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TAUTINIŲ
ŠOKIŲ
MENAS

Trečiąją Lietuvių tautinių šokių šventę pasitinkant

SAULĖ JAUTOKAITĖ

SVEIKINU
JUDESĮ
J. Augustaitytė - Vaičiūniene

Sveikinu taurų, lietuvišką judesį, 
Įkvėptą, uždegtą, grožio jėga, 
Gelmėse gimusį, saulėj pabudusį, 
Kylantį Baltijos aukšta banga...

Šokis yra universalus. Visi šo
ka. Šoka vaikai, šoka suaugę, šo
ka vyrai, šoka moterys, šoka po
ros, šoka grupės. Ką jie šoka ir 
kaip jie šoka, daug pasako apie 
juos pačius apie jų gyvenimo bū
dą. Žmogaus jausmai ir instink

tai yra tokie pat šiandien, kokie 
jie buvo prieš dvidešimt tūkstan
čių metų.

Šokio proistorė
Primityviais laikais žmogui 

šokis reiškė jo paties dalyvavimą 
ir bendravimą ritualinėse, religi
nėse apeigose. Senojoje istorijoje, 
žmogui susiradus kitas dvi pagrin 
dines priemones savo jausmams 
išreikšti, — poeziją ir muziką, 
šokis neišnyko, bet tik jo paskir
tis truputi pasikeitė. Dabar, prisi
dėjus poezijai ir muzikai, šokis 
virto religine graikiška drama.

Šokis yra meno forma, kurios 
Ipagrindiniai elementai judesys, 
ritmas ir erdvė, susijungę į vie
ną harmoningą vienumą, išreiš
kia žmogaus jausmus. Šokio me
nas, tur būt, yra pats seniausias 
iš visų žmogaus sukurtų menų. 
Apie šj meną turime duomenų 
jau iš priešistorinių laikų. Šokio 
menas, galime sakyti, prasidėjo 
su pačiu pirmuoju žmogumi. 
Priešistorinėse olose (jos 25,000 
metų senumo), jau randame šo

Šiame numery;
• J. Augustaitytės-Vaičiūnienės 

eilėraštis, skirtas Tautinių 
šokių šventei.

• Tautinių šokių menas.
• Zenono Nomeikos vargonų 

rečitalis Detroito katedroje.
• Kazys Almenas katalikų mi

sijoje ir juodųjų kareivių na
guos.

• Dail. V. K. Jonynas atsako 
į priekaištus dėl meno paro
dos PLB seime.

• Oskaro V. Milašiaus “Min- j 
tys’’.

• Religijos persekiojimas Lie
tuvoje.

• Nauji leidiniai: Varpas Lie
tuvių Dienos, Laiškai Lietu
viams.

• Spygliai ir dygliai.

kančių figūrų piešinius, vaizduo 
jančius gyvus, ritmiškus, reikš
mingus šokių judesius. O senojo
je istorijoje randame ne tik egip- 
tietiškų, graikiškų, romėniškų šo
kių piešinius, bet ir jų aprašy
mus.

Tautinių šokių bruožai ir juos 
formavusi aplinka

Nors šokio menas prasidėjo la
bai seniai, tačiau tautiniai šokiai 
išryškėjo tiktai viduramžių lai
kais. Renesanso metu, išsivysčius 
baletui iš cirkinės akrobatikos, 
tautiniai šokiai išryškėjo savo cha 
rakteringa šokio forma. Dabar šo
kio paskirtis visiškai pasikeitė. Ri
tualinis šokis tapo pramoga ne 
tiktai šokėjui, bet taip pat ir žiū
rovui.

Seniausia ir pati paprasčiausia 
šokio forma yra ratelis. Šiame pa 
prastame ratelyje visi šokėjai ly
gūs savo svarbumu. Sudėtinges
niuose šokiuose šokama dvigubu 
rateliu: vienas viduryje, o kitas 
yra jį apsupęs iš lauko. Šį rate
lį pertraukus, pasidarė grandinė
lė. Paskui iš šito paprasto rate
lio ir grandinėlės įvairiose tau
tose išsivystė komplikuoti tauti
niai šokiai, paįvairinant juos rit
miškais šuoliais, sukimusi, bėgi
mais, ėjimais ir šokinėjimais.

