiskardeno p. 
Jul. Pakalka, kviesdamas parašy
ti kantatą. Slėgė apatija ir nuo
vargis, bet didžiausia problema 
buvo laikas: ar suspėsiu, ar pa
jėgsiu, nes gi ir šiam darbui rei
kėjo skirti gerą pusmetį. Kiek at
sikvėpęs, laiko problemą įvei
kiau: vėl dirbau per parą 8-16 
valandų ir, kaip dabar matau, 
“užsakytojų” neapvyliau, visus 
darbus (pradžioj klavyrą, o vė
liau ir partitūrą) atidaviau lai
ku.

Šiuo metu esu truputį nera
mus, nes rūpi, kad “Dainava” ir 
solistai, pasiryžę “Kovotojus” ap 
reikšti viešumai, kurioj nors vie
toj neįstrigtų ir nepavėluotų pa
siruošti. Nuoširdžiai linkiu jiems 
ištvermės ir pasisekimo.

STASYS 
SANTVARAS
— Koks buvo pirmasis paska

tas rašyti naujai kantatai tekstą?
— Nebuvo jokio paskato. Mu
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AR DIEVAS BAIGĖ PASAULĮ TVERTI?

du su komp. Gaideliu turime 
| stipriai karčių patyrimų, tai ir 
mudviejų “savanoriška” iniciaty 

i va, nors ir nesmagu prisipažinti, 
i šiuo metu yra gerokai atvėsusi. 
; Išeivinis gyvenimas, nors kartais 
I ir labai garsiai savo misiją mes 
j akcentuojam, nei šiltesnio paska 
j to, nei pakenčiamesnių sąlygų 
kūrybiniam darbui neteikia.

“Kovotojų” kantatos paskatas, 
jei taip galima jį vadinti, yra p. 
Julius Pakalka. Man malonu pa
reikšti, kad su tuo vyru lengva 
buvo tartis ir susitarti. Pačioj pra 
džioj jis norėjo Partizanų kanta
tos, t.y., giesmės apie tuos, kurie 
kovojo ir žuvo dėl mūsų tautos 
laisvės 1944-52 m. Savaime su
prantama, per gausią medžiagą 
turime ir tos temoS; kantatai. Bet 
sukaktuviniams metams aš siū
liau p. Pakalkaį temą praplėsti, 
nes gi lietuviai dėl laisvės kovojo 
ne tik tą siaubingą laikotarpį, 
bet ištisus amžius. “Paskatas” p. 
Pakalka mano siūlymą su Chi
cagos Lietuvių taryba apsvarstė 
ir priėmė, vadinasi, išleido mane 
į kiek platėlesnį lauką.

Tekstų požiūriu kantata yra 
trumpas lyrinis kūrinys, ne epo
pėja. Taigi ir kovotojai “Kovoto
juose” negalėjo būti plačiai epiš-

Dievas, kaip aukščiausioji 
Būtis (Esybė), yra kuriamoji 
Galia, sukūrusi pasaulį pla
čiausia prasme.

Primityvios žmogaus sam
pratos Dievas yra labai sužmo
gintas. Jis, kaip žmogus kūrė
jas, imasi daryti pasaulį per 
šešias savaitės dienas. O sep
tintą ilsisi, lyg rodos būtų pa
vargęs po didelio ir sunkaus 
darbo.

Šio šimtmečio pradžioje anas 
biblinis kosmogonijos tekstas 
(pasaulio tvėrimo aprašymas) 
pradėtas interpretuoti moks
liškiau. Prisitaikant prie gam
tamokslio kosmogoninės teori
jos, šventraštyje minimos še
šios tvėrimo dienos suprastinos 
kaip šeši ilgi pasaulio vysty
mosi periodai. Jie galėjo tęstis 
net milijonus metų. Mat, Švent 
raštyje minima diena “jom” 
senovės hebrajų kalboje reiš
kia ir dieną, ir laikotarpį, ir il
gą laiko periodą. Tad, aiški
nant, kad pasaulio tvėrimas 
tęstųsi milijonus (o gal ir tri
lijonus) metų, neprieštarauja
ma šventraščio min'čiai. Tik 
sunkiau yra suvokti septinto
sios dienos Dievo “ilsėjimosi” 
prasmę. Mat, išeina, kad Die
vas ėmėsi kuriamojo darbo, 
sutvėrė pasaulį ir dabar jau 
nieko nebeveikia.

Paskutiniuoju laiku teologai 
Dievo veikimą suvokia kitaip.

Visų pirma, Dievas suvokia
mas ne kaip statinė aukščiau
sioji Būtis, bet kaip dinaminė. 
“Union” teologinės seminari
jos, N. Y., profesorius John 
Macųuarrie savo teologiniam 
veikale “Krikščioniškosios teo
logijos principai” (Principles 
of Christian Theology), siste
mingai aiškindamas krikščio
nių teologiją, labai pagrįstai ir 
logiškai įrodinėja, kad Dievas 
savo esmėje yra ne sustingusi, 
ne statinė Būtis, bet nuolat 
veikiančioji — dinaminė Būtis.

Dievo veikimas už savęs 
(extra se) kyla iš jo meilės, 
nes Dievas , kaip šv. Jonas 
evangelistas apreiškia, yra 
Meilė (1. Jon. 4:8). Dievas 
tiek savo esme, tiek veikimu 
yra amžinas. Jis nepavargsta 
ir nėra reikalingas bet kokio 
poilsio. Dievo tvėrimas yra 
nuolatinis. Kaip suprasti Dievo 
nuolatinį tvėrimą?

Tik iš žmogaus situacijos 
žiūrint, atrodo, kad yra skirtu
mas tarp pasaulio sutvėrimo 
ir jo būsenos po sutvėrimo. Iš 
tikrųjų, to skirtumo nėra. Tiek 
pasauliui tverti, tiek jį palai
kyti reikia tos pačios Dievo 
tveriamosios galios. Ta min
tis nėra nauja teologinėj mąs
tysenoj. Jau šventasis Bona
ventūra tryliktame šimtmety
je savo didžiuliam teologiniam 
veikale “Komentarai” akcen
tuoja Dievo sutverto pasaulio 
išlaikymą prilygstantį sutvė
rimui. Jis sako: “Kaip upelis, 
iš versmės nuolatos gaudamas 
vandens, gali išlikti upe. arba 
saulės spinduliai nuolatine iš 
saulės kilme gali palaikyti 
šviesą, taip visata išsilaiko nuo 
latiniu Dievo tveriamuoju ak
tu” (2. d. 2. p. 1. a. 1). Taip pat 

ir Jonas Dunskotas, Bonaven
tūros bendralaikis, teigia, kad 
pasaulio egzistencija laikosi 
nuolatiniu Dievo tveriamosios 
galios intensyvumu. Reiškia, 
jei Dievas atitrauktų savo pa
laikomąją galią, pasaulis vėl 
pasinertų į chaotinę būklę.

Mes kasdienos reikaluose 
įpratę griežtai skirti Dievo pa
saulio sutvėrimo galią nuo Die
vo pasaulio palaikomosios ga
lios. Pirmąją vadiname tvėri
mu, o antrąją apvaizda. Iš tik
rųjų, abeji atvejai yra to pa
ties Dievo kuriamojo veiksmo 
rezultatas.

Prieš milijardų milijardus 
metų Dievas kūrė kosmosą 
pirminės medžiagos pavidalu. 
Jis kūrė jį vėliau, leisdamas 
formuotis paskiriems kosmoso 
kūnams. Jis kūrė mūsų žemės 
įsiforminimą. Jis leido joje 
įvairias būtybes. Jis sukūrė 
pagaliau tarp kitų gyvių ir že
mės karalių žmogų.

Jeigu Dievą? sustotų veikti 
į kosmosą, tai šis toliau nesi- 
vystytų. Nekeliautų dangaus 
kūnai. Nesisuktų milžiniškos 
begalinės sauliškos šeimos. Ne 
susidarytų naujos galaktikų 
sistemos Neaugtų augmenija. 
Nežydėtų gėlės. Neduagėtų 
įvairiausi gyviai. Nesivystytų 
žmogus. Neprisitaikintų aug
menija ir gyvūnija prie gam
tos sąlygų.

Vien žmogų paėmę, matome 
didelį jo kultūrinį įvairavimą. 
Žmogaus protinis vystymasis 
ir jo nuolat kuriamoji civiliza
cija ir yra ne kas kita, kaip 
Dievo kūrybos tęsinys.

Tiesa, Dievas tarsi pasidali
no pasaulio kūrybos veiksmus 
su žmogumi, duodamas jam 
kuriamąjį protą ir laisvą va
lią. Tačiau vien žmogus be 
Dievo palaikymo ir pagalbos 
nieko nesukurtų. Žmogaus kū
ryba yra betarpiška. O Dievo 
kūryba, veikianti per žmogų, 
yra tarpiška. Arba tiksliau sa
kant, žmogaus kūryba yra 
Dievo ir žmogaus sąveikos re
zultatas. Nors ir nelygių part
nerių, bet vis dėlto dviejų vei
kėjų rezultatas. Dievas gali be 
žmogaus kurti. O žmogus be 
Dievo negali kurti. Todėl pir
masis ir pagrindinis kūrėjas 
yra Dievas, o antraeilis ir, Die
vui leidus, papildomasis mūsų 
civilizacijos kūrėjas yra žmo
gus.

Kadangi tiek kosmoso vys
tymasis, tiek mūsų planetos 
būtybių, gyvių ir žmogaus bei 
jo kūrybos procesas vyksta 
nesustabdomai toliau ir vys
tysis iki žemės būsenos pabai
gos, todėl ir teigiame, kad Die
vas pasaulį tiek tiesioginiai, 
tiek netiesioginiai (per žmo
gų) nuolatos tveria - kuria.

Subyrėjus mūsų saulės sis
temai ir, gal būt, kitoms sau
lių sistemoms, pasaulis savo 
visumoje neišnyks, bet bus 
Dievo kuriamos galios perfor
muotas į kitokias sistemas. 
Tuo būdu Dievo kuriamoji ga
lia veikė, veikia ir nuolatos 
veiks. Dievas neilBisi, bet nuo
latos tveria. P. C.



a» n

ANTROJI DALIS / 1968 METAI, VASARIO MENESIO 3 D. /FEBRUARY 3,1968 /PART T W 0 N R. 29(5)

* VALIO! SCENOS ŠVENTE! A&ifaė Parutės
Apie gaires. Ir priedui: receptai!

ST. MERINGIS
0 KODĖL IR ČIA NEPASISTENGTI?

Smagiai nuteikiąs sumany
mas. Ir kol kas netvirti į 

Araratą kopimai

Tenka iš anksto atsiprašyti: 
už pakilesnio tono reveliacijas, 
už humorui nusilenkimą, už gal 
atgrasų mentoriškumą. Bet kol 
pradės reikštis numatyti komi
tetai, kol susidarys kompeten
tingos komisijos ir bus įvesta iš
ganingos biurokratijos galia, te
gu bus leista prašnekti eiliniam 
piliečiui. Apie vadinamą “sceni
nį festivalį“.

Spaudoje sutvisko Anatoli
jaus Kairio įkarštis: maldaukim 
Bendruomenės patį vyriausiąjį 
veiksnį, kad malonėtų ne vien 
palankiai užprotokoluoti teatri
nės šventės būtinumą, bet kad 
ir dosnumu pralinksmintų. Ir iš 
savųjų aukštybių, taip sakant, 
projektuojamą iškilmę visapu
siškai palaimintų.

Kilnioje atspausdintoje oraci
joje, jau su Kultūros fondo au
toritetu bei iškaba, tas pats įsi- 
geidimo skelbėjas trimituoja pa
trauklius dalykus: apie visų pa
vidalų pajėgų (kovon ir perga- 
lėn!) susispietimą, apie karš- 
čiausio manifesto pratriūbyti 
reikalą, čia pat masina ąžuolų 
lapų ar gal laurų šakelių vaini
kais. Žodžiu, už drąsą, nusipel
nymus bei nurungtyniavimą 
drūtskrandžių dovanomis! Gar
bės aureolėmis. Įsiamžinimo vil
timis.

Tarp kitko, aukštaitiško ne
rimo vejamas, akis jis mums 
pabado ir latvių išeivių Ameri
koje sektinais pavyzdžiais: gir
di, jie net kelis “teatro festiva
lius” yra surengę!

Spausdintomis raidėmis su
tvirtintas, A. Kairio į ateities 
griausmingą proklamaciją įva
das, beje, vertas dėmesio. Net
gi, jei jo ar kitų nenuosėdų kly
kimas ar skeryčiojimas primin
tų net tokią patrauką, kuri iš 
seno vadinasi teatru. Nesgi šis, 
balažin, tikras ar tariamas kul
tūros veiksnys Chicagos nūdie
nėje lietuviškoje atmosferoje 
tėra, regis, favorizuojamas tik 
viena atšaka — opera, kuri, ki
taip tariant, yra muzikinė dra
ma. Kodėl? — ne čia narplioti.

Galima tik priminti, jog lat
viai jokiose operinėse ar asamb- 
linėse puotose savitarpy nesma
guriauja; ir net, pvz., jų įžy
musis operos solistas A. Kak- 
tinš, kol sveikas ir gyvas buvo, 
važinėjo po kolonijas su šneka
mo teatro išvykomis, vaidinda
mas. Mūsuose tik nerami Vincė
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Siame numery:
• 'O kodėl ir čia nepasistengti?
• Valio! Scenos šventė!
• Kova ui deklaruotą nepriklauso

mybę.
• Vasyliūnai prikelia Kazimierą 

V. Banaitį.
• Kankinių šventovė Berlyne.
• Apie Ipolitą Tvirbutą rašo Sta

sys Pilka.
• Lietuvos universiteto biblioteki

ninkė — didžioji žydų gelbėtoja
• Mes turime tiltą statyti, nors jo 

ir neužbaigsime.
• fvairių rūšių realizmas.
• Nauji leidiniai.
» Filmų įvairumai.
• Gerimanto Petuku loto paroda.
• Spygliai k dygliai.

Jonuškaitė sykį irgi buvo įsijun
gusi New Yorke į draminį spek
taklį.

Bet grįžkim prie temos ir 
prie valiavimo. Į ateities svajo
jamą festivalį.

Kas, pagaliau, yra festivalis? 
Tai, pirmiausia, iškilmė, neeili
nėm dienom skirta šventė. Ta 
proga dėvimi švarūs, puošnesni 
drabužiai, vaišėms patiekiami 
gardesnį, retesni patiekalai, da
lyvių veiduose giedrumas ir šyp 
■sena, pasididžiuojama tik rink
tiniais dalykais. O prakalbėtu 
reikalu: — vertinama tik ypa
tingo dėmesio verta atranka.

Štai ir raktas festivalio ste
buklų dėžutėms atidaryti. Ne 
vien apgraibomis atrinkimas, 
bet rimta selekcija, meniniai 
galimai vertingesnis aukštumas. 
Iš to ar neatsiras reikalas be
šališkai ir stropiai apie atranką 
pagalvoti? Ne vien iškilmingo
mis būsimo festivalio valando
mis, bet iš anksto nusprendžiant 
rungtyniavimo parade dalyvauti 
tinkamumą. Arba neatsisakant 
pastangų sambūriams patarti ar 

‘režisūrine bei kitokia talka pa
galbon ateiti.

Pastarasis vyksmas gali at
rodyti skrupulingas, nešąs ne
ramybę, painus ir “pavojingas” 
dalykas. Tačiau jokių negeistinų 
reakcijų, turbūt, nepasitaikytų, 
jei festivalis vyktų po meninių 
siekimų vėliava, o neskelbtų tik 
draugėn rinktis kvietimą, ne 
vien ambicingą suvažiavimą 
Chicagon.

Ruošiamas manifestas, many
čiau, turėtų iškelti lietuviškos 
scenos išeivijoje ne vien visuo
meninę, bendruomeninę, bet ir 
meninę svarbą bei reikšmę. Ka
lendorius juk rodo 1968-uosius, 
mūsų kūrybingojo teatro metų 
pusšimtį!

Araratas ar Everestas kopti 
vilioja. Tai aukšti smaigaliai. 
Bet lipti į juos tenka fiziniai ir 
kitaip pasiruošus, daug treni
ruočių pakėlus, apdairiai. Viršu- 
kalniai nėra lengvai nugalimi. 
'Scena irgi turi viršūnių. Be to, 
joje yra ne vien pramoga, yra 
ir vertybės, prasmė, o gal ir mi
sija. Ne vien trombonai, ne tik 
bengališkos liepsnelės.

Ašarų liejimas, žiūrovais 
nusiskundimas ir lentynose 

objektų pervertinimas

Anatolijus Kairys graudenasi 
nūdieniu lietuviškos scenos nak
tovidžiu. Štai iš dejonės išra
šas: “Mūsų teatrai yra labai 
aiškiai sunegalavę, sunerimę, nu 
stumti į paskutinę vietą, merdi 
užmiršti ir apleisti”.

Lengvai surasime tam net ke
lias priežastis. Dabartinę stag
naciją greičiausiai bus iššaukęs 
pats gyvenimas. O gal vertybių 
menkesni pakaitalai? Gal teat
ro nukreipimas į publicistiką, į 
grynai emigracinę tematiką? 
Gal (tegu tai bus ir erezija) for
mos prieš turinį iškėlimo sėk
mingesnės ar nepasisekusios pa
stangos?.. Gal todėl, kad daug 
kas, kas stimuliavo ar džiugino 
talentais, iš veikimo dėl įvairių 
priežasčių pasitraukė?.. Ant to 
kol kas ir sustosim.

Tik jokiu būdu negalima kal
tinti žiūrovų. Aišku, ne snobus, 
ne premjeras dėl kutulio ar sen-

Fritz Koenig Pieta
Skulptūra Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios kriptoje. Berlyne. Šventovė pastatyta toje vietoje, kur 
nacių laikais buvo kalėjimas. Plačiau 3-čia.me psl.
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sacijos lankančių. Bet plačią, 
gausią ir nuoširdžią auditoriją, 
ieškančią scenoje žmoniškumo, 
gilaus atsigavimo, gaivinančio 
juoko, gyvenimui paskato.

Festivalio repertuarą turėtų 
sudaryti stambesni sceninės at
rakcijos veikalai. Tegu net ir 
“literatūriniai” nepavyzdingi. 
Suprantama, pageidaujama sa
va dramaturgija! Manyčiau, ga
lėtų tikti V. Alanto “Aukštad
varis”, atsiras, matyt, medžia
gos ir mirusio St. Lauciaus ar
chyvuose (jo kadaise premijuo
ta komedija dar mūsuose ne
vaidinta), neapvils ir P. Vaičiū

Jurgis Daugvila Vasara
Iš Čiurlionio galerijoje. Chicagoje, Vasario 16-tos proga rengiamos 
mūsų dailininkų parodos. Nuotr. Liet, foto archyvo

nas, galima rasti neblogos dra
maturgijos ir Lietuvoje rašytose 
pjesėse. Publika yra išsiilgusi 
romantikos ir heroikos. Apie tai 
galima ir daųg.'ą^ šnekėti, bet 
gal pakaks tik siūlomų gairių: 
didesnio sąstato ir didokas sce
nos veikalas.

Toks repertuaras patrauks 
žiūrovus ir leis kolonijose už
degti entuziazmu gausingesnį 
vaidintojų būrį. Tai rekomen
duoti šnabžda patirtis ir tea eri
nės auditorijos gan ilgas stebė
jimas.

Kas patrauks pečiais ar krei
vai nusišypsos dėl šio recepto, 
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norėčiau priminti: teatre ir iš 
netobulesnės materijos pasiseka 
padaryti menišką ar patrauklų 
spektaklį. Reikia tik norėti ir 
sugebėti.

Tiesą pratarus, dabartinėse 
paklausos ar pasiūlos lentyno
se vertybės aiškiai sumenko. 
Suretėjo, sudilo, jaunuose me
tuose paseno ar dėl sąlygų nuo 
scenos veikimo atsitolino. Chi
cagoje dargi pastebima savotiš
ka epidemija — sveikiems vy
rams nukritęs amaras: vizitinė
je kortelėse ir spaudos kroniko
je afišuojasi “aktoriais”, o vai
dinti atsisako! Aktorių lyg ir 
nestinga, o padoresnio sąstato 
sudaryti neįmanoma. Ir vis dėl 
ambicijų, dėl kažkieno, kažkur 
arba kažkada įkvėptos didybės, 
dėl tuščiavidurių priežasčių. 
Kultūros fondo pirmininko per
šama proklamacija tegu ne žo
džiais. o dezinfekuojančia prie
mone ar kuriuo panašiu prepa
ratu tą nelemtą sunegalavimą, 
ką epidemiją sustabdo. Nes ji ir 
kitur plinta.

Manau, kiekvienas pritars, 
jog tik disciplinuota vienybe, 
bendru pozityviu entuziazmu, 
didesniais siekimais festivalio 
idėja bus sėkmingai ir pergalin
gai realizuota. Tegu lentynos ir 
vėl prisipildo. Ir tegu neatsiras 
(nei vienos pajėgios moters, nei 
;vieno sugebančio vyro, kurie at
sisakytų teatrinėje manifestaci
joje dalyvauti!

Tai yra pilietinės pareigos, 
scenai įsipareigojimo dalykas. 
Ne vizitinės korčiukės, ne taria
mų grupinių atskalų, bet lietu
viško teatro šauksmas, kuriam 
nei ausys, nei širdys negalėtų 
būti kurčios.

Pradinių žingsnių klysike • 
liai. Naujų vėjų atgaiva. 
Naujoviškų bandymų lygia
grečios galimybės. Tegu bū

na griausmas ir vaivorykštė!

Šiuo metu sceniniu veikimu 
dar tebealsuoja ar rodosi leis
gyvės šios vietovės: Bostonas, 
Chicaga, Clevelandas, Detroitas, 
gražią įnirtį rodo Los Angeles,' 
o Kanadoje — Hamiltonas. Kas 
uždraus atgimti New Yorkui? 
Kodėl festivaline ambicija ne-

(Nukelta į 4 psl.)

Tur būt, viena iš aktualiau
sių problemų visiems lietu
viams išeiviams, kur jie be
gyventų, yra lietuvybės įskie- 
pijimas jaunajai kartai. Daug 
kas apie tai rašo, daug kas pa
skaitas skaito. Daug darbo yra 
tam reikalui pašvęsta. Ir šeš
tadieninės mokyklos organi
zuojamos. Ir įvairios organiza
cijos steigiamos. Net ir pats 
Jaunimo kongresas kaip tik 
tam pačiam tikslui buvo su
ruoštas. Tačiau tikrai keista, 
jog ir po tiek pastangų, jauni
mui ta lietuvybė dažnai daro 
vis mažesnį ir mažesnį įspūdį. 
Aišku tik tiek, kas nors, kur 
nors yra netvarkoj.

Galima teisintis, jog didelę 
įtaką čia daro aplinka, kad jau 
nuoliui vis sunkiau ir sunkiau 
pajusti, jog jis tikras lietuvis, 
juo labiau sunkiau tuo didžiuo
tis. Tačiau ta aplinka, kuri su
pa lietuvius Amerikoje ir ki
tuose laisvuose kraštuose, var
gu ar visada lietuvybei yra 
vien kliūtis? O gal čia rasta 
aplinka gali būti lietuvybei 
išeivijoj net palaima? O jeigu 
ji tokia nėra, tai gal mes pa
tys kalti?

Keletą metų padirbus įvai
riose jaunimo stovyklose ir 
atkakliai stebėdama savo am
žiaus ir jaunesnius draugus, aš 
priėjau išvados, kurios dar ne
teko pastebėti mūsų spaudoje. 
Norėčiau todėl savomis minti
mis pasidalinti čia su skaity
tojais.

Pirmiausia, kaip anksčiau 
minėjau, reikia pripažinti, jog 
mūsų jaunimas kasmet lietu
viškumo atžvilgiu aiškiai smun 
ka žemyn. Yra viena kita išim
tis, bet tik labai reta.

Antra, kyla klausimas — 
kodėl? Yra kelios pagrindinės 
priežastys, kurias, šiek tiek pa
siryžtant, vis dėl to būtų gali
ma nugalėti. Bet pirma reikia 
rasti pačius kaltininkus. Ir čia, 
labai gaila, labiausiai kalti tė
vai, nesurasdami laiko dar ma
žam “pypliukui” papasakot 
gražių lietuviškų pasakų. Tė
vai kažkaip vis pasiteisina, jog 
vaikas dar per mažas, nesu
pras, kai nueis į mokyklą, ta
da išgirs ir t. t. Bet kai jau 
vaikas nueina į lietuvišką mo
kyklą, ypač kai jis išsižada sa
vo laisvalaikio vardan šešta
dieninės, tai jis, iš tėvų anks
čiau nieko negavęs, jau savo
tiškai nusiteikia prieš viską, 
kas toje mokykloje jam teikia
ma.

Buvau tikrai nustebinta, kai, 
pasisodinus grupę mažesnių 
stovyklautojų, pradėjau klau
sinėti, kokias lietuviškas pa
sakas jie yra girdėję. Suminė
jau vieną, antrą, trečią. Žiū
riu — niekas nekelia rankų. 
Pagaliau suminėjau populia
riausią “Eglę, žalčių karalie
nę”. Tada dar viena - kita ran
ka pakilo. Bet, pasirodo, ir ži
nantieji susipažino su pasaka, 
ją matydami vaidinamą Chica
gos ir Clevelando salėse. O 
kaip su tais, kurie vaidinimo 
nematė? Jie nieko net ir apie 
šią pasaką nežinojo.

Čia aiškiai matyti, jog lietu
viukų tėvai tikisi, kad jų vai

ko "sulietuvinimas” bus kur 
nors, kaip nors atliktas. Bet 
kas tai padarys? Jeigu moti
nos, o ypač tos, kurios nedir
ba ir turi laiko, negali savo 
priešmokyklinio amžiaus vai
kams paskaityti lietuviškų pa
sakų, o vėliau ir pamokyti pa
čius pasiskaityti, tai yra gry
na nesąmonė tikėtis, jog vai
kas kada nors pats bandys at
versti lietuviškos knygos pus
lapius. Pikčiausia buvo maty
ti, kaip garsių mūsų visuome
nininkų vaikai atvažiuoja į sto
vyklas, vos apversdami lietu
viškai liežuvį, nė karto negir
dėję jokios lietuviškos pasakos 
ar legendos. Tokie tėvai, laks
tydami visur, neva aukodamie
si lietuvybei, namie neatlieka 
savo pirmaeilių pareigų.

Bet gana čia tų rūgonių. 
Tie, kurie jausis nusikaltę, ti
kiuosi sau prisipažins ir nuo
širdžiai stengsis kaltę atpirkti, 
žinant, kad vaikų lietuvybės 
problemą reikia pirmiausia 
spręsti asmeniškai — šeimose.

Toliau, ieškodami šios prob
lemos sprendimo, pažvelkime 
į paauglį jaunuolį, maždaug 12 
metų amžiaus. Sakysim, jog, 
būdamas 7—10 metų, jis netu
rėjo progos susipažinti su lie
tuviškom dainom bei pasakom, 
nebuvo progos nei padainuoti, 
nei paskaityti. O dabar jis kaip 
tik šeštadieninėj pradeda susi
tikti su lietuvių literatūra. To
kiu atveju visiškai nenuosta
bu, jog jam tas kursas yra 
pats nuobodžiausias ir sun
kiausias. Vargiai galima tikė
tis, kad toks jaunuolis kada 
nors pats skaitys lietuviškai. 
Greičiau jam ir lietuvių kalba 
ir aplamai kultūra visuomet 
liks svetimos.

Bet vis dėlto yra dar ir to
kių, kurie, būdami maži, skai
tė lietuviškas pasakas, o ūgte
lėję, lengvai supranta ir perei
na literatūros kursą. Tačiau ir 
iš jų ne visi pasižymi uoliu 
susidomėjimu visu tuo, kas lie
tuviška. Kodėl? Čiai ir glūdi 
pati aktualiausia šios temos 
problema, kuria jau turėtų su
sidomėti ir plačioji mūsų vi
suomenė.

Jaunuolis, suėjęs 11—12 me
tų, jau nelabai “užbovijamas 
pasakėlėm”. Jam jau daugiau 
rūpi gyvenimiškesni įvykiai, 
kuriuose tačiau turi būti vie
tos ir jo gyvai fantazijai. Šio 
amžiaus jaunuolis pradeda 
knistis knygų puslapiuose, ku
riuose vienas nuotykis veja ki
tą, kuriuose yra pilna paslap
čių, o skaitytojas pats nejučia 
atsiduria nuotykių karalystėje. 
Trumpų pasakėlių tada jam 
jau neužtenka.

Stovyklose šitokių paauglių 
aš dažnai užklausdavau, ką jie 
skaito ? Suminėtos angliškos 
knygos būdavo: “Nancy Drew 
Mysteries”, “Hardy Boys Mys- 
teries” ir įvairios “Adventure 
Stories”. Pasiteiravus apie lie
tuviškąsias, dauguma atsaky
davo, kad visiškai nieko nėra 
skaitę. Pasirodė, kad tėvai 
jiems jokių šios rūšies skaiti
nių niekada ir nesiūlė. Bet čia 
jau ne vien tėvai kalti. Dirste
lėję į pastaruoju metu išleis- 

(Nukelta j 2 psl.)
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KOVOTOJAI
Nauja Juliaus Gaidelio kantata

VLADAS JAKUBĖNAS ARCHYVAI IR DABARTIS

*

Julius Gaidelis yra vienas iš 
tų kompozitorių, kurie ir šio 
krašto naujųjų ateivių sąlygose 
randa laiko ir energijos muzikos 
kūrybai; kas svarbiausia, jis 
kuria ne tik progai pritaikytus 
smulkesnius vokalinius kūrinė
lius, bet ir stambius instrumen
tinius, o taipgi mišrių sąstatų 
veikalus. Julius Gaidelis yra ne 
tik apdovanotas savitu ir stam
biu kūrybiniu talentu, bet jis tu-1 
ri taipgi ir nuodugnų pasiruoši
mą tam uždaviniui. Baigęs Kau
ne prof. J. Gruodžio kompozici
jos klasę, jis dar studentauda
mas mokytojus džiugino savo 
darbų įdomumu ir kruopščiu jų 
atlikimu. Išvykęs iš savo kraš
to, jis Vakarų Vokietijoje pa
simokė pas žymius tenykščius 
muzikus, o Amerikoje, Bostone, 
jis įsigijo magistro laipsnį vie
noje iš tenykščių konservatori
jų, praplėsdamas savo žinias 
ypač naujesnės kompozicijos 
technikos srityje. J. Gaidelio 
kūryba yra daugiausia simfo
ninė ir kamerinė; jo veikalai, 
kartkartėmis išėję į viešumą, 
susilaukė pripažinimo tiek Vo
kietijoje, tiek ir Amerikoje, bet 
pasiliko ne per daug žinomi mū
sų platesnei visuomenei.

Julius Gaidelis rodė naujoviš- 
kesnių tendencijų dar Kaune, 
linkdamas ne tiek į mūsų kom
pozitorių tarpe įprastą lyrizmą, 
kiek į ekspresionizmą, į charak- 
teringumą. Šiuo metu jo muzi
kinė platforma, jo paties žo
džiais, yra ta, kad įvairūs iki 
mūsų dienų išsivystę muzikos 
stiliai yra lyg atskiri muzikos 
lobyno aruodai, iš kurių galima 
semtis pagal reikalą, laisvai 
juos jungiant ir priešpastatant. 
Iš tikrųjų, vėlesni J. Gaidelio 
stambūs veikalai, kaip “Kantata 
apie Lietuvą” (St. Santvaro žo
džiai) arba Chicagoje numatyta 
statyti opera "Dana”, o taipgi 
ir jo paskutinis darbas — da
bar Civic Opera rūmuose stato
ma kantata “Kovotojai” rodo 
savotišką sugebėjimą vartoti 
gretimai gan įvairaus pobūdžio 
stilius, negadinant veikalo vi
sumos ir išsaugojant J. Gaide
lio savitą veidą, kaip kompozi
toriaus. Sprendžiant pagal mi
nėtus pavyzdžius, matome, kad 
chorinėse vietose J. Gaidelis 
vartoja labiau diatonišką, kar
tais visai liaudiškai primityvų 
stilių; dainininkų solistų parti
jos išlaikomos labiau pažangaus 
diatonizmo dvasioje, arčiau mo
dernios romantikos orkestro in- 
terliudijos ar uvertiūros esti žy

Šiame numery:
• Archyvai ir dabartis.

• Gaidelio “Kovotojai”.

• .Tnlnes AfcNeilI AITiistler

• Kova už deklaruotą nepriklauso 
roybę.

• Pasakoja prof Adomas Varnas

• Urba Rama (apybraiža).

• Pablo Antonlo Cuadra eilėraščiai

• Literatūriniai įvairumai.

• Putinas ir vėl Chicagoje.

• Filmų įvairumai

• Kultūrinė kronika.
» Moterų gyvenimas. 

miai naujoviškesnės, kartais net 
-dvylikos tonų sistemai artima
me stiliuje.

Šiuos elementus randame ir 
kantatoje “Kovotojai” (Stasio 
Santvaro žodžiai), kurią išgirsi
me Chicagos Operos rūmuose š. 
m. vasario mėn. 18 d. per iškil
mingą 50 metų Nepriklausomy
bės atkūrimo sukakties minėji
mą. Kantatą atliks “Dainavos” 
ansamblio choras, sustiprintas 
gausiais pagelbininkais iš kitų 
chorų, palydint pilnam simfoni
niam orkestrui, diriguojant 
“Dainavos” ansamblio dirigen
tui Petrui Armonui; solistai bus 
sopranas Dana Stankaitytė, te
noras Antanas Pavasaris ir bo
sas baritonas Arnoldas Vokie
taitis.

Kantatoje “Kovotojai” inst- 
rumentaliniai momentai rodo 
kiek santūresnį, moderninei ro
mantikai artimą stilių; chorinės 
partijos turi lietuviško charak
terio, bet daugumoje, išskyrus 
II dalies moterų chorą, nerodo 
tiesioginio ryšio su liaudies mo
tyvais. Choro dalis yra parašy
ta, pažįstant vokalines choro 1 
problemas; atskiri balsai veda
mi patogiai ir sklandžiai. Vis 
dėlto vien dėl savo dydžio ir in
tonacinių bei ritminių sunkumų 
įvairumo kantatoje “Kovoto
jai” sutinkamos problemos yra 
didesnės, negu bet kuriam iki 
šiol mūsų chorų atliktame vei
kale. Tiesa, ir mūsų chorų ly
gis yra pakilęs: mūsų sambū
riai pakartotinai yra parodę su
gebėjimą nugalėti nelengvus už 
davinius operų, oratorijų, net ir 
sudėtingesnių kantatų srityje.

Kantatoj “Kovotojai” susitin
kame dar su viena problema, ly
ginant ją kad ir su to paties au
toriaus “Kantata apie Lietuvą”. 
Ten J. Gaidelis aiškiai atsižvel
gė į mėgėjų choro problemas, 
akompanimente padėdamas cho
rui paimti toną, palydėdamas 
atskirus balsus. Kantatoje “Ko
votojai” orkestro akompanimen
tas eina savitu keliu, gražiai 
harmonizuodamas su choru, su 
solistais, bet jiems nepadėda
mas. Julius Gaidelis yra aukštos 
technikos kompozitorius, kur 
šalia formos valdymo ir įdomių 
bei įvairių harmonijų galima 
pažymėti dar ypatingą palinki
mą sklandžion ir saviton polifo- 
nijon. To polifoniško principo 
ištisinis panaudojimas kantatos 
instrumentiniame akompanimen 
te padidina šio veikalo menišką 
vertę, išryškinant kompozicinio į 
darbo kruopštumą, tačiau kar
tu ir padidina chormeisterio bei 
choristų problemas, kantatą be
ruošiant koncertui.

Kantata susideda iš trijų i 
tarp savęs gerai išbalansuotų 
dalių. Jos bendras pobūdis: kiek 
rūsčiai niūrus, su atskiromis 
giedresnėmis prošvaistėmis, su 
dramatiniais pakilimais ir itin 
iškilminga, dinamiška užbaiga. 
Pirmoji dalis prasideda iš neit- į 
gos. rūsčiai dramatiškos orkest- 

•ro įžangos, po kurios seka sop
rano solo. Tolimesnėje eigoje te
noras ir bosas dainuoja solo, 
chorui palydint trumpomis fra
zėmis; po orkestro interliudijos 
mišrus choras įsijungia su dina
mine, efektinga, bet nelengva

pastraipa (“Žvanga, žvanga ka
lavijai ir kardai”); tai pakar
tojama su kiek skirtinga nuo
taika du kartus.

Antroji dalis bus bene liau
diškiausia, stiliaus atžvilgiu san 
tūriausia ir, gal būt, geriausiai 
prieinama plačiajai publikai. Ją 
sudaro raudos ar lopšinės po
būdžio moterų choras su pro
tarpiais įsijungiančiu solo sop
ranu. Šios dalies nuotaika yra 
melancholiškai elegiška; lyrinis 
melodingumas ir nuotaikingu

ANTANAS J. VAIKŠNORAS HEROJIŠKOJI PAMINKLINE SKULPTCRA
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mas čia pasiekia tikrai aukšto 
laipsnio; chorui ši dalis sudaro 
mažiausiai sunkumų.

Trečiąją dalį pradeda tenoro 
ir boso duetas; toliau seka gy
vas, liaudiškesnio pobūdžio, cho 
ras, sudarąs bene ryškiausią 
giedresnę prošvaistę šiaip tam
siomis spalvomis išlaikytame 
veikale; ši dalis ir chorui nėra 
sunki. Orkestras tą pačią nuo
taiką tęsia kiek naujoviškesnė- 
mis priemonėmis. Sopranas, 
choro frazių palydimas, dainuo

Kai visa tauta pakilo b'Vn! 1918—1919 melais Amerikos lietuviams renkant auk i Lietuvos laisvės 
kovai, renk .nl i ilijoeą parašu už nepriklausomą Lietuvą ir darant žynius lVashiiigtanan, tėvynėje 
savanorių - karių pulkai jau grūmėsi kruvinoje ko'oje su tais pačiais rusais — bolševikais, kurie ir 
dabar visoms pasaulio tautoims kala vergo pančius. Nuotraukoje 'matome lietuvių karių dalinį, 1919 me
tais žygiuojantį į frontą prieš rusus - bolševikus. (Nuotrauka iš Br. Kviklio archyvo)

ja solo; žodžiai (“Gyvybė plaz
da mariom”) ir muzika — ky
lančios nuotaikos. Vyrų choras 
įsijungia su energingu dinami
niu epizodu (“Kilk, o saule”); 
čia įdomi muzika jungiasi su 
nemažais ritminiais sunkumais. 
Veikalo užbaigą paruošia gan 
.polifoniškai vestas, muzikiniai 
įdomus, bet nelengvas mišrus 
choras “Nuskrido į naktį krank 
liai ir varnai”; toliau įsijungia 
visi trys dainininkai solistai, tai 
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Palikime archyvus dūlėti. 
Kas jais domisi? Eikime veik
ti į dabartinę visuomenę, jau
nąją kartą... šitokių siūlymų 
nugirstame dažnokai. Reikia 
pripažinti, kad jie kyla iš uo
laus rūpinimosi gyvenamojo 
meto, ypač jaunimo, gerove. 
Bet taip pat privalu paklusti, 
ar jie nėra vienpusiški, siauri.

Bažnyčia būtų peiktinai pa
dariusi, sakydama: “Teužgriū- 
va sau katakombos, teišvirsta 
koliziejaus sienos, tepelyja seni 
dokumentai; rūpinkimės dabar 
tinio žmogaus reikalais. Užuot 
šitokiu būdu tam žmogui padė
jusi, jį kaip tik būtų nuskur
dinusi, negrąžinamai sužlugdy- 
dama kiekvieno, ypač krikščio
nio, širdžiai ir šviesai brangius 
praeities paminklus. Taip elg
tis neleidžia jos prigimtis. IT 
Vatikano susirinkimo įrašyta 
į pačią Bažnyčios konstituciją, 
jog ji brangina ir saugo, ką 
kiekviena karta yra gera nu
veikusi; jog turi rinkti tą der
lių drauge su Karalium, į ku
rio miestą žengia visos tautos, 
nešinos savo dovanomis ir tur
tais; jog rūpinasi, kad visoks 
gėris, kurį randa pasėtą žmo
nių širdyse ir dvasioje arba 
tautoms būdingose kultūrose, 
nepražūtų, bet išliktų ir spin
dėtų Dievo garbei, velnio gė
dai ir žmogaus laimei (13 ir 
17 nr.). Taigi, kas į archyvus 
žiūri kaip į mažai tereikalingą 
priedą arba netgi kliūtį visuo
meniniam darbui, tas daug ne
gali girtis savo giliu krikščio
niškumu.

Nepasigirs toksai ir dideliu 
tautiškumu. Ne šimtai, o tūks
tančiai lietuvių didele dalimi 
dėl to geriau pažįsta ir brangi
na savo tautą, kad Daukantas 
sėdėjo Karaliaučiaus ir Petra
pilio archyvuose, rinkdamas 
medžiagą savo istoriniams vei
kalams apie Lietuvą. Galėjo 
jis pasakyti: Maža archyvus te 
lanko; tetrūnija sau. Ar daug 
būtų šitokiu būdu padėjęs mū
sų visuomenei? Antai kun. An
tano Juškos sutelkta apsti me
džiaga yra tikri mūsų liaudies 
poezijos perlai. Kaimynai dva
rininkai laikė jį keistuoliu ir 
pajuokdavo, nes, atsidėjęs tau
tosakos rinkimo darbui, nemė
go jų draugystės, kortavimo ir 
išgėrimų. Ar būtų geriau pa
daręs, su jais ūždamas, kaip 
dažnas kitas visuomenės “vei
kėjas”? Šiandien daug mažiau 
pažintume savo lyrinę tauto
saką. net užsienio mokslininkų 
laikomą brangenybe. Ar suo
mių profesorius Niemis su 
kun. Adolfu Sabaliausku būtų 
geriau patarnavę visuomenei, 
pamodami ranka j lietuvių tau
tosakos lobyną, užuot jį gau
siai praturtinę savo surinkto
mis dainomis ir giesmėmis bei 
jų melodijomis? Plačios dva- 
siosi žmonės yra parodę, kad 
rimtas ir našus darbas visuo
menėje gali eiti ranka rankon 
su darbu archyve. Juk retai te- 
rasime asmenų, daugiau visuo
meniškai veikusių už vysk. Va
lančių. Bet kaip tik dirbdamas 
su jaunimu, savo kapelionavi- 

mo metais, Varnių kurijos ir 
Kražių gimnazijos archyvuose 
surinko medžiagą savo “Že
maičių vyskupystės” istorijai.

Archyvų nevertinąs asmuo 
nepasižymi ir brandžiu žmo
niškumu. Nuo pat seniausių 
laikų visose kultūringose tau
tose archyvai buvo laikomi 
brangiu turtu. Kiekvienas kraš 
tas ir miestas saugojo turimus 
archyvus kaip savo akį. Turė
dami savo archyvų ir iš apsi
leidimo ar nesupratimo leisda
mi jiems žlugti, žengtume ne 
į kultūrėjimą, o į sulaukėjimą. 
Tokį elgesį galėtume pavadin
ti pasyviu vandalizmu. Iš tik
rųjų, maitindamiesi kultūros 
turtais ir pamodami ranka į 
jų žinyną, atkuriame padėtį, 
neblogai nupieštą Krylovo pa
sakėčioje apie kiaulę po ąžuo
lu.

Trumpai suglaudus, kas ar
chyvų nebrangina, tas nepasi
žymi nei savo bažnytiniu, nei 
tautiniu, nei žmogiškuoju su
brendimu. Basanavičius ne be 
reikalo patį pirmąjį “Aušros” 
numerį pradėjo taikliais žo
džiais: Žmonės, nepažįstą is
torijos, dažnai yra vaikai. Ar
chyvai yra tarsi langai į tą is
toriją. Patys pro juos nežvelg
dami ir kitiems nerodydami į 
vaizdžią istorinę tikrovę, apie 
savo tautą ar kurią nors kitą 
sritį tepajėgsime kalbėti aukš
tomis, bet neįdomiomis frazė
mis, kurios ypač nūdieniam, 
kritiškai ir daiktiškai vertinan
čiam jaunimui daug neimpo
nuoja.

Chicagoje yra trys žymesni 
mūsų archyvai: foto, muziko
logijos ir pasaulio lietuvių. Tė
vams jėzuitams, kurių namuo
se visi trys archyvai įruošti, 
dalytis su jais savo patalpomis 
yra ne įkyri našta, o garbin
ga privilegija. Jiems džiugu, 
kad tokiu būdu gali bent tru
putį panašėti į savo protėvius 
— ankstyvųjų viduramžių vie
nuolius, stropiai saugojusius, 
kruopščiai perrašinėjusius ir 
ateities kartoms perteikusius 
senovės klasikų lobyną, į kurį, 
šalia krikščionybės, yra suleis
tos Vakarų kultūros šaknys, 
be kurio toji kultūra būtų li
kusi skurdi ir tamsi.

Asmenys, kurie lietuvių ar
chyvus tvarko ir prižiūri, nėra 
turtingi. Todėl linkėtina, kad 
visų mūsų laikraščių skiltys 
būtų platokai ir nemokamai 
atviros tų pasišventusių žmo
nių teikiamoms žinioms apie 
jiems patikėtąsias vertybes.

Mūsų archyvai yra ne pelė
sius ir kerpę maitinanti senie
na. o dvasią turtinanti ir ke
lianti šventovė. Šventovė, ku
rioje dabartinio meto visuome
nė, ypač jaunoji karta, gali ir 
turi semtis gaivos bei ryžto, 
nebent išsižadėtų savo tautos 
himno skatinimo — iš praei
ties tavo sūnūs te stiprybę se
mia.

Anicetas Tamošaitis, S.J.
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ASMENS LAISVEI PRIKLAUSO 
IR TAUTOS LAISVĖ

Juozas Girnius HEROIZMAS DABARTIES TIKROVĖJ

Vieną paradoksą mūsų dieno-' 
mis tenka konstatuoti: asmens 
laisvė aukštinama, bet tautų lais
vės klausimu laikomasi abejin
gai.

Didžiosios prancūzų revoliuci 
jos iškeltos žmogaus ir piliečio 
teisės pavydžiai saugomos. Pik 
tinamasi, regint jų paneigimą 
Jų vardan toleruojamas net aki
vaizdus laisvės piktnaudžiavimas.

Tačiau kitaip su tautų laisve. 
Dėl pavergtųjų nuoširdžiai nesi- 
sielojama. Greičiau į kovą dėl jų i 
laisvės žiūrima lyg į kone reakci
ni reikalą — šovinistinį naciona
lizmą.

Paradoksas tai dėl to, kad iš tik 
rųjų asmens ir tautos laisvė yra 
susietos: iš asmens laisvės nuosek 
liai plaukia ir tautos laisvė. Neat
sitiktinai tautų laisvės idėja įsi
žiebė tuo pačiu metu, kai kūni- 
josi asmens laisve pagrįsta demok 
ratinė valstybės samprata. Nevel 
tui ir JAV prezidentas Woodrow 
Wilson savo garsiuose 14 punktų 
tautų apsisprendimo teisę skelbė 
tuo metu, kai žmonija po I pašau 
linio karo ieškojo kelio šviesesnėn 
ateitin.

Sugriuvus senosioms imperi
joms, iš tiesų daug tautų po I pa
saulinio karo pradėjb nepriklau
somą gyvenimą. Deja, II pasauli
nis karas daugeliui tų pačių tau
tų vėl išplėšė laisvę, kai Vakarų 
demokratijos abejingai leido są
jungininkei Sovietų Sąjungai vyk 
dyti savo imperialistinius planus, 
apie kuriuos carinė Rusija tik sva 
jojo. Net ir dabar, rodos, turėjus 
laiko atverti akis ir blaiviau sprę 
sti, nesigailima, kad buvo leista 
tautų laisvės principą išduoti.

Tiesa, apgailestaujama, kad pa 
vergtuosiuose kraštuose piliečiai 
nepakankamai turi demokratinių 
laisvių. Tačiau’iiė laisvės reika
laujama pavergtosioms tautoms, 
o tik guodžiamasi ir guodžiama, 
kad pamaži vykstanti “liberaliza 
ciją” įgalins ir pavergtuosius su
laukti daugiau demokratinės lais 
vės. Lyg tam tikra “liberalizaci- 
ja” (atseit, “demokratizacija”) 
galėtų ir vergiją pateisinti! Nere
gima ir nejaučiama, kad jokia 
vergija nėra sutaikoma su demo
kratija, kad demokratija reikalau
ja laisvų tautų.

Kodėl nematoma šio sau pa
tiems prieštaravimo, aukštinant 
asmens demokratines laisves, bet 
nuvertinant tautų teisę į laisvę?

Be abejo, daugelio blaivų mąs
tymą temdo nelemtas po I pasau
linio karo iškilimas nacionalisti
nių fašizmo ir nacizmo sąjūdžių, 
atsakingų už II pasaulinio karo 
sukėlimą. Ir visam pasauliui, ir
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• Akademinės prošvaistės: atidaro

ma dramos studija, muzika ir lite
ratūra “Šatrijoj”,

pačioms toms tautoms didelė ne 
lemtis buvo šis nacionalizmas: 
paneigęs demokratinius princi
pus, jis gniaužė ir savo tautos 
laisvę ir imperialistiškai mojosi 
kitas tautas pasivergti.

Betgi nieku būdu netenka fa
šizmo ar nacizmo nelemties ge- 
neralizuoti išvada, kad aplamai 
tautinis rūpestis gimdo tokį tota- 
listinį nacionalizmą. Ne patį tau 
tinį rūpestį galima kaltinti dėl to, 
kad juo kas piktnaudžiavo. Anti
demokratinis totalizmas gali pasi
naudoti ne tik nacionalizmu, bet 
ir internacionalizmu, kaip liudi
ja bolševikinis rusų komunizmas. 
.Šiaip ar taip, iš esmės antidemo
kratinis yra totalistinis naciona
lizmas, o ne aplamai tautinis rū
pestis. Priešingai, kaip minėta, 
jau pati istorija rodo tautinio rū
pesčio demokratinę kilmę.

Nors ir žinoma tautinio rūpes
čio demokratinį pagrindą, neretai 
pačios demokratijos vardan ima
masi jį (tautinį rūpestį) nuvertin 
ti. Savo laiku teko stebėtis net to
kio didelio humanisto, kaip Jac
ąues Maritain, valstybės teorija, 
kurioj šis prancūzų katalikų filo
sofas tautinės valstybės mintį trak 
tuoja tik nacionalizmo antide
mokratine apraiška. Valstybėj jis 
regi dvasinį žmogaus proto kūri
nį, o tautą laiko daugiau tik bio
loginiu prigimties gaminiu. 
Daug ir kitų demokratijos grindi
mą vis paverčia tautinio rūpes
čio nuvertinimu, jei ne tiesiog pa
neigimu. Užtat nenuostabu, kad 
ir faktiškai jaudinamasi dėl vie
nur ar kitur demokratijos pažei
dimo, bet visiškai ramiai sutinka
mas laisvės paneigimas tau- 

; toms.
Norėdami tai suprasti, aiškina

mės, kad mūsų amžiaus žmogus 
yra jautresnis individui, negu ko
lektyvams. Gal būt, tai tiesa. Bet 
tada kyla tolesnis klausimas: ko
dėl nematoma, kad ir individas 
turi kentėti, jo tautai esant ver
gijoj?

Čia reikia pasakyti: šis nejaut
rumas paprasčiausiai kyla iš to ak 
lumo, kurį sudaro tik į save žiū
rėjimas ir visko vertinimas tik iš 
savo rūpesčių.

Iš tiesų, vadinamąją amžiaus 
opiniją visų pirma kuria didžio
sios tautos, kurios yra saugios dėl 
savo ateities. Jose aktualu budė
ti tik dėl individo demokratinių 
laisvių, o tautinė laisvė savaime 
užtikrinta. Netekus patirti tauti
nės nelaisvės, nejaučiama nė tau 
tinės laisvės vertės.