Tautiniai šokiai, būdami jaus
mų išreiška ritmiška disciplina, 
kalba ne tiktai apie tautos cha
rakterį, bet net ir to ar kito re
giono klimatą bei geografiją. Tau 
tinių šokių ir drabužių susiforma
vimui didelės įtakos turėjo tiek 

Nuotraukos Vyto Valaičio

klimatas, tiek tautos geografinė 
padėtis. Šitie du pagrindiniai ele
mentai nusako, kodėl vienos tau 
tos šokiai yra šokami taip, o ki
tos kitaip.

Karštų kraštų šokėjų judesiai 
yra laisvi, lengvai plaukiantys, vi 
siškai nepastebima raumenų į

tampa, žingsniai jų ne tokie stai
gūs, kaip šaltų kraštų. Čia geriau 
sias pavyzdys yra pietinė Azija, 
ypač Indija. Ten, kur yra didelis 
temperatūros pasikeitimas tarp 
dienos ir nakties, pvz. Ispanijoj, 

dėsiu akimirksninis keitimasis. 
Su staigiu ritmo pasikeitimu, at
siranda ir stiprus kojų trypsėji
mas. Kraštuose, kuriuose yra dide 
lis skirtumas tarp vasaros karš
čių ir žiemos šalčių (rytinė Eu
ropa), čia šokiai pasižymi ilgais 

šuoliais ir ritmais. Pabrėžiamas 
bruožas čia yra skirtingi kūno ju
desiai. Kūnas yra linkęs kraipy
tis į šonus, rankos siūbuoja prie
šinga kojų kryptimi, bendri viso 
kūno judesiai yra gyvi ir ener
gingi. O kraštai, turintys palaips
niui besikeičiančią temperatūrą, 
(šiaurės’ vakarinė Europa) pasi
žymi daugiau ar mažiau vieno
dais šokiais, kurių judesiai yra 
saikesni, lėtesni, tampriai sude 
rinti su ritmu.

Nors krašto klimatas turi įta
kos šokio judesiams, tačiau jis ne
nustato šokio greičio, kuris yra 
visais laikais ir visose tautose. Šo
kio greitį labiau nustato jo turi
nys, atseit tai, ką jis nori išreikš
ti: kovą, darbą, laimėjimą, nesėk
mę, džiaugsmą, skausmą, liūdesį

Taip pat šokiams įtakos turi ir 
geografinė tautų padėtis. Šokio 
stilius priklauso'ir nuo to, ant 
kokio žemės paviršiaus yra šoka
ma: kalnuose, lygumoj, dykumoj 
ar pievose. Lygių pievų (stepių) 
gyventojai šokdami atrodo lyg 
lėkte lėktų žemės paviršiumi į
vairiausiais judesiais ir aukštais 
šuoliais. Nors šokama didelėmis 
grupėmis, tačiau kiekvienas šokė
jas čia turi atlikti savo šokio da
lį atskirai, kitiems šokėjams pri- 

to krašto šokiuose jaučiamas la-įtariant rankų plojimais. Geriau- 
bai stiprus staigių ir švelnių ju- sias šios rūšies šokio pavyzdys y-

ra ukrainiečių gopakas.
Kalnuotų vietovių šokiai yra 

atliekami mažoje vietoje, šoka
mi mažos grupės, dažniausiai vi
sų šuolių kryptis yra į viršų. Iš
skėstomis rankomis, galvą palen
kęs, šokėjas čia stebi savo kojų 

žingsnius, kaip tai daro škotai. 
Karštų dykumų (Afrikos) šokėjai 
save išsako staigiais), konvulsi
niais judesiais, su šonuose nuleis
tomis rankomis, nuolatos šokinė
ja nuo vienos kojos ant kitos, at
rodo, lyg jiems žemė po padais 
degtų.

Kiekviena tauta, kaip matome, 
turi savo charakteringus tauti
nius šokius, išskyrus čigonus 
jie pasisavina šokius iš juos pri
glaudžiančio krašto.