Didžiosiose tautose nėra reika
lo žadinti tautinį rūpestį. Priešin
gai, galima be pavojaus kalbėti 

Į apie tautinius “siaurumus” ir 
skelbti vienokį ar kitokį interna- 

; cionalizmą. Didžiosiose “katilinė 
se” tautose internacionalizmas y 
ra dargi naudingas, nes leidžia 
sėkmingiau vykdyti “tautinių ma 
žumų” tirpdymą “anttautinės 
tautos” katile. Visos imperijos 
vadovavosi šia politika: skelbti 
internacionalizmą, lyg nūsikra 

I čius bet kokio tautinio “siauru
mo”, o faktiškai šiuo internacio
nalizmu nacionalistiškai naudo 

i tis mažųjų tautų blėsinimui.
Nelemtas yra šovinistinis na 

cionalizmas, nes kelia nesantaiką 
i tarp tautų ir kliudo jų tarptauti
nį bendravimą. Bet nemažiau ne 
lemtas yra internacionalizmas, 
kai jis vienu atveju tarnauja di-

Piešinys Alvydo Bičiūno

džiųjų tautų nacionalizmui ar 
antru atveju migdo pasaulio są
žinę tautų laisvės rūpesčiui.

Būdami mažos tautos vaikai, 
tai visa žinome ne knygiškai, o 
iš mūsų skaudžios tikrovės tiek tė 
vynėje, tiek išeivijoje.

Žinome, kad jokia demokratinė 
“liberalizacija” negali pakeisti ne 
priklausomybės. Ir demokratiš
kiausia “liberalizacija” gali vergi 
ją tik sušvelninti, o ne iš jos iš
laisvinti. Be abejo, geriau turėti 
daugiau laisvės, negu mažiau. 
Dėl to ir džiaugiamės, kad po Sta 
lino mirties bent šiek tiek sušvel
nėjo okupacinis režimas. Tačiau, 

L.etuvos Taryba, 1918 m. vasar.o 16 d. Vilniuje paskelbusi Nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą. Pirmoje eilėje iš kairės j dešinę: J. Vilei- 
leišis, dr. J. Šaulys, kun J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J; Basanavičius, A. Smetona, kan. K. Šaulys, .Stp. Kairys, J. Smilgevičius. Antroje eilėje iš 
kairės į dešinę: K. Bizauskas, J. Vailokaitis, D. Malinauskas, kun. V. Mironas, M. Biržiška, kun. A. Petrulis, S.. Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskis, 
J. Šernas ir Pranas Dovydaitis.

jei ir tikra demokratinė santvar
ka pakeistų Rusijoje bolševikinį 
režimą, vis vien tai nereikštų Lie
tuvai laisvės, kol nebūtų leidžia
ma nepriklausomai gyventi. Ką 
gi reikštų naudojimasis demokra
tine laisve dalyvauti valdžios pa 
rinkime, jei tektų rinktis tik tarp 
svetimųjų. Iš Maskvos tvarkomas 
gyvenimas vis vien liktų rusų 
rankose. Nepakanka tik demokra 
tinės santvarkos, kad vergija ne
būtų, kas ji yra.

Demokratija, kuri nori likti a- 
bejinga tautų laisvei, faktiškai 
lieka hipokritiška, nes asmens 
laisvė yra neatsiejama nuo tau

tos laisvės. Kaip žmogus priklau
so savo tautai, taip asmens lais
vei priklauso ir jo tautos laisvė. 
Nelaisvoj tautoj nė atskiras indi
vidas negali būti tikrai laisvas.

Būti laisvam — tai nevaržo
mai save išskleisti. Tai daugiau, 
negu tik turėti formalias piliečio 
laisves. Jos lieka bergždžios be a- 
titinkamų sąlygų. Marksas ne be 
pagrindo kėlė, kaip mažai ką for
malios laisvės reiškia proletaria
tui, ir akcentavo ūkinių sąlygų 
reikšmę realiai laisvei įkūnyti. 
Bet nemažiau svarbu realiai lais
vei įgalinti ir tai, kad būtų lais- 

(Nukelta į 2 psl.)

Laisvė yra žmogaus prigim
ties žymė. Tik laisvas žmogus 
gali būti pilnai kūrybingas, iš
reikšti savo dvasios turinį pa
sirinktu pavidalu. Tačiau, anot 
M. Scheebeno, “laisvė nėra ne
utrali, absoliuti nepriklauso
mybė”, kuri galėtų veikti be ri
bų. Priešingai, ji eina kartu su 
moraline atsakomybe ir turi 
naudotis proto galia atskirti 
vertybių laipsnius. Laisvė ir 
atsakomybė turi apspręsti vi
sus žmogaus veiksmus — kū
rybą, veiklą, kitų žmonių rei
kalų supratimą, ateičiai palie
kamus kultūrinius turtus, išti
kimybę savo tautai.

Ateitis nėra pilnai žmogaus 
valioje, bet kiekvienas priside
da prie jos kūrimo. Ateitis — 
tai būsima dabartis, praeitis — 
tai buvusioji dabartis. Per da
bartį žmogus eina į ateitį, jė
gų semdamasis ir mokydama
sis iš praeities laimėjimų ir 
pralaimėjimų. Gyvenimas tik 
šia diena ir atsitiktinumu nėra 
vertas žmogaus kilnumo. Juo
ba jis neturi vertės išeiviui, 
kuris dėl laisvės paliko savo 
tėvynę. Todėl jis turi dar di
desnę pareigą kurti ateitį, 
nes laisvę išsaugojo labai bran 
gia kaina.

Lietuvių tautos kultūrinis 
palikimas plačia prasme pri
klauso išeivijos laisvam apsi
sprendimui, nes atsakomybės 
įsipareigojimas jį persekios iki 
karsto, nepaisant, kaip jis sa
vo naująjį gyvenimą bekurtų 
ir kaip įsijungtų į naujojo 
krašto gyvenimą. Jei jaunes
niesiems pavergtoji tėvynė ir 
jos ateitis yra tik studi
jinė ar pasakojimų išvada, 
tai vis tiek “ateitis turi nu
kreipti jų akis į praeitį, kur 
randamos savo santykiui su 
praeitimi elgesio normos” (J. 
Ortega y Gasset). Nuo parei
gos atiduoti savo tėvynei ar 
tėvų kraštui kultūrinę duoklę 
niekas nėra laisvas, nors mo
raliai tai ir priklauso laisvam 
apsisprendimui.

*
Pavergta tauta yra žaloja

ma fiziškai ir moraliai. Vergi
joje ji gali tik tylėti arba tik 

labai didelėmis aukomis palik
ti tautos ateičiai didesnį kiekį 
nenykstančių kultūrinių verty
bių. Jei jaunesniųjų ir komu
nistinėje dvasioje išauklėtų 
lietuvių atsakomybė už tautos 
ateitį ir sumažėja, tai vyres
nieji jaučiasi prievartaujami 
tarnauti svetimiesiems ir kar
tais nenoromis išduoti savo tė
vynės interesus. Kai herojiš
komis pastangomis kas nors 
padaroma tautai, mes džiau
giamės, bet tai nereiškia, kad 
turime palikti juos vienus jų 
herojinėms pastangoms. Išei
vija turi papildyti, ko trūksta 
pavergtiesiems, ypatingai kul
tūrinėje srityje, kad ateitis ne
stokotų pilnų kūrybos aruodų.

Rūpestis laisvės byla ir vi
suomeninių sambūrių uždavi
niai yra reikalingi. Bet kūrė
jai ir kultūrininkai ne visuo
met tinka šioms sritims. Jie 
gali ir turi atiduoti savo laikui 
ir savo tautai kultūrinių ver
tybių duoklę. Jie turi nešti 
šviesos kibirkštis į savo aplin
ką ir įdegti tautinę ugnį atei
čiai, kad prie jos galėtų šildy
tis ir tie, kurie jau nebeturės 
tokių progų, kokias dar turi 
mūsoji karta. Ne begęstančio
mis ir besikeičiančiomis tradi
cijomis išlaikomos didžiosios 
vertybės, bet nuolatiniu tauti
nio sąmoningumo ugdymu, lie
tuviško švietimo bei mokymo 
stiprinimu, jaunosios kartos 
įdaiginimu tautiniam ir kultū
riniam dirvone. Šiandien auko
jimas jėgų švietimui, lituanis
tinėms mokykloms, jaunimo 
organizacijoms ir savo kultū
ros skiepijimui yra tas pagrin
dinis darbas, kurį turime teisę 
vadinti nesunykstančia verty
be.

*
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo 50-ties metų sukak
tis ir laisvės kovos metai ne
turi užsibaigti tik politinių lai
mėjimų prisiminimu. Politika 
greitai keičiasi ir tėra tik kul
tūrinio brandumo išdava. Po
litiniai veiksniai savo veiklą 
gali ribotis tik laisvės byla, 
bet ir tai šiuo metu būtų veik
los galimybių neleistinas su
siaurinimas. Kultūros žiburių 
nešėjai turi savo idėjas per
duoti ir politiniams veiks
niams, bet jie savo dvasinius 
aruodus ištuštintų, jeigu tik 
politikos praplėtimui terastų 
tinkamų žodžių. Jų uždaviniai 
yra platesni ir pastovesni. Jie 
savo kūrybiniais užmojais turi 
dabartyje susieti praeitį su 
ateitimi, kad tautos likimas ne
būtų statomas tik ant kalbų, 
nareiškimų ir rezoliucijų pa
grindo. Jei svetimtaučiai šian
dien mus kiek vertina ir pri
sideda prie mūsų veiklos iškė
limo viešumon, tai daugiausia 
tik dėl to. kad jie mumyse ran
da vertybių sau patiems.

Svetimame krašte gyvenda
mi, mes turime naudotis viso
mis galimybėmis atiduoti savo 
duoklę tautai. Jaunoji karta 
nėra jau suaugusi su visomis 
tautinėmis tradicijomis, kaip 
vyresnioji, bet ji savo laike ir 
savo aplinkoje turi kurti nau- 

(Nukelta j 2 psl.)
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IŠ KANTATOS “KOVOTOJAI“ 
TRYKŠTA MELODIJŲ FONTANAI

Užmojį ir jo atlikimą vertinant

BALYS CHOMSKIS

LABORATORINĖ GYVYBĖ IR TIKĖJIMAS

Civic operos rūmuose, Chicago 
je Lietuvos nepriklausomybės at 
kūrimo 50 metų sukakties minė
jime vasario 18 d. girdėjome tai 
progai parašytą Gaidelio-Santva- 
ro kantatą “Kovotojus”, kurią atli 
ko “Dainavos” ansamblis, solis
tai, (sopranas, tenoras, bosas), 
daugiau kaip 50 asmenų simfo
ninis orkestras, diriguojant choro 
ansamblio chorvedžiui Petrui Ar 
monui.

Juliaus Gaidelio kūrybinė ki
birkštis neglūdi nei formoje, nei 
stilių, ritmo, harmonijos kombi
nacijose, bet savoje, originalioje 
melodijoje, kuri trykšta kaip fon
tanai įvairiomis, romantiškomis 
spalvomis, praplėsdama vis mū
sų muzikoje vyraujančio liau
diškumo elemento horizontą.

“Kantata yra santūriai lietuviš 
ka ir tiek pat moderni” — taip 
kalba pats kompozitorius apie sa
vo veikalą. Kaip reikia suprasti— 
“moderni”, jei dabarties muzika, 
kaip jis sako, jo širdies negraudi
na?

Gaidelio modernizmas sukasi 
maždaug apie 1924 metus, kada, 
po sukelto avangardistų muzikoje 
sąmyšio, pasigirdo drausmės rei
kalaujantys balsai, kaip prancū
zų poeto Cocteau: “Rappel a l’or- 
dre”. Žymus kompozitorius Bu- 
soni taipgi tada šūktelėjo: “At

gal prie Bacho!” Tame laikotarpy 
je išsivystė, taip vadinamas, neo- 
klasicizmas.

Tačiau Gaidelis nevisai telpa 
į tuos rėmus. Jei kalbėsime apie 
kantatos formą, jis — klasikas, 
jei apie vokalinę melodijos lini
ją — romantikas, jei apie orkest
rą — modernistas. Ar visa tai at
eityje bus jam užskaityta už nuo
pelnus, nesiimu spręsti. Bet yrą la 
bai aišku, kad Gaidelio kantata 
yra sunki problema dirigentui. 
Aplamai, Gaidelio kūryboje ran
dame daugiau talento, negu au
toriteto, daugiau technikos, negu 
idėjų, daugiau platumos, negu de 
talių.

Stasio Santvara kantatos teks
tas yra parašytas mūsuose įsisenė 
jusiu, kadaise Lietuvoje vyra
vusiu principu: ne kas, bet kaip 
Tas principas siekia tuos laikus, 
kada daugumas kompozitorių pa 
sirinkdavo vokalinei muzikai pa
čius banaliausius tekstus, kada 
dainavimo klasėje buvo visai ne
žinoma lietuvių kalbos fonetika,

v
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• Dviejų talentų pasirodymas.
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kada dainininkai dainuodami 
versdavo lietuvių kalbos garsą į 
italų ar rusų kalbos garsą, kada 
muzikams poetas buvo nulis, ne
vertas net programoje įrašyti. Di
deli kompozitoriai ieško poezijoje 
ne skambančios kalbos, bet gilios 
minties. O jei dainininkui žodis 
ar tam tikros priebalsės neskam
ba, tai jam trūksta technikos.

Ir šios kantatos tekstui netrūks 
ta skambių žodžių. Tačiau dauge 
lis iš jų gerokai “iškalbėti”, per il
gą laiką nustoję savo vaizdingu
mo savybių. Daug kur vietoj po
ezijos girdime tik puikiai skam
bančią retoriką. (Manytume ta
čiau, kad kantatoje ar odėje tin
kamai panaudota retorika ne vi
sada yra blogybė, ji čia gali būti 
ir gera vaizdingumo priemonė 

Red.)
Apie kantatos atlikimą kalbėti 

labai sunku. “Kovotojai”, tur 
būt, yra pats geriausias Gaidelio 
vokalinis veikalas. Choras ir solis 
tai įdėjo nepaprastai daug darbo 
ir laiko. Ir Petro Armono dėka 
buvo puikiai pasiruošę. Bet kanta-1 
tos premjera pračjtrW‘flfrigentu. | 
Nežiūrint to, orkestras, choras ir 
solistai laimingai perėjo “raudo
nąją jūrą”, ir antroje kantatos da 
lyje pasigirdo gražios muzikos.

Iš Armono dirigavimo dvelkė 
bejėgiškumas. Panėręs galvą parti 
tūroje, jis mušė taktą vienoda di
namika ir ritmu, ir jo akli mostai 
nieko nesakė orkestrui, kuris ne
turėjo jokio ryšio su ansambliu. 
Išskyrus antrąją kantatos dalį, 
pirmoji ir trečioji dalis klausyto
jams buvo muzikiniai visai neaiš 
kios.

Iš solistų sunkiausią ir dėkin
giausią partiją turėjo Dana Stan
kaitytė, įnešdama kantaton ryš
kių herojinių bruožų ir iškelda
ma antrosios dalies puikų lyriz
mą. Ji čia kartu su gerai skam
bančiu moterų choru atskleidė 
šviesiausią ir tokį vienintelį mu
zikinį momentą. Arnoldas Voke
taitis su savo virtuozine techni
ka, gaila, dažnai skęsdavo orkest
ro bangose, o Antanas Pavasa
ris, kad ir neturėdamas užtenka
mai balsinės jėgos tenoro parti
jai, kuri buvo skirta Barui, pagel- 
binę kantatos rolę atliko gerai.

Visi girdėjome ir matėme, kad 
kantatos “Kovotojai” pastatymo 
faktas įvyko. Gal kada nors girdė
sime pilnai ir jos muziką?

Henrikas Blyskis Nr. 1 (litografija)
Darbas, laimėjęs pirmąją premiją dabar vykstančioje Chicagos ir apylinkės lietuvių dailininkų pa
rodoje, Čiurlionio galerijoje. Pirmosios pron.jos mecenatas — Lietuvių fondas, skyręs jai 300 do
lerių.

........................... ..............................

ĮSPŪDŽIAI IS SUKAKTUVINES MENO PARODOS
Praeitą šeštadienį, vasario 17 

d., Čiurlionio galerijoje, Chica
goje, buvo atidaryta meno pa
roda, suruošta Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 50 metų 
sukakties proga. Meno parodo
je dalyvauja trisdešimt du lie
tuviai dailininkai, gyvenantys 
Chicagoje ir jos apylinkėse.

Šią sukaktuvinę meno parodą 
yra sunku aplamai aptarti, ka
dangi joję nėra bendro meninio 
charakterio, nėra raidos tęsti
numo, kokį mes visada randame 
vieno dailininko meno parodoje. 
Bendrinėse meno parodose gau-1

SAULĖ JAUT9KAITĖ

naši tam tikras margas jukinys: 
įvairios technikos; stiliai, sro
vės, ypač kada tų pačių daili
ninkų kūriniai yra išblaškyti po 
visas salės sienas. Gal būt, jei
gu kiekvieno dailininko paveiks
lai būtų sukabinti vienoje vie
toje, kaip kad yra sukabintos 
H. Blyskio litografijos, tada bū
tų daug lengviau ir tikriau pa
gauti kiekvieno dailininko indi
vidualų meninį charakterį.

Šioje meno parodoje dalyvau

ja vyresniosios (Europos) ir 
jaunosios (Amerikos) mokyklos 
dailininkai. Gera dalis vyresnio
sios kartos dailininkų šioje pa
rodoje yra išstatę senus savo 
kūrinius, jau anksčiau matytus 
kitose parodose. Einant į paro
dą, visada, o ypač šia išskirtine 
proga, tikimasi iš gyvų kūrėjų 
sulaukti ko nors naujo, dar ne
matyto. Gi nuėjus, pamačius ir 
nusivylus, pasidaro liūdnoka, 
pagalvojus, kad nors menas yra 
neišsisemiantis, tačiau nemažai 
dailininkų jau spėjo išsisemti, 
nieko naujo nebesukurdami. Ne
sinori tikėti, kad vyresnieji mū
sų menininkai jau būtų sustin
gę, nebeieškotų, nebesiveržtų į 
savo kūrybos dar nesurastus iš
raiškos ir idėjų pasaulius, o gy
ventų, pasitenkindami vien se
nąja praeitimi. Kadangi, kaip 
minėta, šių dailininkų paveiks
lai matyti ne vienoje parodoje 
ir jau daug kartų apie juos ra
šyta, nebėra prasmės čia vėl tą 
patį kalbėti.

Kiek vyresnieji dailininkai 
yra nusistovėję, tiek jaunesnie-

i Nnknh q ‘j 9 nsi »

Juliaus Gaidelio ir Stasio Santva- 
ro kantata “Kovotojai” atliekama 
vasario 18 d Chicagos Civic operos 
salėje, minint Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo 50 metų sukak
tį. Choro priekyje soPstai: kairėje
- Arnoldas Voketaitis, sėdi — 

Dana Stankaitytė, deš nėję — An
tanas Pavasaris.

Nuotr. Uosio Juodvalkio

Bažnyčios istorijos eigoje 
visuomet teologams sudaryda
vo daug rūpesčio suderinti ti
kėjimo tiesas su gamtos moks
lais.

Ateistinės pasaulėžiūros gam 
tos mokslininkai iš anksto bū
davo nusistatę įžvelgti tikėji
mo prieštaravimą gamtos 
mokslams ir dėl to jį, kaip ne
mokslišką, atmesti. Anot jų, 
tikėjimas yra lygus primity
vių žmonių prietarams ir su
galvotiems mitams. Dėl to 
“pažangieji” moksle tikėjimo 
nesilaiko. Jį atmeta.

Šiuo priekaištu užgriebiama 
daugelis tiek tikėjimo, tiek 
gamtos mokslo problemų. Jų 
visų negalima išrišti vienu 
mostu. Šiuo momentu pasiren
kame tik vieną pastarosiomis 
dienomis naujai iškeltą prob
lemą.

Gyvybės kilmė žemėje
Praeitų metų gruodžio mė

nesio viduryje amerikiečių 
spauda pranešė, kad trims 
amerikiečių mokslininkams pa 
vyko sintetiniu būdu sukurti iš 
negyvos medžiagos gvvvbinę 
molekulę. Tai yra tokią geneti
nę medžiagą, kuri yra kiekvie
no gyvo kūno celės branduo
lyje. kuri gali dublikuotis ir 
daugintis. Tą medžiagą, moks
liškai vadinamą Deoxyribunu- 
cleic acid. sutrumpintu būdu 
žymi trimis didžiomis raidė
mis DNA. Ši DNA medžiaga 
sudaro celės branduolį, ir nuo 
jos priklauso celės gyvybė bei 
celės tęstinumo išlaikymas. 
Patį mažiausią gyvybės pasi
reiškimą viruso pavidale kaip 
tik sudaro viena DNA moleku
lė, kuri iš paviršiaus yra ap
supta baltvminiu kiautu, kad 
apsaugotų molekulę nuo paša
linių įtakų. Tačiau virusas, izo
liuotas nuo gvvos medžiagos 
negali nei augti, nei veistis. 
Virusai savo dausrinimuisi var
toja gyvas celes. Jas griauda
mi, patys virusai dauginasi ir 
auga.

Šio išradimo akivaizdoje ky
la vėl senas klausimas: ar gy
vybė evoliucijos keliu išsivys
tė iš negyvos medžiagos, ar, 
priešingu atveju, visatos Tvė
rėjas turėjo gyvius atskiru ak
tu sutverti? Dar daugiau: ar 
ne tiktai tą gyvybę bendrai 
imant, bet ir kiekvieną gyvių 
rūšį turėjo Dievas paskirai su
tverti? Tokiu būdu susidaro 

Jonas Kelečius Daiktai (aliejus)
Iš sukaktuvinės lietuvių dailininkų parodos Čiurlionio galerijoj, Chicagoj

dvi priešingos teorijos: viena 
— kad gyvybė išsivystė iš ne
gyvos medžiagos cheminių re
akcijų būdu, o antroji — Die
vas, sutvėręs negyvą medžia
gą, vėliau sutvėrė gyvius, tver
damas juos pagal jų rūšį skir
tingais tvėrimo aktais. Pir
moji teorija pagrįsta gyvių 
liekanų iškasenomis iš įvairių 
žemės klodų, o antroji — 
šventraščio pasaulio tvėrimo 
aprašymu, vadinamu — Bibli- 
nė kosmogonija. P’rmąją teo
riją dar sustiprina, kaip mi
nėjom, gyvybės kūrimas labo
ratorijose iš tam tikrų negy
vų medžiagų, chemini!) reak
cijų pagalba, išgaunant gyvą 
virusinę molekulę. O antrai 
biblinei teorijai sustiprinti teo
logai pateikia naują pasaulio 
aiškinimo būdą.

Be kosmogoninės teorijos 
(kad pasaulį Dievas tvėrė per 
ilgus laiko periodus milijonus 
metų) paskutiniu laiku jėzui
tas Teiihard de Chardin pa
teikė naują pasaulio- tvėrimo - 
vystymosi interpretacija ku
rią reikėtų pavadinti imanenti
ne pasaulio kilmės teorija.

Pagal ją pasaulio kūrėjas 
yra Dievas. Tačiau jis nekūrė 
pasaulio taip, kaip bihlinės kos 
mogonijos aprašyme pateikta 
Dievas, kurdamas pradžioje 
pasaulį, kartu įdiegė pirminėn 
medžiagon galią pasauliui to
liau vystytis iki jo pabaigos. 
Tas pasaulio vystymasis vyks
ta nuolatos, bet taip lėtu tem
pu, kad mes jo nepastebime 
vienos ar kelių žmogaus gene
racijų laike. Pasaulio vystymo
si akivaizdoj net milijonai me
tų yra kaip viena diena. Pa
saulis vystėsi iki mūsų, jis 
vystosi mūsų buvimo laiku ir 
jis vystysis po mūsų dar mi
lijonus metų, kol jis pasieks 
savo galutinį tašką, kurį Teil- 
hard de Chardin vadina Ome
ga tašku.

Pasauliui vystantis pagal ja
me glūdinčią Dievo kūrimo ga
lią, įvyksta tam tikri nauji bū
ties pasireiškimo laipsniai. Tai 
įvyksta įvairioms išorinėms są
lygoms susiklosčius: karščiui - 
šalčiui veikiant, įvairiems kos
mologiniams spinduliams rea
guojant, cheminiams proce
sams vykstant ir kitoms įta
koms, kurių mes dar nežino
me. Tačiau visi šie minėti fak-

(Nukolta i 2 psl.)
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ANTANU MACEINA
Io 60 metų sukakties proga

DR. JONAS GRINIUS

sa- 
sri-

— Atvykęs į Muensterį aplan
kyti Tavęs, mielas Antanai, Tavo 
60 m. sukakties proga, norėčiau 
ne tik maloniai praleisti keletą 
valandų, bet taip pat pasitarnau
ti “Draugo” dienraščiui bei lie
tuvių visuomenei, kuri visada do
mėjosi ir tebesidomi Tavo darbais 
ir Tavo idėjomis. Todėl gal ga
lėtume mudu savo mintimis pa
sidalyti taip, kad mudviejų pokal 
bis tiktų ir spaudai. Ar Tau apie 
šitokį mano norą nerašė redak
torius K. Bradūnas?
- MACEINA. —Rašė ir prašė, 
kad pokalby nebūčiau Tau šykš
tus.

Polinkis į literatūrą
— Kadangi esi pasireiškęs 

vo darbais įvairiose kultūros
tyse, — pedagogijoj, filosofijoj, po 
ezijoj, teologijoj, socialinėse ir po 
litinėse teorijose, — būtų įdomu, 
kad ir paviršutiniškai, pažvelgti, 
karp prie visų šitų sričių priėjai... 
Kai Tau buvo suteikta Lietuvių 
rašytojų draugijos premija už ly
rikos rinkinį “Gruodą”, savo laiš
ke K. Bradūnui tada paaiškinai, 
kaip Tavy susitiko poetas ir fi
losofas. Sakei, kad, pradėdamas 
studijas Lietuvos universitete, ne
ketinai atsidėti filosofijai.

MACEINA. — Įstojęs į Teologi 
jos-Filosofijos fakultetą Kauno 
universitete, aš buvau iš karto at
sidėjęs literatūros mokslui: lietu
vių literatūrą studijavau pas prof. 
V. Mykolaitį ir vokiečių literatū
rą pas prof. J. Eretą, prisidurda- 
mas dar, žinoma, ir pedagogikos 
—psichologijos šaką. Be abejo, 
klausydavau ir filosofijos paskai
tų. Mat, Teol. — Filosof. fak. fi
losofijos skyriaus reguliaminas 
reikalavo, kad visi studentai išei
tų bent minimum filosofijos, bū
tent: filosofijos įvadą ir logiką su 
mokslinio darbo metodika ir iš
laikytų šių dalykų egzaminus.

Bet pagrindiniu savo mokytoju 
pirmaisiais universiteto metais lai 
kiau Mykolaitį—Putiną. Jis darė 
man stiprios įtakos ir kaip pro
fesorius ir dar labiau kaip poetas. 
Jo lyrika man buvo artimiausia.

— Įdomu, kada ir kaip Tu su 
ja “susidraugavai”?

MACEINA. —Su pirmaisiais 
Putino kūriniais, išleistais dviem 
tomais (rodos, 1921 m.), aš bu
vau susipažinęs jau Prienų gim
nazijoje, kur mokėsi ir jo sesutė 
Magdutė (dabar p. Slavėnienė), 
gyvenusi pas mano tetą, pas ku
rią ir aš tuo metu gyvenau. Vė-

Šiame numery:
* Visiems galimi kūrybos polė

kis.
* Pokalbis su prof. Antanu Macei

na.
* A. Varno atsiminimai apie M. 

K. Čiurlionį.
* Akylumo tautiniams rūbams, 

šokią šventei ruošiantis. 
Prano Visvydo eilėraščiai. 
Darbai ir nuotaikos Vilniuje 
(M. Krupavičiaus 1918 metą at
siminimai).
“'Geriausiai atsakys mano šokis” 
(Interview su Elena Kepalaite). 
Nauji leidiniai
Kultūrinė kronika. 

*
*

*

*

$ Spygliai ir dygliai.

liau pas mano tetą gyveno ir Pu
tino jauniausias brolis, irgi lankęs 
Prienų gimnaziją. Tačiau jis mė
go labiau bites negu mokslą. Man 
teko jį vieną vasarą ruošti, kad 
išlaikytų pataisas. Taigi Putiną ir 
jo šeimą pažinojau jau nuo pat 
vaikystės. Jaučiausi labai išdidus, 
kad tenka turėti santykių ir ry
šių su didelio poeto šeima. Besi
mokydamas Gižuos Kunigų semi 
narijoje (nuo 1925 m.), susitik
davau Putiną Prienų klebonijoje, 
kur jis visados sustodavo, lanky
damasis tėviškėje. Man rodos, 
kad sykį esu tarnavęs jam Mi
šioms, nors visiškai tikras nesu. 
Tad suprantama, kad Putino po
eziją skaičiau su dideliu dėmesiu, 
ypač jo rinkinį “Tarp dviejų 
aušrų”, kuris man, trečio kurso 
seminaristui, atrodė neperžengia
ma poezijos viršūnė.

Ir aš pats tada rašinėjau eilė
raščių ir epinių kūrinėlių. Kai kas 
tų mano raštų, tur būt, pasisek
davo, nes Mykolaitis, kuris tada 
buvo “Židinio” redaktorium, du 
mano eilėraščiu buvo paskelbęs 
Savo žurnale. Žinoma, jie buvo 
pasirašyti slapyvardžiais, kiekvie
nas vis kitokiu.

— Gal mano smalsumui at
skleistum savo slapyvardžius?
MACEINA. — Tų slapyvardžių 

dabar nebeatsimenu. Bet eilėraš
čių pavadinimai yra išlikę: tai 
“Oremus” ir “Kalinys”. Jų nuo
taika, kiek atsimenu, labai puti
niška: tai suvaržytos sielos dejo
nės; sielos, kuri “į kryžių liūdnai 
atsirėmus, kartoja beviltį Ore
mus” (šios dvi eilutės yra įstri
gusios mari į atmintį). Gal ši nuo 
taika ir paskatino Putiną anuos 
eilėraščius išspausdinti, nes esmė
je jie dar buvo labai žali. Bet jau
no seminaristo nuotaika atitiko 
paties Putino nuotaiką. Vėliau, 
žinoma, mano kelias pasidarė ki
toks, pakito nuotaika ir atėjo lai
kas išsivaduoti iš Putino įtakos. 
Tačiau joje subrendau ir labai 
daug ko išmokau.

Posūkis į filosofiją.
— Esi viešai prisipažinęs, An

tanai, kad iš literatūros mokslo, 
į filosofiją Tave pakreipė profe
soriai filosofai Pr. Kuraitis ir St. 
Šalkauskis. Įdomu, kaip jiedu tai 
padarė. Kuo sužavėjo?

MACEINA. — Jei filosofija 
man būtų buvusi svetima, gal 
jiedu ir nebūtų į ją manęs pa-

1 Sesuo M. Mercedes Prieplaukoje .(akrilis/

I

ŠV. KAZIMIERAS Dail. Adolfo Valeškos mozaikos detalė Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios 
išlaukinėje sienoje, Marąuette Parke, Chicagoje.
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mąstymui, pasikalbėjo su fakulte
to dekanu Kuraičiu, šis man da
vė stipendiją, kuri atpalaidavo 
mane nuo “Ateities” redaktoriaus 
darbo. Kuraitis net norėjo, kad aš 
tuoj pat, dar nebaigęs Kauno u- 
niversiteto, vykčiau užsienin arba 
sociologijos, arba filosofinės pėda 
gogikos studijuoti; literatų, sakė, 
turime jau pakankamai. Tačiau 
aš pats nenorėjau vykti į Vaka
rų Europą, universiteto nebaigęs. 
Tada dekanas Kuraitis reikalavo, 
kad baigčiau greitai, nes netru
kus būsianti laisva Fakulteto sti
pendija, ir aš turėčiau ją gauti. 
Kas šitokiomis galimybėmis nebū 
tų susigundęs?.. Aš užsidegiau ir 
per pažadėtus vienerius metus

kreipę. Tačiau Kunigų seminari
joj buvau išėjęs visą tomistinės 
filosofijos kursą. Dogmatinės teo-. 
logijos paskaitose taip pat reikėda 
vo nemaža filosofuoti. Buvau fi
losofinių autorių skaitęs tiek lo
tynų, tiek vokiečių kalbomis, ku
rias jau Seminarijoj apvaldžiau 
pakankamai, o universitete filo
sofijos įvado ir filosofinės pedago
gikos paskaitose buvau susipaži
nęs ir su Šalkauskio teorijomis bei 
jo kultūros filosofija. Tačiau atsi
dėti “nepraktiškoms” filosofijos 
studijoms kaip specialybei mane 
galutinai pastūmėjo praktiški rei
kalai.

Kai 1930 m. St. Šalkauskis, ma- 
j ne išegzaminavęs dėl mano po-
|mėgių ir sugebėjimų filosofiniam Kaune studijas baigiau diplomi-

įsigijai licenciato
1932 m. rudenį.

— Tai padariau

niu darbu apie religijos reikšmę 
kultūrai.

— Prieš išvažiuodamas užsie
nin, Tu dar 
laipsnį, rodos, 
Kodėl?

MACEINA.
Šalkauskio skatinamas, kad nesu
tikčiau kokių nors sunkenybių 
prancūziškos kultūros universite
tuose. Bet tas mokslo laipsnis pa
sirodė esąs nereikalingas: Louvai- 
no, Šveicarijos Freiburgo, Stras- 
burgo ir Briuselio universitetuose 
studijavau kaip laisvas klausyto
jas, nes su Šalkauskiu buvo sutar
ta, kad disertaciją rašysiu jo prie
žiūroje ir ginsiu Vytauto Didžio
jo universitete Kaune. Šitaip arti
mai bendradarbiaudamas su St. 
Šalkauskiu, buvau patekęs jo filo
sofijos įtakon ir priėmęs kai ku
rias jo teorijas, pvz. apie būtybių 
dieviškuosius pirmavaizdžius. To
dėl Kuraitis iš manęs ir Šalkaus
kio juodavosi, klausdamas, ar ir 
šuo turįs pirmavaizdį Dievuje?!

— Ką Tu jam į tai atsakyda
vai? Arba ką dabar manai?

MACEINA. — Šiandien man 
ši pirmavaizdžių teorija, kurią 
Šalkauskis buvo paveldėjęs iš VI. 
Solovjovo, o šis iš Platono, atro
do taip lygiai juokinga, kaip a- 
nuo metu Kuraičiui. Mat, ji yra 
sukurta, kad išaiškintų kūrinijos 
ryšį su Dievu: dieviškieji pirma
vaizdžiai, pagal kuriuos esąs su
kurtas pasaulis, riša jį su Kūrėju. 
Bet šis aiškinimas, pasirodo, esąs 
visiškai nereikalingas, nes dieviš
kieji pirmavaizdžiai jjra taip pat

Parutės

VISIEMS GALIMI KŪRYBOS POLĖKIAI

Pagarbiai mes prisimename 
kūrybingumu švytinčius žmo
nes: poetus, rašytojus, daili
ninkus, kompozitorius, drama
turgus, mintytojus ir kitokius 
iškiliu talentu apdovanotus 
žmones. Tai mūsų šviesusis 
elitas. Kiekvienas iš jų savo 
didesniu ar mažesniu įnašu 
praturtina kultūrinius loby
nus.

Tačiau yra dar viena kūry
bos sritis, prieinama ne tik mi
nėtiesiems talento aristokra
tams, bet ir kiekvienam geros 
valios žmogui, tai savosios as
menybės kūrimas, savo dva
sios galių ugdymas, savo cha
rakterio taurinimas, Dievo pa
veikslo atkūrimas savo sieloje 
ir gyvenime.

Ši kūrybos sritis yra svarbi, 
nes ji mus veda į amžinybės 
vizijas. Ji yra visuotina ta 
prasme, kad prieinama kiek
vienam. Niekas iš šių galimy
bių nėra išskirtas, net ir lėšų 
neturintis, net ir laiko baisiai 
stokojantis, nes čia nereikia 
nei pinigo, nei sugaišties, rei
kia tik ryžto ir geros valios.

♦

Prisimename tai ryšium su 
vienintelio lietuvio šventųjų 
plejadon taip iškilusio — šv. 
Kazimiero diena. Tai dvasios 
galiūnas, prieš kurį ne vien 
mūsų tautos žmonės galvą ir 
kelius lenkia, kurio relikvijas 
ne vien lietuviai pagarbiai prie 
lūpų glaudžia ir į savo aukš
čiausios garbės vietą — alto
rių — kelia.

Šis lietuvis to pelnėsi. Buvo 
jis apsuptas ištaigingų kara
liškų rūmų prabangos. Rinkti
nio grožio damos jo akyse 
švaistėsi ir būtų buvusios at
viros jo mirktelėjimui. Tačiau 
jis nepaslydo pomėgių kelyje. 
Tai buvo jo valios triumfas 
prieš viliones. Jis galėjo lepin
tis valdovo rūmų teikiamu go
murio sotinimu ir aukso neša
ma prabanga. Tačiau jis pasu
ko socialinio teisingumo keliu, 
imdamasis partizaninių pa
stangų sušelpti, aprūpinti skur 
do prie žemės lenkiamą žmo
gų. Jis galėjo veržtis į valdo
vo sostą, kaip daugelis tai da
ro, brisdami kraujo klanais ir 
kopdami jin net per lavonus. 
Bet jis labiau norėjo save patį 
apvaldyti, siekdamas asketi
nės pergalės ir Dievo valios 
triumfo žmoguje.

♦

Šv. Kazimiero prisiminimas 
tai kvietimas pasukti asme
nybės kūrimo keliu. Šventu
mas tai sielos išpuošimas do
rybių mozaika, tai dvasios

Dievo kūriniai (tai skelbia visi 
jų šalininkai). Jeigu tad Dievas 
gali turėti tiesioginį sąlytį su savo 
kūriniu pirmavaizdžio pavidalu, 
tai kodėl jis negalėtų turėti to
kio pat sąlyčio su savo kūriniu 
bet kuriuo kitu pavidalu (medžią 
ga, gyvybe, dvasia)? Pirmavaiz
džių teorija yra taip pat truputį 
manichejinė: bijoma, kad Dievas 
“nesusiteptų” pasauliu, todėl įter
piama tarp jo ir pasaulio “šva
resnis” tarpininkas — pirmavaiz
džiai.

Nors iš St. Šalkauskio įtakos, 

iliuminavimas Dangaus švie
sa. Šiam kūrybos keliui visų 
pirma reikalinga susipažinti su 
šios šakos kūrybiniais dės
niais. Juos mums perteiks įsi- 
skaitymas į Kristaus paskelb
tos Gerosios Naujienos — 
Evangelijos knygas. Asmeny
bės kūrimo kelyje reikia su
sipažinti ir su šios kūrybos 
šakos praktika. Čia mums gali 
daug padėti įsiskaitymas į gy
venimą tų, kurie savo tauru
mu tapo lyg švyturiais žmo
nijos šimtmečių kelyje.

Tapytojas, dailininkas savo 
figūriniams kūriniams dažnai 
naudoja modelį. Net ir rašy
tojas stebi žmones, kol susida
ro sau norimo sukurti perso
nažo vaizdą. Esame laimingi, 
savo asmenybės kūrimo kely
je, galėdami turėti savo mode
liu Šv. Kazimierą. Tolimesnia
me kelyje mes galėsime kreip
ti ir ypatingą žvilgsnį į asme
nybę, kuri yra buvusi ir jo mo
deliu, besiekiant savo dvasios 
formavimo — tai Švč. Merge
lė, kuriai jis giesmes skyrė, 
kurią taip brangino, kad net 
į savo karstą yra įprašęs įdėti 
jos garbei sukurtus posmus.

*
Kūrybos kelyje yra būtina 

kritika. Neniekinkime visiškai 
kitų prieš mus nukreiptos kri
tikos. Dažnai joje slypi dalis 
tiesos. Reikia tik girdimus 
priekaištus ir apkaltinimus ra
mybės valandėlėje mintimi iš
lukštenti ir susekti, kurias sa
vo charakterio žaizdas turime 
užgydyti. Geru kritiku bus 
mūsų sąžinė, kuri vakaro ty
loje, jei tik mes gerai į jos 
balsą įsiklausysime, nurodys, 
kur mes dar savo asmenybės 
kūrimo kelyje turime pasi
spausti.

šv. Kazimieras dažnai pie
šiamas su lelija rankoje. Tai 
gili simbolika. Kaip lelija gali 
išaugti iš purvinos žemės, taip 
ir net modernaus pasaulio 
dumblinoje atmosferoje galima 
sukurti skaidrią asmenybę. 
Kaip lelijos žiedas savo tau
rele atviras iš dangaus krin
tančiai rasai, taip į dvasinius 
polėkius pasinešęs žmogus yra 
atviras Kristaus paskelbtoms 
direktyvoms. Ir kaip gėlės 
skleidžia malonų kvapą, taip 
sielos kultūra praturtintas 
žmogus spinduliuoja patrauk
lumu, malonumu, šiltumu.

Istoriniu atžvilgiu mus nuo 
šv. Kazimiero skiria penki 
šimtmečiai, tačiau psichologi- 

u atžvilgiu jis ir dabar gali 
būti ir su mumis, ir net mu
myse. J. Dgl.

atrodo, seniai esu išsivadavęs, ta
čiau jo poveikis buvo naudingas 
ne tik man subręsti, bet ir dabar- 
tiniems mano studentams. Šal
kauskis buvo mano mąstymo tik
rasis formuotojas, prie kurio įpra
tau pioblemas lukštenti logiškai 
ir sistemiškai. Tai įgalina mane 
dabar sunkius ir painius klau
simus studentams išdėstyti įtiki
namai ir gyvai, tada ir jie įsitrau
kia į jų sprendimą, lyg į stiprios 
įtampos dramą. Be Šalkauskio ši
to nebūčiau pasiekęs.

(Nukelta į 2 psl.)
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MAN RŪPĖJO ŽMOGUJE TŪNANTI 
PATIES SAVĘS BAIME

TELEVISIl

Pokalbis su septynioliktojo "Draugo" romano

konkurso laimėtoju rašytoju Vytautu Volertu

fHEVISIOM
MfUANCES LEIDINYS, KOKIO BŪTINAI 

REIKĖJO
Septynioliktoji “Draugo” tra

dicinė literatūros šventė jau čia 
pat. Ji įvyks kovo 17 d. (sek
madienį) 3 vai. popiet Jaunimo 
centre, Chicagoje. Pats didysis 
šiemetinis jos kaltininkas yra 
rašytojas Vytautas Volertas, 
kurio romanas “Sąmokslas” 
yra laimėjęs septynioliktąjį, 
“Draugo” skelbiamą, šio žanro 
konkursą. Mecenatas Gediminas 
Januta. (Worcester, Mass.) iš
kilmėje laureatui ir įteiks tūks
tantinę.

Apie patį Vytautą Volertą 
detaliau šnekėti ir jį skaitytojui 
pristatinėti čia vargu ar būtų 

reikalinga. Mūsų visuomenei jis 
nėra koks nors nežinomasis. Ir 
be ypatingo akylumo kiekvie
nas jį galėjo jau gana ilgą vir
tinę metų pastebėti kaip žur
nalistą, įdėmiais ir gyvais 
straipsniais besireiškiantį mūsų 
spaudoje, ir kaip visuomeninin
ką, uoliai veikiantį Lietuvių 
Bendruomenėje, ateitininkuose 
ir kituose sambūriuose ir neven
giantį ten apsikrauti nelengvo 
darbo našta. Tačiau visoje šito
je veikloje Volerto nepamiršta
ma ir neužmetama taipgi gro
žinės literatūros plunksna. Kiek 
anksčiau Lietuviškos knygos 
klubas yra išleidęs du jo roma
nus: “Upė teka vingiais” ir 
“Gyvenimas yra dailus”. O su 
trečiuoju štai jis dabar yra lai
mėjęs “Draugo” konkursą, ir ta 
proga autorių čia ir užkalbina
me.

— Kada, kur ir kokiu įspū
džiu sutikote žinią, kad esate 
Septynioliktojo “Draugo” roma
no konkurso laureatas?

— Buvo paniurusi sekmadie
nio popietė. Su žmona sėdėjome 
pas netolimus kaimynus, gal su 
reikalu, gal ir šiaip ten atsira
dę. Išeidami iš namų, vieną sa
vo vaiką buvome įpareigoję ma
žam darbeliui. Su šeimininku 
(p. B. Raugu) vartėme kun. J. 
Reitelaičio monografiją apie 
Kalvariją (LKMA metraštis, 
III) ir stebėjomės šešioliktojo 
šimtmečio tvarka, vyravusia tų 
laikų menkai apgyventoje Dzū
kijoje. Pokalbį nutraukė sūnus, 
telefonu prisišaukęs, nes. vyk
dydamas jam paliktą uždavinį, 
pristigo nurodymų. Už dešim
ties minučių antrukart suskam
bėjo. “Palauk”, apraminau ky
lantį šeimininką, “vėl greičiau
siai Virgus.” Atsiliepiau pats, 
ir šįkart buvo p. Augustinavi- 
čienė, konkurso komisijos pir-

*
*
*
*

Šiame numery:
Leidinys, kokio būtinai reikėjo. 
Pokalbis su Vytautu Volertu. 
“Fidelio” belaukiant.
A. Maceina apie poeziją ir 
ologiją.
Vlado šlaito eilėraščiai.
A. Dikinis apie aktoriaus “viešą-

te-

*

*

*
*

ją vienatvę”.
Kastyčio laukaičio nuotraukų 
paroda.
Pirmoji konferencija baltų kal
botyros klausimais Amerikoje. 
Nauji leidiniai.
Filmų įvairumai.
Kultūrinė kronika.

$ Moterą gyvenimas,

*

iš 
ir

mininkė. Prisišaukusi namus, 
vaikų sužinojo, kur esame, 
perdavė žinią.

— Kiek teko patirti, Jūsų 
pastarasis romanas nėra mums 
įprasta tradicine prasme lietu
viškas: jame nedominuoja nei 
lietuviškas kaimas, nei čionykš- i 
čio krašto lietuvija. Kurie mo- Į 
tyvai lėmė rinktis romanui te
mą iš šiandieninio aplamai ame
rikietiškojo gyvenimo? Gal 
centrinė problema?

— Man kurį laiką rūpėjo 
žmoguje tūnanti, paties savęs 
baimė, kuri gali įvairiai, pagal 
aplinką, pasireikšti. Blogiausia 
jos forma — nepasitikėjimas 
savimi. Jį ypač žadina šių laikų 
varžybinės nuotaikos, ir jo apim 
tas žmogus kiekvienam žingsny 
stengiasi sau ir aplinkiniams 
įrodyti, jog esąs jei ne geresnis, 
tai bent ne blogesnis už kitus. 
Pastangos dažnai nuveda į ab
soliutų egoizmą. Man atrodė, 
kad nei varžybos, nei egoizmas 
kol kas nėra lietuvių pagrindi
nės žymės, todėl pasirinkau 
bendresnę aplinką. O mūsų tar
pe — priešingai: mus net kan
kina ankstyvas pasidavimas ir 
prisipažinimas sau, kad laimė
tojais netapsime. Viliuosi, kad 
romane gal ir šį atvejį skaity
tojas užtiks.

Įdomu, iš kokios patirties 
ir iš kokių šaltinių telkėte me
džiagą šiam veikalui parašyti, 
kiek čia tiesioginio stebėjimo ir 
kiek netiesioginės nuojautos?, j

— Beveik visi veikėjai ir di
desnė pusė situacijų yra ste- ma vertimams, bet stebina ma- 
bėjimo padarai. Tačiau vieną 
knygos žmogų teko dėlioti iš ke
lių gyvų individų, pavienius 
bruožus visumon jungiant su
kurtomis detalėmis. Romano 
veiksme “melo” yra daugiau 
kaip veikėjuose. Nors dauguma 
pavienių scenų atėjo iš patirti
nės tikrovės — matyta, skaity
ta, girdėta, — jas rišant krū
von, daug plyšių reikėjo užpil
dyti savomis pastangomis.

— Kaip aplamai žiūrite į čio
nykštės lietuvių literatūros mi
siją laisvajame pasaulyje, kas 
jus čia džiugina, kas kelia rū
pesčio?

— Sunku tikėti, kad už Lie
tuvos ribų esantieji lemtų mūsų 
literatūros ateitį. Tačiau kiek
viena čia pasirodanti knyga, 
ypač geresnė, krašte esančiam 
rašytojui ar poetui yra didelė 
paskata. Čionykštė literatūra 
didina kūrybinės laisvės brangi
nimą, kelia nuotaikas, palaiko 
ryšį tarp įvairių tautos dalių, 
greičiau už kitus faktorius 
mums visiems atskleidžia vy
raujančius pasaulio literatūroje 
nusiteikimus. Šie svarbūs užda
viniai kol kas atliekami dideliu 
kūrėjo pasišventimu, ir jų rezul
tatais naudojamės kiekvienas. 
Tai štai kas turėtų mus džiu
ginti — rašytojo, poeto, drama
turgo auka. Net skaitytojų pa
kanka, ir neatrodo, kad šiandie
niniai tiražai, turint minty mū
sų skaičių, yra tragiškai maži. 
(Kiek savo pirmųjų leidinių Lie
tuvoje išparduodavo Aistis ir 
kiti talentai?) Tačiau šalimais 
stovi didelė, nesmagi grėsmė: j

Jei mokyklinis ir vėlesnis litua- į
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Didmiesčio gatvė, kur pinasi ir Vytauto Volerto “Draugo” konkurse premijuotojo romano “Sąmokslo” 
veiksmas. Nuotrauka R. Kisieliaus
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nistinis auklėjimas nebus pa
kankamas, jei įsivyraus pasida
vimo ir svetimųjų adoravimo 
(literatūrinėje plotmėje) nuo
taikos, reiks laukti staigaus 
skaitytojų sumažėjimo, ir kūrė
jas nuskęs desperacijoje. Ča 
yra didžiausias mūsų rūpestis, 
ir todėl ne tik mirtingasis, bet 
ir rašytojas negali pamiršti už
davinių, kuriuos daugiausia pri
skiriame Lietuvių Bendruome
nei.

— Manau, kad daugiau ar 
mažiau sekate ir okupuotos Lie
tuvos literatūrinę raidą. Kas la
biausiai ten Jums krinta akys- 
na?

— Yra įdomios auklėjamo
sios literatūrinės medžiagos 
(“Šimtas literatūros mįslių” ir 
pan.), daug energijos atiduoda- 

žokas skaičius originalios kūry
bos. Vis dėlto, ten yra tauta, 
ten rašytojas gali verstis be ki
tokių “pagrindinių” užsiėmimų, 

Septynioliktojo “Draugo” romano konkurso laimėtojas, rašytojas 
Vytautas Volertas. Nuotr. .Vytauto Maželio

X

tad reikėtų laukti gerokai dau
giau. Ankstesniųjų autorių raš
tų leidimas vykdomas gana rū
pestingai, bet naujųjų, ypač be
letristikoje, nedaug rodosi. Kas 
į mano rankas pakliuvo, buvo 
aptarta ir mūsų spaudoje, tad 
nedera kartotis, nors knieti pa
brėžti, — ten leidiniuose nėra 
tokių didelių ir tiek gausiai ran
damų kalbinių grubumų, kokių 
pasitaiko šičia, praslydusių per 
skubėjimą.

— Kaip suderinate savo, kaip 
inžinieriaus, kasdieninį darbą 
su grožinės literatūros kūryba? 
Kada dr kaip rašote, kokie būna 
pirmieji paskatai, kaip telkiate, 
grupuojate, lyginate medžiagą 
ir kada statote paskutinį tašką?

— Derinimas yra pats leng
viausias uždavinys: jo vyksmas 
nusakytas nesulaužomų taisyk
lių. Nuo ryto aštuntos iki penk
tosios po pietų, nuo pirmadie
nio iki penktadienio — inžine
rija. Likusi savaitės dalis gero

f

kai painesnė. Čia daugiau su
skirstymo, daugiau maišymosi, 
netvarkos. Poilsis, šeima, pra
moga, visuomeniniai reikalai, 
kiemo lapų sugrėbimas, vizitai 
krautuvėse — viskas jaukiasi, 
pinas. Todėl rašymui tenka kar
tais tai pietų pertraukos dalis, 
tai ankstyvi šeštadienio bei sek
madienio rytai, tai kelionės me
tas autobuse ar lėktuve ir, ži
noma, dažnas vėlyvesnis mielos 
kasdienos vakaras. Šiuo keliu 
susirenka popierėlių, lapų, at
plaišų, dažnai silpno ryšio, net 
man pačiam sunkiai įskaitomų. 
Laisvesniu laiku juos perra
šydamas sujungiu, tada peržiū
riu, perlyginu, perrašau mašinė
le, ir viskas, ir pabaiga.

— Ar spontaniškai ateina 
naujo užmojo idėja, ar ji for
muojasi ilgame svarstyme bei 
pasiiruošime tą ar kitą rašyti? 
Jei taip, tai būtų įdomu bent 
kiek patirti, gal jau galvojate 
ir apie vienokį ar kitokį naują 
savo literatūrinį žingsnį?

— Vaikystėje dažnai suspaus 
davo toks didelis džiaugsmas 
vasaros vakarų grožiu, kad ne 
tik norėdavosi šokinėti, bet ir 
tą jausmą išpasakoti tėvams 
ar draugams piemenims. Tačiau 
nepradėdavau, nes nežinodavau, 
kaip išsisakyti. Gi vėlesniais lai
kais panašiu staigiu būdu už
slėgdavo viena ar kita mintis. 
Tokia aiški, tokia suprantama, 
jog, regis, užtektų vien ją paro
dyti, ir jau kiekvienas kiaurai 
permatytų. Bet kai pamėginda
vau mąstyti, kaip ją atskleisti, 
vaje, vaje! Prireikdavo daug 
svarstymų, dėliojimų ir dažniau
siai tekdavo išmesti lauk, pa
miršti. Jei išsitempdavo iki ga
lo, tiek susimaišydavo, tiek su
sijaukdavo, jog man pačiam, 
anksčiau buvusi be abejojimų, 
atrodydavo dideliu miglos glė
biu.

Tokia pradžia, tokia eiga, to
kia pabaiga. Už tai ir apie pla
nus ar tolimesnius žingsnius nė
ra kaip kalbėti.

*

Premijuotasis Vytauto Voler- 
to romanas “Sąmokslas” šiuo 
metu yra baigiamas spausdinti 
“Draugo” spaustuvėje. Kovo 17 
d. premijos įteikime. Jaunimo 
centre, Chicagoje, leidinį skai
tytojai jau galės įsigyti, gauti 
laureato autografą ir toliau tęs
ti čia pradėtąjį su autoriumi 
pokalbį jau paties romano pus
lapiuos, k. b.

Pokario laisvojo pasaulio 
lietuvių grožinei literatūrai 
jau daugiau kaip 20 metų. Pa
saulio kultūros tūkstantmetė
je istorijoje vargu ar rasime 
kitą tokį faktą, kuris, deja, 
tapo 20-tojo amžiaus vidurio 
akivaizdžia tikrove, kada dau
guma visos tautos rašytojų 
vienu metu turėjo palikti savo 
gimtąją žemę. Nuostabu ir tai, 
kad tas rašytojų spiečius sve
tur nepasimetė, neišmirė kaip 
bitės, netekusios gimtojo avi
lio šilumos ir korių. Lietuvių 
rašytojų masinis epizodas sve
timose padangėse nepasižymė
jo nei kraštutine desperacija, 
nei beviltišku plunksnų laužy
mu, nei tragiškomis savižudy- 
bėfnis. Atvirkščiai, pirmą kar
tą mes savo tautos kultūrinės 
raidos kelyje turime egzilio li
teratūrą, nepraradusią savo 
kūrybinio gyvastingumo, o su
kūrusią ir tebekuriančią poezi
ją, prozą ir dramą tokio lygio, 
kuris bendrajame tautos lobių 
aruode, ypač slogiame stalini
niame pokario dešimtmetyje, 
bus pats reikšmingiausias ir 
svariausias.

Laisvojo pasaulio lietuvių li
teratūra ligi pat šių dienų ne 
tik neišseko, bet vis kone ste
buklingu būdu randa jėgų at
sinaujinti, tai sublizgėdama 
naujo turinio ir naujos formos 
knyga, tai net ir jaunosios 
kartos debiutiniu prieaugliu. 
Negana to, pastaruoju laiko
tarpiu čia leidžiamoms kny
goms vienokiu ar kitokiu bū
du pasiekiant ir Lietuvą, lais
vojo pasaulio lietuvių litera
tūra ima įtakoti ir okupuoto
sios Lietuvos literatūrą. Saky
sim, naujausioje tenykštėie 
poezijoje aiškiai galima už
čiuopti, tegu gerokai ir pavė
luotą, čionykščių žemininkų 
įtaką tiek temų, tiek įvaizdžių, 
tiek bendrosios krypties pras
me.

Laisvojo pasaulio lietuvių 
literatūrinio gyvenimo raidai 
lig šiol tetrūko tik vieno: trū
ko knygų, ar bent knygos, apie 
pačias čia išėjusias knygas. 
Tenkinomės tik periodinėje 
spaudoje išblaškytomis recen
zijomis, vis pasigesdami leidi
nių, kuriuose būtų akademi
niame lygyje aptariamas, stu
dijuojamas tas ar kitas rašy
tojas, tas ar kitas žanras, ar 
net bandomas tuo ar kitu me
todu aprėpti visas šitas tokių 
ypatingų sąlygų ir toks uni- 
kuminis lietuvių literatūros eg
zodinis laikotarpis, objektyviai 
užgriebiant ir šviesiąsias ir še
šėliuotas jo puses.

Ir štai šią spragą užkimšti 
prasmingai pasiryžta kaip tik 
šiais Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo jubiliejiniais me
tais.

šiuo metu “Draugo” spaus
tuvėje jau baigiama spausdin
ti kapitalinis veikalas — kny
ga, pavadinta “Lietinių litera
tūra svetur, 1945 1967”. Kny
gą leidžia “Į Laisvę fondas lie
tuviškai kultūrai ugdyti”, lig 
šiol mūsų visuomenei dovano
jęs tokius pirmaeilės reikšmės 
leidinius, kaip Vytauto Mačer

nio “Poezija” (mecenatas dr. 
Alb. Šmulkštys), dr. J. Gir
niaus “Tauta ir tautinė ištiki
mybė”, Juozo Daumanto "Par
tizanai”, dr. Juozo Girniaus 
“Žmogus be Dievo”, N. E. Sū
duvio “Vienų vieni”.

Naujausia šios leidyklos kny 
ga “Lietuvių literatūra svetur, 
1945—1967” yra jau realybė, 
ne miglotas pažadas, kokiais 
mūsuose mėgstama pasišvais
tyti kalbant apie jubiliejinių 
metų leidinius. “Į Laisvę fon
do” leidykla ir čia minimos 
knygos autoriai lig šiol dirbo 
tyliai, nesigarsindami ir neno
rėdami tuo lenktyniuoti su 
įvairiomis institucijomis ir 
veiksniais, kurie laisvės sukak
ties veiklos planuose išleisimas 
knygas barstė tiesiog dešimti
mis.

Knygą “Lietuvių literatūra 
svetur, 1945—1967” redagavo 
Kazys Bradūnas. Veikalas bus 
700 psl. Apie antraštėje regi
mo laikotarpio čionykštę mūsų 
poeziją išsamią studiją knygo
je spausdina Antanas Vaičiu
laitis. Laisvojo pasaulio lietu
vių romaną aptaria Kęstutis 
Keblys. Novelę aprašo ir pa
sveria Rimvydas Šilbajoris. Vi
sai dramaturgijai savo rašte 
kritiko dėmesį skiria Stasys 
Santvaras. Daugiau kaip dvi
dešimtmečio literatūrinę kri
tiką kruopščiai ir dalykiškai 
apžvelgia Vladas Kulbokas. 
Plačias apibendrinančias išva
das ir palyginamąją situaciją 
tarp laisvojo pasaulio ir oku
puotos Lietuvos pokario de
šimtmečių grožinės literatūros 
duoda Juozas Girnius. Pilną 
1945—1967 metų čionykštės li
teratūros bibliografiją pateikia 
Česlovas Grincevičius. Septyni 
autoriai — septynios didelės 
studijos, iš kurių kiekvienos 
jau susidarytų nemaža atskira 
knyga.

Šiuo metu, kai oKupuotoje 
tėvynėje išleidžiamose litera
tūros istorijos knygose ir įvai
riose antologijose bandoma 
jau operuoti ir čionykštės lais
vosios lietuvių literatūros kū
rėjų pavardėmis bei jų kūry
bos ištraukomis, daug ką nu
tylint, renkantis ne kas geriau
sia, bet kas nepavojingiausia, 
o ir tai tik trupinius, čionykš
tis studijinis ir platus, kolek
tyvinis veikalas apie jau kone 
kevirtadalis šimtmečio tebegy
vuojančią laisvojo pasaulio lie
tuvių literatūrą yra didelės ir 
išliekančios vertės. Knyga da
bar išeina pačiu laiku, kai dar 
čionykštė mūsų literatūra yra 
kūrybingai gyvastinga, kai 
okupuotoje tėvynėje objekty
viai į šią literatūrą pažvelgti 
ir ją sąžiningai aptarti neįma
noma, kai čia mūsų tarpe at
sirado kruopščiai tam darbui 
pasišventusių autorių ir leidė
jų, skiriančių veikalo išleidi
mui tūkstantines. Čia ypač pa
brėžtinas “Į Laisvę fondo lietu 
viškai kultūrai ugdyti” pirmi
ninkas dr. Kazys Ambrozaitis, 
kuris visu atsidėjimu rūpinosi, 
kad tik šis veikalas būtų pa
rašytas ir išleistas.

(Nukelta į 2 psl.)
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SAVO SPRENDIME PASIRINKAU...
Pokalbis su "Fidelio" spektaklių dailininku

Algirdu Murausku

Algirdas Kurauskas, vienas 
iš mūsų žinomų dailininkų, sta
tomai Beethoveno “Fidelio” ope 
rai piešia dekoracijas. Meną 
Kurauskas studijavęs Lietuvo
je, Vokietijoje, Prancūzijoje ir 
Amerikoje. Dalyvavo visoje ei
lėje lietuvių ir svetimtaučių dai
lės parodų. 1964 metais korpo
racija “Gintaras” surengė jo 
darbų individualią parodą lie
tuvių visuomenei Čiurlionio ga
lerijoje, Chicagoje, kuri buvo 
gausiai lankoma, visuomenės 
gyvai domėtasi dailininko kū
ryba. Algirdas Kurauskas bend
radarbiauja ir lietuvių spaudo
je, keldamas mūsų dailės gy
venimo klausimus ir apibūdin
damas kitų dailininkų kūrybą.

Dabar visi domisi naujos ope
ros pastatymu, laukiama Bee
thoveno “Fidelio”, kuri savo tu
riniu ir muzikine forma yra iš
skirtinė, prasminga ir labai gra
ži. Ta proga užkalbiname jos 
dailininką Algirdą Kurauską.

— Įdomu, kaip dailininkas 
sprendžia savo užsimojimus, 
nes operos dekoracijos papras
tai stato didelius reikalavimus?

— Muzikos istorijoje “Fide
lio" yra viena reikšmingiausių 
operų, kurią statyti imasi jau 
tik subrendę ir įgudę vienetai 
bei jų vadovai. Chicagos lietu
vių opera, ryždamasi statyti šį 
veikalą, akivaizdžiai mūsų vi
suomenei pademonstravo, jog 
jai ne vien rūpi masinis popu
liarumas, bet ir muzikinė kultū
ra aplamai. Nesu kompetentin
gas svarstyti ar aptarti muzi
kinės “Fidelio” reikšmės, bet, 
tur būt, neperdėsiu, išreikšda
mas nuomonę, jog mūsų kul
tūrinio gyvenimo istorijoje šio 
veikalo supažindinimas su muzi
ka besidominančia mūsų visuo
mene paliks reikšmingus pėd
sakus.

Atsakant į jūsų klausimą 
apie vaizdinį šios operos už
simojimą, tenka konstatuoti, 
jog aplamai kiekvienas sceninis 
darbas atliekamas sunkių gim
dymų keliu. Opera jau pačia 
savo teatrine struktūra reika
lauja ypatingai rimto ir griež
to visų sričių menininkų jėgų 
įtempimo, todėl ir “Fidelio” sce
nos dailininkui statomi ne visai 
eiliniai reikalavimai, nors jie 
žiūrovui lieka dažnai ir neįma
tomi. Teatro dailininkas nėra 
vien techniškasis sceninės erd
vės manipuliatorius, ne vien 
epochos, laiko ir atmosferos ar
ba nuotaikos vaizduotojas. Nau
dodamasis scenos mechanizmu, 
spalvomis ir šviesomis, dailinin
kas pats pasistato uždavinį ne
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tiek prakišti savo asmeninę, bet 
išryškinti ir veikalo autoriaus, 
šiuo atveju kompozitoriaus idė
ją ir aplamai laikytis to, kas 
teatriniame žargone vadinama 
“sceniniu užmanymu”.

— Kokius ir kelis paveikslus 
šiai operai piešiate?

— “Fidelio” turi du veiks
mus ir tris atskirus scenovaiz
džius arba paveikslus. Pats šios 
Beethoveno operos pobūdis — 
kompozitoriaus didingai gieda
mas himnas laisvei, žudomai 
keršto, klastos ir tironijos, o 
taipgi ištikimos žmonos pasiau
kojimo ir meilės triumfas neju
čiomis ir dekoratoriui siūlo ma
syvų, rūsčiai slegiantį, kone is
paniškosios inkvizicijos charak
terį. Be abejo, kiekvienas daili
ninkas skirtingai interpretuoja 
tą pačią idėją.' Savo sprendime 
aš pasirinkau konvencinį, kiek 
romantinį pobūdį, nes, man at
rodo, Beethovenas yra sunkiai 
įrėminamas į mūsų dienų psi- 
chodelišką stilių.

— Iš dramaturgų, operos mu
zikų ir teatro dailininkų reika
laujama gero scenos technikos 
pažinimo, o Jūs buvote juk ir 
aktorius Lietuvoje, lankėte Kau 
no Jaunimo teatro studiją, tad 
Jus reikia laikyti scenos senu 
vilku.

— Mano aktorinė karjera 
Lietuvoje buvo labai trumpa 
(vos vienerių metų). Jokiais su- 
spindėjimais ji nepasižymėjo, 
todėl šitai archyvinei senienai 
daug reikšmės neskiriu. Tiesa,

Algirdas Kurauskas

Vokietijoje epochiniais lagerių 
metais buvau įsijungęs trumpai 
į scenos mėgėjų veiklą, bet ne
trukus išvykau studijuoti į Frei- 
burgo Ecole dės Arts et Me
tiers. Amerikoje, porą kartų 
bandžiau užlipti ant scenos, bet 
šiaip jau mano aktorinės veik
los balansas labai smulkutis ir 
aptarimo nereikalingas. Scenos 
darbą visuomet mėgau, savo
tiškai juo ir dabar sielojuos. Ir 
būtų nė tik gera, bet būtina, 
jog mūsų išeivijos dramos teat
ras būtų taip drausmingai ir 
ryžtingai vadovaujamas, kaip 
Chicagos Lietuvių opera, kuri 
štai jau žengia į vienuoliktuo
sius darbo metus. Bet čia jau 
kita tema.

— Ši opera bus statoma ko
vo 23, 24 ir 30 dienomis Mari
jos aukštesniosios mokyklos sa
lėje, Chicagoje. Ar, piešdami de-

(Nukelta į 2 psl.)
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VYTAUTAS VOLERTAS IR KITI
Įspūdžiai ir išvados septynioliktąjį "Draugo" romano konkursą vertinant

Derlių surinkus
“Draugo” romano jury komi

sijos posėdy, kuriame premija
vome V. Volerto “Sąmokslą”, 
man buvo įpiršta pareiga pa
rašyti apie konkursą ir jo der
lių.

Šių metų jury komisija — A. 
Augustinavičienė (pirm.), P. 
'Balčiūnas, V. Mariūnas, Ve. Ro- 
ciūnas ir Myk. Venclauskas — 
konkurso dalyvių buvo apkrau
ti ir gausiu darbu ir gausiais 
įspūdžiais. Buvo gauti devyni 
rankraščiai su apie 2,600 bend
ru puslapių skaičium. Koks 
šoktelėjimas, prisiminus, kad 
1967 m. užsieny išleidom tik du 
romanus. Komisiją džiugino 
derliaus gausa, bet liūdnino pa
tys vaisiai. Grūdai buvo pilni 
dirsių. Daugely puslapių vien 
tik dirsės.

Vėtymą pradėjus
Komisijai buvo aišku, kad 

konkurse nedalyvavo nei vienas 
mūsų žinomųjų prozos rašyto
jų. Kaip tai aišku? Nors vokų 
su pavardėm niekam netenka 
atplėšti, išskiriant tik laimėju
siojo voką, didelės paslapties 
čia vis tiek nesusidaro. Jeigu 
autorius yra pasigarsinęs su at
skirom knygom ar dažniau pe
riodinėje spaudoje, jis nuo aky- 
lesnio skaitytojo vargu ar gali 
tikėtis po slapyvardžiu pasislėp
ti. Kiekvienam rašytojui šita 
tiesa yra gerai žinoma. Ar tai 
juos nuo dalyvavimo konkur
suose sulaiko? Gal, bet neturė
tų. Komisijų nariai, paprastai, 
jaučia garbingą įsipareigojimą 
autorių vardų už posėdžio ribų 
niekam neminėti. Kita vertus, 
kokia čia negarbė konkurse da
lyvauti ir premijos nelaimėti. 
Premija tik viena, bet geres
niems kūriniams konkursas pa-

VIKTORAS MARICNAS

deda rasti kelią į viešumą ir į 
jų autorių pelnytą įvertinimą. 
Mūsų komisija pripažino svar
bia kitą priežastį — premija 
.jau tapo per maža, neviliojanti. 
Konkurso skelbėjai turėtų pa
ieškoti kelių ją bent padvigu
binti.

Posūkis į individualizaciją

Buvo įdomu pastebėti kai 
kurias autorių nuotaikų evoliu
cijas. Kai anksčiau kūrinių idė
jos, veikėjai, situacijos, konflik
tai buvo stengiamasi įpiršti 
kaip tautos arba bent jos žy
mesniųjų grupių egzistencijos 
ir likimo alegorijas, vaizduojant 
Nepriklausomybės laikus, oku
pacijas, tremtį, lietuvį žmogų, 
tai šio konkurso romanuos sten 
giamasi daugiau vaizduoti suas
menintus gyvenimus, konfliktus 
ir likimus. Tai džiuginantis po
sūkis, nes jis liudija grynųjų 
estetinių nuotaikų kilimą. La
biausiai šitokioje raidoje pažen
gęs iškilo V. Volertas. Kai kiti 
du jo romanai, — “Upė teka 
vingiais” ir “Gyvenimas yra 
dailus”, — visom geriausiom 
pastangom buvo kreipiami į 
alegorines išraiškas, tai “Są
mokslas” yra gryniausias as
meniškųjų likimų statinys. Čia 
nieko nesistengiama nei suab
soliutinti, nei generalizuoti. Kas 
tarta ar rodyta, tinka ir būtina 
tik šiam veikėjui, šiai vietai, 
šiai situacijai, šiam laikui. Kas 
Volerto romane yra jau vaisius, 
kitų dalyvių romanuos — dar 
tik gležna užuomazga, išski
riant Gegužį (slapyvardis, išski
riant premijuotąjį, kitų kūrinių 
vardai nebus čia minimi). Ge
gužis irgi rodo džiuginančią 

nuovoką apie išraiškos formų 
pasirinkimą temai indivividua- 
lizuoti.
Toliau nuo Lietuvos ir lietuvio

Negalėjo likti nepastebėtas 
ir kitas autorių posūkis. Jau 
kur kas daugiau dėmesio skiria
ma pasauliui už Lietuvos ribų, 
daugiausiai Jungtinėms Valsty
bėms. Tik Kalvis (slapv.) dar 
ištisai lieka Lietuvoje ir Nepri
klausomybės laike. Gajus jau 
išsiverčia ir be lietuvių. Šer- 
mukšnės lietuvių veikėjų lietu
viškumui jokios reikšmės netei
kiama. Volerto romano scena 
yra šis kraštas, tik su epizodi
nėmis nuoklydomis į Vokietiją 
ir trumpa akimirka į Lietuvą. 
Jo “Sąmokslas” ištisai tik tiek 
lietuviškas, kad toksai Joe gale 
pasirodo besąs Juozas Buinys.

Kai Volertui ir Gegužiui jau 
kone pasisekė plačiame, raiba
me Amerikos ir amerikiečių pa
sauly aklimatizuotis, visi kiti 
dar yra likę grynais grinoriais. 
Ne vienas jų būtų turtingesnis, 
tikresnis ir šiltesnis į konkursą 
atėjęs, jeigu būtų su savo kū
ryba grįžęs paatostogauti ten. 
kur karves ganė, į mokyklas ir 
bažnyčias klampojo, rūkyti pra
dėjo, pirmąsias meiles išmėgi
no, paliko, Iką gyveno, kuo gali 
džiaugtis ir didžiuotis, dėl ko 
turėjo verkti ir gėdytis. Pilnom 
akim, pilnais jausmais neišgy
ventas pasaulis nesiduoda este- 
tizuojamas, į meną neša pre
tenziją, egzaltaciją, sentimenta
lumą.

Spėčiau, kad ir Volertui grį
žimas į Lietuvą ar bent į lietu
vių bendruomenę būtų padėjęs 
duoti jo “Sąmokslo” žmogui ir 
pasauliui daugiau šilumos ir 
tvirtesnį susiuvimą, nes šaltu-

(Nukelta į 2 psl.)

Į TEATRO TUŠTUMĄ 
ŽVELGIANT

Paskutiniu metu mūsų spau
dos skiltyse nemažai rašoma 
apie lietuviškąjį teatrą. Sielo- 
jamasi jo problemomis, išsi
laikymo galimybėmis. Visi, at
rodo, sutinka, kad nuolatinis 
teatras vargiai ar galėtų pats 
iš savęs išsilaikyti. Patinka 
kam ar ne, bet reikia sutikti 
su faktu, kad teatro egzisten
cijai yra būtinai reikalinga 
vienokio ar kitokio pobūdžio 
subsidija. Tai viena, o antra, 
kiekvienu atveju toks teatras 
turėtų būti visai savarankiš
ku vienetu, nepriklausomu ta 
prasme, kad joks veiksnys ne
galėtų jam primesti savojo dik 
tato. Tai, žinoma, nėra leng
va suderinti. Praktika rodo, 
kad tie, kurie finansiniai vie
ną ar kitą užsimojimą remia, 
neretai nori turėti ir pakanka
mai svarų balsą tvarkymo rei
kaluose. Tai nebūtų bloga, jei 
tai liestu tik administracini 
aspektą, bet jau būtų nepaken
čiama. jei toks kišimasis galė
tų prisidėti prie teatrinio kū
rybos polėkio varžymo.

Dėl dabartinės mūsų teatro 
nesėkmės, t. y. neturėjimo nuo 
latinio ir pastovaus sceninio 
meno vieneto, kai kas norėtų 
pakaltinti mūsų visuomenę. 
Girdi, ji neįvertinanti savųjų 
teatralų pastangų, neremianti, 
esanti abejinga, ar geresniu 
atveju, santūri, net per santū
ri lietuviškajam teatrui. Bet 
tai turėtų būti tik dalinis prie
kaištas. Tiesa yra toji, kad 
kiekvienoje lietuvių gyvena
moje vietovėje būtų pakanka
mas nuolatinių žiūrovų ir rė
mėjų būrys, kurie negailėtų 
nei pinigo, nei laiko ir gebėtų 
pilnai įvertinti, gėrėtis ar net 
didžiuotis lietuviškojo teatro 
skleidžiama šviesa ir jo kultū
riniu įnašu, neišleidžiant iš 
akių tą didžiąją auklėjamąją 
reikšmę, kurią turėtų atnešti 
lietuviškasis teatras. Todėl da
bar ir žvelgiame su rūpesčiu 
į tą tuštumą, kuri dar vis ryš
kiai pastebima mūsosios čio
nykštės kultūros baruose...

Gi šiuo metu, belaukiant sa
vojo teatro nuolatinio rampos 
šviesų sužėrėjimo, pravartu 
pagalvoti ir apie vieną kitą 
aspektą, kurio turėtų būti ven
giama, norint ir siekiant mūsų 
teatro nenupiginimo. Teatri
niai spektakliai turėtų būti 
griežtai atskirti nuo dabar dar

Vytauto Volerto premijuotojo roma
no viršelis, pieštas Pauliaus Jurkaus. 

daug kur praktikuojamos va- 
karuškinės - piknikinės atmos
feros. Kaip gali scenoje jaus
tis kūrėjas - aktorius, kaip sa
lėje gali susikaupti rimtas žiū
rovas, jei jau nuo spektaklio 
pradžios iš gretimos ar apati
nės salės pradeda sklisti ver
damų dešrų ir troškinamų ko
pūstų tvaikas, skambėti ri
kiuojamų lėkščių, indų, peilių, 
šakučių žvangėjimas? Arba, 
vaidinimui artėjant į pabadą, 
kitą kartą jau išgirsti užkuli
siuose skambančius besiruo
šiančios šokiams groti kape
los instrumentų derinimo gar
sus...

Tol, kol dalis mūsiškių no
rės žvelgti į teatrą tik kaip į 
eilinį lietuvišką parengimą, ku
rio tikslas, paprastai “sukel
ti” vieniems ar kitiems, tegu 
ir labai svarbiems ir naiid'n- 
giems tikslams pinigų, yra vi
siškai aišku, mūsasis teatras 
ir toliau negalės gyvuoti, jis 
žlugs, o jei dar kaip nors eg
zistuos. tai vargiai ar galės 
pateisinti savąją egzistenciją, 
stokodamas kūrybinio entu
ziazmo. Tiesa, kai kas tars, 
kad jokiu būdu neišlaikvsime 
teatro, be bufeto, “minkštų” 
ir “kietų” gėrimų, cepelinų, 
kukulių ir saldžių pyragų, be 
šokių. Bet ir čia būtų tik da
lis tiesos. Tokį balių ruošiant, 
aišku, reikia ir didesnės salės, 
neretai ir dviejų, reikia pirkti 
maistą, gėrimus, organizuoti 
talkininkus, nuomoti šokių or
kestrą. Tai naujos išlaidos, 
kurios kai kada gali ir negrįž
ti, gal net ir to norimo pelno 
nedaug palikti. Tuo tarpu te
atriniam spektakliui reikalin
ga tik pakankamai žmoniška 
scena, ir ne taip jau didelė au
ditorija. Tegu žmonių susi 
rinks ir mažiau, bet kai pačios 
ruošimo išlaidos bus mažes
nės, nebūtinai visada teatras 
turėtų duoti tik pinigini nepri
teklių. Kas be ko. sceninio me
no mėgėjas tikrai nesirūstins, 
jeį ir už įėjimo bilietą teks su
mokėti pusdoleriu ar visu do
leriu brangiau, nei šiaip yra 
įprasta.

Tebūna teatras paliktas te
atriniame pastate. Yra tokių 
ir mūsų pačių aplinkoje, kurių 
nuoma nebūtų neprieinama. 
Tevyksta mūsieji vaidinimai 
ten, kur ir aktoriui ir žiūrovui 
lengviau sudaryti tarpusavį 
kontaktą, kur jokie pašalimai 
garsai nepajėgs išblaškyti vi
sos tos šventinės, pakilios nuo
taikos, kuri turėtų gaubti kiek 
vieną sceninį pastatymą. Jei 
nestatome operų šokių salėse, 
jei ten apsieiname be valgių 
ir gėrimų, tokiu pačiu būdu 
turėtume išmokti pagerbti ir 
visas kitas lietuviškojo teatro 
apraiškas. Tai bus ir pakan
kamu paskatų scenos meninin
kams dirbti, kurti ir nešti tą 
nemeluotą meninę tiesą, siekti 
tos meninės tikrovės aukštu
mų. Telieka lietuviškasis teat
ras ne kampininku šios dienos 
gyvenimo tikrovėje, bot nuo
latiniu ir pastoviu mūsosios 
kultūros vertingu ir nepakei
čiamu faktoriumi. AL G.



IB .V dr

IIIIU 4
*

ANTROJI DALIS / 1968 METAI, KOVO MENESIO 2 3 D. / M A R C H 23 , 1968 / PART TWO N R. 71 (12)

X*.. į-

AKTUALIOSIOS PROBLEMOS

1. Metodikos reikalai

BEETHOVENASEmile Antoine Bourdelle (prancūzas, 1861-1929)

Pratęsiant diskusijas, vykusias 
pernai vasarą mokytojų studijų 
dienose ir rudenį Kultūros kon
grese, norisi atkreipti dėmesį į 
bent kelias svarbias problemas, 
kurioms anose diskusijose, atro
do, nebuvo skiriama pakanka
mai dėmesio. Norėčiau šia pro
ga atžymėti tris konkrečius klau
simus, kurių du pirmieji liečia 
tiesioginiai švietėjus, o trečias ap 
lamai visus jaunimo auklėtojus. 
Tie klausimai yra: 1) mokymo 
metodikos reikalai, 2) mokinių, Lkų vyksmo aprašymo, o per mo- 
ypač aukštesnių klasių, skai
tiniai ir 3) jaunimo stovyklos.

IMANENTINĖ EVOLIUCIJOS TEORIJA IR RELIGIJA

Turint galvoj, kad jau nema
žą dalį šeštadieninių mokyklų 
mokytojų sudaro jauni, pedagogi 
nių mokslų nestudijavę ir lietu
viškose mokyklose nedirbę moky 
tojai, mokymo metodinės pagal
bos klausimas yra didžiausio 
svarbumo klausimas. Nemetodiš- 
kas dėstymas tegali atgrasyti vai 
kus nuo lietuviškos mokyklos. 
Vienoje mokykloje autoriui pa
klausus, ar patinka lietuviška 
mokykla, keli vaikai tuoj atsa
kė, kad ne. Paklausus kodėl, at
sakė, kad čia tik eilėraščiai ir ei
lėraščiai. Tai rodo, kad be paty
rimo mokytojams lengva nukryp 
ti į visokius kraštutinumus ir 
tuo būdu atgrasyti vaikus nuo 
lietuviškos mokyklos.

Šiuo metu vienintelis metodi
kos vadovas tėra “Lituanistinių 
šeštadieninių mokyklų progra
ma” (1960 m.). Toje programo
je 4-omis ar 5-omis eilutėmis pa
sakoma, kas kuriam skyriuj išei- 
tina, ir prie kai kurių skyrių dar 
yra “Pastabos”, kur dar keliom 
eilutėm paaiškinama skyriaus 
programa plačiau. Prie kai ku
rių skyrių (IV,VI,VII) nė tų pa
stabų nėra. Pavyzdžiui, IV sky
riaus programa išdėstyta šiais ke 
liais sakinukais: “Aplinkotyros 
pobūdžio skaitiniai apie lietuvių 
darbus, papročius ir pan. Skai
tomomis temomis pasikalbėjimai 
ir pasakojimai. Keli eilėraščiai. 
Diktantai, nurašinėjimai ir už- 
rašinėjimai. Kartojamas daikta
vardžių linksniavimas. Veiksma
žodžiai, jų laikai ir asmenavi
mas.” Tai ir viskas ketvirtam sky 
riui. Ką jaunas mokytojas gali 
pradėti su tokiais nurodymais? 
Išvada — būtina bent elemen
tari dėstymo metodika. Ją gali 
paruošti seni, prityrę mokytojai. 
Tą metodiką aš vaizduojuos ši
taip. Sakysime, per visus mokslo 
metus yra ųųmatyti 32 šešta
dieniai po 4 pamokas kiekvienas. 
Tad iš viso 128 pamokos. Kiek
vienas skyrius turi tam tikrą išei 
tinų dalykų skaičių. Reikia tuos 
visus programos dalykus pada-
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Šiame numery:
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linti 32 šeštadieniams, o jei ga
lima, tai ir kiekvienai šeštadie
nio pamokai. Tuo būdu mokyto
jas turės ne tuos kelis visų me
tų programos sakinėlius, o kiek
vieno šeštadienio programos kon
krečius nurodymus. Tai būtų 
didelis jaunam mokytojui palen
gvinimas.

Smulkus medžiagos suskirsty
mas dienomis ar net pamokomis 
nėra, žinoma, jau visa metodi
ka. Reikėtų ir konkrečių pamo

kytojų suvažiavimus praktiškai 
(pademonstruoti pamokų eigą.
Taip pat reikalingi nurodymai, 
kas darytina, jei mokytojas ne
spėja visų programos dalykų iš
leki. Ar galima, pavyzdžiui, kai 
ką praleisti? Aišku, kad pvz., iš 
gramatikos nieko praleisti nega
lima (nebent iš sintaksės), bet, 
gal būt, galima kai ką praleisti 
iš skaitinių ir pn. O kaip su kar
tojimu? Ką ir kada kartoti? Kiek 
per metus mokinys turi išmokti 
(eilėraščių? O kaip su rašymu? 
Programoj pasakyta: “Diktan
tai, nurašinėjimai, užrašinėjimai, 
rašinėliai”. Nurodyti, kokie tie 
diktantai turi būti, kas tie nura
šinėjimai ir užrašinėjimai, kokie 
rašinėliai. Kokios gali būti raši- 
įnėlių temos? Kaip dažnai kas ra
šoma, ir t.t.

| Švietimo vadovybė turėtų su
rasti mokytojus, kurie paruoštų 
(tokios metodikos bent metmenis, 
kad sekančioj mokytojų studijų 
Savaitėj visi galėtų juos pasvars
tyti, gal papildyti ar pataisyti, o 
(paskui multiplikuoti ir visiems 
mokytojams išsiuntinėti.

2. Skaitiniai

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Itališkų operų stiliaus ir rimtos, dramatines tikrovės kryžkelėje

Lituanistinės mokyklos užda
vinys turėtų būti ne tik pramo
kyti skaityti ir raštyi, bet ir įpra
tinti skaityti lietuviškas knygas. 
Lituanistinės mokyklos dar ne
turėtų susiredukuoti tiek, kad lie 
tuvių kalba būtų dėstoma kaip 
kokia svetima kalba. Dėl to lie
tuviškoms mokyklom neužtenka 
tų skaitymo vadovėlių, kurių jos 
dabar turi kiekvienai klasei. Iš 
tų vadovėlių skaitoma mokyklo
se. Bet vaikai turi turėti ką nors 
paskaityti namie ir ne iš vado
vėlio. Todėl reikia sudaryti: a) 
perskaitytinų knygų ar veikalų 
sąrašą, pradedant 1-ąja ir bai
giant 12-ąja klase) b) nustatyti 
privalomą kiekvienai klasei mi
nimumą knygų ir nurodyti, ko
kios pirmoje eilėje toje klasėje 
skaitytinos, ir c) tikrinti tų kny
gų skaitymą. Tai turėtų būti prL 
valoma mokyklinės programos 
dalis. Čia ir tėvai turėtų būti į- 
Ipareigoti skaitymą prižiūrėt. Kai 
pats vaikas neprisiverčia skaity
ti, tėvas ar motina gali jį šalia 
pasisodinti ir jam “padėti” skai
tyti — klausytis, kaip vaikas skai 
to. Taip darė šių eilučių auto
rius, skaitydamas su vaiku Jan
kaus “Kareivį Matatutj”, Mairo
nio “Jaunąją Lietuvą” ir kt.

Čia ir iškyla jaunimo litera
tūros trūkumo problema. Žemes 
nėms klasėms šį tą turime, bet 
vyresniems moksleiviams yra tik 
ras badas. Padėtis tiesiog skanda 
linga. Nedovanotinas švietimo 
vadovų apsileidimas. Neteko pa
stebėti, kad studijų dienose ar 
kur kitur kas nors būtų tą prob
lemą rimčiau svarstęs. Neįsivaiz
duoju, kaip dirba Chicagos bei; 

į (Nukelta į 2 psl.) (

Apie naująją Lietuvių operos 
premjerą — L. v. Beethoveno 
“Fidelio” mūsų spaudoje jau 
gana daug buvo prirašyta išsa
mių ir įdomių straipsnių. Tebū
nie man leista čia paliesti vieną 
specifinę šio veikalo pusę: Bee
thoveno santykį su vokaline 
muzika ir su to laiko operos 
stilium.

L. v. Beethovenas mums yra 
žinomas, kaip instrumentalinės 
muzikos galiūnas; jo labiausiai 
žinomi veikalai yra tragiškos 
nuotaikos, nors jo kūrybos visu
moje vyrauja rimtai šviesios 
spalvos. L. v. Beethovenas ne
buvo šimtaprocentinis reformis- 
tas ar revoliucionierius muziko
je: iš pat vaikystės jis turėjo 
rimtą, sąžiningą pažiūrą į savo, 
kaip menininko, uždavinį; jis 
laikė savo pirmu uždaviniu iš
mokti valdyti viską, kas jo lai
kais muzikos srityje buvo pa
siekta ir vykdoma. Tais laikais 
vyraujanti sonatos forma (kitu 
vardu vartojama simfonijose, 
kvartetuose ar kitokiose stam
biose instrumentalinėse formo
se) išriedėjo laipsniškai dau
giausia Vokietijoje, buvo išto
bulinta Haydno ir Mozarto. Jau
nas Beethovenas, atvykęs iš 
gimtosios Bonnos į Vieną, greit 
pagarsėjo kaip pianistas. Jau 
parašęs nemažai kūrinių, jis ku
rį laiką jų nerodė viešai, siek
damas vis dar papildyti savo ži
nias kompozicijoje. Bacho ir 
Palestrinos laikų polifonija ne
buvo Beethovenui įgimta ir jau

j aplamai nebebuvo aktuali to lai- 
i ko muzikos gyvenime. Beetho-

VLADAS JAKUBENAS

venas vis dėlto uoliai mokėsi 
kontrapunkto pas Haydną. Kar- vokiškai liaudiško charakterio,
tą jaunas, bet gilaus teoretinio 
išsilavinimo muzikas Albrechts- 
bergeris, užėjęs pas Beethove- 
ną, rado gerokai klaidų jau 
Haydno ištaisytuose griežtojo 
kontrapunkto pratimuose. Su
pykęs Beethovenas norėjo bėg
ti pas Haydną ir atsakyti pa
mokas. Albrechtsbergeriui pa
vyko įtikinti karštakošį jaunuo
lį nenutraukti ryšių su to laiko 
žymiausia klasikinė muzikos 
kūrybine asmenybe; kontra
punkto pratimai buvo slaptai ir 
papildomai tikrinami Albrechts- 
bergerio, bet Beethovenas, besi
mokydamas pas Haydną, išto
bulino ir taip jau aukštą klasi
kinės sonatos formos valdymą, 
kur reikalinga, puikiai valdyda
mas ir polifoniją.

Visa tai lietė pirmiausia inst
rumentinę, ne vokalinę muziką; 
šioje srityje, bent sonatos - sim
fonijos formoje, jau tada vyra
vo vokiečiai. Vokalinė muzika 
buvo kiek kitokioje būklėje. Čia 
apie 1600 m. Italijoje užgimusi 
opera išplito greit po visą to- 
laikinį civilizuotą pasaulį; ji pa
siliko itališku dalyku, surištu 
su italų kalba ir tam tikru sti
lium, Italijoje išaugusiu daina
vimu ir melodijų kūrimo būdu. 
Italų hegemonija operoje susi
laukė kai kur ribotos opozici
jos. Prancūzai šalia itališkų ra
šė operas, dainuojamas ir savą

ja kalba; Vokietijoje kurį laiką 
Hamburge gyvavo vokiškoji 
opera, atsistojusi aiškioje opo
zicijoje prieš italus: operų te
mos buvo drastiškai komiškos, 

tokia pat buvo ir muzikos link
mė. Tačiau Hamburgo vokiečių 
opera pasiliko labiau vietiniu 
reiškiniu ir išnyko, neatsilaikiu
si prieš italų hegemoniją.

XVIII amžiuje Vokietijoje įsi
vyravo savotiška dvilypė mada: 
“Didžioji opera” buvo dainuo
jama itališkai; joje visas veiks
mas ištisai buvo dainuojamas. 
“Singspiel” (Dainuojantis žaidi
mas, ar vaidinimas) buvo vo
kiečių kalba atliekama opera, 
kurioje šalia dainavimo buvo ir 
šiaip pasikalbėjimų. Iš Mozarto 
operų “Entfuerung aus dem Se
rali” (Pagrobimas iš Seralio) 
ir “Zauberfloete” (Užburtoji 
fleita) yra “Singspiel’iai”, su vo 
kiečių originale kalba, tuo tar
pu kitos jo išgarsėjusios ope
ros, kaip “Don Žuanas”, “Cosi 
fan tutte”, “Figaro vestuvės” 
Vokietijoje yra dainuojamos iš
verstos iš itališko originalo.

L. v. Beethovenas nebuvo gi
męs vokalistu; jo pagrindinis 
talentas neabejotinai buvo inst
rumentinės muzikos srityje, kur 
jis mokėjo jungti audringai 
prieštaraujančias nuotaikas su 
monumentalia, logiška forma. 
Ir vokalinėje muzikoje, kiek jis 
joje pasireiškė, Beethovenas ne
buvo revoliucionierius; ir čia jis 
norėjo mokėti rašyti pagal nu- 

į sistovėjusias tradicijas. Todėl 
į (Nukelta į 2 psl.)

Susipažinę su Teilhard de 
Chardin evoliucijos teorija, 
kad pasaulio būtybių skirtin
gi laipsniai išsivystė iš Dievo 
į pirminę medžiagą įdiegtos 
ir joje slypinčios jėgos, kad 
aukštesnio laipsnio būties 
šuoliai įvykdavę, susidarius 
reikiamoms aplinkos sąly
goms, turime dar trumpai 
žvilgterėti į keletą su minėta 
teorija susijusių sunkumų.

Pirmą labai svarbų ir esmi
nį priekaištą iškelia prof. A. 
Maceina 1967 metų “Draugo” 
priede sausio 28 d. Anot A. 
Maceinos, pagal Teilhardo 
evoliucinę teoriją išeina, kad 
mes esame visa savo esybe 
gamtinės evoliucijos padaras. 
“Aš esu visas — kaip asmuo 
— kilęs iš gamtos” Žmogus 
turi Dievą garbinti ir mylėti. 
Tai sudaro jo religiją. Jei mus 
gamtinė evoliucija neša prie 
Dievo, kaip Omega taško, tai 
mūsų religija virsta griaučių 
religija — be dvasios ir šir
dies. be atsakingumo ir be 
apsisprendimo. Išeina, kad to
kioje religijoje žmogaus as
muo nedalyvauja. Žmogus 
tampa gamtiniu automatu...

Šis tik ką iškeltas priekaiš
tas verstų nuo kojų visą teil- 
hardinę evoliucijos teoriją, jei 
būtų pilnai pagrįstas Teilhardo 
mintimis. Tačiau taip nėra. Jau 
pačiame pagrindiniame Teil
hardo veikale “žmogaus fe
nomenas” autorius, nors ir 
pabrėžtinai pasisako, kad jis 
čia nekalba nei kaip teologas, 
nei kaip filosofas, o vis dėlto 
šalia žmogaus gamtinio feno
meno autorius priduria ir ke
letą teologinių minčių, kurios 
yra labai esmiškos mūsų kal
bamuoju klausimu. Išdėstęs 
žmogaus išsivystymą iki pro
tinės plotmės, toliau pastebi, 
kad čia ribojasi fenomenas 
dėl gilesnių priežasčių, kurios 
sprendžia visą problemą. Žvel 
giant iš spiritualistinio aiški
nimo, galima prileisti aukš
tesnę priežastį, kaipo ypatin
gą įsikišimą į žmogaus vysty
mosi eigą (plg. p. 158 ir t.).

Tur būt, nėra nieko tolimes
nio Teilhard de Chardin min
čiai, kaip tvirtinimas, kad evo
liucija žmogų savaime neša į 
Omega tašką, be jo apsipren- 
dimo bei pastangų. Šį teiginį 
puikiai pagrindė tėvas pran
ciškonas Prakapas praeitų 
metų “Drauge” gegužės 13 d. 
išspausdintame straipsnyje: 
Keli Teilhard de Chardin 
minties bruožai. Ten nurodo
ma į Teilhardo kitus veikalus, 
kuriuose jis kalba ne kaip 
gamtininkas fenomenalistas. 
bet kaip teologas. “Yra svar
bu pabrėžti, sako Teilhard, kad 
žmonija nepajėgs eiti daug to
liau keliu, kuriame yra užsi
angažavusi, jei neapsispręs... 
pasirinkti viršūnę, kurią turi 
pasiekti... Dievo problemą” 
(L’Avenir del’Homme, 187 p.).

Teilhard reikalauja ne tik 
apsisprendimo už Dievą, bet ir 
ėjimo iki savo pajėgų ribos 
“Aš jiems atsakiau: Jūs nei
nate iki savo širdies ir savo 
minties ribų” (Nouvelle Re- 
vue Theologiąue, 1962, 610 
p.). Jis mato ne visos žmoni
jos savaiminį ėjimą prie Ome

gos, bet tik tos žmonijos da
lies, “kuri per laiką, erdvę ir 
blogį pajėgė darbščiai save 
sintetizuoti iki pat galo” (Phe- 
nomenon of Man, 287 p.).

Teilhardas savo vizijoje ne- 
pasikliauna vien natūralia evo
liucija, privedusia gyvius iki 
protinės plotmės, bet regi ta
me procese naują pakopą, ku
rioje naują žmonijos tobulėji
mo tarpsnį sudaro Kristus. 
Kristus yra Dievo malonės tei
kėjas žmogui. Visata neaptem
do Kristaus, bet kaip tik Kris
tuje atranda savo pastovumo 
ir tobulumo garantiją. Gamti
nis natūralumas, žmogaus va
lios pastangos ir Kristaus tei
kiamoji išganymo malonė su
daro kartu atbaigtą evoliuci
ją. Pirmasis faktorius sudaro 
evoliucijoje deterministinį mo
mentą. Antrasis faktorius 
(žmogaus valios pastangos) 
sudaro dinaminį momentą. 
Trečiasis gi faktorius — Die
vo maloninis veikimas — su
daro evoliucijoje atbaigiamą
jį momentą. Dėl to teilhardi- 
nė evoliucijos samprata, kaip 
matome, nėra evoliucija tra
dicine prasme, kur viskas 
vyksta gamtos determinizmo 
dėsningumu, ir nelieka visai 
vietos nei dieviškai apvaizdai, 
nei Kristaus atneštojo išgany
mo malonei. T^lhardinėje sis
temoje religija* arba žmogaus 
asmeniškas santykis su Die
vu, yra ne tik galimas, bet ir 
būtinas. Jeigu ši mintis neat
rodo evidentiška, skaitant jo 
pagrindinį fenomenologijos vei 
kalą “Žmogaus fenomenas”, 
tai ji nušvinta visam savo spin 
desy teologiniam jo veikale, 
“The Divine Milieu”. Čia au
torius pasireiškia jau ne kaip 
natūralistas, bet įkaitintas 
Dievo meile teologas iki mis
ticizmo viršūnės. Kada Kris
tus įsiviešpatauja žmogaus 
dvasioje meilės pavidalu, žmo
gus nustoja būti egoistas. Jis 
transformuojasi, lyg nustoda
mas būti pačiu savimi ir tap
damas visiška Dievo nuosavy
be: “Susivienydami su Kristu
mi, — sako Teilhard de Char
din, — mes esmiškai trans
ponuojame savo egzistencijos 
centriškumą į Jį, radikaliai 
atsižadėdami savo egoizmo” 
(The Div. M. 66 p.).

Evoliucinėj eigoj žmogus, 
suvokdamas save, lyg atsiplė- 
šia nuo gamtos ir tampa as
menybe. Toliau, jis, suvokęs 
Dievą ir Jį pamilęs, lyg atsi- 
plėšia nuo savęs (savo egoiz
mo) ir pasineria antgamty- 
bėn (op. c. 68 p.).

Jeigu šitokį žmogaus suvo
kimą ir Dievui pasivedimą ne
galima būtų vadinti religija ir 
teilhardinę evoliucijos sampra
tą vadinti grynu natūralizmu, 
tai ką tada iš viso būtų gali
ma vadinti religija? Argi pas 
mus katalikus ir bendrai krikš
čionis religijos sąvoka yra ki
toniška? Ar gali būti religin- 
gesnis įsijautimas už šią Teil
hardo mistinę maldą: “Jėzau, 
žmogiškos veiklos Išganyto
jau, kuriai tu suteiki pras
mės, žmogiškos kančios Išga
nytojau, kuriai tu suteiki gy
vybinės vertės, būk taip pat.

(Nukelta į 2 psl.)
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1. Krikščionijos suskilimas
Pradedant kalbėti apie ekume

ninį sąjūdį, reikia iš karto atsiri
boti nuo vieno klaidingo šio są
jūdžio supratimo, kuris kliudo 
juo domėtis tiek praktikuojan
tiems katalikams, tiek ištikimiems 
savo konfesijai protestantams.

Iš pirmo susitikimo su ekume
nine idėja gali gautis įspūdis, kad, 
norint jungtis į Šią veiklą, reikia 
nebebūti jau tokiu ištikimu kata
liku ar protestantu. Daug kam 
atrodo, kad čia yra kuriama 
tam tikra idėjinė pusiaukelė tarp 
vienų ir kitų. Jeigu ekumeninis 
sąjūdis iš tikrųjų tai, ar bent pir
moje eilėje tai, reikštų, tada mes 
čia turėtume ne ką kito, kaip 
naujos sektos kūrimą, kas iš tikrų
jų nebūtų priimtina nei katalikiš
ku nei protestantišku požiūriu.

Kas tad iš tikrųjų yra ekumeni
nis sąjūdis? Jis visų pirma yra 
būrimasis žmonių, kurie yra išti
kimi katalikų Bažnyčios nariai ir 
ištikimi protestantiškų konfesijų 
nariai, neišsižadant nei savo Baž 
nyčios mokymų, nei praktikos. 
Jokiu būdu šis sąjūdis nereiškia 
indiferentizmo savo konfesijos at
žvilgiu. Ekumeninis sąjūdis susi
deda iš žmonių, kurie yra giliai 
įsitikinę, kad ne viską galima tikė 
ti, iš vienos pusės, ir reikia tikėti 
į Dievo apreikštas tiesas, iš ki
tos pusės. Jis jokiu būdu neatsto
vauja šūkio, kad visos konfesijos 
ar visos religijos yra lygiai geros. 
Ekumenistas priklauso savo kon
fesijai; ir jis nėra lengvapėdiškai 
nusiteikęs keisti tai, į ką jis, remda 
masis Dievo autoritetu, tiki.

Kas tad jungia įvairių konfesi
jų žmones į ekumeninį sąjūdį? 
Juos jungia visų pirma gilus su
sirūpinimas skaudžiu faktu, kad 
krikščionija yra suskilusi. Juos 
jungia pastebėjimas tų skaudžių 
padarinių, kuriuos krikščionijos 
suskilimas atneša žmonijai. Krikš 
čionybė yra kilusi iš vienos nuo
stabios dieviškos intervencijos že
mėje, kurią vadiname Kristumi. 
Iš šio šaltinio savo įkvėpimą se
mia ir katalikai ir protestantai. 
Nepaisant to, jie vieni kitiems y- 
ra pasidarę taip svetimi, kad vie
ni kitų apaštalavimui ne tiek pa
deda, kiek kenkia. Savaime su
prantama, Kristaus liudijimas 
žmonijoje dėl tos priežasties neina 
taip gerai, kaip galėtų. Šita tra
giška situacija kelia susirūpinimo 
tiek nuoširdžių katalikų, tiek pro
testantų tarpe. Kas šio susirūpini
mo nejaučia, ar jo giliau ar ma
žiau giliai neišgyvena, tas dar nė
ra pribrendęs ekumeniniam sąjū
džiui. Sis liūdno fakto pažinimas 
ir jo išdavų įvertinimas yra ta eg
zistencinė priežastis, kuri kelia e- 
kumeninį sąjūdį.