Šokis ir muzika
Manoma, kad muzikos pradžia 

kilo iš žmogaus ritmiško impulso 
— šokio. Pradžioje buvo šokama 
be muzikos, vėliau šokiui buvo 
pritariama rankų plojimu, rit 
mingu kojų trypsėjimu, būgnų 
mušimu, dainavimu, o vėliausio
se kultūrose instrumentine muzi
ka. Kadangi muzika šalia melodi
jos ir harmonijos turi ir būtiną 
ritmą, užtai muzika yra pati svar 
blausioji ir nuolatinė šokio part
nerė. Šį šokį papildanti partnerė 
šokėjui sukelia tam tikrą nuotai
ką. Girdėdamas ir jausdamas tą 
ritmą, šokėjas gali daug leng
viau savo kūno judesiais išreikš
ti jausmus bei idėjas. Todėl, kai 
mes stebime šokius, pirmiausiai 
pastebime estetinius šokėjo ju
desius palydimus muzikos. Ka

dangi abiejų (šokio ir muzikos) 
judesys yra pagrįstas ritmu, to
dėl muzika gali išreikšti abstrak
čius judesio veiksmus. Ji gali 
mums nusakyti šokio sunkumą 
arba lengvumą, Stiprumą ar silp
numą, susijaudinimą arba ramu
mą, rimtumą arba linksmumą. 
Muzika savo tonu, o šokis savo 
judesiu mums perduoda idėjų, 
daiktų, įvykių nuotaikas.

Tautiniai šokiai yra panašūs į 
primityvių laikų šokius, ir tai ne 
kokia menkinamąja prasme, o 
tuomi, kad jie yra laisvų, natūra
lių judesių ir jausmų išreiškimas. 
Tiek tautiniai, tiek primityvūs šo 
kiai, natūraliais ritminiais jude
siais išreiškia vienos grupės, kar
tu dirbusios, kovojusios, gyve
nusios, žmogiškuosius bendrus 
džiaugsmus ir vargus. Panašiai 
kaip liaudies dainos, tautiniai šo
kiai neturi savo vieno autoriaus, 
bet yra sukurti žmonių grupės su 
tais pačiais interesais. Jeigu jie ir 
turi vieną, individualu autorių,

Išplukdantį pieno ir kruviną putą, 
Taškantį saujom gintarą gelmių. 
Papuošiantį rūmą, statytą - sugriautą, 
Atlaužoms keršto širdžių neramių...

Sveikinu judesį, augantį, grimstantį, 
Lūžtantį, kertantį žaibo ilgiu...
Vėl susiliejantį ir nepailstantį, 
Trenkiantį senio Perkūno smūgiu...

Verkiantį smuikais ir kanklėmis skambantį, 
Gaudžiantį Vilniaus šventovių varpais... 
Jaučiantį, šlamantį, tylintį, kalbantį 
Aisčių kalbos priegaidžiuotais garsais...

Sveikinu, švilpiantį karklais ir ošiantį 
Giriomis, žydintį savo žiedais... 
Prigęstantį ir staiga įsiliepsnojantį... 
Pasivadinusį deivių vardais.

Iš tolo ateinantį laisvą, didingą,
Neliestą vergo taikingos dalies, 
Lyg erdvėj augintą čiurlionišką smilgą, 
Malantį duoną gimtosios šalies.

Sveikinu tikslų įprasmbitą judesį, 
Kuriantį išraišką dvasios savos, — 
Tą, kuris šimtmečiais bręsdamas grumiasi 
Dėl laisvės, garbės gyvo# Lietuvos...