Tačiau anapus šios neigiamos 
priežasties yra ir teigiama priežas

I

Šiame numery:
Kūrybinė atmosfera periodikoj. 
Ekumenizmas ir mes.
Bruno Markaičio, SJ kūryba 
Baltimorės scenoje.

* šeštoji Vlado šlaito poezijos 
knyga.

* Naujausi Vlado Šlaito 
eilėraščiai.
Kipras Petrauskas Stasio Pilkos 
atsiminimuose.

* šimtmetį nuo Vydūno gimimo 
minint.

’S Kai kompozitorius nuvertina
savo kūrybą, 

tis. Ja yra realus krikščionijos vie 
nybės supratimas. Kad krikščioni 
ja turi būti vieninga, tai yra la
bai aiškiai ir įsakmiai paliudijęs 
Kristus. Pagaliau kiekviena kon
fesija savo ruožtu siekia vieny
bės įgyvendinimo. Nuo Bažny
čios vienybės minties pradeda sa 
vo svarstymus ir II Vatikano Su
sirinkimo dekretas apie ekumeniz 
mą (2 nr.). Tačiau ne mažiau 
prieš akis II Vatikano Susi-kimo 
Tėvai turi krikščionijos suskilimo 
faktą, kurio plyšys per šimtme
čius darosi greičiau didesnis, ne
gu mažesnis. Ir jie yra tiek atviri 
pasakyti, kad “už tai gana daž
nai buvo kalti žmonės iš abiejų 
pusių” (3 nr.).

Tačiau tos kaltės nereikia iš
tęsti per toli. Nėra kalti už Baž
nyčios suskilimą žmonės vien dėl 
to, kad jie yra gimę vienoje ar ki
toje konfesijoje. Vatikano II dek
retas apie tai aiškiai sako: “Nie
kas negali kaltinti atsiskyrimo 
nuodėme tų, kurie dabar yra gi
mę tose bendruomenėse ir jose y- 
ra išauklėti Kristaus tikėjime. Ir 
katalikų Bažnyčia priima juos su 
pagarba, kaip brolius” (3 nr.).

Taigi ekumeninis sąjūdis nėra 
nauja reformatorių banga, atsi
randanti pas katalikus ir protes
tantus ir kurianti naują tikėjimo 
sampratą. Tiesa, yra pavojaus, 
kad ekumeninis sąjūdis gali tuo iš 
virsti, ypač jei jin dėsis tik tie, ku
riems konfesinis gyvenimas yra 
nebrangus ir kurie čia norės ieško 
ti naujo tikėjimo. Bet tai nebus au 
tentiška ekumeninė idėja. Ekume 
nizmas yra tikinčiųjų katalikų ir 
protestantų susirūpinimas ugdyti 
savo tarpe krikščionijos vienybės 
idėją.

2. Bendras klimatas

ku- 
ug- 
tuo 
kon

Bet ar yra koks pagrindas, 
riuo remiantis būtų galima 
dyti krikščionijos vienybę, 
pačiu neneigiant dabartinių 
fesijų? Tikrai, toks pagrindas yra 
daugiau negu pakankamas, tik Ii 
gi šiol jis nebuvo šiam reikalui 
pakankamai išnaudotas.

Tuo pagrindu visų pirma yra 
vieno visagalio asmeninio Dievo

Adolfas Valeška

Paul Gauguin (prancūzas. 1848-1903) Nukryžiuotasis (Albright Meno galerija Buffalo. N.Y.)

ir plati erdvė, kurioje yra 
vietos visoms krikščioniš- 
konfesijoms. Asmeninio 
idėja religiniam gyveni-

idėja, kurį mes katalikai, tiek 
protestantai teisėtai vadiname sa
vo Tėvu. Tai yra tokia didelė at
rama 
daug 
koms 
Dievo 
mui yra tokios milžiniškos ir vis
ką apimančios reikšmės, kad sun 
ku yra ją ir aptarti ir pakanka
mai įvertinti. Ir, reikia pasakyti, 
kad krikščioniškos konfesijos ne

Kiimaio ouvimą ne uk pas mus, 
Taikos paukštis (skaldytas stiklas) | bet ir pas atsiskyrusius brolius.

turi esminių skirtumų Dievo su
pratime. Pas jas visas ši idėja y- 
ra sveika ir gyva. Ar tai nesuda
ro pagrindo toli siekiančiai bend 
rai religinei veiklai? Jos vienos už 
tektų įkvėpti visą žmoniją ap
imančiai teocentrinei veiklai.

Bet ekumeninis sąjūdis turi dau 
giau bendrų aikščių, kuriose gali 
laisvai reikštis. Štai —Kristus, 
Dievo Sūnus, tapęs žmogumi. Ar 
jis nesudaro naują bendrą idėji
nę atmosferą visų krikščionių ben 
dravimui? Dievo tapimas žmogu
mi yra ta nuostabioji krikščioniš
koji tiesa, kur niekada negalės 
liautis buvusi nuostabi nei jo
kiam katalikui, nei jokiam protes
tantui. Ir ar jie negali ir neturi 
ko vieni kitiems pasakyti šia te
ma, net neperžengdami savo kon 
fesijos ribų? Kristaus asmens mo 
kslas pas katalikus ir protestan
tus, išskyrus kai kuriuos atskirus 
teologus, yra iš esmės tas pat.

Jeigu dabar iš teologinių sričių 
pereitume į žmogaus likiminius 
klausimus, su jo sielos nemirtin
gumu, su kūno prisikėlimu, su do 
ros reikšme amžinajam gyveni
mui, gautume tą patį vienybės 
vaizdą. Pagaliau artimo meilės 
mokslas, kaip pagrindinis dorinis 
variklis, yra savas visoms krikščio 
niškoms konfesijoms. Tiesa, vie
nu kitu atskiru klausimu mes tu
rime skirtingų nusistatymų ir pa 
žiūrų, ir greičiausiai prie jų pasi
liksime, tačiau dėl tų skirtumų 
neapleiskime tų milžiniškų religi
nio, dvasinio ir dorinio gyvenimo 
plotų, kurie mums yra bendri.

Mes katalikai turime ne tik tei
sę, bet šiandien net ir pareigą pri
pažinti šio bendro krikščioniško 
klimato buvimą ne tik pas mus,

KŪRYBINĖ ATMOSFERA 
PERIODIKOJ

Šitaip žiūrint, ne tik atskiri įvai
rių konfesijų žmonės, bet ir pa
čios konfesijos turi savo religinę 
prasmę. Dekretas apie ekumeniz 
mą sako: “Iš to seka, kad atsisky
rusios Bažnyčios ir bendruome
nės, nors, mes tikime, kai kuriais 
atžvilgiais turi trūkumų, jokiu bū 
du nėra netekusios prasmės ir 
reikšmės išganymo paslaptyje” 
(3 nr.).

Tai yra didelis ir ,daug kam at 
rodys, nelauktas atsiskyrusių kon 
fesijų pripažinimas iš katalikų pu 
sės. Norėdamas tiksliau aptarti 
tas vertybes, kurios gali būti su
tinkamos šalia vieningos regimo
sios Bažnyčios ribų, ekumeninis 
dekretas šitaip jas išskaičiuoja: 1. 
rašytinis Dievo žodis (t. y. Šv. 
Raštas), 2. malonės gyvenimas, 
3. tikėjimas, 4. viltis, 5. meilė kar 
tu su kitomis, 6. vidinėmis Šv. 
Dvasios dovanomis ir 7. net regi
mais dalykais.

Čia yra pasakyta labai daug da 
lykų. Bent trumpai juos pasiaiš
kinkime. Pradėkime nuo paskuti
nio. Kalbant apie regimas gyve
nimo sritis, reikia pasakyti, kad 
kartais protestantiški kraštai yra 
net krikščioniškiau susitvarkę ne
gu katalikiški. Pavyzdžiui gali ei
ti darbdavių ir darbininkų santy
kių išlyginimas, einant kalvinis
tiška morale, neskaitant kai ku
rių iškrypimų. Išvidinių Šv. Dva 
sios dovanų atžvilgiu galima pa
minėti Dostojevskį, kuris gali bū- 

į ti laikomas giliai krikščionišku, 
nors būdamas šalia Romos kata 

• likų Bažnyčios ribų. Meilės ir pa- 
j siaukojimo srityje galime prisi- j 
minti dar visai neseniai nužudy
tus protestantų misionierius Viet I 
name. Net vilties dorybė, išreikš- ■ 
ta pvz. šveicaru teologo Cullman1

Kūrybos klestėjimui ir to
bulėjimui yra reikalinga spau
da. Ji yra kūrybinio vėjo tu
nelis, galingas, periodiškai vei
kiantis siurblys, į kurį suplau
kia mūsų kūrėjų darbai. Ta
čiau jos įsiurbimo jėgai silpnė
jant, proporcingai silpnėja ir 
kūrėjo produkcija, jo darbai 
tampa mažiau spontaniški, jie 
retėja, produkcija sustoja ir, 
galų gale, jam pačiam gresia 
kūrybinė mirtis.

Po Kultūros kongreso mūsų 
kūrėjai ypač turėjo pajudėti, 
periodinė spauda ir leidyklos, 
kaip kūrybiniai siurbliai, tu
rėjo sudaryti jiems tinkamą 
atmosferą bei sąlygas, turėjo 
jų kūrybos reikalauti, o mūsų 
visuomenė turėjo būti įskiepy
ta jų kūrybą “vartoti”. Toks, 
berods, ir buvo tų kultūrinių 
metų subruzdimo vienas iš di
džiųjų tikslų.

Bet, atrodo, įvyko nesusi
pratimas dėl pačios kūrybos 
sąvokos. Ypač stebint mūsų 
periodinę spaudą, gaunasi įspū
dis, kad kūryba ten buvo su
prasta vien tik, kaip sofistiš- 
ka kritika, logika, informaci
ja, žinios, mokslas, aplamai 
kaip daiktinė, materialistinė 
kultūra. Gi kūryba yra grožis: 
poezija ar proza. Ji yra artis
tiškas naujumas, įkvėpimas, 
nauja forma, individualumas 
ir t. t.

Tiek daug buvo viltasi, o 
vis dėlto, kaip seniau, taip ir 
dabar, po šio Kultūros kongre
so plačiau mūsų kūrėjų nema
tyti. Spauda jų kūrinių labai 
mažai pristato. Retkarčiais tik 
poetus, bet ir tai ne visur. O 
prozos dažniausia ir per kelis 
mėnesius neatrasi, kad ir su 
žiburiu jos mūsų žurnaluose 
bei laikraščiuose ieškotum. O 
gal visa tai tik ypatingom pro
gom, gal, kaip “Pradalgėje”, 
tik kartą į metus?

Ar to užtenka? Dievaži, ne. 
Kūrėjų mums netrūksta. Bet, 
vis dėlto to metinio pradalgi- 
nio kūrybinio skerspiūvio nė
ra gana. Negi tokiu vienkar
tiniu pasirodymu būtų vien sa
koma: “Matote, dar esame gy
vi ir pajėgiam kiek pasvajoti. 
Tačiau metams ar dviems ga
lite mus truputį ir pamiršti. 
Jei dar būsime gyvi, vieną ki
tą dalykėlį po to laikraštin gal 
parašysim. O paskui?.. Tegul 
bus lengva mums amerikinė 
žemelė”.

Čia ir norisi anaip kalban
tiems priminti, kaip vis dėlto 
nėra lengva amerikinė žemelė 
amerikiečių rašytojui. Čia jų 
labai daug. Konkurencija, mū-

no, gali būti geru paskatinimu ti-: 
kėjimui į pomirtinį gyvenimą ne 
vienam katalikui. Tikėjimo dory
bės prasikišančiu pavyzdžiu gali 
būti laikomas danas Kirkegardas, į 

kurio sukaktį prieš keletą metų i 
mielai minėjo “Osservatore Ro-| 
mano". Šv. Rašto studijos bendro I 
mis katalikų ir protestantų pas
tangomis yra davusios daug, ne 
vieno pasiilgos, šviesos. Tai yra 
tik atsitiktiniai pavyzdžiai....  

sų standartais, nuožmi. Todėl 
ir jų periodinė spauda, kad ir 
kažin kiek yra mūsų peikiama 
(gal iš pavydo?), yra gyva, 
energinga, plušėdama dėl to 
paties grožio, kuriuo mes lyg 
ir norėjome paženklinti 1967- 
tuosius — Kultūros kongreso 
metus.

Vien statistika mus jau šio 
to turėtų pamokyti, štai “The 
New Yorker” ir “Post” kas 
savaitę iš šimtų rankraščių pa 
renka ir spausdina poezijos ir 
po dvi ar tris 1,000—10,000 
žodžių noveles. Nesigėdi ten 
dalyvauti net O’Hara, Singer, 
Mailer, Carrė, Miller ir kiti. 
Per metus šie du žurnalai iš
spausdina per 200 novelių. Iš 
“Post” atmestų rankraščių 
kartais pasirenka mėnesinis 
“Argosy”. “The Reporter”, 
“Harper’s”, “Atlantic" ir kiti 
spausdina bent vieną prozos 
dalykėlį kas mėnesį. O ką jau 
bekalbėti apie detektyvinę, 
konfesinę, nuotykių, moterų, 
mokslinių fikcijų A ir kitokią 
periodiką, kuri grožinei prozai 
skiria net 25%—100fr savo 
erdvės.

O mes? Tiesa, laikraščių at
karpose spausdiname tęsiniais 
romanus ir noveles. Ir tai yra 
gerai. Bet ar nenukenčia dėl 
to kūrinio vientisumas ir su 
juo surištas gjožis? Ar nepra
randamas taip reikalingas pa
sigėrėjimui kompozicinis ry
šys? Ar nereikėtų visam tam 
kiek didesnės erdvės ir specia
lios vienkartinės vietos?

Ir yra liūdniausia, kad visiš
kai užbaigtų literatūrinių ga
balų mūsų laikraščiuose, rei
kia ieškoti su žiburiu. Galima 
sakyti, kad jie užima tik 0%— 
5% visos leidinio erdvės. Tokia 
trumputė (1,000—2,000 žo
džių) literatūra, aišku, yra pa
ti sunkiausia, bet ji daugiau
siai ir pradrėkina sausus laik
raščių ir net žurnalų puslapius.

Lietuvoj, atrodo, to nepri
trūkdavo ir dabar nepritrūks
ta. Mokami honorarai, žinoma, 
čia taipgi vaidina tam tikrą 
aa jų kūrybą “vartoti". Toks, 
išeiviškoji spauda riebiais ho
norarais girtis negali. Bet ar
gi čia vien tik jau honorarai 
būtų tuštumos priežastis?

Vis dėlto mūsų rašytojų kū
ryba turėtų būti dažniau perio
dinėje spaudoje matoma. Siū
losi išvada, kad reikia bent 
10%—25% mūsų spaudos erd
vės padengti grožinėm verty
bėm, o rašytojai, tikime. į to
kį užmojį ranka turėtų nenu
moti. P. Min.

3. Katalikybė yra iš esmės
. ekumeniška

Turėdamas tai prieš akis II Va 
tikano Susirinkimas šitaip nusta
to kataliko laikyseną tų religinių 
vertybių atžvilgiu, kurios yra ša
lia katalikų Bažnyčios. “Katalikai 
turi mielai pripažinti ir įvertinti 
tikrai krikščioniškus paveldėjimus 
iš mūsų bendro palikimo, kurie 
yra randami pas mūsų atsiskyru
sius brolius. Yra teisinga ir išga-

(Nukelta į 2 psl.)
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MILFORDO GATVES ELEGIJŲ
EPILOGO ANTROJI DALIS

Jonas Aistis
AR KARTAIS MES NE PER MAŽAI VERTINAME

Mažųjų*) tautų era ateis tiki 
toms, kurios jos lauks, kurios jai 
bus pasiruošusios.. Ruoštis rei
kia ne nuo ateinančios dienos, 
ne nuo ateinančio mėnesio, ne 
nuo ateinančių metų, bet dabar, 
šią pačią sekundę. Turime pasi
leisti varžyboms ir grumtynėms. 
Negalime varžytis kiekybe, atsver 
kime savo silpnybę kokybe. Jei 
nepirmausime, atsiliksime ir žū
sime vergiančių masių lavinoje.

Pirmon vieton reikia visos tau i 
tos potenciją sukaupti dvasinei 
kultūrai: mokslui ir menams. 
Tos varžytinės yra akivaizdžiau
sios, toliausiai siekiančios, ilgiau 
šiai patveriančios. Nereikia už
miršti, kad kiekviena vergija y- 
ra pirmon galvon dvasinė vergi
ja. Pirma žmogus, o taip pat ir 
tauta pavergiama dvasiškai, o 
tiktai po to jinai to smauglio fi
ziškai virškinama. kiekvienas 
pranašumas turi būti išnaudoja 
mas iki krašto. Turiu galvoje ti
krąjį pranašumą, ne paties sa
vęs užliūliavimą ar fanfaroniš- 
kumą. Tai labai svarbus ir rim
tas žygis. Jis turi būti atlieka
mas ne pigiais efektais, bet di
deliu ryžtu, dideliu pasišventu- 
sios tautos dalies triūsu. Daryki
te tai bet kuriuo šūkiu, nes svar
bu ne priemonės, o tikslas.

Kultūros baruose dažnai blykš 
telėja džiuginančių reiškinių. 
Reikia tuos reiškinius pastebėti, 
puoselėti, akinti. Visuose menuo 
se, kaip ir dainoje, lietuvis turi 
atgauti savo tembrą, savo stilių. 
Turinys šiuo atveju jau pereina 
į antrąjį planą. Nori socializmo. 
Gerai, tebūnie socializmas. Pa
teikite jį visu dimtumu. Pirmiau- 
kite! Nevaidinkite, neblefuokite. 
Nesivaikykite žibukų.

Vienas plačiausių ir dėkingiau 
šių kultūros barų yra raštas, li
teratūra. Ji labai atsilikusi. Rim
tai pasverkite ir su manimi su
tiksite, kad 1940-1968 metų lai
ko tarpas nedavė dar nei Cvir
kos, nei Nėries lygio rašytojo. 
Tai yra baisu.

Giriatės ir didžiuojatės dide
liais tiražais. Dideli tiražai yra 
būdingi visiems despotiškiems re
žimams. Tai daugiau psichiat
ro, gal sociologo, bet ne litera
tūros tyrinėtojo sritis. Iš antros 
pusės, tai daugiau skaitytojo ne
gu rašytojo nuopelnas. Daug 
mokslus einančio jaunimo, daug 
skaitytojų. Jaunimas visada ieš
ko, bet jis ieško pateisinti save, 
tai yra, ieško protesto prieš ver
giją, priespaudą ir despotizmą.

♦) Pirmoji šio Elegijų epilogo 
dalis “Draugo” kultūriniame prie
de buvo atspausdinta š. m. vasa
rio 17 dienos numeryje.

Šiame numery:
• Ar mes kartais ne per mažai ver

tiname.
• Jono Aisčio “Milfordo elegijų” 

epilogo antroji dalis.
• Lietuviškasis "Fidelio” pastaty

mas.
• Salvatore Quasimodo eilėraščiai. 

Donelaitį pasauliui pristatant.
• Gamtos ir antgamtės išlyginimo 

dvasia.
• Įspūdžiai iš Jono Tričio parodos.
• Nuotaika ir atmosfera A. Petri- 

konio tapyboje.
• Spygliai ir dygliai. _____

Dėl to ir rašytojo pilietinė drą
sa gali būti mados dalykas arba 
rinkos paklausa, o ne jo sąžinė 
ar pilietinės pareigos pajautimas. 
Pilietinė drąsa nėra būtina raš
to dalis.

Girdime pasigyrimus, kad da
bar jau lietuvių literatūra per
žengusi savo etnines sienas. Aiš
ku, geriau, kad verčia į svetimas 
kalbas, negu kad neverstų. Bet 
reikia pažiūrėti, kas dažniausiai 
verčiama. O verčiami silpni, nai 
vūs ir labai silpnai parašyti da
lykėliai. Tiesa, niekam nėra pa
slaptis, kad nūdienė rusų litera
tūra, palyginus ją su caristine ir 
pirmųjų dienų revoliucine litera
tūra, yra labai nusususi, tai gali 
susidaryti įspūdis, kad lietuvis 
verčiamas dėl savo rūšies egzo
tiškumo: naivaus ir primityvaus 
nuoširdumo. Bet lygia dalia tai 
gali būti daroma ir labai gud
rios propagandos sumetimais: 
patraukt rašytoją į savo pusę, 
padaryti patikimu ir entuziastin 
gu savo propagandos dalininku. 
Va, Maskva mane įvertino, ne 
Vilnius... Tokių atsitikimų yra. 
Vienas rašytojas man pačiam tą 
sakinį yra parašęs... Užtenka pa
skaityti L. Giros ir P. Cvirkos 
laiškus, iš kurių aiškiai maty
ti, kad jie už rusų “įvertinimą” 
galėjo tėvą motiną atiduoti. Ne
būkime naivūs: Giros, Korsako, 
Venclovos eilės verčiamos buvo 

NukryžiavimasSofija Pacevičienė

ne dėl jųjų meninės vertės. Ly
gia dalia jos negalėjo stebinti 
nei rusų rašytojų, nei rusų skai
tytojų. Jei ne tai yra vertimų 
priežastis, tai kas? Ar tą klau
simą kada nors lietuvis rašytojas 
kėlė ar svarstė? Nors ir kažin 
kaip būtų malonu jaustis pripa-r 
žintam ir įvertintam, bet vis dėl
to reikėtų pagalvoti, iš ko to pri
pažinimo ir įvertinimo susilau
kiame, ar jis yra natūralus ir 
tikras... Ar tai nėra tiktai nai
viai žuvelei paauksuota blizgė...

Ar pavergėjui nuoširdžiai rūpi 
lietuvių dvasinis ir medžiaginis 
pakilimas? Ar tai daroma ben
dram žmonijos, o tuo pačiu ir 
Lietuvos darbo žmonių reikalui? 
Ar jūs nematote, kad tai, kas lei
džiama rusui, tas lietuviui ar ki
tam Rusijos kitataučiui griežtai 
draudžiama arba bent, ribojama? 
Argi jūs, būdami menininkai,

Verbų sekmadienisSofija Bacevičienė

tokių stambmenų neįžvelgiate ir 
neskiriate? Argi jūs neskaitote 
rusiškų laikraščių, žurnalų ir 
knygų? Argi jums neprikiša, kad 
rusų kalba yra ta kalba, kuria 
kalbėjo Leninas? Argi jūs negir
dite, kaip kalte kala, kad rusų 
tauta neša socializmą ir stato 
komunizmą? Argi jums tie daly
kai neaišku net ir tada, kai at
siranda kiti pretendentai į socia
lizmo nešėjus ir komunizmo sta
tytojus? Ar jūs nematote, kad po 
šiuo permatomu “socializmo ir

Vomynizmo'’ kiautu slepiasi 
deržimordiško imperializmo bes 
tija? Jei jūs viso to nematote, 
tai veltui pretenduojate į lietu
vio šviesuolio ir kūrėjo vardą.

Kiek laikas ir sąlygos leidžia, 
domėjaus ir sekiau Lietuvos kul
tūrinį gyvenimą. Talentų dau
giau ateina, negu mano laikais, 
o kur jie? Skaitau, daugis uni
versitetus baigę, Maskvoje to
bulinęs!... Literatūros visų žan
rų pagaminama nemažas kie
kis. Bet tai kiekybė, ne kokybė. 
Tikiu, kad jie nuoširdžiai rašo, 
kad jie paklusniai perrašo...

Ir aš galvoju, kodėl taip yra. 
Ar pirmą kartą žmoniją slegia 
tironijos slogutis? Ar pirmą kar
tą kūrėjui istorijos būvyje yra 
statomos sąlygos ir taikomi var
žtai, bet kūryba ilgainiui, kaip 
vanduo, rasdavo kelius, būdus ir 
priemones prasiveržti, nepažei

džiant esminių meno pagrindų. 
Kai kas sako, kad tokios vergi
jos atmainos žmonija dar nėra 
patyrusi. Tuo atveju menas ne
turėtų priešintis gyvenimui, o 
tikrai jį vaizduoti. Noriu pasa
kyti, vaizduoti su meile ir atsi
dėjimu. Svarbu likti ištikimam 
menui. Menas neištikimybę la
bai negailestingai baudžia. Me
nininkas turi nugalėti kliūtis. 
Toks jo pašaukimas.

Imkime hagioikonografiją...
Imkime Kristaus veidą, kurio 
pagrindinės savybės greičiausiai 
siekia realų Dievą-Žmogų. Jis iki 
mūsų dienų mene liko tas pats. 
O vis dėlto, kiek tikrieji meni
ninkai tuose iš anksto apspręs
tuose veido rėmuose parodė kū
rybinio įvairumo. Imkime apaš
talą Petrą su visais jam būdin
gais pažymiais: tankiais plaukais, 
tvirto sudėjimo stuomeniu, buka 
barzda, su raktais rankose ar už 
diržo, o koks tuo pačiu jo iko
nografijos įvairumas... Imkime 
šv. Jurgį... Imkime, ką tiktai no
rime.

Argi dabar to nebūtų galima 
padaryti net ir to paties spalvas 
keičiančio chameleono — socia
listinio realizmo rėmuose. Žmo
gus visais laikais, visose sąlygose 
yra žmogus. Visais laikais, visose 
sąlygose jame slypi tos pačios 
silpnybės, tos pačios aistros, tas 
pats didvyriškumas, ta pati kan
čia, tie patys troškimai. Tik rei
kia turėti menininko akį ir šir
dį. Reikia atskleisti tą didelę per
manentinę dramą su visomis jo
sios peripetijomis. Kaip galima 
mažiau žmogų teisti, kaip gali
ma daugiau jį užjausti. Su mei
le ir palankumu net nusikaltė
liams. Rašytojas nėra prokuroras. 
Tegu veiksmai teisia, ne žodžiai, 
ne prietarai, o tuo labiau ne pyk
tis, ne pagieža...

Kur tokio meno kūrėjas turė
tų išmokti? Kiekvienam patar
čiau pastudijuoti olandų žanri
nę tapybą. Nei vienos tautos 
menas taip pilnai ir vispusiškai 
nėra pavaizdavęs žmogaus, laiko 
ir būties, kaip olandai. Nuo Bo- 
scho iki Rembranto, nuo Breu- 
gelio iki Steeno. J Jan van der 
Meer, kuris skyrė drabužį nuo 
žmogaus. Čia užtektų medžiagos 
visiems talento ir temperamento 
diapazonams: vaizduoti žmogų 
tokį, koks jis yra, geresnį negu 
jis yra, ir baisesnį negu jis yra.

Sekite didžiųjų pasaulio geni
jų kūrybą. Vis tiek kokios me
no šakos jis bebūtų. įgimtas ta

lentas yra būtina sąlyga, bet jis 
be darbo, be studijų, be viso kū
rėjo asmens ir be viso jo gyve
nimo yra neįmanomas. Tai tu
rėtų atsiminti kiekvienas meni
ninkas. Kūryba yra pašaukimas, 
ji be darbo ir laiko neįmanomą.

Lietuviams dažnai stinga fan
tazijos. Rašytojo, menininko pa
reiga ją pakelti. Lietuviams daž
nai stinga ištvermės, lietuvis 
mokslininkas ištvermę turi savo 
darbu parodyti.

Reikia pradėti kelti galvas vi
siems. Reikia atminti, kad galy
bė, kaip tas priežodžio vežimas 
nuo mažo kupsto, gali griūti nuo 
labai nežymių priežasčių. Galybė 
gali turėti nenugalimą armiją, 
branduolinius ginklus, tarpkon- 
tinentines raketas, bet gali netu
rėti nei progos, nei galimybių vi
su tuo pasinaudoti. Tasai va
dinamas laisvių judėjimas toly
džio vis plačiau ir smarkiau plis. 
Tolydžio vis daugiau aiškės ka
riuomenės rolė diktatūroje. Nū
dienėse sąlygose kariuomenė, 
kaip piktybinis auglys, pasmerkta 
augti iki nepagydomai sugriaus vi 
są valstybės organizmą. Kuoka tu
ri augti, arba pradėti veikti. Tiro
nija bijo rizikos. O tolydžio viso 
pasaulio pakampėse atsiras gyvy 
binių reikalų, kuriuos vis reikės fi 
nansuoti, palaikyti, ginti. Dide
lės galybės visada turi aibes rei
kalų. Jei kol kas dar bent gali
ma svetimomis rankomis žarijas 
žarstyti, tai reikia atminti, kad 
ateis laikas pavartoti savo ran
kas tam nemaloniam žygiui.

Sofija Pacevičienė Gedulingas budėjimas

Laisvė, kaip teologai šian
dien sako, nėra tokia vertybė, 
kuri pasidaro savaime. Ji gali 
būti išugdoma tik tada, kai ji 
yra nuolatinis mūsų rūpestis 
ir idealas. Mes, įvairių gyveni
mo reikalų sudominti, ne kar
tą praleidžiame pro pirštus 
faktą,, kad Lietuvoje nėra 
spaudos laisvės, kad lietuvis 
laikraštininkas iš viso negali 
ten pasakyti savo nuomonės 
politiniais, visuomeniniais ir 
ekonominiais klausimais ir kad 
lietuvis rašytojas tik tarp ei
lučių gali prakišti vogčiomis 
vieną kitą mintį, kuri yra bran
gi jam ir jo draugams.

Kaip bevertintumėm lietu
višką spaudą išeivijoje ir kaip 
bevertintumėm mūsų čionykš
tę knygą, bet vieną dalyką 
turime pripažinti, kad ji yra 
laisva. Ir turint prieš akis mū
sų spaudos laisvę, kaip pagrin
dinį jos bruožą, reikia susi
mąstyti, ar mes kartais ne per 
mažai vertiname tai, kad mū
sų spauda yra laisva, ypač aki
vaizdoje fakto, kad tėvynėje 
ji nėra laisva. Ar mes, vertin
dami mūsų spaudos pasiseki
mus ir nepasisekimus, į juos 
nežiūrime perdaug techniškai, 
ar nepraleidžiam pro akis pa
ties didžiojo, paties kolosališ- 
kojo jos vertingumo, kad ji 
yra laisva, kad ji yra spauda, 
su visa nuomonių, pažiūrų ir 
sprendimų įvairybe?

Spaudos laisvės vertybė ke
lia mums eilę klausimų ir pri
mena eilę pareigų. Visų pirma, 
kyla .klausimas, ar mes pakan
kamai gerbiame tą spaudos 
laisvę? Ar mes ne per greitai 
piktinamės, kai pamatome pa
žiūrą, kuri yra priešinga mū
sų nusistovėjusiai pažiūrai? 
Ar mes turime tiek laisvės kul
tūros, prieš oponuodami kuriai 
pažiūrai, pirmiau leisti jai pa

Tada turi prasidėti mano tau
tai lapės politika. Mažas viene
tas liūto politikos negali prakti
kuoti. Gali atsitikti, kad lapė, 
kaip pasakėčioj, gali “apturėti” 
gėdą. Galingieji ir stiprieji ge
resniu atveju palydi įšalusią uo
degą, o blogesniu atveju ir kai
lį praranda...

Mano motina, mokindama 
mus, vaikus, gyvenimo tiesų, 

sisakyti. Aš nenoriu čia atsto
vauti minties, kad kiekviena 
pažiūra yra gera. Tačiau žmo
gus, kuris yra persiėmęs man 
nepriimtina pažiūra, yra ne
įkainuojama vertybė. Ir tiesa 
jame negali būti laimėta be 
jo paties bendradarbiavimo. 
Lietuviškoji išeivija daug pri
sidėsime prie mūsų tautos kul
tūros kėlimo, ugdydami savo 
tarpe lojalių diskusijų dvasią. 
To iš mūsų norės mokytis ka
da nors išsilaisvinusi Lietuva.

Kitas klausimas, kurį mums 
kelia laisvos spaudos pareiga, 
yra rūpestis ją išlaikyti. Spau
da nėra vien dvasia. Ji yra 
žmogiškas visuomeninis kū
nas, reikalingas milžiniškų fi
nansinių pastangų, kad būtų 
išlaikytas gyvas.

Ne vienam kyla klausimas, 
ar ilgai mes laisvą lietuvišką 
spaudą išlaikysime? Šio lem
tingo klausimo akivaizdoje, 
čia drįstama kreiptįs į visą lie
tuvišką visuomenę, keliant 
klausimą: ar mes pakankamai 
prisidedame, kad laisva lietu
viška spauda klestėtų ? Ar mes 
ne perdaug šykštūs vienos ki
tos dešimtinės dolerių lietuviš
kam laikraščiui ar knygai? 
Ne vienas Lietuvos lietuvis 
šiandien nepagailėtų didelės 
piniginės aukos, kad galėtų 
gauti laisvą laikraštį ar kny
gą.

Nėra niekuo pagrįstas atsi
kalbinėjimas, kad mūsų spau
da neišlaiko konkurencijos su 
angliškąja. Kai kuriais atžvil
giais ji išlaiko. O jeigu kai ku
riuo atžvilgiu ji neišlaiko, tai 
kaip tik atsitinka dėl to, kad 
jai pritrūksta tos vienos ar ki
tos dešimtinės dolerių, kurie 
pasiliko mūsų kišenėje ir ne
buvo jais prisidėta prie lietu
viškos laisvos spaudos patobu
linimo. V. Bgd.

mėgdavo pasakoti sekantį atsiti
kimą. Kažkada ir kažkur du 
'žmogų stojo teisėjo akivaizdon. 
Ieškovas skundėsi, kad atsakovas 
■jam taip kumščiu ausin sušėręs, 
kad jis viena ausimi visai apkur
tęs. Teisėjas, matydamas ieško
vą stambų ir augalotą esant, o 
atsakovą žemą ir menką, suabe
jojęs kaltinimu ir paklausęs, kaip 
tai galėjo nutikti, nes atsakovas 
ir pasistiepęs jam ausies nepa
siektų. Ieškovas paaiškinęs, kad 
atsakovas, neva norėdamas jam 
kažkokią tiesą ausin pasakyti, pri 
vedęs prie kelmo, ant jo užsilipęs 
ir taip jam kirtęs ausin, kad jam 
iš akių kibirkštys kamuoliais pa- 
sipylusios, o ausyse visų bažny
čių varpai suskambėję... Teisėjas 
pagalvojęs ir nusprendęs atsako
vą išteisinti, o išškovui pataręs, jei 
kas, turįs pyktį ir pasilipęs ant 
kelmo, kviestų pasakyti tiesą į 
ausį, tai geriausia būtų laikytis 
saugaus atstumo.

Gali kam nors atrodyti ši pa
saka ir juokinga, bet jos mora
las yra didžiai pamokinantis: sil
pnam telieka vienas gudrumas. 
Kito kelio kaip ir nėra...

Svarbiausia, tauta turi pajaust 
pranašumą. Turi tai pajaust ne 
fanfaroniškai, bet giliai, rimtai, 
plačiai. Auklėt individualybes. 
Saugotis tuščių žibukų. Matyti, 
kaip šachmatuose, bent tris ėji- 

(Nukelta į 2 psl.)



Minis ununu
ANTROJI DALIS / 1968 METAI, BALANDŽIO M fi N. 13 D. / A P R I L 13,1968/PART T W O N R. 89(15)

GRUODIS, RAČIŪNAS IR 
BACEVIČIŪTE BOSTONE

IZ. VASYLIŪNO TRECIASIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS
SMUIKO REČITALIS

LIEPASSTASYS

Vienam koncertui dėl neįvei
kiamų kliūčių iš grandies iškri
tus, smuikininko Izidoriaus ir 
pianisto Vytenio Vasyliūnų lie
tuviškos kamerinės muzikos 
ciklas savo trečiuoju koncertu, 
įvykusiu šį m. kovo mėn. 17 d. 
Bostono Jordan Hali, jau persi
rito į antrąją pusę. Ketvirtasis 
koncertas (J. Gaidelio smuiko 
kūriniai) š. m. gegužės mėn. 5 
d. užbaigs visą ciklą.

Kaip prisimename, antrasis 
koncertas buvo skirtas K. V. 
Banaičiui, neseniai mirusiam 
šiame krašte, taigi šiapus gele
žinės uždangos. Šio gi trečiojo 
koncerto programą ženklina 
įdomus pripuolamumas: tai trys 
smuiko sonatos trijų lietuvių 
kompozitorių iš “anapus”.

Nesuska laomos tautos idealas
Aiman, ne tik platusai Atlan

tas skiria mus nuo jų. Baisių 
istorinių kataklizmų griūtyje 
mus perskyrė ne siauresnis už 
okeaną ir politinis tarpeklis, 
niauriai grūmojąs tos pačios 
tautos broliams dvasinio separa
tizmo ar net antagonizmo pa
vojais. Bet mūsų šiapus ir ana
pus vietinės politinės aistros to
kios mažos ir visos skirtybės 
tokios menkos bepalieka, kai 
tik mūsų galvoseną užvaldo di
dysis kančiose subrendusios, 
jokių politinių skirtybių galuti
ni nesuskaldomos ir neperlau- 
žiamos mūsų tautos idealas. Jo 
besiekdami, mes vėl visi jun
giamės į vienetą, tapdami jos 
gyvastinio išsaugojimo ir kul
tūrinio subrendimo aktyvistais. 
Virš nūdien taip skirtingų mū
sų politinių ir ekonominių rea
lybių mes lietuviai turėtume su
sirasti bendrą aukštesnį dvasi
nį vieškelį, kuriuo vaikščiodami, 
vėl visi, kaip tos pačios tautos 
vaikai, sueitume į solidarią vie
nybę ir kūrybinę harmoniją.

Dvasinis tiltas, jungiąs sn 
Lietuva

Per tą tragiškąjį politinį tar
peklį mum reikia statyti visų 
savo išgalių dvasinį tiltą, neut
ralizuojant mus sprogdinantį 
politinį dinamitą, mobilizuojant 
visus veiksnius, kurie mus vie
nus su kitais vėl natūraliausiai 
surištų. Esamoj būklėj tiesiant

Šiame numery:
• Kai aiškiausios sąvokos ir

Velykų saulėje aptemdomos.
• Gruodis, Račiūnas ir Bacevi

čiūtė Bostone.
• K. V. Banaitis ir mūsų liau

dies dainos.
• Sesers Marijos Jurgitos Sau- 

laftytės pirmo,ji knyga.
• Jean Dobraczynski “Jis pri

sikėlė”.
• Nužudytoji rusų literatūra.
• Pavasaris Portugalijoje.
• Kultūrinė kronika.
• Nauji leidiniai.
• Moterų gyvenimą*,. 

per tą prarają brolišką ranką, 
viena iš mažiausiai kontroversi
nių ir širdis glaudžiausiai ce
mentuojančių dvasinių jungčių 
galėtų būti, be abejo, lietuvių 
kompozitorių instrumentinė ir 
politiškai “neutrali” vokalinė 
muzika. Mes šiapus galime pa
sididžiuoti, padarę jau neblogą 
pradžią: per mūsų radijus nuo
lat jau skamba dabartinės Lie
tuvos chorų ir solistų dainos, 
ištraukos iš naujų lietuviškų 
operų ir instrumentinės muzikos 
kūriniai. Lietuviškos plokštelės 
iš anapus, rodos, net geriau 
perkamos, negu mūsų vietinės. 
Jokios diskriminacijos mūsų 
anapusiniams kompozitoriam nė 
ra ir mūsų koncertų programo
se. Šio, čia aptariamo koncerto 
programa yra to mažytė iliust
racija.

Tokiom pat teisėm mes tu
rėtume laukti kokio nors ana
logiško broliško i*fevanšo ir iš 
anapus. Žinoma, gal tik šiau
resniame maštabe, kurį nūdie
nės politinės sąlygos jiem ga
lėtų aprobuoti. Kiekvieną tokio 
revanšavimosi apraišką mes 
sveikintume dideliu supratingu
mu ir jautrumu.

Bacevičiūtės I Sonata 
da Camera

Užjūrio svečių koncertan įves
ta Gražinos Bacevičiūtės I So
nata da Camera (Largo, Alleg- 
ro, Tempo di minuetto, Andan
te sostenuto ir Gigue). Tokia 
barokinės gadynės kamerinė 
“sonata”, susidedanti iš eilės 
šokių ir lengvesnio turinio ga
balų, savo muzikine struktūra 
yra ankstyboji klasikinės siui
tos pirmtakūnė. Įdomu, kad 
ypač pastarajame dešimtmetyje 
'Visur rodoma daug susidomė
jimo barokine muzika ir daro
ma jos atgaivinimo pastangų. 
Jeigu neapsirinku, Bacevičiūtė, 
daug anksčiau visam tam są
jūdžiui užbėgdama už akių, ga
na savotiškai barokinėj tradici
joj atkūrė šį savo pirmąjį tokio 
stiliaus kūrinį. Jis lengvas, žais
mingas, įdomus šokių meliodi- 
nėmis ir ritminėmis idėjomis. 
Kai kur naudodamas nuosaikiai 
modernizuotas harmonines prie
mones, kondensuoto gyvo turi
nio elegantiškas Bacevičiūtės 
penkių trumpų dalių kūrinys 
įsirikiuoja į labai artimą siuitai 
formą.

Šiame koncerte Iz. Vasyliū- 
nas pirmą kartą, bet jau visai 
efektingai, išnešė jį į estradą, 
savo repertuarą vėl praturtin
damas ambiciningu įnašu. Net 
technikiniai klastingos, zovada 
šuoliuojančios allegro ir gigue 
dalys, jei dar ir nepasiekdamos 
visiško lengvumo, vis dėlto pra- 

: ėjo be jokių sutrikimų.

Račiūno a-moll Sonatina
Pirmąją koncerto dalį užbai

gė Antano Račiūno a-moll So
natina. Ne per ilgą veikalą su
daro šios keturios dalys: mąs
liu ramumu plaukianti Andante 
semplice, smagi, dviem šokių 
temom pagrįsta Allegro mode- i 
rato, ilgesinga Andante ir ug-i

Prisikeliantis Kristus Skulptūra Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 
Vilniuje, (XVII amž.)

ningai laki Allegro vivace con 
fuoco. Mūsų klausytojus, dar 
ačiū Dievui, nepersisotinusius 
senesniosiomis muzikos formo
mis, sonatina stipriai pagavo, 
betarpiškai apeliuodama į jų 
širdį savo jausmus paperkančiu 
lyrizmu. Juo labiau, kad ji ge
rokai persisunkusi lietuvišku 
koloritu. Bet jos meliodikoj kan 
tileninį sruvenimą vienur kitur 
jau palyti vienodumo šešėlis ir 
gal vietomis jos harmoniją ir 
formą kiek pasendina per dide
lio konservatyvumo bruožas.

Račiūniško svajingo lyrizmo 
dainingose platumose, nedrums
čiamose technikinės ekvilibristi
kos triukų, smuikininko tonas 
susirado save, išsiliedamas gra
žia lygia vibracija ir pilnu ap
valumu. Pian'stinis Vytenio 
darbas, ypačiai paskutinėj da- 
lyj, blykstelėjo lengvumu ir ele
gancija.

Pirmo ji lietuviška sonata — 
artojėlio dvasios triumfas
Koncerto programos antrąją 

dalį užpildė kapitalinis jo vei
kalas: Juozo Gruodžio d-moll 
sonata (sukurta 1922). Tai pir
moji mūsų muzikos istorijoje 
lietuviška smuiko sonata. Joje 
lietuviškam artojėliui buvo lem
ta atverti savo kūrybinę sielą,

i Tai jo pirmas išėjimas į pasau
linę muzikos areną. Jo pasaulis, 
sonatoj atstovaujamas liaudi
nių temų bei motyvų, lyg ieško 
sintezės su jį stipriai veikiančiu 
Vakarų muzikos kolosu. Dva
siniame dialoge su juo lietuvis 
išmoksta brandesnių priemonių 
savo vidaus pasauliui išsakyti. 
Taip sonatoj atsiranda savotiš
kai nudažyti ekspresionistinio 
stiliaus elęmentai ir chromatiz

Sesuo Mercedes Paskutinė vakarienė
(S Mercedes darbų paroda nuo balandžio mėn. 6 d. iki balandžio ,26 d. vyksta Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje. 4012 Archer Avė., Chicagoje. Paroda atdara visas septynias savaitės dienas nuo 1 vai. 
popiet iki 4 vai. 30 min.).

mo technika. Bet po tuo vaka
rietiškų priemonių rūbu ne
rimsta impulsyvi ir daininga 
aukštaičio širdis. Tai lyg mū
sų pirmojo nepriklausomybės 
džiaugsmo giesmė. Tai muziki
nis gyvenimiško giedrumo išsi
liejimas, sveikatos pertekliumi 
ištvinusios gyvybinių jėgų vers
mės kunkuliavimas. Savo že
mės sultimis misdama, muzika 
rodo apstą energingo optimiz
mo, aukštaitiško entuziazmo, 
drąsių nutrūktgalviškų užmojų. 
Kiek čia jaunos neišeikvotos 
energijos, neaptemdytų vilčių 
ir vieno su kitu lenktyniuojan- 
čių siekimų! Tai dar civilizaci
nių ligų nepaliesto gamtos vai
ko krykštavimas viltingame 
laisvės ore.

Menininkų interpretacija
Šios sonatos atlikime gerai 

buvo jaučiama smuikininko ilgų 
metų studijinė patirtis ir im
pulsyvios Gruodžio dvasios in
tuityvi pagava. Suvedant gi 
bendrą koncerto balansą, tei- 

i singas skirtingų veikalų sti- 
' liaus, jų meninės prasmės su
vokimas, puiki muzikinės fra
zės ekspozicija, aukšto skonio 
dinaminis niuansavimas — tai 
gal patys stambiausi bruožai, 
kurie šiuokart mane jo mene 
džiugino. Jis laikėsi pagarbioje 
aukštumoje taip pat pabrėžti
name pagrindinių temų ir aiš
kiame meliodinės linijos prave- 
dime. O jei taip dar aiškiau su- 
reljefinus fragmentines tonali- 
nes figūras ir dvigubų gaidų 
vieteles, kad jos nenustotų san- 
kabumo su menine visuma? Dar 
daugiau padirbėjus “žudikiškuo
se” smulkių gaidų laukuose, įs
pūdis turėtų būti dar gaivališ- 
kesnis.

Turėdamas ne perdaug komp
likuotas faktūras Bacevičiūtės 
ir Račiūno kūriniuose, pianistas 
V. Vasvliūnas tik Gruodžio so
natoje išsitiesė visu savo muzi
kiniu ūgiu. Teko gėrėtis jo tech
nikinio pajėgumo ir stilistinio 
nusimanymo sinteze.

Ciklui artėjant į galą, be gra
žių meninių rezultatų jau turi
me, dėkui Dievui, ir kitų pra
giedrulių. Klausytojų skaičius 
šiuose koncertuose jau palaips
niui auga. Jų mušamųjų delnų 
“orkestras”, atrodo, gaudžia vis 
smarkiau ir vieningiau, atsidė
kodamas už muzikos pasišven
tėlių triūsą. Bet baigti optimis
tine gaida kol kas dar nėra ma
no tradicija. Netgi būkštauju, 
kad ji nepavirstų į aiškiai pe
simistinę. Mat, aš dar noriu pa
liesti seną ir mum čia “provin- 

1 cijoje” gana skaudų muzikinės 
kritikos rūpestį.

(Nukelta J 6 psl.)

KAI AIŠKIAUSIOS SĄVOKOS IR VELYKŲ SAULĖJE 
APTEMDOMOS

Kai kas ieško šešėlių, mėgs
ta požemines tamsybes, šok
dami per aiškiausias sąvokas 
į tamsiąsias vietas, kur susi
tinka kūnas ir sąmonė ir iš kur 
kyla mūsų tendencijų ir mūsų 
jausmų potvynis. Ten gimsta 
iškalbingiausi žmogiškojo gy
venimo konfliktai: baimė, mei
lė arba neapykanta iki pat 
“nusibodimo gyventi”, ir tas 
šlykštumas, jei pasinaudosime 
šiurkščiu J. P. Sartre stilium.

Mūsų tikrovės niūriame la
birinte žmogus dažnai nesuge
ba surasti ne tik išeities, bet 
net ir savęs. Egzistencialistai 
nori jam tai palengvinti, bet 
jų rodomas kelias nei patrau
kia, nei jėgų suteikia. Tą kelią 
jie apšviečia dviem blankiais 
žiburiais — baime ir rūpesčiu, 
Tai du svarbieji esimo elemen
tai pagal Heideggerį, kuris eg
zistencializmo srovėje išryški
na pesimizmą. Jo pesimizmas, 
tiesą sakant, yra nebe pagrin
do. Atominės bombos amžiuje 
pasaulis pesimistams virto tik
ru rojum.

Naciam ir bolševikam 
žmogaus sielą nususinus

Po baisaus, visa naikinusio 
II pasaulinio karo, po Sibiro 
priverstinio darbo stovyklų bei 
kalėjimų, koncentracijos sto
vyklų baisenybių ir dujinių ka
merų, po tėvynės praradimo, 
po savos tautos nežmoniško žu 
dymo ir dabar vykstančio ge
nocido, po savo artimiausiųjų 
žmonių netekimo, po idealų 
suniokiojimo, kuriais buvo 
stipriai tikima ir kuriais savas 
.gyvenimas buvo grindžiamas, 
daugelis yra jei ne daugiau ar 
mažiau pesimistas, tai bent 
sunkiausiąją valandą leidžia 
pesimizmo nuotaikai pasiausti 
savo nuvargintoj ir prislėgtoj 
sieloj. Kas šiandien ilgiau ar 
trumpiau nestabtelia prie klau 
simo: turi gyvenimas prasmę, 
ar jis yra beprasmis? Kas ne
pergyveno ir neperjautė tokių 
ar kitokių doktrinų baisaus 
antagonizmo, kurios visos lie
pia galutinoje pasekmėje žu
dyti ar žūti? Tad nieko nuo
stabaus, kad pats žmogus, tos 
amžinosios aukos, to nelaimin
go, užuito, visada apgaudinėja
mo ir apmeluojamo žmogiško
jo vieneto problemos palieti

mas sužadino didelį susidomė
jimą. Tas žmogus, kuris viso
mis jėgomis veržiasi į gyveni
mą — laisvą ir kūrybingą, lai
mingą ir jaukų, ir kuris yra 
traktuojamas tik kaip ekono
minis, politinis ar istorinis 
mėšlas daugiausia yra pamirš
tamas “masinių tvarkų” archi
tektų.

Pasimetę, dezorientuoti, nu
sivylę žmonės trokšta kokio 
naujo žodžio, o pasaulyje, ku
rio perversinės logikos nesuge
ba suprasti sveikas protas, vi
sokios irracionalinės srovės, 
prie kurių neginčijamai pri
klauso ir ateistinis egzistencia
lizmas, randa gerai parengtą 
dirvą bujoti. Jų filosofiniai 
prieskoniai, kurių visuomenė 
dažniausiai nesupranta, lygiai 
taip pat pasiekia savo tikslą, 
duodami jai kažkokių, dar ligi 
šiol nežinomų, neatskleistų 
žmogaus sielos gelmės iliuzijų. 
Ne iš ten lauktina atsakymo

Bet pirma, negu žmogus su
sidarė aiškią sąmonę to žmo
gišką prigimtį atitinkančio to
bulo darnumo, kuriuo pasižy
mi Kristaus buvimas pasauly
je, jis savo paties dvasioje, ku
ri yra Dievo Dvasios paveiks
las, galėjo pastebėti vienijantį 
ryšį, kuris iš vidaus jungia vie
ną daiktą su kitu. Prie tos lai
mingos sintezės, iš tikro, pri
ėjo jau senieji Atėnų ir Romos 
filosofai, gi su didesniu aišku
mu krikščioniškosios filosofi
jos žibintai, kurių tarpe šv. 
Augustinas ir šv. Tomas Akvi- 
nietis. Kiekvienu atveju, pati 
viena technika yra nepakanka
ma pripažinti ir išvystyti tą 
vienybės ir darnumo dieviškąjį 
daigą, slypintį daiktuose. Yra 
šiandien mokslo gerbėjų, ku
rie mano galį, bent metodiškai, 
atsiriboti nuo tos tiesos, veik
dami taip, tarsi dvasia neegzis
tuotų, neturėtų nieko duoti, 
jai užgindami net priėjimą 
prie laboratorijų ir jos dalyva
vimą tyrimuose. Persisunkę 
materializmu ir juslingumu, 
jie klausimo išsprendimo lau
kia iš savo įrankių ir apskai
čiavimų, iš tikslaus faktų ste
bėjimo, reiškinių patikrinimo 
ir išorinio jų koordinavimo.

Dvasios buvimas žmogiškuo
se veiksmuose yra nepaneigia
mas, ir jos liudijimas pasauly
je negali būti nutildomas ki
taip, kaip tik iš anksto priim
tais nusistatymais bei moksli
niais prietarais.

Dieviškos vienybės Ir darnumo 
tema

Dvasia ir darnumas yra vie
nas antro tarpusaviai liudinin
kai: kaip dvasios pilnybė vi
suomet atlieps darnumo pilny
bę, taip kiekvienas nesutari
mas, kur jis neapsireikštų — 
moksluose, mene, gyvenime — 
parodo kokią nors kliūtį jos 
pilnam išsiskleidimui.

Toks abipusis vieno su ant
ru santykiavimas verčia nu
stebti tais, kurie literatūros ir 
meno srityje platina nesutari
mo ir, kaip jie patys teigia, 
absurdiškumo kultą. “Kas lik
tų iš pasaulio ir iš žmogaus, 

(Nukelta į 2 psl.)
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VIENO PASIPASAKOJIMAS - 
EPOCHOS LIUDIJIMAS

Į prel. M. Krupavičiaus 1918 metų atsiminimus žvelgiant

Minint Lietuvos atsikūrimo 
penkiasdešimtmetį, daugelio mū 
sų atmintyje atgyja 1918-1919 
metai. Tie, kurie juos atmena
me, perbėgame mintimis jų eigų 
ir kartojame vaizduotėje savo 
pergyvenimus anais metais. O 
kurie neatmename, stengiamės 
iš raštų ir atmenančių pasako
jimų susidaryti vaizdą apie juos. 
Tiek atmenantiems, tiek neat-1 
menantiems 1918-19 metai ženki 
liną posūkį tautos istorijoje, 
baigėsi ligtolinė buitis ir naujas 
gyvenimas prasidėjo. Tokie są- 
vartiniai istoriniai momentai va 
dinami epochomis.

Epochos aptartis

Lėtame istorijos vyksme epo
chos visuomet yra prasikišantie- 
ji reiškiniai, daugiausia patrau
kiantieji istorikų ir šiaip visuo
menės dėmesį. Pagal epochas, 
jas nagrinėjant, galima dėstyti vi 
są visuomenės gyvenimą net kelių 
amžių eigoje. Epochos yra isto
rinio kelio gairės, rodančios, 
koks buvo tas nueitas kelias.

Lietuvos istorijoje 1918-19 me 
tais prasidėjęs nepriklausomas 
laikmetis truko 20 metų ir pa
sibaigė, staigaus okupanto smū
gio pakirstas. Vadinasi, laikmetis 
turėjo savo pradžią ir dar ryš
kesnį galą ir todėl jam gerai tin
ka epochos vardas. Jis yra ryš
kus vienetas istoriniame vyksme.

Kadangi epocha yra vienetas 
istorinėje eigoje, tai bet koks pa
teiktas vaizdelis ją visą gali api
būdinti. Kiekviename vaizdelyje, 
jei jame rodoma plika tikrovė, 
kokia ji iš tikrųjų buvo, vis at
sispindės visa buitis, savaiminga 
gyvenamai epochai. Ši pastebėta 
taisyklė įgalina istorikus iš pas
kirų faktų, juos kombinuojant, 
duoti kokio laikmečio ar epochos, 
bendrą vaizdą. Šiuo atveju isto
rikui ypač naudingi aprašomi 
reiškiniai, kuriais perteikiama 
nepagražinta, neiškreipta tikro
vė.

Grįžtant prie mūsų 1918-19 
mt. reikia pastebėti, kad ne vi
sų mūsiškių prisiminimai visai 
tikroviški. Vienas kitas kalba a- 
pie tuos metus taip, kaip dabar
tiniam laikui geriau tinka. To
kie vaizduotojai formaliniu po
žiūriu priartėja prie mūsų tary
binių istorikų, kurie 1918-19 me
tuose temato vien sovietinę Lie
tuvą, kokia pradėta kurti nuo

Šiame numery:
• Kokia bus nauja išeivių bažny

čia.
• J. Jakštas apie prel. M. Krupa

vičiaus 1918 metų atsiminimus.
• Kazimieras Būga ir Augustinas 

Voldemaras Ad. Varno atsimini
muos.

• Prano Kozulio eilėraštis.
• J. Savojo apybraiža.
• Apie Ramūno sutemas ir aušras.
• Neužmeskime ir šios Vydūno 

darbų krypties.
• Dail. V. Petravičius Chicagos 

Parkų distrikto meno direkto
rius.

• Filmų įvairumai.
• Nauji leidiniai.
• Akademines prošvaistės: 

Pokalbis su Mirga Pakalniškyte, 
ŠALSS 1967 Metraštis,

J. JAKŠTAS

1940 metų. Tai pasityčiojimas 
iš istorinės tikrovės.

Graži išimtis spaudoje pateik
tuose vaizduose yra prel. M. Kru 
pavičiaus pasipasakojimuose 
“Per bekylančią laisvėn Lietu
vą” (“Draugo” kultūrinis prie
das, 1968, vasario 17, 24 d. ir

kur | “Darbai ir nuotaikos Vilniuje” 
kovo 2 d.)

Glūdi okupacijos tikrovė

Pirmiausia gerbiamo prelato 
pasakojime atsispindi žmonių 
nuotaika, kurią sudarė žiaurios 
vokiečių administracinės priemo 
nės. Jų trumpas apibūdinimas iš 
asmeninės patirties, tariuos, pa
aiškins tą antivokiška nuotaiką, 

Kryžius su stilizuotu erškėčių vainiku
Nuotr. Ad. Varno 

kokią prelatas sutiko, keliauda
mas ir kalbėdamas šiaurinėj Lie 
tuvoj.

Nuo pat okupacijos pradžios 
tada žmones ėmė slėgti jiems sve 
timas režimas — kariškių. Žmo- 
ner gąsdino valsčių ponai žan
darai vokiečiai, turėjusieji neri
botą galią. Jie buvo vieninteliai
viešpačiai valsčiuose, nes kitų 
pareigūnų nebuvo. Nebuvo ir vai 
sčiaus įstaigų tikra to žodžio pras
me. Valsčiaus centras — tai žan 
dartĮ buveinė. O tie žandarai 
nuolat keitėsi, todėl ir žmonėms 
visą laiką svetimi paliko.

Žandarai valdė kaimus per ka
riškos valdžios įsakymu išrink
tus kaimų seniūnus. Seniūnams 
uždėta pareiga kartą savaitėje, 
paprastai sekmadieniais, susirin 
kti žandarų buveinėje ir priimti 
jtĮ potvarkius, daugiausia lietu
sius rekvizicijų reikalus. O tų rėk 
vizicijų reikalavimų buvo bega
lės.

Negana to. Patys žandarai kai 
rnuos darydavo kratas, netikėtai 
užpuldami ir ieškodami ūkiškų 

( gėrybių. Suradę ką, užrašydavo 
ir paskirtą kiekį įsakydavo vežti 
į kreishauptmano įstaigą. Tai ži
nodami, žmonės vengė laikyti di 
dėsnį kiekį javų aruoduose ir ne
kabindavo mėsos svirnuose, kaip 
jie buvo pratę. Viską slėpė kluo
nuose, šiauduose. Net ir gyvu
lių, ypač geresnių arklių, nedrį
so laikyti tvartuose. Juos laikė 
kluonuose, dažniausiai šiaudų 
kūliais užkrovę.

Kad žmonės kiek galima ma
žiau suvartotų javų, valdžia la
bai suvaržė malimą viešuose ma 
lūnuose. Leista malti kiekvienai 
šeimai tik pagal išduotas kny
gutes. Bet žmonės iš to didelės 
bėdos neturėjo. Kiekvienas galė
jo susimalti kiek jam reikėjo sa
vomis girnomis. Žandarai tai pa
tyrę, davė griežtą įsakymą; gra
sydami didelėmis bausmėmis (jų 
visus įsakymus lydėjo sunkių 
bausmių grėsmės), suvežti jiems 
girnų viršutinius akmenis. Nie
kam neduota išimtis jų pasilai
kyti. Tokioje baimėje žmonės gy 

I veno, kad beveik niekas nedrįso 
I to įsakymo nepildyti. Kai kas 
' stengėsi įsakymą aplenkti, susi- 
rasdami kokį seną girnų akme
nį ir jį nuveždami žandarams, o 
girnas sau pasilaikydami. Lai
mingesni buvo tie, kurie turėjo 
dvejas girnas. Žandarai suvež
tais girnų akmenimis išsiklojo 
sau takus gyvenamame vienkie
myje. Jiems 1918 m. gale pasi
traukus, žmonės galėjo parsivež
ti sau namo iš purvo ištrauk
tus akmenis.

Griežtai buvo uždrausta plau
ti gyvuliai mėsai be leidimo. Nie 
kas, žinoma, tokio leidimo gau
ti nebandė. Bet pasiskersti bent 
vieną kiaulytę apie Kalėdas kiek 
vienam reikėjo. Skersdavo kaip 
nors paslėptą papenėtą paršiu
ką ar kiaulę anksti rytą, kol žan
darai dar aplinkui neturėjo jodi
nėti. Truputį bėdos būdavo su 
svilinimu. Žandarai ir iš toliau 
gali pamatyti ugnį ar bent dū- ’ 
mus. Dėl to kai kas, užuot kiau
les svilinęs, jas šutindavo karš
tu vandenimi. Bet tokia proce
dūra buvo neįprasta žmonėms ir 
jų gyvenamose sąlygose sunkiai 
vykdoma. Tad įprasto svilinimo 
daugumas neatsisakė. Nuo žan
darų akių apsisaugoti paskerstas 
kiaules veždavosi svilinti į arti
miausią mišką. Mėsos taipgi ne
drįsdavo laikyti svirnuose ar ka
marose, kad žandarai per kratas 
nerastų. Ją slėpdavo klojimų 
šiauduose ar net tvartų aukš
tuose.

Nuolatinėje baimėje ir netik
rume gyvenančius žmones slėgė 
dar ir dvasinė glūduma. Mažai 
buvo mokyklų ir tai tik pradžios. 
Gimnazijos buvo vos kelios viso
je Lietuvoje. Išnyko laikraščiai, 
knygos. Vienintelis laikraštis, ku 
rį kai kas gaudavo pasiskaityti, 
buvo “Dabartis”, vokiečių jų
jų propagandai leistas. Žmonės 
gyveno nežinioje, beveik neturė
dami supratimo kas darosi pa
saulyje. Nepakęsdami vokiečių, 
prisimindavo prieškarinius lai
kus ir sakydavo sau “prie ruskie 
buvo geriau ”

Kokia ateitis, kaip vyksta ka
ras ir kuo jis galės baigtis — 
niekam nebuvo aišku. Kai dabar 
skaitome istorijose ir šiaip rasi-

Sofija Butkus Lino raižinys
(Iš dail. Viktoro Petravičiaus veda.mų klasių Chicagoje).

niuost apie lietuvių veiklą Vil
niuje, ypač apie 1917 m. rugsė
jo m. konferenciją, apie jos iš
rinktąją tarybą, atrodo lyg tai 
buvo dalykai, palietę visą kraštą 
ir visuotinai žinomi. Iš tikrųjų 
taip nebuvo. Mūsų garbingi Vil
niaus veikėjai neturėjo sąlyčio su 
kraštu, nes okupantas neleido. 
Žmonių nepasiekė ir tarybos pi
nami nepriklausomybės planai. 
Net Vasario 16 d. aktas kraštui 
paliko nežinomas. Apsilenkiama 
su anuometine padėtimi, kai da
bar spaudoje rašoma, kad 1918 
m. vasario 16 d. vienoje užkam
pio bažnyčioj skambinta varpais 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo. To negalėjo būti, 
akta* okupanto neleistas paskelb
ti

Gūdžioje buityje ėmė brėkšti 
laikai nuo 1918 metų pradžios, 

1

Lietuvių kariuomenės dalinio štabas 1919 mietais fronte, kovojant prieš rusus bolševikus.
£Ia Br. Kviklio archyvo^

kada ėmė grįžti iš Rusijos pabė- 
I geliai, kariai ir šiaip ten gyve
nusieji ir skleidė žinias apie ca
rizmo žlugimą ir revoliucijas. At 
važiavo nemaža politikuojančių, 
subrendusių ištisus metus vyku
sioje revoliucinėje maišatyje. Iš 
sklindančių politinių kalbų vi
siems jau darėsi aišku, kad bu
vęs “ruskis” jau nebegrįš ir kaž
kas nauja turės būti. Tuo pačiu 
metu imta justi, kad vokiečių 
žandariškas režimas negalės il
gai tverti. Šiose aplinkybėse ir 
Lietuvos nepriklausomybės min
tis galėjo rasti atgarsį gyvento
jų masėse. Prelato M. Krupavi
čiaus prisiminimai ir yra tam 
ryškūs liudijimai.

Nepriklausomybė iš 
neigiamos pusės

Nepriklausomybės pasiūlymą, 
(Nukelta i 2 psl.)

KOKIA BUS NAUJA 

IŠEIVIŲ BAŽNYČIA?
Per tris pirmuosius krikščio

niškos eros šimtmečius krikš
čionys neturėjo nei brangių, 
puošnių altorių, nei erdvių baž
nyčių. Tikėjimo Žodis buvo 
perduodamas laukuose ar ka
takombose. Jie tuo ir skyrėsi 
nuo tų laikų pagonių ir žydų, 
kurie turėjo savo šventyklas.

Bažnyčia tuo laiku nebuvo 
pastatas, bet žmonės. Statinys 
šiandien yra vadinamas baž
nyčia vien dėl to, kad tai yra 
vieta, kur žmonės susirenka 
melstis.

Bažnytinio pastato statybos 
prasidėjo tik ketvirtam šimt
metyje ir tik po to atėjo di
džiųjų katedrų, bazilikų ir ma
žų koplyčių amžiai. Gi šian
dien iškilmingų ir brangių baž
nyčių problema vėl priėjo prie 
savo statiško taško, ypač, kai 
pradedama kalbėti apie mo
numentaliųjų bažnyčių finan
savimą.

Atrodo, kad kažkas jau yra 
ne taip, kaip buvę anksčiau.

Manymas, kad bažnyčios pa- 
statas yra tikėjimo aktas, ku
riuo žmonės įamžina save mar
mure, plytoj, cemente, metale 
ar kitose medžiagose yra pa
sikeitęs.

Kartu pasikeitė ir galvosena, 
kad kuo patvaresnė yra me
džiaga, kuo didesnis yra pa
statas, kuo brangesnė jo kai
na, tuo bus daugiau įsiteikia
ma Dievui. Tik šimtmečiai, ku
riuos vadiname Tikėjimo Lai
kais, yra sukūrę religinę ar
chitektūrą, kuria šiandien gė
risi kiekvienas turistas Euro
poj ir kiekvienas meno ir ar
chitektūros studentas, kuris 
nori pažinti savo profesijos is
toriją. Jie gėrisi ir niekad ne
pamiršta jos didybės, skonio 
ir proporcijų.

Romoj turistai stebisi Mi- 
chelangelo Sikstino’s koplyčia 
ir Bernini kolonadom. Floren
cijoj jie negali atitraukti akių 
nuo renesanso bažnyčių meist-

riškumo. O Venecijos ir Pary
žiaus katedros jiems tiesiog 
kalbėte kalba į estetinius jaus
mus.

Tačiau, ar kartais visos tos 
bažnyčios neatrodo, lyg nesan
čios Maldos Namais, bet bran
giais muziejais, kurie turistui 
daug pasako apie kitų šimtme
čių žmonių tikėjimą, bet ne
šneka įprastais šių dienų ak
centais, formom ir funkcijom?

Atitolusios nuo realybės, 
šios bažnyčios tapo lyg turis
tine dalimi kartu su kitais tu
ristų lankomais senovės pasta
tais. Kiek turime nepilnai tin
kančių, nors dar naudojamų, 
bažnyčių, yra pastebėta tik po 
dabarties liturginių reformų. 
Pavyzdžiui, gotiko stiliaus baž
nyčiose altorius yra per toli 
nuo žmonių, o romaniško sti
liaus pastatas sukelia “korido
riaus” įspūdį. Moderni archi
tektūra šią atstumo problemą 
sprendžia, atitraukdama alto
rių kuo toliau nuo sienos ir iš- 
dėstydama suoIub aplink ku
nigą vėduoklės formoje.

Šių dienų žmogus kuria ne 
tik savas liturgijos formas, bet 
ir naujas vietas, kuriose jis 
tas liturgijos formas išreiškia, 
nežiūrint, kiek kasdieniškas ir 
pigus būtų ir jų papuošimas. 
Jis čia naujas bažnyčias pri
taiko ir savo specifiniams rei
kalavimams.

Gal netolimoj ateityje ir 
mums teks pakeisti turimas 
savas bažnyčias, senas gal teks 
palikti ir visai naujuose skly
puose statyti kitokias, su 
mums praktiškesniais archi
tektūriniais sprendimais? Bet 
ir čia kyla klausimas, ar taip 
didelės išeivių bažnyčių iš
laidos turėtų padengti tik vie
ną pastato tikslą — jo liturgi
nę funkciją?

Ar bažnyčia negalėtų būti 
taip suplanuota, kad ji taptų 
išeiviui ir savotišku įvai- 
riatiksliu pastatu, kuris vienu 
laiku būtų naudojamas Mi
šioms, bet vėliau galėtų būti 
pakeičiamas į klasių, paskaitų, 
susirinkimų, minėjimų ar kitų, 
dar nežinomų čionykščio gy
venimo pareikalavimų erdves?

Įvairių judančių sienų ir 
įvairių padalinimų pagalba ar 
toks erdvus pastatas, ypač 
mažesnėse ir mažiau turtingo
se kolonijose, specialiai tam 
suplanuotas ir Bažnyčios pa
tvirtintas, ar negalėtų būti jis 
naudojamas dešimteriopai įvai
resniems reikalams?

Modernus išeivis katali
kas, gal tuo pačiu čia rastų 
sujungtą ir liturgiją, ir prie 
jos daugiau prišlijusį savo kas
dieninį gyvenimą, ir net visa 
tai, kas yra humaniška jo pil
nesnei būčiai? P. Mhi.
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SĄMOKSLAS IR SĄMOKSLAUTOJAI
Premijuotasis Vytauto Volerto romanas

Vytautas Volertas, SĄMOKS
LAS. Premijuotas romanas. Išleido 
Lietuviškos knygos klubas 1968 m. 
Aplanką piešė Paulius Jurkus. 
Knyga 280 psl., kaina $3.50, gau
nama "Drauge”.

*

Vytauto Volerto įžengimas į 
dailiąją literatūrą stebina savo 
forma. Autorius sukūrė savo in
dividualų stilių su pirmąja savo 
knyga. Neišdavė savo rašymo bū 
do su antrąja. Ir sutirštino jį sa
vo trečiojoje, dabar konkurse pre 
mijuotoje knygoje, romane “Są
mokslas”.

Trys jo romanai, kurių pirmą
jį "Upė teka vingiais” man 
teko vertinti “Draugo” skiltyse 
1963 metais, liudija autoriaus į- 
niršį degti tema, savo įniršiu už
degti romano veikėjus, ir tuo į- 
niršiu parblokšti skaitytoją.

Aš manau, neklystu, radęs jo 
dėstymo savybei tikslų aptarimą
— įniršį. Šis .savotiškas skubėji
mas, dėstant įspūdį, sąvokų su
sidūrimai sąmonėje, nepakenti- 
mas ir noras susigrumti su opo
nentu veikėjo veiklos sferoje, su
liejimas veikėjo ir autoriaus nuo
taikų, atviras, bet dažniausiai nie 
kinantis požvelgis į dėstomą reiš
kinį, ir po šiuo aršiu, polėkišku 
visko degradavimu, vos-ne-vos 
atrandamas susikrimtimas, kad 
visa tai vykstu taip, o ne kitaip, 
visa tai primena mums jaunąjį 
mūsų Aloyzą Baroną, o išeinant 
į Amerikos akiračius, piktųjų vy
rų reprezentantą J. D. Salingerį.

Šitą lygiagretumą tenka apri
boti nuotaikos tapatybe, ne stilis 
tinėmis vaizdavimo priemonė
mis, kurios toli gražu jiems ne- 
tapatingos.

Savo premijuotame romane V. 
Volertas vaizduoja amerikinio 
gyvenimo iškarpą. Savotišku pra 
plėtimu į herojų ankstesnius gy
venimo epizodus romanas tary
tum įgauna trijų vyriausiųjų 
personažų gyvenimo kronikos vai
zdą. Jų visų bendroji jungtis yra 
autoriaus sutirštintas, ne vien tik 
amerikiečiui būdingas, vaikymą 
sis pelno, siekimas turto. Trys 
vyriausieji romano personažai, 
gerokai skirtingi savo būdais ir 
gyvenimo filosofija, čia sujungti 
vienu bendru tikėjimu: tikėjimu 
į aukso veršį.

Vokietis, amerikietis ir lietuvis
— trys jie sudaro viso romano 
griaučius. Jie praeina tą savo fi
nalinį gyvenimo epizodą, kurį 
vaizduoja autorius pasyviai — 
tragiškai, audringai — tragiškai 
ir kantriai — tragiškai. Jie visi 
trys nesuprato, kad gyvenimas tu 
ri daug gražių ir šviesių pusių. 
Kad vaikymasis pelno, dar ne
nustelbia siekių ko nors plates
nio dvasiai ir širdžiai. Todėl juos 
visus tris, kad ir kaip jie skirtin-

Šiame numery;
• Imanentinė evoliucjjon teorija ir 

sielos problema.
• Sąmokslas ir sąmokslautojai.
• Lietuviškos vienuolijos jubilie- I 

jus.
• Kai Albina* Valentinas iš amži- Į 

nybės vėl sugrįžta.
• D. Sadūnaitės - Seaiey eilėraštis.
• Pauliaus Jurkaus legenda "Ber-1 

žai”.
Lietuvių b'čiulio romanas. 
Nauji leidiniai.
Moterų gyvenimas:

Elenos Blandytės dainų reči 
talis,
Aldonos Baužinskaitėa eilėraš
čiai.

JURGIS GLIAUDĄ linkį ir meilei išgyventi, kaip a- 
nąsias mamonos siekimo aistras, 
jų meilės istorijos būtų sukrečian 
čiai tragiškos.
Volerto įnoringoji kompozicija 

tik palaipsniui atskleidžia “Są
moksle” veikėjų įžangą ir paties 
romano ašį. Autorius daug dė
mesio skiria veikėjų požiūriui į 
juos supantį gyvenimą ir žmo
nes. Tai sudarko klasiškąjį fak
to dėstymo principą. O žvilg
čiojimai atgal, pasakytume, į 
veikėjo proistorę, provokuoja kro 
nikos įspūdį. Vieno centrinio 
veikėjo nebuvimas neteikia vei
kalui psichologinio romano tu
rinio, nors tų plonybių čia yra 
reta, kaip kur kitur. Tai yra ap
linkos poveikio romanas, grupi
nės psichologijos apmatai, bet ne 
analizė.

“Sąmokslas” geras savo ekspre 
sija, dėstymo dinamika ir net 
tuo cinizmu, kuriuo traktuoja
mas anas svarbokas žmogaus gy
venime reiškinys — pati ponia 
mirtis.
Asmeniškai aš nepriimčiau tam 

tikros romano pabaigos didakti
kos. Pats nepatraukliausias iš tri- 
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gi bebūtų moralės atžvilgiu, jun
gia ta jų bendroji klaida ir ta 
atkakli pastanga grimzti klaidon 
vis giliau ir vis fatališkiau. To
dėl jų laimėjimai yra tik iliuzo
riniai, o jų pralaimėjimai nesu
darko gailesčiu stebėtojo ar skai
tytojo nuotaikų. Vis dėlto ma
mona yra mamona, ir kas jai 
betarnautų — klaidžioja klaido
je. Gal būt, tokią išvadą pasida
rys ir skaitytojas, su įdomumu 
perskaitęs šį dinamiškąjį Volerto 
veikalą.

Savo pasiimtu romano fonu, 
kuriame Volertas atskleidžia įvy
kį, autorius įvedė į mūsų rašti
ją naujas gyvenimo dekoracijas, 
naują buitį. Fabriko vadovybės 
gyvenimo intensyvumas, konku
renciniai vargai, rūpestis paten
tais ir užsakymais —visa ta did
miestiškoji ir detalizuotoji buitis 
yra pirmiena mūsų knygų rin
koje. Tai viskas įtikina savo au
tentiškumu ir dalinai šiurpdo sa
vo atvožtomis detalėmis. Mums 
netenka perpasakoti veikalo tūri
nio, kuris supintas į novelines 
staigmenas, į užuomazgą ir at- 
mazgą, lygią ekspliozijai. Kaip ir 
savo pirmame romane “Upė 
teka vingiais” Volertas sugebėjo 
atvaizduoti savaip ir meilės eta
pus jo herojų pasauliuose. Čia 
daug tikros tragikos, užtušuotos 
ir viešai neišsakytos, prigesintos 
įtarimuose ir suslėptame apmau 
de, nuobodulyje ir cinizme. Dėl 
meilės, atrodo, niekad Volerto 
asmenys neprieis prie visažudan 
čios krizės. Jie toleruoja meilę, 
bet nekelia jos ant pjedestalo. Ta 
me, gal būt, yra Volerto veikė
jų tragiškoji žymė. Tai turėtų 
būti žymė seklių, anemiškų as
menybių. Tačiau “Sąmokslo” 
veikėjai daugumoje aistringi, ku
pini atkaklumo, grobuoniškumo,

Nekaltai Pradėtosios Švenčiausios Mergelės Marijos seserys

Praėjusių metų spalio mėne
sio 15 dieną prasidėjo penkias
dešimtieji vienuolijos gyvenimo 
metai. Nepaprastam auksiniam 
jubiliejui besiruošiant, manau, 
bus naudinga paieškoti šios lie
tuviškosios vienuolijos pradžios, 
pabrėžti jos gimtadienį (1918.X. 
15,) pažvelgt į vienuolijos moder 
nųjį veidą, jos veiklos sritis, išsi
vystymą ir jos tarnybą išeiviams

brutalumo. Suteikus jiems pos- Amerikoje.

Vasaros darbymetis: Immaculata stovykla mergaitėms, pradėta 1943 
i metais, šiemet švęs sidabrinį jubiliejų.

Vyšnių žiedai Nuotrauka R. Kisieliaus

KUN. DR. K. A. MATULAITIS
MIC

Šiam straipsniui panaudojau 
kun. R. Krasausko pateiktas ži
nias Lietuvių Enciklopedijoje 
(XX. 1960 m., p. 144-147), savo 
straipsnį “Lietuvių vienuolių į- 
našas mūsų išeivijai.” L. K. Moks 
Io akademijos “Suvažiavimo dar 
bai” V, 1964, 440 psl. , kun. dr. 
K. M. Rėklaičio, MIC, paskelb
tas žinias “Tautos Praeitis” I, 
1959, 70 psl. ir kitus tekste mi
nimus šaltinius.

Beieškant pradžios

Dievo tarnas arkivyskupas Jur 
gis Matulaitis, kuris yra Nekal
tai Pradėtosios Švenčiausios Mer 
gėlės Marijos Seserų kongregaci
jos įkūrėjas, pirmiau negu buvo 
pakviestas į Dvasinę kunigų a- 
kademiją Petrapilyje profesoriau 
ti, besigydydamas ilgesnį laiką 
Varšuvoje, iš arti susipažino su 
slaptųjų seserų vienuolijų veik
la, padėdamas joms dirbti mer
gaičių aukštesniojo mokslo įstai
gose. Šito pavyzdžio veikiamas, 
leidus šv. Pijui X, jis pats slap
ta atnaujino bemirštančią Mari

Seserų darbų apimtis plati — daug kur tenka padėti, daug kur pa
tarnauti.

jonų vienuoliją 1909 m. rugpjū
čio 29 d.

Slaptų seselių lenkaičių vie
nuolijų veikla subrandino jame 
ilgai nešiotą mintį, kad galima 
įkurti panašią vienuoliją ir lie
tuvaitėms. Seserų gyvenimą jis 
pažino Šveicarijoje. Bestudijuoda 
mas ir net sielovadoje bedirbda
mas Šveicarijos Friburge, keletą 
kartų vyko su dvasiniu patarna
vimu lietuvaitėms, įstojusioms į 
Šveicarijos seserų vienuolijas, 
Ingenbohlyje ir kitur, kai tos dar 
nemokėjo vietos kalba atlikti iš
pažinties, ar kai turėdavo šiaip 
kokių neaiškumų.

Sustiprėjo lietuvaičių vienuoli 
jos kūrimo mintis, kai jis arčiau 
susipažino su Ingenbohlyje esan 
čiu seserų vienuolynu. Ten mo
kėsi jam pažįstamų kunigų sese
rys: Kazimiera Kaupaitė, Judita 
Dvaranauskaitė ir Antanina Un 
guraitytė. Jos vėliau, po kelerių 
metų nuvyko Amerikon ir, atli- 
kusios noviciatą, įsteigė Šv. Kazi
miero seserų kongregaciją 1907 
m. ‘Mt. Carmel, Pennsilvanijoj.

Lietuvoje, kuri buvo pavergta 
rusų, visas vienuolinis gyveni
mas buvo sustabdytas, okupan
tams panaikinus dvasinę vienuo-
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IMANENTINE EVOLIUCIJOS TEORIJA IR 

SIELOS PROBLEMA

Priėmus visatos išsivysty
mo teoriją pagal Teilhard de 
Chardin sampratą, susiduria
me su vienu sunkumu, būtent: 
su žmogaus kilmės problema.

Kiekvienas mokslininkas kla 
sikas, tiek filosofas, tiek gam
tininkas, stengiasi įžvelgti bū
tyje vieningą pradą, kuriuo 
remiantis galime interpretuoti 
kosmoso struktūros kiekvieną 
komponentą. Pavyzdžiui, Pita
gorui visatos pagrindas yra 
skaičius: būtybė nuo būtybės 
skiriasi tik skaičiumi. Atseit, 
mūsų laiko kalba tariant: gam 
toje esančių elementų skirtu
mas — tėra jų atomų protonų 
neutronų skaičiaus skirtumas. 
Demokritas teisingai vaizdavo
si : visi daiktai susideda iš ato
mų. Platonui — visų būtybių 
pagrindas yra idėja. Daiktai 
tėra netobulas idėjų atspindys 
(realizavimas). Aristotelis da
vė mokslui hilemorfizmo teo
riją. Tai reiškia, kad visos bū
tybės turi bendrą medžiagą 
ir skirtingą formą. Skirtingas 
formos laipsnis .reiškiasi skir
tingomis būtybėmis. Šią Aris
totelio teoriją perėmė vidur
amžių teologai ir pritaikė 
krikščionybės mokslui. Ypač 
šv. Tomas Akvinietis sukūrė 
didžiulę aristotelišką krikščio
niškojo mokslo teologinę siste
mą, kuri galioja iki mūsų die
nų. Pagal ją žmogus taip pat 
susideda iš medžiagos ir for
mos. Jo medžiagą sudaro kū
nas, o formą — siela. Kūnas 
yra sudarytas iš medžiagos 
(žemės), o siela sutverta Die
vo paskiru aktu. Žmogus tol 
egzistuoja, kol jo siela esti kū
ne. Mirties momentu siela at
siskiria nuo kūno, ir pastara
sis tampa tik negyvos medžia
gos sandėriu.

Teilhard de Chardin suvokė, 
kad visatos prade yra dvejopa, 
bet kartu veikianti jėga: tan
gentinė ir radialinė. Pirmoji 
jungia visus tos pat plotmės 
daiktus (būtybes) vienumon: 
Tai yra kompleksinė, arba 
koncentrinė jėga, kurios pagal
ba universas išlaiko vienumą. 
Antroji — radialinė — jėga 
spiria būtybes tobulėti, kilti 
aukščiau (Phenomenon of 
Man, 64—65 p.). Šios jėgos 
pagalba visata vystosi, evoliu
cionuoja, tobulėja.

Kai Teilhard de Chardin 
kalba anie žmogų ir prieina iki 
to tarpsnio, kada žmogus igsu- 
na sąmonę, jis vadina šį mo
mentą šuoliu. Tai yra ne kas 
kita, kaip evoliucinėj eigoj iš 
bendrakamienio atsiskyrimas 
atžalos, kurią mes vadiname 
žmogumi.

Kadangi tiek tangentinė, 
tiek radialinė jėga yra Dievo 
tveriamoji jėga, tai savaime 
aišku, kad pagal T. de Chardin 
sampratą tiek visatos evoliu
cija, tiek žmogaus iš jo išau
gimas yra Dievo rankų dar
bas. Žmogus yra Dievo su
tvertas. tik ne vienu momentu: 
savo kūnu jis yra bendras su 
gyvūnija, o savo siela — at
skiras: veikiant radialinei Die
vo tveriamajai jėgai. Įgavus 
žmogui sąmonę, radialinė Die

vo energija veikia ir toliau, 
tačiau ne organiniu, bet jau 
malonės pavidalu. Sąmoningas 
žmogaus apsisprendimas ir 
Dievo malonės sąveika teikia 
žmogui galimybės tobulėti ir 
tobulėti, kol jis pasieks savo 
tikslo — Dievo.

Čia ir slypi silpnoji teilhar- 
dinės teorijos vieta. Prileidus, 
kad yra visatoje vieningas pra
das — tangentinė jėga, kuri 
visatą vienija ir radialinė jėga, 
kuri visatą tobulina, nėra rei
kalo Dievui iš pašalės tiek 
kartų dar įsikišti, kiek kartų 
individualiems žmonėms reikia 
sielą sutverti. Toks iš pašalės 
įsikišimas yra vieningumo evo
liucinėj eigoj pažeidimas. Jei
gu prileidome, kad yra kos
mose vieningas pradas, tai, 
juo vadovaujantis, turi būti 
išaiškinta visokia būties ap
raiška. Visokių būtybių kilmė 
turi būti išaiškinta, remiantis 
tuo pačiu pradu. Iš pašalės 
įsikišimas ir kai kurių būtybių 
lopymas (žmogaus sielos at
veju) reiškia priimtos teorijos 
ne visuotiną atitikimą. Moks
liniu požiūriu toks evoliucijos 
teorijos lopymas reiškia jos 
silpnumą. Siela yra arba evo
liucijos padaras, ir tada joks 
Dievo iš pašalės įsikišimas ne
reikalingas, arba siela yra pa
skiru Dievo aktu sutveriama 
kiekvieno žmogiško individo 
atveju, ir tada imanentinė evo
liucijos teorija netenka savo 
mokslinio pagrindo.

Taigi, Teilhard de Chardin 
visatos evoliucijos teorija žmo
gaus atveju sušlubuoja ir dėl 
to nustoja savo visuotinio ga
liojimo. Kai tuo tarpu kitų kla
sikų teorijos visatos sąrangos 
atžvilgiu yra visuotinai galio
jančios. Dėl to Teilhard de 
Chardin negalime įrikiuoti į 
mokslininkus klasikus, kurių 
būties aiškinimo teorijos išlie
ka galiojančios visus šimtme
čius.

Kitu požiūriu imant, prie
kaištas teilhardinei teorijai 
yra tas, kad jis būties sąran
gos interpretacijoje naudoja 
aristotelinės filosofijos mintis, 
tik jas išreikšdamas skirtin
gais terminais.

Jeigu pagal aristotelinę bū
ties sampratą visos būtybės 
sudarytos iš bendros medžia
gos ir skirtingų formų, tai ar
gi Teilhard de Chardin suvo
kia ne tą patį pradą, kai jis 
teigia, kad būtybes vienijanti 
jėga yra tangentinė, ir būty
bes išskirianti jėga yra radia
linė? Šiedu būties momentai 
tiek pas vieną, tiek pas antrą 
visai atitinka. Jie skiriasi tik 
pavadinimu, bet ne turiniu. 
Esmėje yra tas pats, ar būty
bių vienijančiu pagrindu lai
kysim jų “medžiagą” aristo- 
telinėj sampratoj, ar “tangen
tinę” jėgą teilhardinėj sampra
toj, o būtybes viena nuo kitos 
skirančia “forma” aristoteli- 
ne prasme, ar “radialine” jė
ga teilhardine prasme. Būty
bes viena nuo kitos skiria jų 
tobulumo laipsnis. Kuo žemes
nio laipsnio būtybė, tuo neto-

(Nukelta į 2 psl.)
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BALTŲ KALBOTYROS KONFERENCIJA!
Kaip jau buvo anksčiau Drau 

ge rašyta, Baltų kalbotyros kon
ferencija įvyko 1968 m. balandžio 
mėn. 5-6 dienomis Pennsilvanijos 
Valstybiniame universitete (Uni 
versity Park, Penn.). Tarp kita ko 
šį universitetą reikia skirti nuo 
University of Pennsylvania, kuris 
yra Philadelphijos mieste. Penn
silvanijos Valstybinis universite
tas (Pennsylvania Statė Universi 
ty) yra beveik pačiame Pennsil
vanijos valstijos centre, apie 180 
mylių į vakarus nuo Philadel
phijos.

Šią konferenciją suorganizavo 
ir jai vadovavo jau mums žino
mas prof. dr. William R. SchmaI 
stieg, kuris dabar šiame valstybi
niame universitete eina katedros 
vedėjo pareigas.

Konferencijon buvo kviečiami 
visi JAV ir net Kanados kalbinin 
kai, kurie savo darbe domisi bal
tų kalbotyros klausimais. Oficia
liai dalyvavo 31 asmuo, bet pa
skaitose faktinai dalyvavo dau
giau, nes kai kurie studentai ir 
vėliau atvykę nebuvo oficialiai re 
gistruoti.

Konferenciją universiteto rek
toriaus vardu atidarė dekanas 
Thomas Magner, kuris, kaip kal
bininkas, taip pat dalyvavo kon
ferencijos darbuose. Toliau čia 
bent trumpai išvardinsiu visus 
pranešimus, šį tą paminėdamas 
iš jų turinio.

Leonardas Dambriūnas skaitė 
pranešimą: “Dabartinė kalboty
ros padėtis Lietuvoje”. Jis trum
pai ir kondensuotai nupiešė kalbo 
tyros eigą, ypatingai paminėda
mas įvairius svarbesnius leidi
nius, kurie jau yra išleisti.

Po to sekė vieno jauno Penn
silvanijos Valstybinio un-to kal
botyros studento referatas: “Bal
sinės fonemos Elbingo žodynėlio 
prūsų kalboje”. Kadangi visi be iš 
imties prūsų kalbos paminklai y- 
ra parašyti vokiečių, kurie gerai 
nemokėjo prūsų kalbos, tai vokie 
čiai jiems negirdėtiems prūsų kai 
bos garsams reikšti vartojo ne 
visuomet aiškią rašybą, dažnai į- 
vairuojančią. Todėl yra nepapras 
tai sunku nustatyti foneminę tų 
garsų, ypatingai balsių, struktū
rą.

Jaunas Northwestem universi 
teto kalbininkas Gordon B. Ford, 
apie kurį Drauge jau keliomis pro 
gomis buvo rašyta, kalbėjo tema 
“Kai kurie senosios lietuvių kal
bos sintaksės aspektai”. Ypatin
gai įdomus buvo jo pranešimas, 
liečiąs esti ir yra vartojimą senuo 
siuose lietuvių raštuose. Jis taip 
pat priminė, kad daug darbo lau 
kia vad. Wolfenbuettelio Biblija, 
kuri yra labai dar mažai tyrinėta.

Toliau sekė prof. Eric Hamp 
(University of Chicago) paskai
ta: “Albanų UTHULL ‘actas’ ir 
baltų kalbų sutrumpintas (re- 
duced) balsių kaitos laipsnis”. Ši
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Orvis Keller rūmai.Šiame universiteto pastate vyko pati Baltų kallsity ros konferencija, 
įrengti specialiai mokslinėms konferencijoms.

j

Šiame numery:
• Kartos, asmenybės, spauda ir 

klasikai.
• Baltų kalbotyros konferencija.
• Kaip Vilniuje spausdino buržu

azinį romaną.
• Medardo Kavarsko eilėra iė ai.
• Pokalbis su “Panoramos” re

daktorium.
• Kazys Almenas pakeliui Į Afri

ką.
• Prof. Millerio žodis moderniam 

Žmogui.
• Cižauskaitės - Balčiūnienės reči

talis.
• Tragiškas Vydūno minėjimas.
• “Ateities” konkursas jaunimui.
• Kultūrinė kronika.
• Spygliai ir dygliai.

ANTANAS KLIMAS

paskaita buvo skaitoma dviem da 
limis, po maždaug pusę valan
dos. Joje buvo parodyta, kad tam 
tikri balsių kaitos pasikeitimai ga 
Įima rasti ne tik baltų, slavų, ger
manų, bet taip pat ir albanų kai 
boję. Tai buvo komplikuota, bet 
labai įdomi paskaita.

Sekančioje paskaitoje latvis pro 
fesorius B. Jegers, kurio tema bu
vo “Kai kurios baltų kalbų etimo
logijos”, labai sklandžiai pateikė 
įrodymus, kad daugelis indoeuro
piečių, ypač baltų kalbų, įrankių 
pavadinimų su formatu -t- (kaip 
kaltas, grąžtas ir pan.) yra iš 
tikrųjų senieji šių kalbų dalyviai, 
kai dalyviai dar nebuvo išsiskyrę 
į veikiamuosius ir neveikiamuo
sius.

Penktadienio vakare, vakarie
nės metu prof. A. Sennas skaitė 
labai kruopščiai parašytą paskai
tą apie lituanistikos studijas pra
eityje ir dabar. Ne tik apie kalbo
tyrą, bet taip pat apie literatūros 
ir tautosakos veikalus ir studijas. 
Paskaitą išspausdinus, ji bus la
bai geras enciklopedinio tipo šal
tinis pradinei bibliografijai tiems 
mokslininkams, kurie domėsis vie 
nu ar kitu lituanistinių studijų 
aspektu.

Šeštadienio rytą prof. C. Wat- 
kins (Harvard) kalbėjo apie “Bal 
tų kalbų veiksmažodinę inflekci- 
ją”, mėgindamas surišti baltų 
kalbų veiksmažodžio fleksiją su 
indoeuropiečių struktūra. Nevisiš 
kai tai jam pavyko, bet mėginti 
naujus aiškinimus kas nors turi.

Sekančią paskaitą “Lietuvių 
kalbos veikiamųjų dalyvių daugis 
kaitos vardininkas” skaitė Yale u- 
to prof. Warren Cowgill. Iki šiol 
buvo tuo klausimu įvairių aiški
nimų, bet nė vieno visuotinai pri 
imto. Čia rašančiam atrodo, kad 
prof. Warren aiškinimas patiki
miausias, būtent, kad šios galu- 

Šiose Pennsilvanijos Valstybinio universiteto patalpose buvo apsisto- 
visi Baltų kalbotyros konferencijos dalyviai.
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nės yra kilusios iš senojo 3-jo 
daugiskaitos asmens veiksmažo
džio galūnės, kuri šiaip baltų kai 
bose jokių pėdsakų nepaliko. Tai 
buvo tikrai, galima sakyti, šios 
konferencijos ‘atradimas’ ar bent 
naujas rimtas “kandidatas” į at
radimą, arba atidengimą.

Toliau latvis prof. Valdis Zeps 
(Wisconsino univ.) pasiūlė vie
nodesnes formas, ieškant latvių 
kalbos etimologinių bazių.

Jaunas Harvardo slavistas H. 
Andersen kalbėjo apie absoliutų 
naudininką baltų ir slavų kalbo 
se.

Šeštadienio popietinėje sesijoje 
buvo keturi pranešimai: “Prūsų 
kalbos garsai ir fonemos” — prof. 
J. Marchand (Comell univ.). Jis 
nurodė sunkumus, kuriuos reikia 
čia spręsti. Jis siūlė germanistams 
ir baltistams padirbėti drauge, 
nes tada būtų aiškiau matyti, ko 
kias rašymo sistemas ir kokiems 
garsams reikšti vartoję vokiečiai, 
užrašinėdami prūsų kalbos teks
tus.

Prof. A. Salys (University of| 
Pennsilvania) kalbėjo tema: “Kai' 
kurios pastabos apie lietuvių kal
bos tarmių išsivystymą”. Čia bu
vo nurodyta, kaip galima tam tik 
rus lietuvių kalbos tarmių pasi
keitimus susekti esamų dokumen 
tų pagalba. Prof. Salys taip pat1 
nurodė tam tikras problemas, su
sijusias su pačia lietuvių kalbos 
tarmių klasifikacija. Ši paskaita 
buvo daug ilgesnė, negu laikas lei 
do, jos reikšmė, ją išspausdinus, 
bus labai didelė.

A. Klimas kalbėjo tema: “Mėgi 
nimai nustatyti lietuvių kalbos 
fonemas”. Tai buvo santrauka vi 
sų ligšiolinių svarbesnių mėgini
mų. Gale pranešimo buvo pasiū
lytas fonemų “sąrašas” ir jų pats 
rašymas.

Paskutinis buvo latvis kalbinin 
kas J. Lelis (Hovvard univ.). Jis 
kalbėjo apie “Naujųjų latgalių 
tarmių linksniuotes”, parodyda-

Mar lė Žymantienė-Biržiškaitė Skausmingoji Madona (lino raižinys)

mas jų istorinį išsivystymą ir da
bartinį stovį.

Paskaitoms buvo skirta po 20 
minučių, po to diskusijoms — 
taip pat apie 20-25 minutės. Kai 
kurie kalbėtojai ištęsė savo pra
nešimus ilgėliau, tai sutrumpėjo 
jų diskusijų laikas. Diskusijos po 
kiekvieno pranešimo buvo gyvos, 
draugiškos, kolegiškos. Viena ki
ta klaidelė buvo atitaisyta, daug 
įdomių problemų bei klausimų 
buvo iškelta.

Negana to, faktinai diskusijos 
įvairiais baltų kalbotyros bei 
šiaip kalbotyros klausimais vyko 
visą laiką: pertraukų, priešpiečių 
metu, net atskiruose konferentų 
kambariuose, kadangi beveik visi 
buvo apsistoję gražioje Pennsylva 
nijos valst. universiteto svetainė
je — viešbutyje “Nittany Lion 
Inn.”

Diskusijose dalyvavo ir keli ki
ti kalbininkai, kurie neskaitė pra
nešimų, bet atvažiavo pasiklausy 
ti ir pasidalinti mintimis.

Ypatingai svarbu, kad visi šie 
pranešimai pilnumoj buvo išspaus 
dinti specialiame žurnalo “Ge- 
neral Linguistiės” numeryje. Sis 
žurnalas anksčiau buvo leidžia
mas Kentucky univ., bet dabar jo 
redakcija kaip tik yra Pennsilva
nijos valst. universitete. Tokiu 

būdu visos šios konferencijos pa
skaitos ir pranešimai pasieks visą 
pasaulį.

Kiek mums yra žinoma, tokia 
konferencija JAV buvo pirmoji. 
Ji subūrė gražų būrį mokslinin
kų pasidalinti darbais ir mintimis 
baltistikos srityje. Labai džiugi
nantis reiškinys, kad joje dalyva
vo ir du lietuviai studentai, stu
dijuoją kalbotyrą. Tai Janina Re- 
klaitienė, kuri dabar Stanfordo u- 
niversitete (Californijoje) studi
juoja bendrąją kalbotyrą. Ji Loyo 
la universitete baigė klasikines 
kalbas, magistro laipsnį (taip 
pat klasikinėse kalbose) įsigijo 
Californijos universitete Berke- 
ley. Antrasis — Česlovas Melsba- 
kas, Pennsilvanijos universitete 
(Philadelphijoje) baigiąs kalbo
tyros studijas. Jis jau rašo diserta
ciją apie indoeuropiečių skiemens 
fonologinę bazę. Joje jis naudosis 
slavų, baltų, gotų, armėnų ir lo
tynų kalbų duomenimis. C. Mels 
bakas yra John Carrol universi
tete (Cleveland, Ohio) baigęs 
anglistikos studijas, jau penkeri 
metai studijuoja bendrąją kalbo
tyrą University of Pennsylvania, 
kur taip pat yra instruktorius an- 
glisktikos departamente. Vieną 
vasarą jis praleido Indianos uni
versitete, lankydamas vasaros kai 
botyros institutą. Abu studentai 
puikiai kalba lietuviškai, domisi 
lituanistika ir baltistika. Linkėti
na jiems studijas sėkmingai baigti 
ir tolimesniame darbe mėginti gi 
lintis ir į lietuvių kalbos studijas, 
nes priaugančių kalbininkų šioje 
Atlanto pusėje mes gi labai ma
žai turime.

Nežiūrint kai kieno balsų, lyg 
ir menkinančių šios konferenci
jos pasiektus rezultatus, (Dirva, 
Nr. 45, 1968.IV. 19) balsų, kurie 
nėra specialisto nuomonė, šią 
konferenciją reikia laikyti labai 
sėkminga ir pavykusia. Reikia ti
kėtis, kad pramečiui ar dažniau 
tokios konferencijos bus ruošia
mos ir ateityje. Būtina tik, kad at 
sirastų toks energingas jaunas 
mokslininkas kaip prof. dr. Wil- 
liam R. Schmalstieg, kuris vienas 
šią konferenciją ir suplanavo^ ir į

KARTOS, ASMENYBĖS, 
SPAUDA IR KLASIKAI

Lyg veikiama savotiškos 
biologinės taisyklės, kiekviena 
karta apleidžia senas meno 
formas kaip skęstantį laivą. 
Naujos kartos ateina drauge 
su naujom asmenybėm, kurios 
ir vykdo naujus poslinkius me
ne; ir dažnai tam užtenka tik 
kelių asmenų. Menas keičia ir 
atnaujina savo veidą tik dėka 
tų išskirtinių asmenybių, pa
jėgusių sukurti visai naują, 
įdomesnį technišką žodyną. 
Kai tokių asmenybių grupė 
pasirodo ir vėliau dingsta kaip 
meteorai, sekančios kartos, at-. 
rodo, tik iš jų kūrybos ir te
gyvena. Taip atsitiko ir su mū
sų klasikais Žemaite, Mairo
niu, Krėve, Putinu, taip atsi
tiks ir su kai kuriais išeivijos 
rašytojais. Jie apšviečia savi
mi vienos ar kelių kartų perio
dą, kol kiti nauji nepasirodo 
ir neužkuria naujų kūrybinių 
prošvaisčių.

Kodėl naujoms kartoms me
nas atrodo vis keistinas ir ko
dėl, pavyzdžiui, Krėvės “Šarū
nas” ar Putino “Altorių šešė
ly” turi daugiau svarbos kaip 
gudrus feljetonas? Tai yra 
dėl to, kad tik menas su eks
presija, su radikaliom idėjom, 
naują statąs menas yra dau
giau pakeitęs žmonių mintiji
mą, negu kai kurios sočiai, ar 
politinės revoliucijos. Didelis 
menininkas kūrėjas yra rete
nybė, dėl to ir galimybė vadin
ti tą ar kitą talentingu ir vertu 
to epiteto menininku buvo ir 
yra akcentavimas žmogiško
sios būties aukštesnės pako
pos.