Judėjimas — žodio ir darbo, veikimo, 
Būties pabaiga, o gal ir pradžia. 
Be judesio, garso, be takto, be rimo 
Ir žemė ir saulė — akla ir kurčia.

tačiau jis mums yra nežinomas.
Tautiniai šokiai turi išvystę tam 

tikrą formą, kuri daugiau ar ma
žiau yra vis tokia pat, perduoda
ma iš kartos į kartą. Kadangi tau 
tiniai šokiai yra natūralių jude
sių, patrauklūs savo aiškumu, vik 
rumu, paprastumu ir gyvumu, to 
dėl mes juos galime laisvai ir 
lengvai interpretuoti. Jie pasižy
mi dviem ypatybėm: pirma — jie 
nereikalauja didelio šokėjų paty
rimo jų išpildymui, o antra — 
jie nėra individualistiniai, bet 
grupiniai. Nors mes esame lin
kę kartais manyti, kad tautiniai 
šokiai yra perdaug paprasti ir 
dėl to gal net mažiau meniški, 
tačiau jie, kaip ir tarptautinis ba 
lėtas, savo turtingomis ritmiško
mis pynėmis gali būti ištobulin
ti iki paties aukščiausio meninio 
laipsnio, pajėgiantys patraukti ir 
sužavėti kiekvienos tautos žiūro
vą. O žiūrovas, nors ir nedaly
vauja jų šokime, tačiau juos ste
bėdamas, gali lygiai taip pat kaip 
ir šokėjai, šokius išgyventi, pasi
džiaugti jų spontaniškais, ener
gingais, ritmiškais judesiais, iš
reiškiančiais tautos charakterį.

Šią trumpą tautinių šokių apy
braižą galime užbaigti kiniečių 
pasakymu: “Po džiaugsmo našta 
žmogus sukuria trumpus žodžius. 
Kai trumpų žodžių neužtenka, jis 
prailgina juos. Gi kada net pra
ilgintų žodžių neužtenka, žmo
gus žodžius paįvairina. Kai nė pa
įvairintų žodžių neužtenka, žmo
gui net nepajuntant, jo rankos 
ima daryti gestus ir kojos prade
da judėti”.

JAUNIMO 
LITERATŪROS 
KONKURSAS

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo Taryba skelbia konkur
są parašyti jaunimui tinkamiems 
dviejų žanrų kūriniams: apysa
kai ir dramai. Šie kūriniai turi 
būti skiriami paauglių amžiaus 
jaunuoliams (teenagers); apysa
ka — ne trumpesnė kaip 150 
mašinėle rašytų puslapių, o dra
ma — nuo 1.30 iki 2 valandų 
vaidybai.

Premijoms skiriama 1500 do
lerių. Pirmoji premija numatyta 
1000 dol., o antroji — 500 dol. 
Jei neatsirastų tinkamų premijuo 
ti veikalų, jury komisija galėtų 
ir kitaip nuspręsti. Premijų mece 
natų dar neieškojome, nes ma
nome, kad atsiras savanorių, ži
nant, kaip mums trūksta tinka
mos jaunimui literatūros ir kaip 
mažai iki šiol tuo buvo rūpinta
si.

Rankraščiams įteikti terminas 
— 1969 m. kovo mėn. 15 die
na. Jury komisija bus paskelbta 
vėliau. Rankraščius, pasirašytus 
slapyvardžiu, ir į atskirą voką įdė 
jus savo tikrąją pavardę, adresą 
bei telefoną, siųsti šiuo adresu: 
Juozas Vaišnys, 2345 W. 56th 
Street, Chicago, Illinois 60636.

Premijų kūrinių spausdinimu 
pasirūpins Švietimo Taryba, o su 
nepremijuotų, bet spausdintinų 
kūrinių autoriais bus tariamasi 
atskirai, kaip jų veikalus išleisti.

JAV LB Švietimo Taryba
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DAUG PASIEKTA, 
BET PASILIKTA 
IR ATEIČIAI
Įspūdžiai Ir mintys 
po šokiy šventės

Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir Kanados Trečioji lietuvių 
tautiniių šokių šventė jau praei
tis. Tegu dar tik labai artima 
praeitis, šokėjai iš įpratimo dar 
beveik kasdien krūptelia, lyg 
būtų pamiršę nubėgti į grupės 
repeticijas. Žiūrovų akyse dar 
vis lyg rugių laukas banguoja 
beveik neaprėpiamos šokėjų 
varsnos, o ausyse skamba mar
šų ir šokių taktas.