Nors pinigas dažnai mums 
čia atrodo gan svarbiu daly
ku, bet jų sukrovimas vis ma
žiau ir mažiau darosi vertas 
pasididžiavimo. Dėl to menas 
savo originalume šiandien bliz
ga labiau už auksą. Nebūtinai 
jau visiems, tačiau bent taip 
atrodo mūsų daugumai, pavar
gusiai ekonominiame ir politi
niame nepastovume. Gal todėl 
ir nemažai išeivių šiandien yra 
palinkę į menus: vienas tapo, 
kitas dainuoja, trečias rašo, 
kai kas šoka ar groja instru
mentu. Jeigu ir ne visuomet 
jiems šitai pavyksta, tai bent 
dalyvavimu menuose jie paro
do savo dvasinę laisvę ir pa
kelia save bent keliais laipte
liais virš pilkos masės.

Bet esama ir pavojaus, ka
da mūsų ypač žodinis menas 
tampa tik daiktiniu patogumu, 
kitų menų tarnu. Nežiūrint 
tikros ar tik tariamos mūsų 
spaudos laisvės, atsiranda tos 
laisvės vis didesnis išnaudoji
mas, jos žodžio meno užgoži- 
mas jai svetimu racionaliniu 
(mokslas), vizualiniu (tapy
ba), garsiniu (muzika) ir ki
tokiu aprašu. Atsiminkime, 
kad žodinis menas neina į kon
certus, parodas, baletus ir ki
tas, ne jam skirtas vietas ir 
ten nesirungia su spalvos, ju

išgavo jai finansinę paramą, ir 
jai labai sėkmingai vadovavo. Ti
kėkimės, kad jam taip pat sėk
mingai pavyks visus šios konfe

desio ar muzikos formom. Mū
sų žodinis menas šioms sritims 
dar net pasitarnauja, paminė
damas jas spaudoje, bet pa
miršdamas, kad bet koks me
nas yra senas menas, jis turi 
savo papročius, formas, vietas 
ir senus būdus save išreikšti, 
žodžio menas neturėtų per
daug nuo savo sferos atitolti. 
Jis atitolsta, kai tie aprašymai 
gimsta daugiau iš proto negu 
iš širdies gelmių, kai vengia
ma naujų konceptų, formų ori
ginalumo, iš įkvėpimo kilusios 
taikios vidinės gilumos, apla
mai, kai vengiama meno.

Gal todėl ir mūsų literatū
ra, ypač spauda, lyginant jas 
su kitom meno formom ir 
mokslo darbais, atrodo dar 
gana konservatyvios, o spauda 
kartais virsta tik paprasta vi
sų tarnaite. Turime nemažai 
kritikų, kurie nesiliauja teigę, 
kad išeivijos raštija yra gana 
silpnoj situacijoj. O kaip su 
visuomene? Ar ji yra susitai
kiusi su dabartine padėtimi? Į 
tai sunku atsakyti. Bet vi
siems apie šitai reikėtų pagal
voti kaip tik šį gegužės mėne
sį, kuris Lietuvių Bendruome
nės paskelbtas spaudos mėne
siu.

Be abejonės, kartais naujas 
menas paveikia nusistovėjusią, 
racionalią vagą ir išlygina san
tykį tarp meno ir nemeno. Bet 
ar menas vien savo jėgomis 
gali sukritikuoti nemokšos 
akyse nemeną, kai pastarasis 
braunasi mūsų tarpan, deng
damasis net žmonėmis iš mūsų 
visuomeninių ir dar likusių 
valstybinių institucijų ? Kar
tais net mūsų poezija tampa 
ta mūsų gyvenimo kritike. Bet 
ar apsimoka rašyti pažangią 
kritišką literatūrą keliems in
telektualams, kai dauguma 
nieko neskaito?

Tačiau visa kas čia pasaky
ta apie meną, pačiam menui 
neturi ypatingos svarbos, nes 
menas yra didesnis už gyveni
mą. Menas glūdi tik menininko 
išraiškos talente .kuris ir for
muoja meną. Ir tik gili asme
nybė veikia meno kūrinį ir yra 
jame perdėm jaučiama. Atro
do, kad kūrybinių asmenybių 
dar turime, nors išeivijoje ir 
jų gal kada pradėsime pritrūk
ti. Jeigu jų daugiau neatsiras, 
tada vienintele kūrybine oaze 
teliks mūsų praeities ir šių 
dienų asmenybės. Ir jų kūry
bos žodiniais, muzikiniais ir 
paletiniais komplektais jau da
bar reikėtų susirūpinti. Rūpin
tis privalėtų kiekvienas lietu
vis, bet ypač Lietuvių fondas 
ir kiti piniginiai šaltiniai, kad 
surinktos aukso dulkės nebūtų 
pabirai nusijotos visiems vė
jams, o sulydytos į tokį nau- 
gės gabalą, kuris žodžio, gar
so ir spalvos forma pasiliktų 
kapitaliniu paminklu nebergž- 
džio mūsų čia buvimo.

P. Mln.

rencijos pranešimus ir kai ku
rias diskusijų dalis pasauliui pa
teikti išspausdinto veikalo for
ma.
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PASIVAIKŠČIOJIMAS
PEILIO AŠMENIMIS

Kritiškas žvilgsnis į Jurgio Jankaus naująją dramą

ANATOLIJUS KAIRYS

NE VIEN TIK ANT PAVIENIŲ PEČIŲ

Jurgis Jankus, PEILIO ASME
NIMIS. Išleido Darbininkas 1967 
metais. Spaudė tėvų pranciškonų 
spaustuvė Brukline. Knyga 261 
psl., romano formato, kaina $4.00, 
gaunama ir “Drauge”.

•
Veikalą perskaitęs, aš prisimi

niau garsaus prancūzų dramatur 
go Jean Giraudoux tragediją “Ju
ditą”. Joje vaizduojamos vieno 
izraelitų miesto kovos su asirais 
antikiniais laikais. Asirų vadas 
Holofemes apsupa miestą ir pa
ima jo vandentieki, tokiu būdu 
versdamas žydus pasiduoti arba 
mirti troškuliu. Mieste kyla pa
nika. Rabinai išrenka nekaltą 
mergaitę Juditą ir siunčia ją pas 
Holofemes kaip prostitutę, kad 
ši, parinkusi tinkamą momentą, 
ji nužudytų.

Kai Judita įeina i Holofemes 
palapinę, jis nesielgia su ja kaip 
su prostitute, bet užmezga dia
logą. Tarp jų išsivysto kalba, 
dvasinis ryšys ir, svarbiausia, 
filosofinis pateisinimas kiekvie
nam savo veiksmų. Idealų prie
šingybė juos suartina. Judita 
taip karštai įsimyli savo priešą, 
kad nueina i jo guolį ne kaip 
prostitutė, bet kaip mylimoji, su 
kūnu ir siela. Iki pat ryto ji 
džiaugiasi šia trumpa meile visa 
savo moteriškąja esybe. Ir išlipu 
si iš lovos, pagal visus žydiškus 
papročius, ji apkloja miegantį 
Holofemes, kaip tai daro ištiki
ma žmona. Tačiau, po ilgos vi
dinės įtampos, svyravimų ir ko
vos tarp asmeninės laimės ir ki
tų gerovės ji vis dėlto įvykdo jai 
pavestą darbą.

Judita nužudo Holofemes ne 
kaip priešą, bet kaip draugą, 
kaip mylimąjį, savo laimę paau
kodama kitų laimei. Ji kankina
si ir sunkiai visa tai pergyvena. 
Jos pasielgimas nuvertina ją jos 
pačios dvasioje, nes, nužudyda- 
ma Holofernes’ą, ji jaučia savy
je meilės išdavimą, šia prasme 
ji lieka tik prostitutė. Tačiau ra
binų ir miesto gyventojų akyse 
ji yra didvyrė, nes gerai atliko 
jai pavestą uždavinį. Miestas iš
gelbėtas. Rabinai ruošiasi skelb
ti Juditą šventąja.

Prie šių minčių mes dar grį
šime, progresuodami pasiimto 
uždavinio sprendime.

Jurgis Jankus yra pažįstamas 
mūsų skaitančiai visuomenei 
daugiau kaip beletristas, romanų 
ir novelių meistras, puikus psi
chologas. PEILIO AŠMENIMIS 
yra jo pirmoji drama, pasirodžiu 
si spausdintos knygos pavidalu. 
Kadangi autorius yra žinomo

Šiame numery;
• Ne \ien tik ant padienių |>eėių
• Kritiškas žvilgsnis į Jurgio 

Jankaus naują dramą.
• K. Almenas apie Klaipėdos 

krašto “landsmanus".
• Į sceną kopia jaunieji.
• Maria Elvira Laca:i eilėraščiai
• Nauja Mykolo Vaitkaus ats mi 

nimą knyga.
• B. Ciplijauskaitčs įspūdžiai iš 

Portugalijos.
• Nauji leidiniai.
• Kultūrinė kronika.
• Motery gyvenimas. 

vardo rašytojas, tai šią dramą 
tenka gvildenti ne kokiu nors 
pradedantiems taikomu žvilgs
niu. Kritiškas žvilgsnis ir kruop
štesnė analizė kaip tik ir rodo 
mūsų pagarbą J. Jankaus kūry
bai.

PEILIO AŠMENIMIS, su apie 
18 veikėjų, be abejo, priklauso 
herojinei partizanų literatūrai. 
Ir šiai dramai, kaip ir daugeliui 
panašios rūšies veikalų, yra bū
dingas bruožas — kova tarp “ge
rų ir blogųjų”, neleidžiant nu
krypti nė vienam nuo autoriaus 
nustatytos linijos.

Kad būtų skaudžiau, atsistoki
me ant “peilio ašmenų” ir pa
sekime žingsnius tų, kuriems 
amžinai skirta tokiais keliais 
vaikščioti.

Vienoje apylinkėje veikian
čiam partizanų būriui vadovau
ja jų vadas Daugvydas. Juos gau 
do stribai, vedami ruso Karpen- 
ko ir lietuvių partorgo Antano. 
Daugvydo žmona Laima sugau
nama, uždaroma į kalėjimą, kur 
ji ilgai sėdi. Staiga ji paleidžia
ma. Atgavusi laisvę, ji “susidrau
gauja” su Karpenko ir Antanu, 
pelno jų pasitikėjimą, o Antanas 
.net į ją įsimyli (nors yra nema
žai užuominų, kad ir Karpenko 
ją myli).

Karpenko sugalvoja planą 
partizanų judėjimui užgniaužti 
ir jam realizuoti nutaria panau
doti Laimą. Jis siunčia ją pas 
Daugvydą, kad ši prikalbintų sa 
vo vyrą ir jo būrį, viso apie 
30 vyrų, nurodytoj vietoj ir pas
kirtu laiku susirinkti ir pasiduo
ti gyviems. Bausmė būsianti vi
siems dovanota. Daugvydas ir 
Laima galėsią laisvai gyventi ir 
dirbti, o apylinkė bus išvalyta 
nuo banditų siautėjimo. Laima 
sutinka padėti.

Partorgas Antanas daro viską, 
kad šis Karpenkos planas nuei
tų priešinga kryptimi, būtent, 
kad nė vienas partizanas, taigi 
ir Daugvydas, nepatektų gyvas. 
Todėl jis veikia taip, kad namas, 
kuriame numatytas susitikimas, 
būtų laiku padegtas, ir visi jame 
esą partizanai žūtų nuo ugnies 
ir stribų kulkų. Tada Laima te
kėtų už jo be svyravimų.

Atvykusi pas Daugvydą, Lai
ma randa vyrą pasikeitusį. Jis 
yra pavargęs kovoj, kurios galo 
nematyti, ir ieško būdų iš jos 
pasitraukti. Jis nori keist taktiką: 
iš atviros kovos pereiti į pogrin
dį, tai yra, apsigyventi naujoj 
vietoj pakeista pavarde. Prisitai
kyti, tapti lojaliu piliečiu, žino
ma, viešai. Slaptai gi kovoti už 
tuos pačius laisvės idealus, kas
dien jausti pavojų, vaikščioti 
“peilio ašmenimis”.

Tokį žingsnį jam nelengva 
žengti. Jis svyruoja, graužiasi, bi
jo gyvųjų ir mirusiųjų draugų 
pasmerkimo. “Daryti ar nedary
ti” mintis autoriaus iškelta iki 
liguistumo. Savo žuvusius kovos 
draugus jis mato dieną ir naktį, 
kalbasi su jais, tariasi, prašo jų 
užtarimo... Likiminėje valando
je jį aplanko žuvę partizanai 
Ąžuolas, Beržas, Žaibas ir Patam
sis.

Daugvydas: Bet paskutinėmis 
dienomis galvojimas pasikeitė. 
Matau jus gyvus, visus, visada;

(Nukelta į 2 psl.)

M. KATILIŪTĖ (1912—1937) MOTINA (medžio raižinys)
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MOTERIŠKOJI “DAILĖS“ GRUPĖS PARODA
Praėjusį šeštadienį Čiurlionio ( 

galerijoje, Chicagoj, atidarytoji j 
“Dailės” grupės paroda šiemet y- 
ra gana įdomi tuo, kad iš 12-kos 
joje dalyvaujančių dailininkų vi
sa dešimtis yra moterys. Ir tai, 
pasakytume, yra gana būdingas 
pastarųjų metų reiškinys. Neži
nau, kaip kitur, bet čia Chicago
je, linksmiau kalbant, jau beveik 
reta rasti lietuviškoje bendruome 
nėję moterį, kuri netapytų. Kaip 
tokį reiškinį vertinti?

Aplamai, kiekvienas platesnis 
domėjimasis menu, ar jis būtų gi
liau šaknis įleidęs vyrijoje ar 
moterijoje, yra sveikintinas. Net 
ir tada, kai toks domėjimasis virs
ta kone mados dalyku, jis nėrablo 
gas reiškinys. Nejučiomis tada ir 
pasyviausia mūsų bendruomenės 
dalis ima tuo ar kitu menu, ta ar 
kita kultūrine sfera domėtis, lyg 
ir nenorėdama atsilikti. Moterys 
čia, prisimenant jų saloninę ir 
tam tikrų nuotaikų formavi
mo rolę, kultūrinėje raidoje 
yra atlikusios kartais gana 
reikšmingą vaidmenį. Tad ir mū
sų veiklių moterų kone masinio 
susidomėjimo menu lengvapė
diškai nereikėtų smerkti, atvirkš- 

, čiai — net užgini.

Tačiau tam tikro pavojaus ir 
čia esama. Pavojus tame, kad toks 
mašininis moterų “sumenėji- 
mas”, viena nuo kitos užsikre- 
čiant tapymo mada, gana leng
vai gali virsti ne kūrybiniu, o 
tik paprasto snobizmo reiškiniu. 
O tai gali atsitikti, kada kiekvie
na kiek papaišiusi, paraižiusi ar 
kurią kitą techniką pavartojusi, 
jau ima save laikyti šimtaprocen 

j tinę, talentinga ir beveik niekie- 
i no nepralenkta dailininke, bega- 
Į liniai dideliu talentu.

Čia pat norime pabrėžti, kad vi 
i sa tai, kas kritiškai tik ką buvo 
I užsiminta, jokiu būdu netaikyti- 
' na kokiu nors apvaliu procentu 
I šioje parodoje regimai moterijai. 
Problema “už” ir “prieš” užsi- 

i minta tik kaip labai būdinga šiai 
[ dienai su visais užgirtinais ir pa- 
| vojingais keliais.

Šiemetinėje “Dailės” grupės pa 
I rodoje randame šias mūsų mote- 
j ris dailininkes: Marija Ambrozai- 
tienę, Dalią Ancevičienę, Nijolę 

I Banienę, Oną Baužienę, Kristi- 
1 ną Bulotaitę, Lydiją Koklytę, Da 
|lią Rėklytgj Eldą Rundzaitienę,

K. PRIEŠPYLIS Zitą Sodeikienę ir Magdaleną 
Stankūnienę. Iš vyrijos tik du: 
Viktoras Petrikonis ir Algirdas 
Trinkūnas.

Nesiplečiant į detalesnius kiek 
vieno, parodos dalyvio aptarimus, 
tenka pasakyti, kad aplamai šių 
metų “Dailės” grupės paroda, tur 
būt, ne vien dalyvių skaičiumi, 
bet ir išstatytų darbų skaičiumi 
yra mažesnė už eilės praėjusių 
metų. Ar ir kokybe ji yra menkes 
nė, būtų labai sunku nuspręsti, 
nes šalia gana prastų ir labai 
jau mėgėjiškų darbų yra vis dėl
to ir išskirtinai puikių ir kūrybin 
gai atliktų.

Nemažai šių dailininkų me
tinėse grupės parodose jau daly
vauja eilę metų, tad įdomu pa
sekti ir jų krypčių keitimąsi ir ne 
visada matyti vien pažangą, bet 
ir atžangą. Kartais toks perėjimas 
iš vienos technikos į kitą vienam 
yra gana laimingas ir brandus, o 
kitam, žiūrėk, tik paklydimas.

Iš visos parodos bene tikriau
siai savo kelią yra susiradusi ir 
užtikrintai juo žengianti yra Zi
ta Sodeikienė. Jos akrilika ir ra
šalu atlikti darbai liudija ne tik 
dailininkės lakią fantaziją, bet ir 

(Nukelta i 6 psl.)

Prieš daugiau kaip trisde
šimt metų, dar nepriklausomo
je Lietuvoje, propaguojant pe
riodinės spaudos skaitymą, bu
vo mestas šūkis: “Laukinis 
žmogus laikraščių neskaito!” 
Šiandien toks šūkis būtų jau 
pasenęs. Ir gal ne(dėl to, kad 
mes jau visu šimtu procentų 
skaitytume, bet daugiau dėl 
to, kad žemėj per tą trečdalį 
šimtmečio jau ir tų laukinių 
nebeliko. Net ir Afrikos gel
mėje, net Indonezijos salų 
džiunglėse laukinių, kurie ne
žinotų, kas yra laikraštis, jau 
būtų nelengva rasti, kada pri
mityviausios tautos pakilo lais 
vam valstybiniam gyvenimui 
ir kada jau ir ten laikraštis 
tapo kasdienine būtinybe. Var
gu tad ar galėtume čia girtis, 
kaip neretais atvejais įpratę, 
savo lietuviškuoju kultūringu
mu, jeigu apsieitume be laik
raščio, pirmoj eilėj be lietuviš
ko laikraščio. Ir būtų be galo 
liūdna ir skaudu, jeigu aname 
minėtame šūkyje tą “laukinį” 
turėtume šiandien pakeisti 
“lietuviu”.

JAV Lietuvių Bendruome
nės Centro valdyba gegužės 
mėnesį skelbia lietuviškos 
spaudos mėnesiu, ragindama 
bendruomenės narius skirti 
daugiau dėmesio savajai perio
dinei spaudai, knygai ir lietu
viškai rašančių plunksnų ug
dymui jaunojoje kartoje. Tai 
vis labai reikšmingi akcentai, 
verti kiekvieno dvasinių ir ma
terialinių pastangų. Tačiau 
spaudos mėnesio proga, ma
nau, nereikėtų to mūsų rašto 
ir mūsų grožinės bei moksli- t 
nės lituanistinės literatūros 
gyvybės išlaikymo užkrauti 
vien tik ant pavienio bendruo
menės nario pečių.

Jeigu save jau laikome kul
tūringa, ne primityvia bend
ruomene, tai amžinai turėtu
me įsikalti mintin, kad šian
dien spaudos srityje negalime 
pasitenkinti vien tik informa
ciniu laikraščiu, jeigu nenori
me atsilikti nuo šuoliais rie
dančios pasaulio kultūrinės 
raidos. O nuo jos neatsilikti, 
vien tik laikraščio neužtenka. 
Reikia, kad laisvojo pasaulio 
lietuvių bendruomenėje būtų 
pakankamos sąlygos išsilaikyti 
ir pirmaeilės kokybės groži
nės literatūros knygai, ir žur
nalui, ir lituanistinio mokslo 
veikalui, ir dailininkų mono
grafijoms, ir muzikos veika
lams, visa tai išleidžiant ne- 
atkištiniais leidiniais. O no
rint apsisaugoti nuo gresian
čio kultūrinio nuosmukio, nuo 
mūsų čionykščio kultūrinio 
bergždumo ir dvasinio išblėsi
mo, šitokie leidiniai mums, vi
sai tautai ir visai kūrybingajai 
jos ateičiai yra gyvybiniai rei
kalingi. Kiekviena kultūringa, 
valstybiniu ar bendruomeniniu 
gyvenimu begyvenanti tauta 
tų, ne vien tik laikraštinių, lei
dinių egzistencija, jų sukūri
mu, paruošimu ir išleidimu rū
pinasi, kaip aukštesne ir būti
na kultūrine pakopa.

Tačiau pastanga tuo atveju 
ir nepaliekama vien tiktai pa
vienio tautos ar bendruome
nės nario jėgoms. Nes šiaip ei

linis pilietis nėra linkęs sava 
iniciatyva per daug rūpintis 
aukštesnių kultūrinių pakopų 
prasiveržimais bei didesne jų 
parama. Daugiau tie aukštesni 
kultūriniai klodai ir kiekvieną 
pavienį skatina ir tempia aukš
tyn. Todėl net ir labai kultū
ringose tautose bei valstybėse 
(lygiai kaip ir pačioje Ameri
koje) daugeliu tokių leidinių 
rūpinasi įvairūs bendruomeni
niai fondai, pajėgūs mecena
tai, įvairios institucijos. Taigi 
net valstybiniu gyvenimu be
sidžiaugiančiose tautose, saky
sim, kokių nors literatūrinių 
nagrinėjimų bei specialių is
torinių veikalų išleidimas ne
paliekamas vien atskiro pilie
čio pečiams bei šiaip gausiems 
ar ne taip gausiems skaityto
jams, bet jų išleidimu rūpina
si įvairios kultūrinės organiza
cijos, specialūs piniginiai fon
dai, universitetai, nežiūrint, ar 
tokių knygų išleidimas neš 
nuostolį ar pelną, o turint prieš 
akis svarbiausia tai, kad šie 
leidiniai gyvajai tautos kultū
rinei raidai yra būtini.

Tiesiog būtų tragiška, kad 
mes čia panašių leidinių būti
numu imtume abejoti. O kad 
būtų akivaizdu, jog neabejo
jame, reikia, kad jų paruoši
mą, sąlygų sudarymą jiems 
gimti ir išvysti pasaulio švie
są remtų visos mūsų čia tu
rimos bendruomeninės institu
cijos. Ypač Lietuvių Fondas 
čia turėtų vaidinti pirmaeilę 
rolę, skirdamas ne vien sim
bolines sumas šimtams reika
lų, bet nepagailėtų apčiuopia
mų sumų paremti ir atskirų 
leidyklų šios rūšies užmojams. 
Nes, kaip atrodo, dar egzistuo
jančios leidyklos ateityje tik
rai negalės angažuotis ano
kiems didesnio masto leidi
niams, rizikuojant kišeniuje 
neturimais ir nesitikimais su
sigrąžinti tūkstančiais, nežiū- 
’rint ir to, kad vieno ar kito 
tokio leidinio mums būtinai 
reikėtų.

Konkrečiai čia tik vienas pa
vyzdys. O panašių galima bū
tų suminėti ir daugiau. Šiais 
jubiliejiniais metais, sakysim, 
“Į Laisvę fondas lietuviškai 
kultūrai ugdyti” išleidžia mo
numentalų, kolektyvinį veika
lą “Lietuvių literatūra svetur 
1945 —1967”. Tai pirmą kartą 
tokios apimties net septynių 
autorių studijinis veikalas, 
nagrinėjęs ketvirtadalio šimt
mečio laisvojo pasaulio lietu
vių grožinės literatūros pasie
kimus. Suprantama, nereikia 
ir norėti, kad tokio pobūdžio 
veikalas būtų masiniai perka
mas. Bet ir visą jo tiražą iš
pirkus, lėidimo išlaidos nebūtų 
padengtos, kai pati knyga bus 
700 psl., kai jos techniškasis 
apipavidalinimas negali būti 
prastos kokybės. O pagaliau 
negalima norėti taipgi, kad ši
tokios knygos studijų autoriai 
aukotų mėnesius ir metus sa
vo įtempto darbo vien tik už 
platoniškąjį ačiū.

Va, čia ir kyla reikalas to
kių veikalų išleidimą paremti 
mūsų fondų ištekliais, lengvi
nant leidėjų naštą ir nuosto- 

(Nukelta į 2 psl.)
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VIEN TIK PLOJIMAI TRUKO VALANDA LAIKO
Pašnekesys su Aldona Eretaitė, Trečiosios tautinių šokių šventės pranešėja

Aldona Eretaitė, sutikusi būti 
Trečiosios tautinių šokių šventės 
pranešėja, yra Šveicarijos ir Vo
kietijos teatruose pagarsėjusi dra
mos aktorė, profesoriaus Juozo E- 
reto duktė. Prof. J. Eretas, kilme 
šveicaras, nuo pat Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo buvo 
aktyviai įsijungęs į mūsų krašto 
atstatymo darbą. Jaunimo tarpe 
jis buvo viena iš populiariausių 
asmenybių: savanoris kūrėjas, dir 
bęs įvairiose diplomatinėse pa
reigose, sukūręs eilę organizacijų 
ar institucijų ir joms vadovavęs. 
Teatro sritis jam irgi nesvetima: 
juk ir daktaro laipsnį įsigijo už 
disertaciją apie Freiburgo Jėzui
tų teatrą. 1941 metais jis su šei
ma iš Lietuvos pasitraukė į Švei
cariją, kur Aldona ir pradėjo sa
vo teatro karjerą, apie kurią suti
ko keliais žodžiais pasidalinti su 
“Draugo” skaitytojais.

— Ar esate ką nors girdėjusi 
apie čikagiškes lietuvių tautinių 
šokių šventes?

— Kada prieš porą metų A- 
merikoje viešėjo mano tėvelis, 
grįžęs jis papasakojo, kad ten 
Chicagoje kasmet statomos lie
tuviškos operos, organizuojamos 
šokių ir dainų šventės. Buvau 
nustebinta ir maloniai sujaudin
ta lietuvių entuziazmu ir veiklu
mu. Žinau, kiek darbo reikia vie
nam veikalui pastatyti, ir įsivaiz
duoju, kiek laiko ir pastangų su
ėda tokių švenčių organizavi
mas.

Už pakvietimą talkininkauti 
esu dėkinga. Džiaugiuosi, kad ga 
lesiu pamatyti tiek daug lietu
vių ir su jais susipažinti. Šventei 
kiek galėdama ruošiuosi. Be ki
ta ko, mokausi amerikietiškos 
konversacijos. Šitoje srityje mane 
Chicagai “treniruoja” viena ame 
rikietė studentė iš Utah. Iš lietu
vių gimnazijos Huetenfelde gau
siu knygų apie lietuviškus šokiuh 
ir jas gerai pastudijuosiu.

— Ar teko dalyvauti lietuviš
koje veikloje?

—Savo deklamacijomis daž
nai prisidėdavau, rengiant lietu
viškus minėjimus Šveicarijoje ir 
Vokietijoje. Tokiu būdu susidarė 
ir nemažas lietuviškos poezijos 
repertuaras, kurį pati kadaise pa
vadinau “Nuo Donelaičio iki Bra 
zdžionio”. Dabar, žinoma, reikė
tų jį daugiau į dabartį praplėsti. 
Jeigu atsirastų galimybės ir būtų 
susidomėjimas —galėčiau ir A- 
merikoje kokią valandėlę padek
lamuoti.

(Aldonos Eretaitės dailiojo žo
džio rečitalis įvyks šokių šventės 
išvakarių penktadienį, Jaunimo 
centro salėje. Tai ir bus pirmoji 
čikagiečių pažintis su Aldona).

Šiame numery:
Dėl informacijos ir orientacijos. 
Pokalbis su aktore Aldona Ere
taite.
Stasys Pilka rašo apie Komual 
dą Juknevičių.
Agnės Lukšytės eilėraštis.

• Kazys Almenas Vasario 16-tos 
gimnazijoj.

• Partijos monopolis bei rusifika
cija knygų leidyboj Lietuvoje.

• Nauji leidiniai.
• Kultūrinė kronika.
• Akademinės prošvaistės:

.Į talką “Lituanus” žurnalui; 
Lemiama valanda;
Lietuvos kultūros paminklai ir 
toliau naikinami.

— Būtų įdomu išgirsti apie 
jūsų kelią scenoje ir kūrybinius 
laimėjimus...

— Pasakoti apie savo darbą te
atre reikštų pasakoti savo gyveni 
mą. Norą vaidinti visada jutau ir 
vaikystėje. Dar Lietuvoje prie Ka 
ledų eglutės deklamuodavau sa
vo pačios 
ar škicus.

išgalvotus monologus 
Lankydama gimnaziją

G i radou x dramoje

Aktorės Aldonos Eretaitės škicas 
vokiečių spaudoje “Goettinger 
Tageblatt”, ten jai sėkmingai vai
dinant Jean 
“Siegfriede”.

dažnai ilgas valan- 
jvairių rolių užsira- 
kambaryje. ypač 

Bazelyje, jau 
das mokiausi 
kinusi savo 
man patiko Šilerio “Orleano Mer
gelė” ir “Marija Stiuart”. Paskuti 
niajame Marijos ir Elzbietos su
sitikime scenoje, vaidindavau jas 
abi: vieną kalbėdavau švelniu ir 
minkštu balseliu, o kitą — kietu 
ir piktu. Mūsų virtuvėje auditori
ją tada sudarė seserys ir mamytė, 
o aš buvau artistei.. Šiandien vi
sa tai atrodo diletantiškas žaidi
mas, bet tada Bazelyje virtuvė 
buvo mano visas pasaulis...

Nei mamytė, nei tėvelis ma
no nusprendžiui tapti aktore ne
sipriešino, netgi daug padėjo pa
skatinimu ir patarimais. Tą at
mintiną vakarą, kada su tėveliu 
sėdėjom ant suoliuko prie Reino 
upės ir kada jam pasakiau, jog no 
riu stoti į dramos mokyklą, jis pa 
žiūrėjo į mane giliu žvilgsniu: 
“Argi tikrai nori eiti tuo sunkiu 
keliu?” Aš norėjau. Ir štai juo 
einu jau devynioliką metų.

Pradžia buvo sunki, nes vokiš
kai kalbėjau su stipriu lietuvišku 
akcentu. Reikėjo daug atkaklaus 
darbo, jam prarasti. Dramos mo
kyklą baigiau su tėvelio ir BALF- 
o finansine pagalba. (Mokslas 
kainavo gana daug, ir todėl šian 
dien jiems norėčiau tikrai nuo
širdžiai padėkoti). Tais pačiais 
metais buvau priimta į Zuerich’o 
dramos teatrą. Tuo laiku jis bu
vo tikrai garsus, nes jame vaidi
no ir daugelis vokiečių aktorių, 
pasitraukusių iš tėvynės dėl Hit
lerio ten siautėjusios diktatūros. 
J ų tarpe buvo daug įžymybių.

Zueriche išdirbusi dvejus me
tus, atvažiavau į Vokietiją ir bu
vau angažuota dirbti Mannheimo 
teatre. Ten praleidau septynerius 
laimingus savo gyvenimo metus. 
Mannheimo publika myli savo 
teatrą ir jo aktorius.

Iš ten persikėliau į Goettinge- 
ną. Tai nedidelis miestas, bet 
garsus savo universitetu ir teat- . ųaĮo spektaklius. IJž aktorės nugaros čia vieną tokį plakatą ir matome, 
ru. Juo metu teatro direktorius I Nuotrauka iš Hamburgo “Der Stern”

buvo Heinz’as Hilpert’as, vienas 
garsiausių Vokietijos režisierių. 
Čia kaip tik ir teko vaidinti Katri- 
ną Brecht’o veikale “Motina Cou 
rage”. Tos premjeros niekada ne
užmiršiu, nes pasisekimas buvo 
toks didelis, jog 60 kartų reikėjo 
išeiti ir nusilenkti publikai. 
Vien plojimai truko apie valan
dą laiko.

(Vietinė spauda Aldonos 
vaidmenį šiame spektaklyje ne
paprastai aukštai įvertino. Dar
gi po keletos metų, jį kartojant, 
“Kieler Nachrichten” — 5.5.65 
rašė: “Tačiau nenuginčijama an 
samblio viršūnė yra Aldona E- 
retaitė atliekanti nebylės Katrinos 
vaidmenį, gal labiausiai jaudi
nančią moters rolę Brechto vei
kaluose. Taupiais, bet tiksliais 
rankų ir galvos judesiais ji atvė
rė plačią skalę savo vidinio pa
saulio: rūpestį dėl brolių, moti
nišką meilę, karo siaubą, pavydą 
ir susižavėjimą gyvenime patyru 
šia Yvette, žmonių pajuokos bai
mę dėl jos iškraipyto veido, no
rint išsireikšti. Priešpaskutinė 
scena, kurioje Katrina, mušdama 
bubną, įspėja Hallės miestą nuo 
užpuolimo, Adonos Eretaitės vai 
dybos dėka virsta sukrečiančia 
viršūne. Toli palikusi bet kokios 
herojės ir kankinės klišę, ji vai
dina kankinamą būtybę, kuri sa
vo beviltišką siaubą apmoka mir 
timi.”)

Mane visada traukė Baltijos jū
ra... .Taigi iš Goettingeno išsikė
liau į Kiel’į, kurio teatre iki šiol 
tebedirbu. Gastroliuodami, ret
karčiais nuvažiuojame ir į Frei- 
burgą. Tas miestas yra taip arti 
Bazelio, kad aš gyvenu pas tė
velį ir tik vaidinti nuvažiuoju į 
Freiburgą.

i

Aktorė Aldona Eretaite Mannheime, kada ji ten vaidino svarbią rolę 
sudramatintam A. Koestlerio romane “Saulės užtemimas”. Veikalas 
atskleidžia komunistinės santvarkos nežmoniškumą, tad komunistai 
nukabinėjo visą miestą plakatais, pasisakančiais prieš Koestlerio vei-

Aldona 'Eretaitė, atliekanti nebylės IKatrinos vaidmenį Bert. Brechto 
veikale “Motina C'ourage” Kielio teatre, Vokietijoje.

Nuotrauka Haendler-Krah

(“Freib‘urgerx Allghėmeine Zei 
tung” apie A. Eretaitės vaidmenį 
Alberto Camus dramoje “Nesusi
pratimas” 9.28.1964 rašė: “Dar 
ryškiau išsiskyrė nepaprastu gy
venimo kietumu paženklinta 
duktė Morta, už kurios išviršinio 
šaltumo liepsnoja paslėpto ilge
sio ugnys. Būdas, kuriuo Aldona 
Eretaitė šią, ne be jos pačios kal
tės jaunystės ir laimės apgautą, 
tik kerštui ir naikinimui bepajė- 
gią vienišąją iki paskutinio jau

smo ir judesio įkūnija taip tik
rai ir betarpiškai, buvo tiesiog 
tobulas.”)

— Kokios jūsų sukurtos rolės 
jums pačiai labiausiai patiko ar 
ryškiausiai išliko atmintyje?

— Tokių buvo nemažai. Iš 
Zuerich’o metų niekada neuž
miršiu Ibseno “Visuomenės šu
lų” pastatymo, kuriame teko vai
dinti su jau labai senu Albertu 
Bassermann’u, dar ir šiandien te 
belaikomu vokiškosios scenos di
džiuoju. Didžiausią asmenišką 
pasisekimą turėjau R. J. Humm- 
o veikale “Der Pfau muss geh- 
en”. “Baseler Nachrichten” ra
šė, kad “Aldona Eretaitė ...war 
grossartig.”). Prie savo geriau
sių vaidmenų Mannheimo teatre 
skirčiau: Margaritą Goethės
“Fauste”, Nuotaką Frederico Ga 
rcia Lorca “Kraujo vestuvėse”, 
Grušą B. Brechto “Kaukazietiš- 
kame kreidos rate”, Alką L. Ahl- 
seno “Filemonas ir Baukis”... 
Goettingeno teatre be jau apšne 
ketos Katrinos reikėtų paminėti 
ir Kateriną Joachimo Wichman- 
no veikale “Šventiesiems nėra lai 
ko” ar Genovaitę J. Giradoux 
“Zigfride”.

Kielio teatre buvo itin įdomu 
dirbti su žymiuoju režisierium 
John Byczyki ponios Ubu rolėje 
Alfredo Jarry veikale “Karalius 
Ubu”. Ponią Joaną Hauptman- 
no “Žiurkėse” laikyčiau vieną iš 
stipriausių moteriškųjų charakte 
rių rolių. Didžiausio pasisekimo 
susilaukiau Arialdos vaidmenyje 
to paties vardo Giovanni Testo- 
ri dramoje. Ši rolė specialiai bu
vo rašyta garsiajai italų aktorei 
Annai Magnani. Mannheimo teat 
re kritikas, specialiai atvykęs į 
Kielį veikalo pamatyti tada rašė: 
“Aldona Eretaitė Arialdos vaid
menyje išauga beveik iki Magna 
ni formato — vien dėl jos kelionė 
į Kielį apsimokėjo...”

(Neblogiau kritika atsiliepė 
ir apie Aldonos vaidybą kituose, 
čia jos minėtuose veikaluose. Pa 
vyzdžiui po F. G. Lorcos “Krau
jo vestuvių” pastatymo “Rheiner 
Neckar Zeitung” 9.15.1955 ra
šė: “Nuotakos vaidmenyje Aldo
ną Eretaitė yra lyg šiurkščiai gra

DĖL INFORMACIJOS IR ORIENTACIJOS

Kodėl skaitytojas pavargsta ir nusivilia?

Dabarties žmogų vargina 
viena problema. Jis alksta ži
nių, nes nori susivokti gyveni
mo tikrovėje. Tačiau jis nespė
ja visko sekti, nes žinių kana
lai pasidarė per gausūs. Kai 
jis atsilieka, jaučiasi lyg išsi
jungęs iš gyvenimo tėkmės. 
Jei bando neatsilikti, tiesiog 
pavargsta.

Vienas mūsų matematikas, 
grįžęs iš Expo 67, džiaugėsi 
pailsėjęs, nes visą savaitę iš- 
sivertęs be spaudos, radijo ir 
televizijos. Pasirodo, nuovar
gis, lankant parodą, mažesnis 
už nuolatinę ir kasdieninę 
“vergiją” sekti dienos įvykius. 
Blogiau negu nuovargis, tai 
nusivylimas, kad tuščiai gai
šini laiką, nes nieko gilesnio 
ir aiškesnio negauni. Dėl to 
dienraštinę spaudą kai kas kei
čia žurnalais, bent ameriki
niais, kur informacija atrodo 
labiau atrinkta ir pasverta. 
Ilgainiui ir žurnalai nebepaso- 
tina, nes žinių krovinys vis 
tiek per gausus, be aiškios at
rankos ir linkmės — taip kad, 
viską perskaitęs, žmogus ne
žino, ką manyti vienu ar kitu 
klausimu.

Minėta problema yra paly
ginti nauja, iškilusi su staigiu 
informacijos priemonių ištobu- 
lėjimu. Anksčiau tos priemo
nės buvo per brangios, dėl to 
skaitytojas gaudavo tik tai, 
kas labiau patikrinta, pasver
ta, iškristalizuota. Dabar me
tama rinkon visa, kas pasitai
kė po ranka, o jūs, skaitytojai 
ar klausytojai, patys tikslinki
te, vertinkite, susiraskite savo 
sprendimą.

Žurnalistų bei žinių rinkėjų 
šiandien yra visa armija. Vien 
Amerikoje jų skaičiuojama 
apie 300,000. Jų laikas yra 
brangiai apmokamas, ir jie 
turi pateisinti savo tarnybą 
tiesiog produkuodami visokias 
ir bet kokias žinias. Skaityto
jas, kurio laikas neapmoka
mas, dažniausiai vagiamas nuo 
poilsio, turi jaustis visu tuo 
pasotintas, apšviestas ir, deja, 
jis nesijaučia. Jam per maža 
plikos, žalios informacijos, dar 
gi labai paviršutiniškos. Jam 
per daug ir tos faktų - fakte
lių urmo krautuvės, kur vis
kas sumesta bei suversta be 
jokios tvarkos ir atrankos.

Ši informacijos kryptis su
sikūrė ne vien dėl technikos 
priemonių pažangos. Vakarie- 
tinė, pozityvistinė pažiūra šian 
dien viską matuoja faktais ir 
statistikomis. Jai nesvarbų 
skaitytoją orientuoti ir for
muoti, rišant faktus, juos gru
puojant, ieškant tarp jų kokio 
nors idėjinio reiškinio. Patys 
faktai, kaip pastebėjo Bert-

ži melodija pilna paslaptingų, 
aukštų ir žemų tonų. Šioje rolėje 
aktorė išgavo nuostabias kilimo 
galimybes. Gera ir kartu šiurpu 
matyti, kaip visa šito veikalo po
ezija ir begalinė tragiką jos vai
dyboje susiriša. Jos kūno judesiai 
ir vidinių balsų priešpriešinis 
šnabždėjimas nebegalėjo būti ge 
riau atlikti-”^

rand Russel, yra pasidarę šių 
dienų tiranija, užmušanti gal
vojimą. Kitoj ekstremoj, la
bai artimoj, yra Rytų kraštai, 
kur faktai, labai atrinkti ir 
dažnai falsifikuoti kalte kala
mi skaitytojams bei klausyto
jams į galvą. Tai vėl primes
tas iš viršaus galvojimas.

Tos dvi ekstremos sukuria 
keistą rezultatą visuomenėje. 
Vakariečiai, nežiūrint tobulos 
komunikacijos priemonių, turi 
blogiausiai orientuotą visuo
menę. Ji tiek nualinta plikų 
faktų, tiek nuslidinta pavir
šiumi, suskaldyta, pasimetusi 
prieštaravimuose, kad jon la
bai lengva insifiltruoti su klas
tinga, gerai organizuota bei 
sumaniai orientuota informa
cija iš antrosios ekstremos pu
sės.

Kaipgi yra su lietuviškąja 
komunikacijos tarnyba? Ar ji 
pakankamai informuoja, for
muoja ir orientuoja savąją vi
suomenę? Žiūrint bendrai į 
mūsų spaudą, atrodo, kad jo
je nestinga ypač informacijos, 
kurios mūsų padėtyje labai 
reikia. Reikia jos ne tik susi
žinoti, pilnesniam vaizdui su
sidaryti, bet ir palikti doku
mentaciją ateičiai. Deja, mūsų 
lietuviškojo gyvenimo infor
macija nėra pilna ir tiksli. Di
dele dalimi ji yra smulki, pigi. 
Šiuos minusus galima patei
sinti tuo, kad mūsų spaudai 
trūksta kvalifikuotų ir gerai 
apmokamų bendradarbių.

Formacijai ir orientacijai 
mūsų spauda skiria didesnį 
dėmesį. Gerų politinių apžval
gų ir taiklių, įžvalgių vedamų
jų nestinga bent kai kuriems 
mūsų laikraščiams. Aplamai 
mūsų spauda šiuo metu kryps
ta nuo srovinių į bendrinės lie
tuviškosios politikos interesus. 
Ir tai laikytina geru ženklu.

Vis dėlto skaitytojas nėra 
labai patenkintas sava spauda. 
Viena, kad ji yra per gausi, 
o antra — turi ryškių trūku
mų. Tie patys skaitytojai turi 
prenumeruotis keletą laikraš
čių ir žurnalų ir, jeigu finan
siškai pajėgia tai padaryti, 
tai nebeturi laiko visko per
skaityti. Dėl šios priežasties, 
o ne dėl mažėjančio intereso 
savai spaudai, prenumeratos 
kinta. Mažėja ir bendradarbiai, 
nes nebepajėgia talkinti vienu 
metu keletai leidinių. Dėl to 
ir iškyla klausimas, ar neatė
jo laikas perorganizuoti mūsų 
spaudą, sumažinant jos skai
čių, bet pakeliant jos kokybę? 
Gal šis klausimas pirmon ei
lėn būtų kreiptinas į žurnalus, 
ypač giminingus savo paskir
timi, kaip “Aidai”, “Tėvynės 
Sargas” ir “Į Laisvę”.

St. Yla

— Savo netrumpoje karjeroje 
manau, išgyvenote ir tamsesnių 
valandų...

— Žinoma, buvo ir nemalonu
mų; nepalankių kritikų, intrigų, 
be kurių neišsiverčia beveik joks 
teatras, bet turiu pasakyti, kad jų 
buvo nedaug. Šiandien, žvelgda
ma atgal į savo nueitą kelią, ma- 

(Nukelta į 2 psL)
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//? VISKAS GERAI BAIGĖSI
Pokalbis su Bronium Kvikliu, paskutiniam "Mūsų Lietuvos" tomui išėjus

Jau gana ilga metų eilė, kai 
Bronių Kviklį Chicagoje pama
tyti ir dar neskubant su juo pa
sikalbėti nebuvo kasdieniškas rei 
kalas. Pastebėdavai jį tik pačiuos 
išskirtiniuos kultūriniuos parengi
muos. Bet pokalbį užmegzti ir 
ten ne visada pavykdavo, nes po 
oficialiosios dalies ar meninės 
programos, Kviklys kažkur grei
tai dingdavo, išgaruodavo kaip 
kamparas. O pranykdavo dėl to, 
kad reikėjo metąi iš metų visą 
savo laisvalaikį aukoti ilgam ir 
kruopščiam knyginiam ir rank
raštiniam darbui, tiesiog vidur
amžinių vienuolių darbui ir kan 
trybei, rengiant tomas po tomo 
“Mūsų Lietuvos” knygas. Tačiau 
dabar darbas baigtas. Ketvirtasis 

kiau garlaiviais ar baidarėmis. 
Kartą netoli Kauno išvirtau, vos 
nenuskendau, bet žmonės ištrau- 

iš vandens. Išsidžiovinau ir 
keliavau. Tada man paaiškė- 
kad Lietuvos žemė tėra ma- 
ištirta: nuvykęs į kurią nors

vietovę, veik nieko ten nepatir- 
idavau apie jos praeitį ir nebuvo 
knygos, kurią paskaitęs galėčiau 
šį bei tą sužinoti. Bet kad reiks 
man pačiam tokią knygą rašyti 
— tokia drąsi mintis į galvą ne
ateidavo: knygas rašyti ne juO- 
jkai! Bet rinkau po kiek medžia
gą, vedžiau užrašus, kurie karo 
metu dingo.

Jau Chicagoje gyvenantį, ra
šyti mane paskatino senieji išei- 

l viai — Tėvynės mylėtojai, pa-
ir paskutinis “Mūsų Lietuvos” to siūlydami paruošti, taip vadina
mas jau skaitytojų rankose. Jausmą, Lietuvos žemių aprašymą.

Mane sujaudino tų lietuvių di
delė meilė gimtajai žemei, tam 
kraštui, kuris be gyvybės nieko 
jiems daugiau nedavė ir carinės 
rusų okupacijos laikais be skur
do jame nieko daugiau nematė. 
Aš gi buvau iš Nepr. Lietuvos jau 
šį bei tą gavęs. Reikėjo skolą grą
žinti. Ryžausi. Kai ką jiems pa
rašiau, bet greitai pamačiau, kad 
tie gerieji išeiviai yra neretai - 
menkų bei siauraregių vadovų' 
vedami, ir rimtesnio darbo su' 
jais nebus įmanoma atlikti. Teko 
išsiskirti, bet darbo nemečiau. Ne 
trukus apie mano darbą patyrė 
Liet. Enciklopedijos leidėjas Juo-Į kaip užteko tokiam darbui vien 
zas Kapočius. Specialiai lėktuvu 
atskrido, ištisas 4 valandas var
tė bei skaitė nebaigtą rankraštį, 
žiūrėjo nuotraukų stirtas. Po to 
pasakė: “Šią knygą aš leidžiu!” 
Mane gerokai nustebino jo ryž
tas ir drąsa (tada Kapočių ne
daug tepažinojau).

— Ar pačioje pradžioje tikėjo
te, kad tokį užmojų pavyks re-

lengviau ir drąsiau Chicagoje pa 
matyti, sustabdyti ir užkalbinti 
patį Bronių Kviklį. Tad, progai 
pasitaikius, šitai ir darome.

— Sakykit, kokie jausmai Jū
sų širdyje ir kokios nuotaikos Jū
sų pastogėje šiuo metu, kada vi
si keturi “Mūsų Lietuvos” tomai 
jau yra tapę realybe, jau rikiuo
jasi knygų lentynose amžinai sa
vo egzistencijai?

— Sakyčiau, kad neblogai jau 
čiuosi: nebeslegia daugiau kelio
lika metų užtrukęs įtempimas, 
terminai, gausi korespondencija 
ir kiti rūpesčiai. Tačiau vis dar 
kažkaip negaliu “įsivietinti”; 
skambtelėjus durų skambučiui, 
atrodo, kad ateina pašto pasiun
tinys, atnešdamas skubių korek
tūrų siuntą su leidėjo raginimais 
“greitai grąžinti atgal”...

— Iš džiugios dabarties nu
kreipiant žvilgsnį į praeitį, ma
nome, jog visiems “Mūsų Lietu
vos” skaitytojams būtų savotiškai 
{domu sužinoti, kada, kaip ir kur 
gimė Jums idėja šiose sąlygose 
ryžtis tokiam darbui?

— Gimtąja Lietuvos žeme pra 
dėjau domėtis jau kūdikystės lai
kais. Atsimenu, kaip įdomu bu
vo patirti, kas yra už mūsų dar
žo, už savojo, kaimynų miško. 
Didelė laimė būdavo aplankyti 
plačiai išsiblaškiusius gausius gi
mines, o piemenavimo laikais 
ant grūdų maišų ar prie pintinės 
su paršiokais nuvažiuoti į Sala
ko ar Utenos turgus. Bet dau
giausia domino senienos, pilia
kalniai. Ištisas valandas prary- 
modavau ant senojo Daugailių 
piliakalnio, kuris buvo tik 1 km. 
atstu nuo mūsų tėviškės. Būda
mas uolus skautas, gimnazijos ir 
studijų laikais aplankiau daugy
bę Lietuvos vietų. Eidavau pės
čias, važiuodavau dviračiu, plau

Šiame numery:
• Lituanistinių mokyklų heroika.

Pokalbis su Broniu Kvikliu.
Prel. M. Krupavič.aus atsimini
mai.
Chicagos Jaunimo teatro pirma 
sis pastatymas.
Kazys Almenas Kaire.
Mato Kalininus eilėraščiai. ' 
Jono Aisčio poezijos vakaras 
Chicagoje.
Latvių kultūros dienos Chica-
• goj.
Nauji leidiniai.
Kultūrinė kronika.
Moterų gyvenimas.
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alizuoti, ar tikėjote, kad jis pa
siseks įkūnyti tokioje apimtyje ir 
tokioje formoje, kaip dabar re
gime’?

— Atvirai tariant, nesitikėjau. 
Su leidėju iš pradžių sutarėme 
“Mūsų Lietuvą” išleisti dviem to
mais. Greitai paaiškėjo, kad juo
se neišsiteksime. Taigi prenume
rata leidėjas rinko trims tomams. 
Išleidus II tomą, aiškiai buvo ma
tyti, kad likusi medžiagą nebus 
galima į trečiąjį tomą sutalpin
ti, o nesinorėjo jos išmesti. Teko 
atsiklausti skaitytojų, ar jiems bū 
tų priimtinas dar vienas tomas. 
Buvo gauta šimtai atsakymų; iš 
jų gal tik velnio tuzinas pasisa
kė neigiamai. Kai peržvelgiau jų 
sąrašėlį, pamačiau, kad tai buvo 
arba mano “priešai”, kuriems ka 
da nors gyvenime buvau šiuo bei 
tuo prasikaltęs, arba labai geri 
kolegos, kuriems, matyt, nelabai 
patiko, kad jų draugas “į priekį 
veržiasi”. Tačiau visą laiką ne
buvau tikras, kad ML išeis tokia, 
kokią buvau suplanavęs. Maniau 

| kad atsiras nenumatytų kliūčių: 
I sušlubuos sveikata, kils karas ar 
leidykla neištesės. Bet, matyt, šį 
mano darbą globojo dangaus an
gelai, ir viskas gerai baigėsi.

— Skaitytojui tiesiog sunku į- 
sivaizduoti, kaip organizavote vi
są tą neaprėpiamos medžiagos ai
bę, kaip sutelkėte tiek nuotraukų, 

laisvalaik o šalia nuolatinio plu
šėjimo kasdieninės duonos reika
lui? Nebūkit kuklūs ir pasakykit, 
kaip ir kokiu stebuklu visa tai 
pasidarė?
— Taip, reikėjo sukaupti daug 

medžiagos. Kadangi neturėjau 
nei fizinės, nei finansinės gali
mybės keliauti po pasaulį, knis
tis bibliotekose ir ieškoti medžia-

Kuršų marios ties Pakalne, Nemuno deltoje, (Iš “Mūsų Lietuvos” IV t.)

Šatrijos kalnas Žemaičiuose (J. Jodikaičio nuotrauka iš ‘‘Mūsų Lietuvos” IV tomo)

Bronius Kviklys ir jo keturtomė “Mūsų Lietuva”. 
(Lietuvių foto archyvas')

.. ....................

gos, teko literatūrą įsigyti pirki
mo būdu ar gamintis fotostatus. 
Šiam reikalui man padėjo gal a- 
pie 400 bendradarbių, atsiųsda
mi atsiminimų, laikraščių iškar
pų ar nurodydami šaltinius. Ra
šant ML, man daug padėjo ne
tik JAV ir Kanados, bet ir P. Am- 
merikoje, Vokietijoje, Anglijoje, 
Australijoje, pagaliau Lietuvoje 
bei Sibire gyvenantieji lietuviai. 
Ypač jautrūs buvo Lietuvos ir Si
biro tremtiniai, dažnai netgi ne
žinodami, kuriam reikalui iš jų 
medžiagos prašoma.

Daug laiko atėmė nuotraukų 
surinkimas. Teko knistis senuose 
laikraščių komplektuose bei kny 
gose. Čia daug padėjo Dauman
tas Cibas, turįs gausius liet, nuo
traukų rinkinius. Perverčiau dau 
gelį išeivių albumų. Bet ir tai ne 
viską radau. Teko ieškoti kitų bū
dų pačioje Lietuvoje; reikėjo, kad 
kas nors nutrauktų reikiamas vie 
toves ir vėliau jų nuotraukas 
man atsiųstų. Daug tokių siun
tų žuvo, bet daug kas ir atėjo. 
Naudojausi ne tik senaisiais, bet 
ir dabartinių Lietuvos mokslo 
žmonių raštais.

Klausiate, kokiu stebuklu tai 
padaryta? . Tiesa, laiko daug ne
turėjau. Kartais sunkus fizinis 
darbas medžio (vėliau geležies)

fabrike tiek išvargindavo, kad grį 
žęs nebegalėdavau ir prie rašo
mosios mašinėlės prisėsti. Bet 
dažniau būdavo šviesesnių valan 
dų. Jau fabrike suplanuodavau 
rašinėlio planą, o grįžęs visa iš

klodavau popieriuj. Pasirodė, kad 
planingai taupant laisvalaikio 
ar savaitgalių valandas, nesimė
tant į kitus darbus, pasirinkta 
viena kryptimi galima ir daugiau 
atlikti. Žinia, tai gali ir kiti, ir 
tai nėra stebuklas.

—■ Reikėjo pakelti ir didesnes 
finansines išlaidas. Ar kas iš mū
sų lietuviškų institucijų bei pri
vačių asmenų šį darbą finansa
vo?

— Leidimo išlaidas dengė pre
numeratoriai, kuriuos sutelkė lei 
dejas. Bet redakcijos išlaidomis te 
ko pačiam rūpintis. Parėmė, ga
lima sakyti, tik Ohio liet, gydy
tojų sąjunga, paskirdama 1000 
dolerių piniginę premiją. Pra
šant iš Lietuvos nuotraukų, rei
kėjo ten nusiųsti kiek pakietėlių. 
Čia kiek gelbėjo a.a. Vladas Ži
lėnas ir detroitiškis Vincas Ta
mošiūnas. Deja, vienas jų rūpes
čiu pasiųstas pakietėlis nepasiekė 
tikslo, nes jį gavęs tautietis, pa- 
kietą realizavęs, pinigus pragėrė 
ir prašomų nuotraukų nepadarė. 
Bet ne visi buvo tokie nesąžinin
gi; kiti, nors ir pagerdami, nuo
traukas padarydavo. Iš skaityto
jų autoriui kartą vienas atsiuntė 
dešimtinę, patardamas ilgai nešė 
dėti prie rankraščių, nusipirkti ge 
ro tauraus gėrimo ir juo palinks
minti širdį. Kadangi autorius ab
stinentas, šiuo patarimu, kaip ir 
dešimtine, pasinaudoti negalė
jau. .Šiaip jau nei “veiksniai”, nei 
kas kitas šio darbo medžiagiškai 
ar medžiaga nerėmė. Redakcijos 
finansavimo pagrindas: mano 
paties ir žmonos darbas.

— Po kiekvieno “Mūsų Lie
tuvos” tomo pasirodymo, kas Jus 
labiausiai džiugino, o gal vertė 
nusiminti? Ar visuomenė rodė 
pakankamo dėmesio knygai? 
Kaip vertinate recenzentų gi- 

(Nukelta j 2 psl.)

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 

HEROIKA

Vieną šeštadienį įkritau į 
Nightingale mokyklos rūmus 
Chicagoje, kur vyko Dariaus - 
Girėno lituanistinės mokyklos 
pamokos. Jau buvo išėjęs bu
dėti koridoriun pats mokyk
los vedėjas J. Plačas, “Tėvy
nės žvaigždutės” redaktorius 
“Drauge”. Išsišnekome. Prisi
pažino, kad išvakarių darbai 
tiek buvo nusitęsę, jog mo
kyklon atėjo tesumerkęs akis 
tik dvi - tris valandas

Tik šitokio pasišventimo dė
ka gyvuoja mūsų lituanistinės 
mokyklos. Kiekvienas jų mo
kytojas savaitės bėgyje ištam
po savo jėgas tiesioginėse pa
reigose, tačiau jaunosios kar
tos lietuviškąjį švietimą ir 
auklėjimą taip brangina, kad 
jokia auka jiems nebaisi.

Mes turime lituanistinių 
mokyklų Chicagoje (pvz. Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijoje, Marąuette Parke), 
kur 12 mokytojų turi ateiti 
vienai pamokai kasdien pačia
me vidurdienį. Normalus jų 
pačių dienos užsiėmimas tuo 
būdu pačiame dienos viduryje 
perkertamas, tuo sudarant la
bai didelį nepatogumą, tačiau 
nei tas apsunkinimas nėra 
jiems nepakeliama našta. Ir 
žinant tai, nelengva nuspręsti, 
kas daugiau mokinius veikia: 
ar mokytojų šiltas lietuviškas 
žodis klasėje, ar jų pačių pa
vyzdys, rodant tokią meilę ir 
pasišventimą lietuviškiems rei
kalams.

*

Ir turime pasigėrėtinų re
zultatų. Iš mūsų lituanistinių 
mokyklų išėjusius jaunesniuo
sius jau užtinkame pačius be- 
mokytojaujančius lituanistinė
se mokyklose. Lituanistinės 
mokyklos duoda ne tik eilės 
mokyklinių žurnalų, laikraštė
lių ir jaunimo almanachų re
daktorių, bet net redaktorių 
mūsų kultūros ir meno žurna
lų, mūsų periodinės spaudos 
bendradarbių, jaunųjų poetų, 
aktorių dramos spektakliams, 
kaip akivaizdžiai matome da
bar Dariaus Lapinsko režisuo- 
toj ir Chicagoj statomoj A. 
Kairio tragedijoje komiškai 
“Curriculum vitae”.

Mūsų lituanistinės mokyklos 
gali nešti savo palaimingąją 
auklėjamąją įtaką ne tik dėka 
ryžtingų idealistų mokytojų, 
bet ir taip pat dėka tėvų, ku
rie turi pakelti nelengvą to
kių mokyklų finansavimo naš
tą, kaip tiesioginiais įnašais 
nuo vaikų, taip ir organizuo
jant įvairius parengimus.

To viso akivaizdoje, visa lie
tuviškoji visuomenė negali pa
silikti abejinga šioms heroiiš- 
kų idealistų pastangoms. Bai
giantis mokslo^ metams, da
bar organizuojamos lituanisti
nių mokyklų gegužinės, spor
to bei dainų šventės kitos pra
mogos. Į juos kviečiama ir 
plačioji lietuviškoji visuome

nė, ir ji tam kvietimui neturi 
pasilikti kurčia.

*

Jau prasideda ir mokslo 
metų užbaigimo, diplomų dali
nimo abiturientų išleistuvių 
iškilmės. Neturėtų tai vykti 
tuščiose salėse. Ir mokytojai, 
ir moksleiviai, ir jų tėvai daug 
šilčiau jausis, kai matys, kad 
jų darbai ir pastangos yra 
vertinami ir remiami. Tegu 
žinos, kad jie nepaliekami tik 
vieni lietuviškojo švietimo ir 
auklėjimo pastangose, kad 
juos remia ir platų užnugarį 
sudaro visa lietuviškoji visuo
menė. Lituanistinio švietimo 
organizavime gražiai savo už
davinį atlieka Lietuvių bend
ruomenė. Bet tenebūnie tai tik 
jos pirmininko, jos valdybos 
rūpestis, o visos lietuviškosios 
visuomenės.

*

Sakytume, kad čia reikėtų 
apimti net ir plačiau. Ateinan
čių savaičių laikotarpyje tu
rėsime ir įvairius parengimus 
— mokslo metų užbaigimą, iš
leistuves — įvairių mūsų dai
navimo studijų, fortepijono 
studijų, dailės kursų, baleto 
mokyklų, tautinių šokių gru
pių. Nors tai nėra tiesioginis 
lituanistinis švietimas, bet vis 
dėlto čia vyrauja lietuviška 
nuotaika, vykdomas mūsiškių 
kultūrinis darbas, iš gatvės 
aplinkos vaikai išimami savo 
kultūrinių sugebėjimų ugdy
mui, susipažįstama su mūsų 
dainos melodija, tautiniu šo
kiu, mūsų liaudies meno kūry
bos bruožais. Tai vis didžiai 
teigiami dalykai, ir labai pri
tinka platesniems mūsiškių 
sluoksniams to darbo rezulta
tus stebėti, jais pasidžiaugti 
savo dalyvavimu ir prielanku
mu paremti.

Dar nepriklausomybės pa
čioje pradžioje įsisteigusios 
Utenos “Saulės” gimnazijos 
mokytojų kambaryje kabojo 
stambiomis raidėmis išrašytas 
plakatas: “Auklėjimo pasise
kimo paslaptis — pavyzdys”. 
^Jaunoji karta tikrai brangins 
lietuviškojo švietimo ir ugdy
mo teikiamą palaimą, kai pa
tys savo pavyzdžiu parodysi
me, kad tie reikalai mums rū
pi, jais mes interesuojamės, 
mokinių laimėjimais džiaugia
mės, mokytojų pasišventimą 
vertiname ir tėvų ryžtą bran
giname. Gyvenimo tikrovei 
akių užmerkti negalime: jau 
didelė dalis Amerikoje augan
čios antrosios naujųiu išeivių 
kartos vaikų savo tarpe lais
vuose pasikalbėjimuose grie
biamasi anglų kalbos. Todėl, 
šalia šeimos dedamų pastan
gų, lituanistinių mokyklų he
rojiška talka yra labai svarbi 
ir didžiai brangintina bei rem
tina. J. Pr.
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KNYGA. PASVERIANTI VISA MŪSŲ IŠEIVIJOS LITERATŪRA

AR JAU TIKTAI ŠITUO IR 
PASITENKINSIME?

Veikalą "Lietuvių literatūra 
svetur 1945-1967" pasitin
kant

Artimiausiu laiku išeina pirmą 
kartą tokio pobūdžio knyga išei
vijoje, o gal ir visoje mūsų li
teratūros istorijoje, kolektyvinis 
veikalas, kuriame atskirus mūsų 
literatūros žanrus aptaria A. Vai 
čiulaitis, K. Keblys, R. Šilbajoris, 
S. Santvaras, VI. Kulbokas. Už
baigiamąjį straipsnį parašė J. 
Girnius, laikotarpio bibliografiją 
pateikė C. Grincevičius, o leidinį 
redagavo Kazys Bradūnas. Šį di
delį veikalą leisti pasiryžo 
“I Laisvę fondas lietuvių kultūrai 
ugdyti”, kuris ir įsteigtas leisti pel 
no nenešantiems leidiniams. To 
fondo pirmininkas yra dr. Kazys 
Ambrazaitis. Jam ta proga ir pa
teikėme keletą klausimų.

— Kam atėjo mintis paruošti 
ir išleisti tokį mūsų išeivijos li
teratūrą pasveriantį ir išvardi
jantį veikalą?

— Mintis įvertinti ir aprašyti 
lietuvių literatūrą, pasirodžiusią 
svetur, vystėsi jau daugelį me
tų. Dr. Juozas Girnius apgailes
tavo, kad sustojo “Literatūros 
Lankai” ir pasiūlė dar besiku
riančiam “J Laisvę fondui” kas 
metai išleisti literatūros metraštį, 
kuriame tilptų kritikos straips
niai ir vertinimas visos per me
tus išėjusios lietuvių literatūros. 
Fondo valdyba tą pasiūlymą pri
ėmė ir pirmojo tomo redaktoriu
mi buvo pakviestas dr. Henrikas 
Nagys. Po ilgesnio susirašinėji
mo ir vėliau redaktoriui pačiam 
atsisakius, ši mintis buvo atidė
ta. “Į Laisvę fondo lietuviškai 
kultūrai ugdyti” planavimo ko
misija kreipėsi į prof. J. Brazai
tį, prašydama imtis paruošti vei
kalą, apimantį lietuvių literatū
rą, išėjusią svetur per paskutinį 
dvidešimtmetį. Jis tačiau dėl svei 
katos ir kitų darbų šio užmojo 
atsisakė. Poetas K. Bradūnas į- 
vairiomis progomis pašnekesiuos 
ir spaudoj dažnai kėlė dar pa
ruošto kolektyviniu būdu veikalo 
reikalingumą. “J Laisvę fondo”) 
planavimo komisija tad ir pakvie 
tė K. Bradūną organizuoti visą 
darbą ir veikalą ruošti kolektyvi
niu būdu. K. Bradūnas šį sunkų 
užmojį vykdyti sutiko ir tuoj pat 
angažavo eilę rinktinių asmenų 
studijinių temų rašymui. Dalis 
jų, kiti net po metų laiko, nuo 
talkos vėl atsisakė, kiti gerokai 
vėlavo. Praėjo daugiau kaip dve
ji metai, kol Bradūnas atsisakiu
sių vietas užpildė kitais autoriais, 
kol gautą medžiagą sutvarkė ir 
pažadėjo “Į Laisvę fondui”, jog 
“Lietuvių literatūra svetur 1945-
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1967” rankraštis bus paruoštas 
laiku ir atiduotas spaustuvei, kad 
“Į Laisvę fondas” jį išleistų šiais 
sukaktuviniais metais.

— Teko patirti, kad knygos 
spausdinamas tik 1000 egzemp
liorių tiražas. Gi atminus, kad 
tai vienintelė tokia knyga, turin
ti ne tik mokslinės, bet ir infor
macinės, kiekvienam lietuviui 
įdomios reikšmės, ar nėra toks 
tiražas per mažas?

kurios knygos, kaip J. 
“Tauta ir tautinė išti- 
Sūduvio “Vienų vie- SJ

Dr. Kazys Ambroza'.tis, “Į Laisvę 
fondo lietuviškai kultūrai ugdyti” 
pirmininkas.

— Liuksusinis išleidimas 700 
puslapių knygos daug kainuoja. 
Tiražas tą kainą dar padidina. 
Tam tikrą kiekį nupirks lituanis
tinės mokyklos, mokytojai, dalį 
kita visuomenė. Turimais apskai 
čiavimais, tokio tiražo turės pa
kakti, nes knygos laikymas san
dėliuose yra nuostolingas. Be fon 
do narių, kitų nuolatinių prenu
meratorių neturime. Knyga par
davimui atiduodama kioskams, 
leidykloms, organizacijoms. Fon 
das nėra knygos klubas ar lei
dykla. Mūsų tikslas yra parūpin
ti labiausiai reikalingą knygą ir 
ją atiduoti visuomenei. Tikime, 
kad skaitytojas susiras gerą kny
gą, nesvarbu, kokioj lentynoj ji 
bebūtų.

— Kiek žinoma, fondas yra už 
s'mojęs leisti knygas, kurios fi
nansiškai neapsimoka, ..tačiau, 
kaip pasirodė, kad kai kurie fon
do leisti veikalai išparduoti, to- .sakymai atėjo iš Šveicarijos. Ke- 
dėl įdomu būtų patirti, ar fon-jliolika žymių užsienio žurnalų ir

do lėšas vis iš šalies reikia papil-1 dienraščių dr. Vardžio^nygą la- 
dyti?

— Kai
Girniaus 
kimybė”, 
ni” ir Daumanto “Partizanai 
buvo išgraibstytos per keletą mė
nesių. Jų kaina specialiai buvo 
nustatyta žema, kad knyga grei
čiau pasiektų skaitytoją. Palygi
nus vidurkį septynių fondo pa
rūpintų knygų išlaidų, tiktai pu
sė išleistų pinigų begrįžo. Turint 
galvoj kai kurias dar neišparduo- 
tas knygas, kiekvienai naujai 
knygai lėšas reikia papildyti au
komis. Fondas iš knygų leidimo j 
pelno nedaro. Leidžiamos tik to
kios knygos, kurių labiausiai rei
kia ir kurių komercinės leidyk
los dėl neabejotinų nuostolių ne
siima leisti. Vis dar tenka apgai
lestauti, kad knygos paruošimas 
autoriui niekad neapmokamas, 
duodamas tik simbolinis honora 
ras, kai tuo tarpu normaliose są
lygose knygos atspausdinimas te
turėtų kainuoti tik mažą dalį to, 
kiek kainuoja autoriaus darbas.

— Kaip žinome, fondas efek
tyvia suma parėmė dr. V. Var- 
džio redaguotą ir Praeger leidyk
los išleistą knygą “Lithuania un- 
der the Soviets”. Kaip sekasi šios 
knygos platinimas ir ar galima 
tikėtis, kad leidinys grąžins į ją 
įdėtas sumas, nors moraline pras 
me veikalas, be abejo, yra ne-

. įkainojamos vertės?

— Panaši problema yra ir su 
amerikiečių leidyklomis. Jeigu 
veikalas yra nepopuliarus ir ne
pataikaujantis skaitytojui, tai 
sunkiai leidyklų priimamas. Šiuo 
atveju pakliuvimas į Praegerio 
leidyklą buvo paties dr. V. Var- 
džio nuopelnas, nes ši leidykla 
priima tik jau žinomų autorių 
veikalus. Šios knygos paruošimą 
ir išleidimą teko paremti žymio
mis sumomis, kurios, aišku, pil
nai niekad nesugrįš. Čia irgi rei
kalinga visuomenės pagalba: įdė 
ti pinigai dalinai sugrįžtų, jeigu 
daugelis reikalautų, kad jo apy
linkės viešoji biblioteka ar uni
versitetų bibliotekos įsigytų dr. 
Vardžio knygą. Tai būtų didelis 
pasitarnavimas Lietuvai. Be kitų, 
buvo dar vienas motyvas leisti 
šią anglų kalba knygą apie pa
vergtą Lietuvą, kad ji pakliūtų 
į tarptautinius knygų katalogus. 
Tai pasiteisino, nes pirmieji už

ir kas 
parin-

veika-
»

I

±nygą la
bai palankiai įvertino. Praegerio 
leidykla tos knygos pardavė tik 
keletą tūkstančių, nors buvo tikė 
tąsi žymiai daugiau. Leidykla pa
pildomai spausdina knygos tik 
tiek egzempliooht, kiek pareika
lauja rinka.

— Ką daugiau dabar ir atei
tyje numato fondas leisti 
nulemia leistinų veikalų 
kimą?

—- Bradūno redaguotas 
las “Lietuvių literatūra svetur’ 
specialiai išleidžiamas Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo jubi 
liejui paminėti. Ši brangi knyga 
nebūtų galėjusi tapti realybe be 
aukotojų. Iš jų stambesnieji: dr. 
A. Razma, dr. J. Kazickas, dr. P. 
Kisielius, na ir aš pats. Visi esa
me paaukoję po 500 dol. (Red. 
pastaba. Kiek mums žinoma, fon 
do pirmininkas dr. K. Ambrazai
tis yra įnešęs kur kas didesnes 
sumas). Talka laukiama. Kaip 
anksčiau minėjau, veikalus užsa

“Į Laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti” pirmasis leidinys — Vy
tauto Mačernio “Poezija”. Knyga buvo išleista 1961 enetais. Jos 
mecenatas — dr. Albinas Šmulkštys. Viršelio aplankas — dail. Pau
liaus Augiaus medžio raižinys.
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ko,hurodo temą ir planuoja dar
bus ateičiai speciali planavimo 
komisija ir fondo valdyba. Pla
navimo komisiją šiuo metu suda
ro: dr. J. Girnius, dr. V Vardys 
ir dr. K. Čeginskas. Atsižvelgia
ma ir į fondo narių pageidavi
mus. Yra pageidavimų daugiau 
paruošti medžiagos apie rezisten
cines kovas okupacijų metais, 
daugiau iškelti mūsų partizanų 
heroizmą. Kaip anksčiau mus ža
vėjo prieš 50 metų vykusi sava
norių kūrėjų auka, taip dabar 
jaunimą žavi ir jų patriotizmą 
palaiko partizano kultas. Čia ga
lėtų būti neišsemiama medžiaga 
mūsų rašytojams. Dar šiais su
kaktuviniais metais “Į Laisvę 
fondas” išleis tik ką pabaigtą VIa 
do Būtėno knygą apie paskutinių 
sias Lietuvos partizanų kovas.

Tai vis maži, bet, manau, ga
na svarbūs darbeliai. Dideli pro 
jektai ir dideli darbai priklauso 
dideliems fondams ir centrinėms 
lietuvių organizacijoms.

L. Galinis

Beveik kasmet laisvojo pa
saulio lietuvių bendruomenėje 
įvyksta tas ar kitas platesnės 
apimties susibūrimas, šventė, 
kongresas, seimas ir pan. 
Džiugu, kad tais atvejais ne
pasitenkinama vien organizaci
ne, visuomenine bei politine 
plotme, o stengiamasi įvykiui 
duoti ir kultūrinį atspalvį, to
mis pačiomis dienomis sulėki- 
mo vietoje organizuojant kon
certus, literatūros vakarus, 
meno parodas, teatro spektak
lius. Tuo džiaugiantis, kartais 
vis dėlto ir parūgojama, kai 
tokiomis progomis šios kultū
rinės apraiškos prie įvykio pri
dedamos vien kaip lengvas tre
čiasis patiekalas prie pietų, 
kai į jas žiūrima ne kaip į sun
kias kūrybines pastangas, kai 
iš jų laukiama vien palinks
minimo, pervargus posėdžiuos, 
paskaitose, kalbose... Truputį 
būna skaudu, kai kulminacinė
se tokių bendruomeninių iškil
mių valandose visų prasmių 
prožektoriai nukreipiami į po
litikus bei visuomenininkus, 
kultūros ir kūrybos žmones 
paliekant vien pasienių šešė
liuose. Ir šitai čia užsimename 
ne dėl to, kad patiems kultūri
ninkams — rašytojams, muzi
kams, dailininkams, mokslinin
kams, švietėjams būtų jau la
bai reikalingos tos prožekto
rių šviesos. Kūrybos vertei jos 
gi nieko nei prideda, nei ati
ma. Užsimename tai vien tik 
pačios kultūros aukštesnio ly
gio mūsų visuomenėje sieki
mui, už kitų veiksnių nema
žesnės jos rolės įpilietinimui ir 
kūrybai palankių nuotaikų ir 
palankios dvasinės aplinkos 
sukūrimui savoje bendruome
nėje.

Šių metų tokie centriniai lie
tuviškosios veiklos taškai, be 
abejo, yra liepos 7 d. Chicago
je įvykstanti Tautinių šokių 
šventė ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas rugniū- 
čio 29 - rugsėjo 2 d. New Yor
ke. Abiem atvejais, atrodo, ne
pasitenkinta vien tik šokių bei 
visuomeninių, organizacinių rei 
kalų rūpesčiais. Penktadienio 
vakare prieš Šokių šventę Chi
cagoje dar bus pačios šokių 
šventės pranešėjos, viešnios iš 
Vokietijos, aktorės Aldonos 
Eretaitės mūsų literatūros še
devrų rečitalis. O New Yorko 
PLB .seime rengiamas dar sim
foninis ir vokalinis koncertas 
Lincolno centre ir literatūros 
vakaras bei kamerinis koncer
tas Statlerio viešbutyje.

O kaip su meno paroda? Va, 
čia dėl jos ir norime kalbėti, 
nes parodos šį kartą nebus. 
Kaip žinome, pirmajame PLB 
seime New Yorke, Riverside 
muziejuje tokia paroda buvo, 
buvo ir antrajame PLB seime 
Toronte, geriausioje šio mies
to salėje O’Keefe centre. Abi 
jos džiugino lietuvių ir ameri
kiečių bei kanadiečių akis. 
Apie jas amerikiečių ir kana
diečių spauda rašė net daugiau 
negu apie kitus seimų dar
bus. Tad kodėl šiemet nesusi- 

bausta tokios parodos seimo 
metu vėl suorganizuoti, kodėl 
sulaužoma ankstesnių atvejų 
sukurta tradicija?

Kažkaip nesinori tikėti, kad 
mūsų dailininkams būtų pri
trūkę kūrybinio polėkio ir jė
gų pasitaikančioms techniš
koms kliūtims nugalėti. Juo 
labiau, kad dailininkai yra gy
viausia ir judriausia mūsų kul
tūrinio gyvenimo dalis. Juk 
kiek daug parodų visose kolo
nijose kasmet suruošiama. Vi
sa eilė dailininkų kasmet su 
savo individualiom parodom 
skrodžia kone skersai išilgai 
Amerikos žemyną, žodžiu, nei 
kūrybinio ūpo, nei kliūtims nu
galėti pastangų netrūksta. Bet 
kai reikia ką nors kuria nors 
išskirtinesne proga bendrai su
organizuoti, kur nesitikima 
gausaus paveikslų pardavimo, 
o kur reprezentuojamas vien 
tik gryniausias kultūrinis in
teresas, ten energijos ir polė
kio darbui atlikti pakviestiems 
mūsų dailininkams bei įparei
gotoms rengimo komisijoms 
ima ir pristinga. Šitai buvo 
akivaizdu praėjusio trečiojo 
Kultūros kongreso dienomis 
Chicagoje, kai buvo pasiten
kinta vien Čiurlionio galerijos 
eksponatais, nieko naujo nepa
rodant, šitai dabar akivaizdu 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės trečiojo seimo paskelb
toje programoje, kur bent ko
kios dailės parodos jau iš vi
so nėra.

Akims tiesiog neįtikėtina, 
kad šį kartą parodą norima 
pakeisti dailininkų darbų paro
dymu skaidrėmis. Argi tikrai 
mes jau būtume nusileidę į 
šitokį mūsų meno reprezenta- 
vimo būdą, į šitokį lygį, kuris 
niekuo nesiskiria nuo vasaros 
atostogų nuotraukų parodymo 
savo kaimynams tame ar ki
tame privačiame ruselyje, pa
sikabinus sienoje ekranėlį. Jei
gu šitokiu lygiu reikia tenkin
tis ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seime, reprezentuo
jant dailę, tai kam seimo kon
certų atveju dar eiti į Lincol
no centrą ir Statlerio viešbutį 
su gyvais chorais, instrumen
talistais ir solistais — bendrą 
pobūdį išlaikant, užtektų ir 
čia tik plokštelių muzikos, tai 
būtų visai tas pats, kas meno 
paroda skaidrėmis.

Tad, kol dar iki seimo yra 
trys mėnesiai laiko, manytu
me, jog visiems reikia atitokti, 
nekrėsti skaidrinių juokų pro 
ašaras, o įtempus visas pa
stangas suorganizuoti origina
lią mūsų dailininkų parodą, 
atsisakant save pačius menki
nančių erzacų. Gi jeigu jau 
tikrai kliūtys parodai surengti 
yra tokios milžiniškos, kad 
žmogiškoms pajėgoms žemėje 
jų nugalėti neįmanoma, tai 
skaidrinio paveikslų rodymo 
geriau visai atsisakyti, nede
monstruojant ne tik savo or
ganizacinių nesugebėjimų, bet 
ir savotiško kultūrinio ubagiš- 
kumo. k. br.
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POETO DRAMA-
Vincas

Poetą Vincą Mykolaitį Putiną 
pažinau asmeniškai, o 1932-36 me 
tų tarpe mus rišo reikalai ir abi
pusės simpatijos bičiulystė.*

Atsimenu, kai pasirodė jo ei
lių rinkinys “Tarp dviejų auš
rų”, aš dar gimnazijos suole sėdė
jau ir mano klasės draugas Pet
ras Juodelis, skolindamas pasi
skaityti rinkinį, pasakė: “Skaityk, 
Jonai, atidžiai, tai yra epochos 
knygai” Skaičiau. Mykolaitis Pu
tinas savo kartos poetus visa gal
va pranoko savo poezijos literatu 
riškumu, tai yra, minčių gilumu, 
formos įvairumu ir meistrišku
mu. Kalbos tobulumu ir grynu
mu jis jau tada buvo panašus 
daugiau į tuos poetus, kurie mus 
žavėjo ir traukė skaitomi sveti
momis kalbomis, bet asmeniškai 
man jis buvo, nesakyčiau, kad šal 
tas, bet vis dėlto klasiškai vėso
kas. Žmogiškoji šilima ir netar- 
piškas jausmingumas jame išsi
skleidė tiktai senatvėje.

Mykolaitis Putinas buvo dra
matiška asmenybė. Kita proga e- 
su pasakęs, kad jis visas pragaro 
kančias yra iškentėjęs žemėje. 
Daugis norėjo, kad jis būtų buvęs 
kitoks, juoba, jog atrodė, kad jis 
pats savo gyvenimą komplikavo.

Dėl to pirmiausia norėčiau po 
rą žodžių tarti bendrai apie poe
tą. Man kadaise, dar gimnazistu 
esant, labai giliai įstrigo vienas 
jėzuito tėvo Kippo pamokslas, ku 
riame jis kiek apsistojo ties vo
kiečių poetu Johann Wolfgang 
Goethe: “Toks didelis, — sakė jis, 
— ir šviesus žmonijos genijus, ku 
riam garbės ir šio pasaulio pato 
gumų daugelis pavydėjo, o žiū
rėkite, kaip jo širdies gilumoje y- 
ra kažkas neapsakomai skaudu, 
baisu ir juoda...”

Paprastai Goethe vaizduoja
mas kaip visa kuo pertekęs valsty 
bės pareigūnas... Tasai šablonas 
dažniausiai ir eina per stambias 
mokslininkų knygas, universite
tų katedras ir net vidurines mo
kyklas. O tai iškreiptas ir labai 
neteisingas to poeto paveikslas. 
1932 m. ispanų filosofas Jose Or
tega y Gaset lygia dalia Goethė- 
je mato antipoeto tipą, Schil- 
lerio priešingybę. Žodžiu, žmo
nės, kalbėdami apie poetus, varto 
ja visą eilę “jei”. Jei būtų negė
ręs, jei būtų netingėjęs, jei būtų 
su pištaleitais nesusidėjęs, jei bū
tų tvarkingai gyvenęs, tai būtų, 
kaip sakoma, kalnus nuvertęs...

Mykolaitis - Putinas
JONAS AISTIS

Bet visa tai man primena aną 
šmaikštų priežodį: jei senelė bu
tų buvusi su kelnėmis, tai būtų 
buvęs senelis... Deja, ne vienos 
kelnės yra senelio išskirtinis pa
žymys. Poetas turi gimti. Bet to 
negana. Daug žmonių poetais 
gimsta, bet ne visi poetais užau
ga. Sąlygos, kurios poetą priver
čia reikštis, yra lygiai svarbios ir 
lemtingos, kaip ir įgimtas talen
tas. Keičiant sąlygas, keičiasi ir es 
mė. Kas Schilleriui yra sava ir iš
ganinga, tas Goethei gali būti 
svetima ir pragaištinga. Be to, la
bai didelis klausimas, ar geron 
pusėn pakrypęs gyvenimas būti
nai turėtų pakreipti gerojon pu
sėn ir kūrybą. Daugelis pavyz
džių tai neigia.

Recenzuodamas Mykolaičio 
Putino poezijos rinkinį “Lan
gas”, be kita ko, esu pastebėjęs 
štai ką: “Visa Putino poezija y- 
ra daugiau mažiau apibūdintina 
jo “Tarp dviejų aušrų” rinkinyje 
tilpusiu eilių ciklu, pavadintu 
“Pesimizmo himnai”. Tai, saky
tume, nuolatinė poeto sielos bū
sena. Jos priežasčių jokiu būdu ne 
reikėtų ieškoti už poeto, o kaip 
tiktai nuošaliausiuose jo sielos 
užkampiuose. Priežastys juoba 
sunku būtų dabar spėti ar net nu 
matyti, nes atrodo, kad ir pa
čiam poetui jos buvę neaiškios, 
dėl to jų ieškojo jį supusioje ap
linkoje, o tuo tarpu jo paties sie
loje buvo įsimetusi kažkokios kie
tos nevilties trandis, kuri jį perse
kiojo visą gyvenimą:

jis nuo to laiko pragyveno dar 
dvidešimt metų, bet jis visą lai
ką tą nevilties ir mirties šmėklą 
matė prieš savo akis...

Kas tai? Hipochondrija arba, 
taip vadinamas, per didelis susi
rūpinimas savo sveikata? Ar 
šiaip koks įsisenėjęs negalavi
mas? Man tai būtų sunku da
bar spręsti. Bet tas nevilties moty 
vas sutinkamas visoje jojo kūry
boje, ir, kas yra dar akivaizdžiau, 
jo atsiminimuose. Viena yra aiš
ku, ir tai yra labai svarbu, kad be 
to trūkumo Vincas Mykolaitis 
gal būtų buvęs geras ir tvarkin
gas dvasiškis ar šiaip padorus 
šviesuolis, bet veltui iš to žmo
gaus būtų buvę laukti Putino, tai 
yra — poeto...

Vincas Mykolaitis gimė 1893 
m. sausio mėnesio 6 d. Pilotiškių 
kaime, Antrųjų Gudelių valsčiu
je, Marijampolės apskrityje. Jis bu 
vo vyriausias šeimoje.

Čia noriu pastebėti, kad apie 
Mykolaičio Putino tėvus ir apie 
jį patį labai daug gražių ir dalyki 
nių atsiminimų yra pateikęs pre
latas Mykolas Krupavičius 1967 
m. birželio mėn. 17 d. “Draugo” 
kultūriniame priede. Tiktai la
bai gaila, kad prelatas nepatikri
no savo žinių su Mykolaičio Puti 
no atsiminimais, kurie buvo pa
skelbti 1956 m. Lietuvos tarybi
nių rašytojų metraštyje ir 1966 
m. “Poezijos pavasaryje.” Pavyz 
džiui, prelatas Mykolas Krupavi
čius tvirtina, kad Mykolaitis Pu-, 
tinas “jo paties pasisakymu, į ku
nigų seminariją stojo savo noru, 
neverčiamas ir tėvų neįkalbinė- 
jamas”. Gi Mykolaičio-Putino at
siminimuose tas dalykas ne taip 
kategoriškai aptartas: “Baigęs 
Marijampolės gimnazijos ketu
rias klases, 1909 m. turėjau sto
ti į Seinų seminariją”. Iš pasaky

V. K. Jonynas Angelas (detale iš skulptūros lietuvių
pranciškonų vienuolyne, Kennebunkporte, Maine).
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PAGALIAU IR MENININKŲ 
EKIPA

*) Paskaita, skaityta Lietuvių 
moterų klubo suruoštoje akademi
joje 1967.XII.17 New Yorke. Ją 
spausdiname, minėdami poeto mir 
ties metines. Putinas mirė Lietu
voje 1967. VI.7.

Ir nežinau, kad mano visos 
dienos

Bus ta pati be vilties vienuma,

Siame numery;
• Pagaliau ir menininkų ekipa.
• Poeto drama: Vincas Myko

laitis - Putinas.
• M. Krupavičiaus atsiminimai.
• V. Mykolaičio-Putino eilė

raščiai.
• K. Almenas tarp Egipto vien

gungių.
• J. Gliaudą apie A. Barono 

naująjį romaną.
• Nauji leidiniai.
• Kultūrinė kronika.
• Moterų gyvenimas.

Kur mano siela, kaip nyki
liepsnelė,

Klajos dangaus žvaigždėto 
laukdama.

Pacituotas ketureilis, sukurtas 
prieš gerų keturiasdešimt metų, 
kai poetas,, vos per trisdešimtį me 
tų persiritęs universiteto profe
sorius, visų mėgiamas ir gerbia
mas, atrodė, vieno gulbės pieno 
testigo, o tačiau su kokiu giliu 
įsijautimu ir su tokiu intymiu 
netarpiškumu gieda savo sielvar
tą ir neviltį...

Atrodo, kad mirties šešėlis jį 
lydėjo visą gyvenimą. 1946 m., 
kai jam buvo apie 53 amžiaus me 
tai, sakė: “Pagaliau, kiek man 
lieka gyventi? Man lieka 5, dau
giausia 10 metų.” Mūstį laimei.

mo “turėjau stoti”, lyg ir sektų, 
kad jis vis dėlto kieno nors bu
vo įtaigojamas stoti kunigų se
minarijom Ir būčiau linkęs skirti 
daugiau reikšmės tam Putino pa 
sakymui jau vien dėl to, kad ano 
meto daugelio tėvų stojimu semi 
narijon buvo sąlygojamas vaikų 
leidimas į mokslus. Čia tai prime
nu dėl to, kad visa eilė prelato 
Krupavičiaus tvirtinimų nesideri
na su Putino atsiminimais.

Į Vinco Mykolaičio-Putino gy
venimo smulkmenas nesileisiu, 
nes tai kiekvienam lengvai pa
siekiama. Galima nurodyti Lietu 
vių Enciklopediją, Putino atsimi 
nimus, jo raštų rinkinyje bolše
vikmečio kalbas, be to, ilgą ir iš 
samią J. Lankučio monografiją.

Tepaminėsiu tiktai svarbesnes 
datas. Iš jų paminėtina: 1905 m. 
įstojimas į Marijampolės gimna
ziją, kur buvo dėstoma šiek tiek 
lituanistikos dalykų; 1909 įstoji
mas į Seinų kunigų seminariją, 
1911 m. seiniškis “Šaltinis” pas
kelbė pirmąjį Putino eilėraštį, 
kurį mes čia pacituosime ištisai:

Vai eičiau, aš eičiau i tolimą 
kraštą 

Su vėjais dalios po pasaulį 
ieškotų, *— 

Gal ten, kur numetusi prie
spaudos naštą, 

Širdis nevaitotų.

Gal tuomet sunkykus dvasia 
atsigautų,

Gal kas sužavėtų, gal ką 
pamylėtų, —

Ir, audroms nurimus, iš saulėto 
skliauto 

Daina suskambėtų.

O čia tiktai skųstis dvasia 
sumenkėjus

Ir didelius žygius sapnuoti 
tegali.

O žudančio sielvarto dienai 
atėjus, 

Vien melst Visagalį.

Vai eičiau aš, eičiau į naktį 
žvaigždėtą,

Į kryžkelius laukiamos laimės 
ieškotų.

Gal ten pasitiktų dalia 
pažadėta 

Sapnų išsvajotų.

Deja, šias eiles cituoju iš 1936 
m. eilių rinkinio, ne iš 1911 m. 
“Šaltinio”. Atrodo, kad eilės bus 
kiek lygintos, bet vis tiek jau ga
lima sakyti, kad jos yra būdin
gos Putino poezijai, ir kaip eilės 
gana neblogos. Na, ir priedo, jo
se stipriai jaučiama bendroji Pu
tino poezijos dvasia — pesimiz
mas.

1915 m. Mykolaitis - Putinas 
baigia Seinų seminariją, bet del
sia su šventimais. Prelatas Kru
pavičius pamini tokį atsitikimą 
seminarijoje:

“Vieną kartą, susirinkime kal
bėdamas kažkuriuo klausimu, 
Mykolaitis pabrėžė, kad kunigas

negalįs būti geru poetu, nes jam 
neprieinamas vienas įkvėpimo ša 
ltinis — moteris. Savo pašauki
mo jis čia nelietė ir nieko nemi
nėjo apie savo pašaukimo susvy
ravimą. Šitame klausime jį palai
kė kitas gabus plunksnos vaidyto
jas Juozas Leonardas Avižienius. 
Putino iškeltu klausimu diskusi
jos tęsėsi ilgai. Tačiau rimtos 
paskaitos apie žymius poetus dva 
sininkus Mykolaičio - Avižie- 
niaus tezę sugriovė. Bet juodu lai
kėsi įsikirtę. Buvo aišku, kad jie 
savo teze norėjo tik pridengti sa
vo norą išstoti iš seminarijos ir 
tuo būdu pasišalinti nuo kunigys 
tės. Kai jiems ta intencija buvo 
iškelta, jie daug jos ir nesikratė. 
Tuomet mes, beišeiną į kunigus 
lietuviai, pažadėjome Mykolai
čiui ir Avižieniui duoti stipendi
jas baigti universitetus užsienyje. 
Jie tuo buvo patenkinti. Tačiau 
kilo pirmas pasaulinis karas. Vi
sus jaunus vyrus ne kunigus 
šaukdavo į kariuomenę ir varyda 
vo į frontą. Mūsų vyrams teko 
rinktis — karo frontas ar kuni
gystė. Pasirinko kunigystę. Avižie 
nius ją garbingai išlaikė. Puti
nas suklupo... Vedė.”

Mykolaitis-Putinas įsišventino 
kunigu Petrapily ir ten įstojo į 
dvasinę akademiją. 1917 m. pasi
rodė jo eilių rinkinys “Raudoni 
žiedai” drauge su poema “Kuni
gaikštis Žvainys”. Tais pačiais 
metais, gavęs Amerikos lietuvių 
Tautos fondo stipendiją, per Šve 
diją išvyko į Šveicariją studijuo
ti. Baigęs studijas ir gavęs filosofi 
jos daktaro laipsnį, vienerius me 
tus ruošėsi profesūrai Miunche
ne. Lietuvon grįžo 1923 m. vasa
rą. 1923-1929 m. tarpe dėstė li
teratūros dalykus Teologijos-filo 
sofijos fakultete, o nuo 1929 m. 
rudens perėjo į Humanitarinį fa
kultetą ir profesoriavo Kaune ir 
Vilniuje, iki išėjo pensijon 1954 
m.

Iš užsienio Putinas grįžo tris
dešimties metų amžiaus, pilnai 

(Nukelta į 3 gsl.),

Nėra naujiena, kad visoke
riopoje laisvojo pasaulio lietu
vių veikloje politikų delegaci
jos, sportininkų komandos ar 
šiaip kokio kongresinio jauni
mo būriai peršoka kontinentų 
bei vandenynų kliūtis ir nuo
tolius, lankosi to ar kito kraš
to institucijose, svečiuojasi to
limiausiose lietuvių kolonijose, 
reprezentuojasi tenykštės vi
suomenės akyse. Tai gerai, 
taip ir turi būti. Pasaulio He- 
tuvijos ryšiams, gyvybei ir 
tautinei savigarbai palaikyti 
visi tie žygiai, tikimės, pade
da, todėl visi jie yra remtini.

Tačiau ir čia viena šios prob
lemos pusė lig šiol lyg ir buvo 
pamiršta. Kai įstengėme net vi 
są krepšininkų būrį išsiųsti į 
tolimąją Australiją, vargu ar 
kieno nors buvo pagalvota tais 
pačiais ar panašiais keliais pa
siųsti mūsų kultūrininkų - me
nininkų ekipą. Kai tam tikro 
konteksto, spalvos ir vienaša
liška kultūrinių ryšių proble
ma vienam ar kitam vis dar 
nenukrinta nuo liežuvio galo, 
laisvojo pasaulio lietuvių ko
lonijų kultūriniam kontaktui 
užmegzti neištariamas nė žo
delis, nė pirštelis nepajudina
mas.

Tokiai negirtinai situacijai 
besitęsiant, pagaliau pradžiugi
no ir šviesesnė prošvaistė: 
Lietuvių Bendruomenei talki
nant, šį rudenį į Pietų Ameriką 
važiuoja tenykščius lietuvius 
lankyti ir aplamai mūsų kūry
binius laimėjimus aname že
myne reprezentuoti solistė Al
dona Stempužienė, pianistas 
Andrius Kuprevičius, kompozi
torius - dirigentas Darius La
pinskas ir aktorius Leonas Ba
rauskas. Tai jau sutelktinis 
mūsų menininkų žygis. Ir jis 
turėtų būti ne vienkartinis, ne 
paskutinis. Panašios meninin
kų ekipos pavažinėjimas po 
laisvojo pasaulio lietuvių ko
lonijas ir lietuviškosios kultū
ros reprezentacija tenykščių 
kitataučių scenose turėtų būti 
vienas iš svarbiųjų kasmetinės 
lietuviškosios veiklos punktų.

Šiemetinės menininkų ekipos 
sudarymas lyg ir sakytų, kad 
mes ir kultūrinėje srityje ima
me giliau subręsti, lyg ir imam 
praregėti, kad ne vien tik po
litika ir sportu lietuvybė gali 
būti gyva.

Žinoma, tokias kultūrininkų- 
menininkų ekipas sudarant, 
reikia ir tam tikro akylumo. 
Sakysim, nieko negalėtume es
mėje pasakyti prieš šiemetinei 
išvykai parinktus žmones. 
Kiekvienas iš jų yra savos 
srities specialistas pačia kūry
bingiausia prasme. Tačiau šio 
to ekipoje vis dėlto ir pasigen
dame. O pasigendame gyvo ra
šytojo. Kai mūsų broliai lat
viai jau seniai praktikuoja 
vieną ar kitą rašytoją pasiųsti 
su savo kūrybos rečitaliais į 
tolimiausias laisvojo pasaulio 
latvių kolonijas, mes savąjį 
užmiršome, neįjungdami jo, 
net kaip dalininko, į siunčia
mą menininkų - kūrėjų puokš
tę. Labai gerai, sakysim, kad 
Leonas Barauskas kur nors 
Buenos Aires padeklamuos 
Bernardą Brazdžionį. Bet ar 
negeriau, ar dar nesugestyviau 
būtų, jei ten savo kūrybą skai
tytų pats gyvas poetas, kurio 
raštus visi žino, visi sklaidė, 
bet autorių akistatoj pamaty
tų, gal būt, pirmą kartą. Vy
resnieji dažnai pasigiriame, 
kad esame gyvus matę Mairo
nį, Vaižgantą, Krėvę, Vydūną. 
Kodėl tokių gaivinančių atsi
minimų pagailėti dabar jau
nesniesiems lietuviškojo rašto 
skaitytojams.

Tiesa, vienas ar kitas čia 
mums galėtų replikuoti, kad 
patys rašytojai kartais yra 
blogi savos kūrybos perteikė
jai žodžiu, o aktorius jau yra 
garantija, kad bus paskaityta 
gerai. Tikrai, ne visi rašytojai 
gali meistriškai savąjį žodį pa
skaityti. Tačiau šiuo atveju 
galima pasirinkti tokius, kurie 
aktoriams nė kiek nenusilei
džia, gal net juos pralenkia. 
Sakysim, koks puikus savo kū-

(Nukelta į 2 psl.)

AŠTUONIOLIKTASIS ROMANO

KONKURSAS
1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos (romano, 
apysakos) aštuonioliktąjį konkursą. Rankraščius įteikti pasku
tinė data yra 1968 m. lapkričio 1 d.

2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 1,000 dolerių premija.

3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato puslapių.
4. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai, Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629.
5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pa
sirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną 
kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. Premijos 
nelaimėjusiųjų vokai komisijos ir “Draugo” atstovo akivaiz
doje sudeginami.
6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia “Draugui”, įskai
tant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu 
arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai spausdini
mo sąlygai nuspręs abipusiu susitarimu.
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PARTIZANO ŠERMENYS,
PASIBAIGUSIOS JO

PRISIKĖLIMU I

Kaip kiekvieneriai metais, taip ir 
šiemet minim Baisųjį Birželį. Į 
Baisiojo Birželio prasmę lietuviui 
jungiasi ir žiaurūs trėmimai į Ark
tikos sritis, prasidėję 1941 m. bir
želyje, ir lietuvių tautos kančios, 
pergyventos antrojoje bolševikų o- 
kupacijoje, ypač Stalino viešpata
vimo metais, ir visi kiti tautos tra
gedijos atgarsiai, atsikartoję ir 
šiuo metu, j Baisiojo Birželio pras
mę jungiasi ir Lietuvos laisvės 
kovotojų - partizanų kovos, kančios 
ir aukos — naujasis herojinis mū
sų tautos epas. Minėdami Baisųjį 
Birželį, spausdiname ištrauką iš 
spaudai paruošto VI. Ramojaus 
“Kritusiųjų už laisvę“ n tomo.

Red.

Tai buvo Grabnyčių šventė 
antrosios Stalino okupacijos me
tais Lietuvoje. Mama išėjo į baž
nyčią apie 10 minučių anksčiau. 
Kai aš užėjau ant pirmojo kal
nelio, pamačiau mamą stovinčią 
ir į mane žiūrinčią. Ji mostelėjo 
ranka. Aš tuoj pastebėjau, kad 
nuo kalnelio atvyksta daugybė 
pėsčių ir raitų kareivių, kai ku
rie jų vedasi šunis. Antras jų pul 
kas traukia užuolankomis.

Pas mus rytą ką tik atėję lais
vės kovotojai. Jie buvo labai pa
vargę, toli keliavę ir atlikę svar
bų uždavinį su geru laimėjimu. 
Aš dabar turėjau bėgti namo ir 
pranešti apie baisų pavojų. Bet 
kai tik pasisukau, taip mane ir 
paraližavo. Staiga nė žingsnio ne 
galiu žengti. Nors keturpėsčia 
rėpliok. Stoviu be žado ir žiūriu 
į namus, kurie buvo maždaug už 
200 metrų.

Laimingu sutapimu tai paste
bėjo vaikai ir pasileido bėgti į 
mane. Bet aš jiems mostelėjau, 
kad grįžtų. Tuo laiku vėl atsilei
do kojos ir širdį paleido lyg iš 
replių.

Kol parėjau namo, laisvės ko
votojai jau buvo sulindę į slėp
tuvę, kuri buvo rūsyje pr.e tro
bos su įėjimu iš virtuvės. Ant jos 
angos tėvulis buvo užtraukęs lo 
vį ir jame kapojo bulves. Kita 
slėptuvė buvo kluone po šienu. 
Ten būdavo paslėpti ginklai.

Tą rytą partizanai buvo parsi
gabenę daug ginklų, jie naktį su
sprogdino 4 priešų sunkvežimius 
ir paėmė jų ginklus. Vienas iš jų 
toj slėptuvėj ginklus tvarkė. Jis 
tuo momentu nieko nežinojo a- 
pie pavojų.

Kai kareiviai, supdami mūsų 
sodybą, pasirodė nuo kalnelio, 
partizanas, išlindęs iš slėptuvės 
ir, nieko nežinodamas apie pa 
vojų, ramiai sau ėjo per kiemą 
į trobą. Pamatęs kareivius, jis 
spruko po pečiumi, nes jau ne
bebuvo kur dingti. O papečkėlė 
siaura, žema ir trumpa. Jis ne
galėjo įtraukti savo kojų: jos ka- 
baluoja išlindusios ir tiek. Bandė 
lįsti atgal, bet užsiraitojo drabu
žiai ir nė iš vietos! Sūnus stvėrė 
už kojų jį traukti, bet tik nuplė 
šė batus, o jis pats nepajudėjo.

Kareiviai jau nebetoli sodybos. 
Mudu su sūnum stvėrėm jį už 
kojų ir tokia jėga, kuri atsiran
da mirties pavojuje, patraukėm, 
kad iš laisvės kovotojo drabužių 
ištrūko sagos ir jį išplėšėm be dra
bužių su tekančiu iš nosies krau
ju, nes traukdami nuplėšėm jam 
galą nosies.

Tada trenkėm jį į lovą, o pa
tys pagriebėm maldaknyges ir 
ant kelių parpuolę, pradėjom mel 
stis. Tėvelis buvo be akinių, tai 
maldaknygę laikė atbulą, d aš, 
pagriebusi kryželį, padaviau jį 
“mirusiam” į rankas ir pati sa
vo ranka prilaikiau kryželį, įdė
tą į jo rankas. Ir verkiu. O verk
ti man tada nebuvo sunku. Vai 
kai klūpojo lovos gale Ir jie gar-1 
šiai verkė, nes prieš akis stovėjo 
teismas ir mirtis. Partizano ir 
liežuvis buvo įkastas, tad iš bur
nos sunkėsi kraujas. Kvėpuojant 
kraujas gargaliavo gerklėj. Atsi 
kosėdamas paleido į mus, aplink 
suklupusius, kraujo srovę. Aš pa
verčiau jo galvą ant šono. Jis at
rodė mirštantis. Visa laimė, kad

Telesforas Valius Sunkmečio dienomis (medžio raižinys)

buvo labai panašus į mergaitę.
Į trobą įsiveržė penki kareiviai 

ir du Lazdijų stribai. Jie ilgai 
stovėjo ir žiūrėjo į “mirštantį”. 
Vienas iš stribų paklausė, ar tai 

j esanti jų duktė. Sūnus pusbalsiu 
burbtelėjo, kad ta pati. Tada kra 

■ tos nedarė ir išėjo. Partizano gy
vybė buvo išgelbėta. Gal tas kry
želis, įdėtas į rankas, gal kraujas 
įtikino priešus. Bet “mirštantysis” 
pasidarė tikru ligoniu. Pusę die
nos kosėjo, kol iš plaučių viską 
iškosėjo.

Tai siaubingai audrai praėjus, 
iš slėptuvės išlindo vyrai. Ir dar 
atėjo daugiau partizanų iš kitur.

Visi buvom linksmi, visi dalino
mės įspūdžiais. , Pavakarieniavę 
laisvės kovotojai iškeliavo savais 
keliais, su jais į naujus žygius 
iškeliavo ir “mirštantysis”, lai 
mingai išvengęs mirties mūsų tro 
boję, o mes su baime 
laukti naujų.įvykių.

likome

*

| Šiuos tautos kovų ir kančių e- 
I po trumpus įspūdžius užbaigia 
buvusi partizanų ryšininkė pasku 
tiniu epizodėliu:

Šiandien atėjo pas mane anū
kai ir išsivedė grybauti. Pradėjo 
lyti, ir mes atsistojom po medžiu. 
Anūkas pastebėjo ant eglės iš 
pjaustytas raides: “Aš mirštu už 
tėvynę”. Ir man prisiminė, kaip 
mūsų jaunimas kovojo su oku
pantais. Buvo nušautas mūsų par

Šiame numery.
Centrinės lietuviškosios bib
liotekos steigimo reikalu. 
Partizano šermenys, pasibai
gusios jo prisikėlimu.
Poeto drama — Vincas My
kolaitis - Putinas.
Leonardo Andriekaus eilėraš
čiai.
“Pradalgių’ pločiai ir vertė. 
Kazys Almenas Sudano pa
sienyje.
Raltiinorės simfoninio orkest
ro koncertas — lietuvių šven
ti.
Kultūrinė kronika.
Nauji leidiniai.
Akademinės prošvaistės. _
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DAR N£RA VĖLU IR ŠITAM 

UŽMOJUI
CENTRINES LITUANISTIKOS BIBLIOTEKOS 

STEIGIMO REIKALU

Lietuvą partizanų - laisvės kovotojų N. dalinio grupė Baltijos apygardoje.
(Iš Br. Kviklio archyvo)

?L*

Per Velykas ta pati partizanų 
ryšininkė, grįždama iš Lazdijų tizanas. Aš nuėjau aplankyti jo 
bažnyčios susidūrė su dar baises
niu vaizdu. Ji pamatė nuo kal
no slenkančią procesiją. Prieky
je eina keli kareiviai. Paskui 
juos kruvinas, purvinas, suvel
tais plaukais, suplėšytais kaili
niais žmogus veda už pavadžio 
arklį. Prie arklio pririšta eglaitė 
su visomis šakomis. Ant jos už
mesti du vyrai irgi pririšti prie 
arklio. Tai Lazdijų apylinkės lais 
vės kovotojai, kurie ne kartą bu 
vo lankęsi ir ryšininkės namuo
se Liūdną procesiją sekė žuvu
siųjų žmonos, vaikai, tėvai ir bro 
b'ai su seserimis, iš visų pusių ap
supti raudonarmiečių ir stribų. 
O šalia giminių dar sekė eilė a- 
reštuolų. Partizanų lavonų lau
kė Lazdijų turgaus aikštė, o a- 
reštuotojų — kelionė į Sibirą.

Ryšininkė vėl su baime grįžo 
į namus, kur buvo pasilikęs vie
nas laisvės kovotojas. Bet jo ne
berado. Rusų užpultas, laisvės ko 
votojas parodė savo narsumą: 
kirviu nukirto vieną priešą, o 
pats su peršauta koja pabėgo į 
mišką. Po dviejų savaičių jis vėl 
pas mus apsilankė. Tos Velykos 
buvo alkanos, nes neradom nei 
margučių, nei pyrago, nei mė 
os, nei duonos. Viską buvo pa

sigrobę okupantai, — pasakoja 
buvusi partizanų ryšininkė šau
ni dzūkė.

motinos. Radau ją verkiančią. 
Tuo kartu parėjo jos antras sū
nus 14 metų amžiaus Jis sako: 
ko tu, mama, verki? Ar kad mū
sų partizanų sumažės? Neverk, 
aš jo vietoj stosiu.

Išsitraukęs tris granatas, ketu
riolikmetis išbėgo pas savo bro
lio draugus ir daugiau jau nesu
grįžo... O Lazdijų apylinkės miš
kuose ant eglės dar ir dabar te
bespindi užrašas “Aš mirštu už 
tėvynę”. Gal tai to keturiolikme 
čio, gal kitų...

Tautos kultūrą vaizdžiausiai 
išreiškia sutelktos jos dvasinės 
vertybės, gal pirmoje eilėje 
raštija, kurią puikiai reprezen
tuoja bibliotekos — specialiai 
suorganizuotos kultūros įstai
gos, kuriose sutelkta knygos, 
žurnalai, laikraščiai. Ši me
džiaga nuolat papildoma. Pa
prastai bibliotekų patalpose 
sudaromos sąlygos ir kultūri- 
niam-moksliniam darbui dirb
ti.

Lietuvoje bibliotekos pradė
tos kurti jau XVII a. vidury
je, nors ir prieš tai jau buvo 
žinomi kai kurie privatūs kny
gų rinkiniai. Kada lietuviškos 
bibliotekos pradėjo atsirasti 
JAV-bėse, tikresnių žinių ne
teko užtikti, bet galima numa
nyti, kad apie pereito amž’aus 
pabaigą, kai ėmė organizuotis 
lietuviškos parapijos, draugi
jos, pradėti leisti laikraščiai, 
knygos. Reikia pasigėrėti, kad 
daugelis senųjų išeivių organi
zacijų bei parapijų turėjo sa
vo lietuviškų knygų knygynė
lius - bibliotekėles, kurios vi
sada turėjo ir nemažą lankyto
jų skaičių. Didesni lietuviškų 
knygų rinkiniai buvo sutelkti 
pas tėvus marijonus, seseles 
kazimierietes, prie vienos kitos 
redakcijos.

Po II pasaulinio karo kai ku
rios JAV mokslo įstaigos bei 
universitetai prie savo garsių 
bibliotekų organizavo ir litua
nistikos skyrius. Iš jų pažvmė- 
tinas Pennsylvanijos u-tas 
Philadelphiioje, nupirkęs gau
sius dr. J. Šaulio knygų rinki
nius, kurie ir buvo geru pa
grindu ano universiteto litua
nistikos skyriui; daug litua
nistinių dalykų sutelkta Kon
greso bibliotekoje Washingto- 
ne, New Yorko centrinėje bib
liotekoje, Harvardo universi
tete ir kitur. Naujieji lietuviai 
ateiviai taip pat yra rinkę lie-

tuviškas knygas ir kaupę nau
jai įsteigtose ar savo privačio
se bibliotekose.

*

Tai vis žiaurūs Baisiojo Birže
lio įvykių aidai, per Stalino val
dymo dešimtmetį, dienų dieno
mis skambėję kiekviename paver 
gtos Lietuvos kampelyje ir susi
lieja į vieną graudų, nors dar

L’etuvių tremtinių kapai Sibire. Tik vienos išvežtos šeimos šiose kapinėse ■ nePaJaš.Vtą ir nesukomponuotą, 
atgulę trys asmenys: motina, mirusi 1946 m., sūnus, miręs taipgi 1946 me- . bet žmonių kančiomis išgyventą 
tais ir duktė, mirusi 1951 metais. ,(Iš Br. Kviklio archyvo) 1 “Reguiem”. Telesforas Valius Keturios figūros (lino raižinys).
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Nežiūrint visų pastangų, vi
sa lituanistinė medžiaga yra 
labai išsklaidyta ir tikrai pui
kios lituanistinės bibliotekos 
JAV-bėse, ir iš viso Vakarų 
kraštuose, mes dar neturime. 
Tiesa, yra pradėtas kurti Pa
saulio lietuvių archyvas (PL 
A), tačiau jame telkiama dau
giau dokumentinė medžiaga; 
knygų ir spaudos rinkiniai čia 
beveik išimtinai iš naujesniųjų 
dalykų sudaryti, pripuolami, 
nepilni ir moksliniam darbui 
retai tetinka. Be to, šiai įstai
gai trūksta patalpų, lėšų, ap
mokamo vedėjo ir kt.

Turint galvoje, kad savieji 
ir svetimieji mokslo žmonės 
dažnai domisi Lietuvos prob
lemomis, rašo mokslinius dar
bus, informacines knygas, iš
kyla jau gal ir kiek pavėluo
tas reikalas įsteigti kuriame 
nors JAV-bių centre tvirtą ir 
gausią lituanistinę biblioteką, 
moksliniais pagrindais tvarko
mą, mūsų visuomeninių orga
nizacijų finansiškai išlaikomą.

Reikalas, kaip minėjome, ge
rokai pavėluotas, bet dar ne 
visiškai. Jai pagrindą galėtų 
sudaryti PLA knygų ir laik
raščių rinkiniai, viena kita nu
pirkta privati biblioteka. Sura
dus jai patalpas, lėšas, pasam- 
džius vedėją, reiktų tuojau im
tis knygų telkimo. Sakoma, 
knygas skolindamas ir jų ne
grąžindamas, didesnės biblio
tekos nesuteiksi. Reiktų dar 
pridurti, kad jos nesudarysi ir 
iš pripuolamų knygų aukų, 
kaip kai kurios mūsų bibliote
kėlės praktikuoja. Bet reika
las nėra beviltiškas, nors ir la
bai sunku būtų gauti senųjų 
lietuviškų mokslinių knygų. 
Reikalą padėtų išspręsti dabar 
visose bibliotekose ir šiaip jau 
gyvenime plačiai naudojamas 
knygų kopijavimo būdas: mo
dernios kopijavimo priemonės 
(Xerox ir kt) teikia galimybę 
pigiai ir greitai pasigaminti 
kad ir seniausios, rečiausios 
knygos kopiją. Daugelis gar
sių ir mažiau žinomų bibliote
kų tokias kopijas pačios už pi
gų mokestį padaro. Bet ir pa
ti centrinė lituanistinė biblio
teka galėtų nesunkiai tokias 
kopijavimo priemones įsigyti 
ir jas savo reikalui naudoti.

Šioje lituanistinėje bibliote
koje būtų telkiami ir lietuviš
kosios spaudos rinkiniai, taip 
pat rankraščiai ir kitas rašti
nis palikimas. Joje semtu ži
nias apie Lietuvą rašantieji 
studentai, doktorantai, moksli
ninkai, žurnalistai.

Lietuviai yra gabūs lėšoms 
sutelkti, didžiulius pastatus 
pastatyti, milžiniškus parengi
mus paruošti. Centrinė litua
nistinė biblioteka būtų vienas 
iš pačių didžiausių mūsų kul
tūrinių pastatų, naudingų ne 
tik dabartinėms, bet ir atei
nančioms kartoms. (bk)
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ARKIV. JURGIS MATULAITIS
Valančiaus tipo vadas

STASYS YLA VIS DĖLTO NENUGALIMAIS 
SUNKUMAIS ABEJOJAME

Šįmet sueina 50 metų, kai Jur
gis Matulaitis buvo paskirtas Vil
niaus vyskupu. Jis buvo pirmas 
susipratęs lietuvis šiame seniau- 
siame Lietuvos vyskupų soste. 
Tokio lietuvio norėjo tuometinė 
Lietuvos Taryba ir jai pavyko lai 
mėti Romos pritarimą bei pas
kyrimą. Šis faktas duoda progos 
grįžti prie Matulaičio ir iškelti 
kai kurių klausimų.

Moralinė asmenybė ir lietuvybė

Pirmas klausimas, kurį iškėlė 
pati Lietuvos Tatyba, buvo šis: 
ar Matulaitis, ilgai išbuvęs Len
kuose, galės būti geras lietuvis 
patriotas vyskupas? Tarybos na
riai jo arčiau nepažino, išskyrus 
Tarybos vicepirmininką Justiną 
Staugaitį. Staugaitis ilgokai var
gęs, kol įtikinęs tarybininkus šia 
prasme (plg. Arkiv. J. Matulevi
čius, toliau trumpinama AJM, 
Marijampolė 1933, 89).

Ilgokai už Lietuvos ribų buvo 
išbuvęs ir dr. Basanavičius, nū
nai Tarybos narys, tačiau savo 
lietuviškumą jis įrodė “Aušra” ir 
kitais savo raštais. Matulaitis bu
vo ne rašto žmogus, o veiklos, ir 
šia veikla nesiskardeno. Jo lietu
viškumą reikėjo atsekti ir įžvelg
ti gilesne prasme, kaip tai pada
rė A. Smetona. Jau tapęs antru 
kartu Lietuvos prezidentu, Sme
tona pavadino Matulaitį “dides
niu lietuviu, nekaip kam gali at
rodyti” ir būtent — dėl jo pla
čios, visuotinės religinės bei mo
ralinės veiklos, skirtos savo tau
tai. Smetona jautė, jog tautai rei
kia stiprių moralinių vadų ir to
kį vadą jis atpažino Matulaičio 
asmenyje. “Jei Lietuva eis tuo 
(Matulaičio rodomu) keliu, ji iš
liks nepriklausoma, ir nepriklau
somybės pamato reikia ieškoti ty
roje lietuvio sieloje” (AJM,66). 
Šiuo savo įžvalgumu Smetona pa 
sirodė, gal būt, didesnis krikščio
nis lietuvis, negu kai kam tada 
galėjo atrodyti.

Matulaitis, kaip “didžiausia ir 
skaisčiausia asmenybė” (Lietuva 
1927.II.2), tuoj po savo mirties 
buvo skiriamas altoriaus garbei. 
Apie tai buvo ne tik plačiai kal
bama, bet ir rašoma, kol paga
liau buvo pradėtas jo beatifika
cijos procesas Romoje. Nelabai 
patikimas (bent pradžioje) kan
didatas į Lietuvos sostinės vysku
pus, pagaliau tapo visų pripažin
tu kandidatu į šventuosius. Ši 
aplinkybė, sakytume, vėl atski
ria Matulaitį nuo mūsų ir jį sa
votiškai uždaro mūsų dėmesiui
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kitais atžvilgiais. Kur gi ir kaip 
išaugo jo šventumas — ar užda
roj vienuolyno celėj bei vyskupo
— kankinio soste? Kur gi slypi 
jo tikrosios šaknys Lietuvos gy
venime, kur jo veiklos mostas?

Ligšioliniai raštai, sava ir sve
timomis kalbomis, deja, neats
kleidžia jo įtakos savo tautoj, ku
ri tikra prasme siekia Valan
čiaus mosto. Reikėjo 50 metų per
spektyvos, kol mes supratome Va
lančių ir jo vietą mūsų istorijo
je. Jau įžengėme į penktąją de
šimtį metų ir nuo Matulaičio mir 
ties, bet jo vaidmuo vis dar te
bėra plačiau neatskleistas. Neat
skleistas iš dalies dėl to, kad, 
kaip Valančių dengė 19 amžiaus 
pradžios neįprastos veikimo ap
linkybes. Tačiau negalima nu
slėpti fakto, kad šio šimtmečio 
pradžioj visas mūsų gyv^iimas
— socialinis, kultūrinis religinis 
staiga pašoko dieliu šuoliu pir
myn ir tai įvyko ne atsitiktinai. 
Šiuo metu buvo padaryta tokių 
šviesių sprendimų, pradėta tokie 
nauji sąjūdžiai bei pavartotos to
kios reforminės priemonės, ku
rios kituose pažangiuose kraštuo
se pasireiškė žymiai vėliau. Im
kime kad ir katalikų spaudą, tri
juose to meto Lietuvos židiniuo
se — Vilniuje, Kaune ir Seinuose, 
katalikių moterų sąjūdį, krikščio
nių darbininkų ir tarnaičių, ūki
ninkų, mokslus einančio jauni
mo ateitininkų, kaimo jaunimo
— pavasarininkų; imkime kata
likų švietimo organizacijas, drą
sias ir taiklias socialines bei po
litines idėjas, vienuolijų atgaivi
nimą, knygų leidyklų steigimą. 
Visa tai buvo padaryta trumpa
me 1907-1910 metų laikotarpy
je. Net nepriklausomybės laikais 
mes ta prasme daug ko naujo ne- 
bekūrėme, tik tęsėme, tobulino
me, plėtėme, kas buvo pradėta 
anuo metu.

Tas ypatingas šuolis Lietuvos 
katalikų gyvenime galimas aiš
kinti įvairiomis priežastimis. Vie 
na, Rusijos mokyklų ir galvoji
mo atsilikimas nuo Vakarų bent 
50 metų, buvo pastebėtas lietu
vių, ypač tų dvasiškių, kurių 
žvilgsnis buvo nukreiptas į Vaka
rus, į jų universitetus. Vakarų u- 
niversitetai davė pranašesniems 
lietuviams naują impulsą apšok
ti rusų nešamą atsilikimą sava
jame krašte. Antra vertus, socia
linio veikimo užuomazgos, ypač 
tarp katalikų Vakaruose, pasiro
dė taip pat nepakankamos, aki
vaizdoje revoliucinės rusų ban
gos, kuriai lietuviams reikėjo at
sispirti. Bręstanti revoliucija lie
tuvius dinamino, aktyvino, ver
tė veikti skubiai, atkakliai ir tai
kliai.

Tie žmonės, kurie tada atsisto
jo naujų darbų priekyje, išskyrus 
A. Jakštą, P. Januševičių, J. Tu
mą-Vaižgantą, buvo dar labai 
jauni ir nejgudę. Pats Jakštas bu
vo intelektualinis, ne praktinis 
vadas. Kas nors tą naująją veik
lą turėjo planuoti, diriguoti, kvė 
pli, o ypač pramatyti jai ilga
laikius uždavinius.

Kas buvo toji dinaminė asme
nybė, kuri išjudino katalikus, kas 
performavo kunigų sąmonę, 
kad jie, ligšioliniai vadovai, ėmė 
ruošti pasauliečius ir pagaliau 
jiems perleido plačios, šakotos ka 
talikų veiklos iniciatyvą bei vado 
vybę?

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis Portretas pieštas dail. AdomoVarno
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Šį klausimą iškėlė praėjusiais 
metais prof. J. Eretas, ruošdamas 
Katalikų mokslo akademijos šuva 
žiavimui savo paskaitą apie ka
talikų vaidmenį kultūrinėje Lie
tuvos pažangoje. Savo laiškais jis 
užklupo visą eilę asmenų, klaus
damas kokia viena asmenybė tu
rėjo daugiausia reikšmės povalan 
činėje katalikų kartoje. Kiek ži
nau, atsakiusiųjų dauguma Ma
tulaičio neįrašė net tarp ryškes
niųjų tos kartos asmenybių. Dėl 
to prof. Eretas savo paskaitoje iš
kėlė tik tris — Jakštą, Dovydai
tį ir Šalkauskį. Pastrieji du var
giai laikytini povalančinės kar
tos atstovai, be to, jie buvo Jakš

Vilniaus katedra, kurioje arkivyskupas Jurgis Matulaitis perėmė istorinės 
Lietuvos vyskupijos ganytojo pareigas. Katedra okupantų rusų dabar 

‘ paversta meno galerija ir koncertų sale. .

to intelektualiniai mokiniai, o 
pasaulietinės katalikų veiklos va 
dais juos padarė kažkienio kito 
tiesioginė ar netiesioginė įtaka. 
Tą įtaką savotiškai atskleidžia 
Achilles Ratti, buvęs J. Matulai
čio rekolektantas prieš vys
kupystės šventimus ir labai arti
mas jam asmuo. Kai jis, tapęs 
popiežiumi Pijum XI paskelbė 
pirmąją savo encikliką Ūbi ar- 
cano Dei, iškeldamas pasaulieti
nės katalikų veiklos naują link
mę, pačioj pradžioj prisimena 
Vilniaus Aušros Vartus. Tuo jis 
lyg parodė, kad minties pagrin
dinį įkvėpimą jis gavo iš tuome
tinio Vilniaus vyskupo.

Pripažintas autoritetas ir vadas

Kad Matulaitis buvo ypatin
gas vadas, pasigirdo mūsų visuo
menėje balsai tik po jo mirties. 
A. Smetonos žodžiais, “jis buvo 
didelis visuomenės organizato
rius. Visuomenės organizavimas, 
jos tvarkymas, rikiavimas — štai 
kokia vedamoji mintis žymėjo 
arkiv. Jurgio gyvenimą (AJM, 
65). “Lietuvių Tautos Valia ” 
(1927.11.1) rašė: “Reta vado as
menybė buvo a.a. Jurgis (Matu
levičius)”. “Lietuva” (1927.II.2) 
pastebėjo, kad “Arkiv. Jurgis bu 
vo tas žmogus, kuris seniai pra
matė gresiantį mūsų tautai pavo
jų ir daug yra padaręs jam pa
šalinti... Jis buvo visų pripažin
tas neginčijamas autoritetas ne 
tiek dėl savo padėties, kiek dėl 
asmens ypatybių”.

Kokios gi buvo Matulaičio y- 
patybės, padariusios jį pripažin
tu autoritetu ir vadu? Jo moki
nys Petrapilio Akademijoj, vė
liau profesorius Iz. Tamošaitis 
rašė: “Visus suprasti ir atjausti 
mokanti širdis, sujungta su valia 
ir iš jos einančiu šventumu bei 
galingu protu padarė Ganytoją 
(Matulaitį) ta didele, pilnutine 
asmenybe” (AJM, 71). Katalikų 
dienraštis “Rytas” Matulaičio 
mirties dieną (1927.1.27) apibū
dino jį šitaip: “Arkiv. Jurgio as
menybė savo begaliniai kilniu ir 
šventu gyvenimu, geležine valia, 
nepaprastu švelnumu ir geniališ- 
ku protu imponavo ne tik arti
miems, bet ir kiekvienam net 
priešingos ideologijos žmogui” 
Praėjus penkmečiui po jo mirties, 
“Naujoji Romuva” Matulaity
je įžvelgė įkūnytą sintezę, kurią 
Šalkauskis vėliau skelbė visai mū

(Nukelta į 2 psl.)

J birželio 1 d. šioje vietoje 
keltą rūpestį, turint galvoje at
sisakymą Trečiajame Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės šie
metiniame Seime Nevv Yorke 
rengti dailės parodą, pakei
čiant ją vien tik skaidrių ro
dymu, birželio 17 d. vedama
jame atsiliepė ir “Dirva”. Laik 
raštis taipgi abejoja, ar iš tie
sų jau yra tokie dideli sunku
mai, dėl kurių reikėtų atsisa
kyti įprastinės parodos, tenki
nantis vien tik skaidrėmis. Be 
kita ko “Dirvoje” rašoma.

“Nėra ko tikėtis, kad prasi
dėjęs nuomonių skirtumas tuo 
ir pasibaigs. PLB Seimas ne
būtų seimas, jei atstovai savo 
prakalbas prisiųstų magnetofo
no juostose. Abejonių kelia ir 
dailės parodos rengimo sun
kumai. New Yorke susikon
centravę Seimo rengėjai galė
tų lengvai susirišti su latvių 
bendruomenės vadovybe ir pa
siteirauti, kokiu būdu jie įsten
gė suruošti rinktinę savo dai
lininkų parodą ne tik Nevv 
Yorke, bet kilnojamą ir de
monstruojamą visuose dides
niuose centruose, kur tik su
kaktuvinių metų proga vyks
ta didesnis parengimas”.

Tame pačiame “Dirvos” nu
meryje, laikraščio laiškų sky
riuje, spausdinama ir kita rep
lika minėtai mūsų Kertinei pa
raštei, pasirašyta Informacijos 
Sekcijos. Tai, tur būt, PLB III 
Seimo Informacijos sekcija ? 
Rašte dar labiau mėginama 
tirštinti originalios dailės pa
rodos rengimo sunkumus ir 
apginti planuojamą erzacinę 
skaidrių parodą.

Į anos Informacijos sekcijos 
rašto mintis čia ir norime at
siliepti.

Raiste sakoma ir teisinamasi, 
kada a) “Tokio masto parodai 
(turima mintyje mūsų siūlomą 
originalių paveikslų parodą, k. 
br.) suorganizuoti reikia: ma
žiausiai metų laiko, tinkamos 
patalpos eksponuojamiems kū
riniams rinkti, pasirūpinti jos 
saugumu, turėti apmokamą 
štabą, turėti pakankamai lėšų 
kūrinių persiuntimui ir apdrau 
dai ir pagaliau reprezentacinės 
patalpos tiems kūriniams eks
ponuoti.

b) Vien tokiai patalpai rei
kia $1500 dienai.

c) Tokios parodos biudžetas 
turėjo siekti arti $30,000”.

Pirmiausia dėl laiko stokos. 
Praėjusiame Kultūros kongre
se pernai taipgi nebuvo suor
ganizuota šviežios dailininkų 
parodos, rodant tik Čiurlionio 
galerijoj turimus išteklius, tei
sinantis irgi laiko stoka, kai 
tuo tarpu Kongreso rengimo 
faktas buvo nutartas daugiau 
kaip prieš dvejus metus. Pa
našiai ir dabar. Prieš metų 
metus PLB Seimas buvo nu
tartas šaukti šiemet, tad ir 
teisinimasis laiko stoka neturi 
jokio pagrindo. Žinoma, jeigu 
bus pradėta kas nors organi
zuoti, kai iki Seimo likę tik 
mėnesiai, tai visada to laiko 
stokos. Baisiausia čia dėl to, 
kad mes jau nesugebame vie
no ar kito (šiuo atveju meno 

parodos) suorganizuoti, gal 
net nenorime sugebėti.

Minimos 30,000 dolerių iš
laidos tikrai gali daug ką nu
gąsdinti. Tačiau argi jos tik
rai neišvengiamos. Kaip jau vi
sokių viešbutinių kongresų bei 
seimų progomis įprasta, paro
dai ar kuriai kitai kultūrinei 
pramogai atitinkamos viešbu
čio patalpos, duodamos be jo
kių sunkumų kartais net be
veik be jokių sąlygų. Šituo pui
kiai pasinaudojo prieš trejetą 
savaičių latviai, surengę Chi
cagoje savo kultūros dienas 
Sheraton viešbutyje ir ten pat 
atidarę “Dirvos” vedamajame 
minėtą kilnojamąją rinktinių 
savo dailininkų parodą. Reikė
jo tik stebėtis latvių sugebėji
mais ir jų kultūringumu. Argi 
panašiai negalima mums pa
daryti PLB Seimo metu Stat- 
lerio viešbutyje, New Yorke, 
jeigu jau galerijos ir muz’ejai 
mums neįperkami ? Tiesiog 
ironiška prisiminti, kad prieš 
10 metų įvykusiame Pirmaja
me PLB Seime tame pačiame 
New Yorke mes dar sugebėjo
me (ir tam turėjome lėšų) su
organizuoti mūsų meno paro
dą net Riverside muziejuje. Po 
10 metų gi atrodo, kad jau nei 
pinigų, nei energijos nebeliko. 
Tikrumoje gi esame kur kas 
turtingesni, negu prieš 10 me
tų. Dėl to ir tragiška, kad do
lerine prasme turtėdami, dva
sioje metai po metų ubagėja- 
me.

Informacijos Sekcija toliau 
savo rašte lyg ir norėtų nuver
tinti Pirmojo ir Antrojo PLB 
Seimo meno parodas, sakyda
ma, kad jos buvo tik New Yor
ko ir Toronto apylinkėse gy
venančių dailininkų parodos. 
Atseit, neaprėpė viso pasaulio. 
Manau, negalime ir norėti, kad 
kartu su viso laisvojo pasaulio 
lietuvių atstovais Seiman tuo 
pačiu gausumu suvažiuotų ir 
savo darbus New Yorkan su
vežtų viso pasaulio visi lietu
viai dailininkai. Tegu tad Sei
mo proga tebūna vien tik New 
Yorko ir artimesnio jam ryti
nio pakraščio lietuvių dailinin
ku paroda, ir to bus gana, nes 
kūrybingų lietuviu dailininkų 
tame regione ypač netrūksta. 
Tai vis bus geriau negu erza
cinės skaidrės, nors iš viso pa
saulio, pakištos porai valandų.

Informacijos Sekcijos rašto 
pabaigoje keliamas dar ir ki
tas motyvas už skaidrinę paro
dą, būtent, pasinaudojant gau
tomis skaidrėmis, “paruošti 
medžiagą, reikalingą parengi
mui išsamaus iliustruoto leidi
nio apie dabartinę lietuvių dai
lininkų kūrybą”. Taigi sudaro
mas įspūdis, kad su skaidrių 
surinkimu bus čia atskleistas 
naujas mūsų veiklos baras, at
rasta “nauja Amerika”. Tie
siog nesinori tikėti, kad Sek
cija nežinotų, jog Algimanto 
Kezio, SJ, vadovaujamas Lie
tuvių foto archyvas Chicagoje 
jau kuris laikas intensyviai 
ir stropiai renka ir turi su
rinkęs savo lentynose 60 
lietuvių dailininkų per 2000

(Nukelta į 2 psl.)
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DAUSUVA
Pakšto paskutinė vizija

JUOZAS ERETAS

KŪRYBAI REIKIA EMOCIJOS IR MEILES
Atlyginimai ir kūrybinis pasitenkinimais

Iš patikimų šaltinių sužinota, kad 
prof. Juozo Ereto rašoma Pakšto 
biografija sparčiai žengia pirmyn. 
Pirma redakcija jau baigta, o galutinį 
tekstų autorius t.kisi paruošti iki se
kančių metų pavasario; taip kad vei
kalas gaištų dar 1969 m. išeiti iš 
spaudos. Jį ketina išleisti L. K. 
Mokslo Akademija savo biografijų ei
lėje, "Negęstant.eji Žiburiai'*. Kas 
dar galėtų tą darbą paremti savo 
medžiaga, maloniai kviečiamas ją 
siųsti biografui šiuo adresu: Juozas 
Eretas, Basei (Switzerland), rlorast. 
44. Jis visiems rėmėjams iš anksto 
nuoširdžiai dėkoja.

Gi šiandien, birželio 29 d., sueina 
75 metai nuo prof. Kazio Pakš- 
t o gimimo. Sukakties proga tad ir 
skelbiame čia prof. Juozo Ereto spal
vingą Btraipsnį apie paskutiniąją di
namiškojo Pakšto viziją. R e d.

★

PATS REIKALAS

“Pakštas yra originaliai svars
tęs Lietuvos valstybės talpumo 
problemas. Jo apskaičiavimu ji, 
supramonėjusios Šveicarijos pa
vyzdžiu, turėtų talpinti nuo še
šių iki aštuonių milijonų gyven
tojų”, Taip mus informuoja bu
vęs jo studentas ir bendradarbis 
VI. Viliamas. Tam tikslui pasiek
ti svarbu buvo sustabdyti emigra 
ciją; o ta buvo gausi. Antai, 19- 
27 m. išvyko 18086 piliečiai, o 
po dvejų metų vis dar 15999. 
“Tik vėliau — taip tęsia Vilia
mas —emigrantų skaičius ėmė 
kristi, ir tai, profesoriui pradėjus 
pasipriešinimo akciją. Mūsų emi 
grantus daugiausia sudarė jauni 
kaimiečiai iš neturtingesnių vie
tų. Mūsų valstybė juos atidavė 
kaip posūnius; ir jie savo likimą 
kūrė, dažniausiai pasitikėdami 
tik raumenimis.

“Pamatęs, kad mūsų emigraci
ja yra nesulaikomas reiškinys, 
Pakštas ėmė kelti planingos ko
lonizacijos idėją. Bet ji mūsų vi
suomenėje sulaukė ir neigiamos 
reakcijos, nes ne vienas ją laikė 
fantastiška. O vis dėlto tai buvo 
šviesaus proto pramatymas. Pir
mieji jo planai apėmė JAV ir Ka
nadą; bet jie greit atkrito, pro
fesoriui įsitikinus, kad tose vals
tybėse kolonijos nebus galima į- 
kurti. Lietuvoje Pakštui begyve
nant, buvo linksniuojama dar 
Angola. Tą kraštą aplankė ir lai
kė vienu iš tinkamiausių.”

PLANAI EGZ1LĖJE

Kolonizacija profesorius vėl su 
sirūpino, kai po Antro pasauli
nio karo tautiečiai masėmis at
sidūrė tremtyje. Jis tada rašė: 
“Lietuvių kultūrai bus suduotas

Šiame numery.
• Kūrybai reikia emocijos ir meilės.
• Dausuva — Pakšto paskutinė vizija 

(rašo Juozas Eretas).
• Pokalbis su muziku Jonu Zdanium.
• Arnoldo Voketaičio koncertas Los 

Angeles.
• Sesers Jurgitos Saulaitytės eilėraščiai
• K. Almenas skrodžia uždraustąjį 

Sudaną.
• Išeina Lietuvių Enciklopedijos XV 

tomas — Lietuva.
• Ar lietuvių išeivių kūryba yra 

lietuviška?
• Kūrybinio žodžio rečitalis.
• Dvi naujos plokštelės.
• Kultūrinė kronika.
• Nauji leidiniai.__ —

didžiausias smūgis, kai 80.000 
tnmtinių išsibarstys bet kurioje 
didelėje valtybėje. Leiskime, kad 
visi persikeltų j JAV, kas tuo
met atsitiktų? Vaikai virs jan
kiais ir savo sena tėvyne nesido
mės. Patekusieji čion išspręs tik 
savo pragyvenimo klausimą, bet 
savo kultūros židinio nesukurs. 
Dėl to kolonizacija mažutėje erd
vėje įgyja imperatyvinės reikš
mės”.

Jis tuomet, tremtiniams dar ne 
judant iš Vidurinės Europos, ko
lonizacijai buvo numatęs Škoti
jai priklausančios, mums iš Men- 
delssohno overtiūros žinomos He 
bridų salos. Nors ši kolonija ir 
nebuvo įsteigta, bet sumany
tojas nuo savo tos idėjos neat
sisakė. Paskutinis jo planas bu
vo įsikūrimas Britų Hondūre.

Kelią, kuris jį galop nuvedė į 
tą kraštą, profesorius “Drauge” 
(195O.X. 10) aprašė šitaip: “1924 
m. mano dėmesį patraukė Que- 
becko provincija. 1927 m. bu
vau susidomėjęs Sao Paulo esta- 
du Brazilijoje. 1930 m. susikon
centravau Angolos plokščiakal
niuose. 1939-47 m. kibau dar į 
daugelį kitų kraštų; bet beveik 
visur atsidaužiau į politinius sun 
kumus”. Mat, Pakštui rūpėjo įsi
kurti ant kalbinės bei kultūrinės 
autonomijos pagrindo, kas prieš
taravo centralistinei tų kraštų 
tendencijai. Kodėl jis negalvojo 
apie JAV, jis (53) laišku (1946. 
V.20) išdėstė Paryžiuje egziliečių 
likimu susirūpinusiam dr. Vėb
rai (45): (Jūsų komisija) klysta 
manydama, “kad nauja imigra
cijos srovė į USA sustiprinsian
ti čia lietuvybę. Man rūpi kom
paktinės kolonizacijos klausimas. 
Šiuo metu studijuoju įvairius Pie 
tų Amerikos kraštus. Ten daug 
erdvės ir visokių progų pionie
riams. Jų darbas — tai sunkus 
katorgos darbas, bet daug lais
vės ir dažnai graži tolimesnė a- 
teitis. Dabar visur miestų žmo 
nės labai lepūs; vis dėlto atsiran
da drąsių pionierių, kurie lenda 
tarsi pragarui į nasrus. Reikia 
jauno entuziazmo. Jaunimas ga
lėtų kur nors sukurti atsarginę 
Lietuvą. Tokios mums seniai jau 
reikia. Be atsarginės Lietuvos se
noji mūsų kultūra bus visuomet 
pavojuje”.

“DAUSUVA"

Tolimesni įvykiai visai pa
tvirtino jo pramatymus: Nauji i- 
migrantai JAV pamažu atsitoli- 

i no nuo Lietuvos ir jų vaikai pra- 
I dėjo leisti šaknis svetimoje kul- 
I tūroje. Nors tai ir nuliūdino pro- 
1 fesorių, bet tai kartu ir sustipri
no jo pasiryžimą ieškoti žemės 
antrajai Lietuvai. “Paskutiniais 
metais Pakštas ypatingai buvo su 
si rūpinęs kolonizacijos klausi
mu”, konstatavo, karštai pritar
damas, Anatolijus Kairys (Chi
cagoje). “Sakyčiau, jis (šią veik
lą) suaktyvino, lyg nujausdamas 
artėjančią mirtį. Tą, ką mes va
dinome ‘Dausuva’, turėjo būti 
pastovus ūkis, pionieriškais pa
vyzdžiais tvarkomas, idealistų ap 
gyvendintas su tikslu kultivuoti 
savo kalbą ir bendrai saugoti sa
vo kultūrą. Dėl to jis iš naujo 

I suskato važinėti, ieškodamas pa
rankaus kampelio su minimali- 

« (Nukelta į 2 įįsL),

Muzikas Jonas Zdanius

..................... ......................................................... .......................................................................................................11111111111111111... linu.... .
V J

KODĖL NESINAUDOTI GERIAUSIA GALIMYBE
Pokalbis su muziku Jonu Zdanium, Trečiosios lietuvių tautinių šokių šventės šokių 

muzikos paruošėju simfoniniam orkest rui ir jo dirigentu pačioje šventėje.

Tylus, mėgstąs ramumą, pa-1 
reigingas ir punktualiai darbštus' 
yra muz. Jonas Zdanius. Jo var
dą minime dažnai ruošiamų Dai 
nų ir Tautinių šokių švenčių pro
gomis. Antrojoje ir trečiojoje dai
nų ir šokių šventėse jam teko dirb 
ti repertuaro komisijose, joiji va 

Muz. Sesuo Bernarda, S.S.C., ku
rios ‘‘Lietuviškoji rapsodija” sim
foninio orkestro bus atlikta Tau
tinių šokių šventėje.

dovauti ir tautiniams šokiams pa 
ruošti muziką. Tai darbai, reika
lavę begalinės kantrybės, darbo, 
kūrybos, bet užtat mūsų kultūri
nio gyvenimo kelyje palikę gilius 
pėdsakus.

Artėjant Trečiajai tautinių šo
kių šventei netikėtai užklumpa
me muz. Joną Zdanių jo kuklia
me darbo kambarėlyje, ramiame 
Chicagos priemiestyje — Evan- 
stone. Ir dabar jis čia paskendęs 
atskubančios šventės rūpesčiuose. 
Maloniame pokalbyje brendame 
jo darbų takais, kurie veda į pa
čia šokių šventę, kur gėrėsimės 
ne vien tiktai tautiniu šokiu, bet 
ir muz. J. Zdaniaus tam šokiui 
aranžeruota palyda — gražia mu 
zika.

— Kaip įsivaizduojate Trečią
ją tautinių šokių šventę ir kuo 
ji skirsis nuo ankstyvesniųjų? — 
kreipiu jo dėmesį į pačią esmę.

— Ši šventė ruošiama mūsų 
valstybės 50 metų atkūrimo su
kakčiai atžymėti, todėl ji bus ypa 
tingai iškili. Joje dalyvaus impo
nuojantis skaičius šokėjtj. Sokitj 

palydai gros dvigubai didesnis 
simfoninis orkestras, nei anksty
vesnėse šokių šventėse grojo. Ke
letą šokių palydės moterų choras 
ir solistas drauge su simfoniniu 
orkestru. Pati šventė skirsis nuo 
ankstyvesniųjų programos įvairu 
mu ir dalinai šokių naujumu.

— Jums teko paruošti šokiams 
muziką. J ką daugiausia kreipėte 
dėmesio?

— Šokių šventė yra masinis 
spektaklis. Muzika yra tik šokio 
palyda. Iš šokių pagrindinių me
lodijų, ruošdamas muziką orkes
trui, ypatingą dėmesį kreipiau į 
melodijų ir ritmo išryškinimą. 
Taip pat nevengiau rašyti mu
ziką, kuri būtų spalvinga. Visu
moje šokių muzika yra originali 
ir graži.

— Mūsų spaudoje buvo užuo
minų ir bandyta siūlyti, kad šven 
tėję grotų pučiamųjų arba liau
dies instrumentų orkestrai arba 
net akordeonai. Kas lėmė pasi
rinkti simfonini orkestrą?

— Norėčiau pažymėti, kad pu 
čiamųjų orkestras yra muzikinis 
griozdas. Pirmiausia jis yra labai 
ribotų spalvų, nes visi instrumen 
tai, išskyrus mušamuosius, yra 
pučiamieji ir tas nuolatinis tem-

Muz. Bronius Jonušas. Jo šventei su
kurtu maršu bus baigta Trečioji lie
tuvių tautinių šokių šventė liepos 7 d. 
Chicagoje. Maršą grdjant, simfoni
niam orkestrui diriguos pats autorius.

bro skambėjimas darosi nuobo
dus ir įkyrus.
Liaudies instrumentų orkestras 

būtų priimtinas, tačiau esamose 
sąlygose neturime iš ko sudaryti 
atitinkamo orkestro sąstato.

Akordeonas, tikriau jo prototi 
pas — armonika, yra mūsų liau
dyje atneštinis iš Rytų instrumen 
tas ir mūsų liaudies muzikoje sve 
timas ir nebūdingas. Ir kaip atro
dytų pati Tautinių šokių šventė, 
girdint vien monotonišką akorde
onų skambesį? Tai dvelktų men
kumu, keltų nuobodulį ir įky
rumą kartu.

Simfoninio orkestro privalu
mai visai kiti. Jis apima tris in
strumentų grupes — styginių, pu 
čiamųjų ir mušamųjų. Styginiai 
instrumentai, kurie yra tikrieji or 
kestro patricijai, savo tembru vi
są orkestro sąskambį apgaubia 
aksominiu švelnumu. Visumoje 
simfoninis orkestras yra absoliu
čiai tinkamas bet kurio žanro 
muzikai atlikti. Simfoninis orkes
tras lygiai geras ir Beethoveno 
simfonijoms, ir Strauso valsams 
bei polkoms.

Samdomųjų orkestrantų kaina 
yra vienoda, tad kodėl nesinau
doti pačia geriausia galimybe, 
šiuo atveju simfoniniu orkestru. !

— Kokių naujovių . muzikos 1 
srityje galime tikėtis išgirsti šioje į 
šventėje ir kas dar džiugintų žiū
rovą?

— .Šventės orumui tiks ir 
dviejų muzikų — Br. Budriūno 
ir Br. Jonušo specialiai šventei 
ruošiami maršai, kurių vienas 
bus grojamas šventės pradžioje, 
kitas šventės užbaigai. Abejuose 
maršuose yra panaudoti lietuvių 
liaudies motyvai.

Šios šventės programą suda
rant, buvo kreipiamas dėmesys! 
į paįvairinimą šokių pobūdžio, iri 
tam buvo parinkta keli šokiai, 
kuriems yra būtina dainos paly
da, pvz. Jievaro tiltas, kur vyks
ta dialogas tarp vyrų ir moterų, 
nusakant šokio vyksmą. Moteris 
atstovaus moterų choras, kurį 
ruošia seselė Bernarda iš Mari
jos aukšt. mokyklos mergaičių ir 
kelių Chicagos chorų talkininkių. 
Minėtame šokyje vyrus atstovaus 
Algirdas Brazis.

Meno kūrėjas ir išradėjas 
istorijos eigoje proporcingai 
visada labiau skurdo, negu 
amatininkas, profesionalas ar 
specialistas. Ir tai liudija pa
saulio daugiau materialistinį, 
negu idealistinį darbo suprati
mą. Net emigracijoj dažnai 
galvojama, kad už kūrybinį 
darbą nereikalingas joks at
lyginimas, nes kūrėjas kūrinį 
tikriausiai yra sukūręs su giliu 
asmeniniu pasitenkinimu ir to
kiu būdu yra gavęs dalį savo 
neįkainuojamo atpildo.

Palikdami nuošaliai neginči
jamą faktą, kad mūsų kūrėjų 
darbas yra svarbesnis už eili
nį, nekūrybinį darbą ar pasi- 
tarnavimą ir jų atlyginimas 
neturėtų būti pamirštas, pa
žvelkime į patį kūrėją ir jo 
kūrybinių džiaugsmų atpildą, 
pasvarstydami, kiek atlygini
mo stoka turėtų veikti į išei
vio kūrėjo kūrybinį polėkį.

Mes žinome, .kad visų di
džiųjų pasaulio religijų įsitiki
nimai rėmėsi tvirtais nemate
rialinio pasaulio pagrindais, 
beveik nesidomint materiali
nėm gėrybėm ir jų nereikalau
jant. Taipgi ir meno kūrėjas 
kūrybiniame akte retai kuria 
materialistinius daiktus. Dėl 
to, atrodo, ir kūrėjas nepriva
lėtų kurti vien tik dėl materia
linio atlyginimo, kuris dažnai 
nėra vertas ir nepadengia net 
paties kūrybinio trūso. Jei įkū
rėjas yra apmokamas, nėra tai 
blogai. Bet jei kūrėjas už sa
vo kūrybą vien tik pinigus te
gauna, ir nieko daugiau, tai 
nėra pakankamas jo atlygini
mas!

Istorijos eigoje buvo apsčiai 
kūrėjų, kurie buvo reikalingi 
piniginio atlyginimo, bet daug 
jų dirbo ilgus metus ir visai 
be jokio atlyginimo, dirbo tik 
savo asmeniškam pasitenkini
mui. Gabus kūrėjas gaudavo 
dažnai daugiau pasitenkinimo 
iš savo kūrybos, kaip iš jos pi
niginio atpildo. Ir retas buvo 
tas, kuris tikėjosi iš savo kū

Muz.. Brunius Budriūnas), kurio 
specialiai parašytu maršu bus pra
dėta Tautinių šokių šventė.

Šventės spalvingumui ir nuo
taikai labai tiks seselės Bernar- 
dos lietuviška rapsodija, duodan
ti publikai malonią atvangą. Kū
rinys vertingas. Seselės Bernar- 
dos rapsodijoje panaudoti dau
giau ar mažiau žinomi, gražūs

rinių vien tik materialinio at
lyginimo.

Šiandien, jei kas dirba nela
bai įdomų darbą ar yra ver
čiamas daryti tai, kas jam ma
žiau patinka, jis nėra tuo pa
tenkintas. Gi kūrėjas dirbo ir 
kuria vien dėl to, kad jis nor 
kurti, kad tai jam patinka, ne
žiūrint, kiek jis gaus už savo 
kūrybą. Pati kūryba turėtų jį 
gausiau apmokėti, kaip atsitik
tinis atlyginimas. Atrodo, čia 
ir slepiasi pati gražiausia kū
rybos dalis, jos dvasinis pasi
tenkinimas, kuris kartu yra ir 
vienas iš pačių brangiausių 
žmogaus gyvenimo gėrių.

Žmonės šiandien išleidžia 
šimtus tūkstančių žuvavimui, 
pasilinksminimams, sportams, 
antikinėm senienom, retiems 
pašto ženklams ir kitiems ne
būtinai reikalingiems daik
tams. Ir visa tai vien dėl as
meninio malonumo. O ekono
mistai mums sako, kad malo
numas yra “gėris” ir kad gė
ris turi savo ekonominę ver
tę. Taigi pasitenkinimas, pagal 
juos, yra geras dalykas ir dėl 
to turi aukštą ekonominę ver
tę. Tuo pačiu ir kūrybinis pa
sitenkinimas yra brangus ir 
geras dalykas. Menininkas, 
kaip kūrėjas, dažnai neišleis
damas nei cento iš kišenės, 
vien savo kūryba gali duoti 
sau milžinišką pasitenkinimą. 
Ir jo turtas — kūrybinio pa
sitenkinimo “gėris” — jam 
tik vienam yra prieinamas.

Iš kitos pusės, jei meninin
kas - kūrėjas yra valdžios iš
laikomas ir gyvena iš savo kū
rybos, bet nejaučia joje ypa
tingo pasitenkinimo, tada ir 
jo kūryba jam nėra tiek ver
tinga. Mat., kūryba nėra dar
bas, kurį galima atlikti šaltu 
krauju, apskaičiuojant. Kūry
bai reikia laiko, emocijos ir 
meilės. Be emocijos ir meilės, 
nei apmokamas, nei laisvas 
kūrybos polėkis nesubrandins 
kūrybinio kūno.
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liaudies dainų motyvai,- kurie vy
kusiai vystomi homofoniniame ir 
vietomis polifoniniame stiliuose. 
Kūrinys parašytas konvenciona- 
lės harmonijos rėmuose. Orkest
ruotė ryški ir skambi. Aplamai 
kūrinys efektingas ir lietuviškai 
nuotaikingas. Noriu tikėti, kad 
šis kūrinys klausytoją maloniai 
nuteiks ir bus graži lietuviškos 
muzikos akimirka.

Iš kitos pusės būtų nusikalti
mas, jeigu tokia proga nebūtų iš
naudotas pajėgus orkestras ir ne
pagrota lietuviškos simfoninės 
muzikos kūrinys, kuris buvo pa
kartotinai atliktas amerikiečių or 
kestrų Chicagos Grant Parke, di
riguojant Nicolai Malko, ir kitur. 
Ta proga norėčiau užsiminti apie 
rapsodiją, kaip kūrinį, aplamai. 
Kūriniai tuo pavadinimu yra daž 
niausią laisvos formos, paremti 
liaudies melyvais. Tačiau Brah- 
ms, Dohanyi ir kiti rapsodijas ra
šė, naudodami visiškai origina
lią medžiagą. Svetur populiarios 
yra Listo-vengrų, Dvorako — slo
vakų ir kitos rapsodijos, o mū- 
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