Ko visuomenė iš mūsų šokių 
šventės laukė ir ko tikėjosi, ma
žai suklystume, sakydami, kad 
visa tai ji gavo kone šimtu pro
centų. Žvelgiant į didžiulę Chi
cagos amfiteatro erdvę, užtvin
dytą darnios šokėjų ir žiūrovų 
masės, kiekvieno širdį užliedavo 
nuotaika, kurią, gal būt, tiks
liausiai reikėtų išreikšti šitokiu 
credo: Mes čia esame — ir mūsų 
meilės objektas yra Lietuva! 
Kirtis šiame sakinyje dedamas 
ant esame. Esame kelios kar
tos: senieji, vidurinioji karta, 
jaunimas ir patys mažieji. Visi 
lietuviškam reikalui neabejingi, 
visi su savo įnašu, su savo duok
le. O tai liudija, kad mes ne tik 
šiandien esame, bet dar ir būsi
me.

Aplamai, apmąstant tik ką 
praėjusią šventę detaliau, min
tis ilgėliau stabtelėja prie visos 
eilės faktų, kuriuos reikėtų vie
naip ar kitaip vertinti, darant ir 
tam tikras išvadas, naudingas, 
gal būt, ir ateičiai.

*

Lig šiol mums vis nesisekda
vo tokius masinio pobūdžio lie
tuviškuosius susibūrimus bent 
kiek tobuliau techniškai apipavi
dalinti, ypač turint galvoj pro
gramai skirtą laiką. Ir dainų, ir 
šokių šventės, ir kultūros kon
gresai kartais tiesiog paskęsda
vo ir prigerdavo nesibaigiančių 
ir ne taip jau reikalingų kalbų 
jūroje. Iškilmių dalyviuose ir 
programų atlikėjuose vis jaus
davome tam tikrą pasimetimą, 
bereikalingą lakstymą, tiesiog 
nežinojimą kur, kaip, kada ir 
t. t. Tokie faktai mums jau bu
vo kone “praplovę smegenis” 
ta prasme, jog ėmėme tikėti, 
kad organizuotumo trūkumas

Šiame numery:

• Kas slypi lietuviškajame š> 
kyje,

• Daug pasiekta, bet pasilikta 
ir ateičiai.

• Lietinių poezijos skerspiūvis.
• Ar menas yra bejėgis?
• Kuo grindžiamas struktūra

lizmas?
• K. Almenas linksminasi ir 

palieka Sudaną.
• Dvasinės kultūros enciklope

dija.
• Jurgio Kasakaičio nuotraukų 

paroda.
• KultūrimS kronika.
• Moterų gyvenimas.

Bangi; bangam rieda šokėju virtinės Chicagos: amf.teatre... Nuotrauka V. Noreikos

yra beveik mūsų tautinis bruo
žas. Šį kartą įvyko kiek kitaip. 
Šventėje maišaties buvo kur kas 
mažiau. Oficialiame šventės ati
daryme buvo išlaikytas kalbėto
jų skaičius ir kalbų ilgumo sai
kas. O tai įprastose mūsų aplin
kybėse jau yra didelė naujiena, 
griaunanti įsikalbėtą nuomonę, 
kad esame nepagydomai aler
giški kondensuotam organizuo
tumui. Šį kartą pasistūmėjimas 
gerąja kryptimi yra neabejoti
nas kreditas šventės organizaci
niam komitetui. Žinoma, nepa
togu ir beveik neįmanoma kvies
tiesiems svečiams griežtai nu
statyti kalbėjimo laiką. Bet kiek 
tai priklausė nuo šventės vado
vų, niekur jie patys publikos 
nevargino, todėl ir šventėn su
sirinkusiems oficialioji iškilmės 
atidarymo dalis bene pirmą kar
tą mūsuose mirtinai neprailgo.

♦

Akin krito ir skoningas bei 
saikingas salės dekoravimas, at
liktas dail. Adolfo Valeškos. 
Praeityje ir šioje srityje mums 
ne visada taip gerai pavykdavo. 
Ne kartą mūsuose tokiomis ir 
panašiomis progomis salės bū
davo išdekoruojamos gana at- 
kištinai, rimto dėmesio į tai ne
kreipiant, pertempiant spalvas, 
kompozicijas neišbalansuojant, 
net pigiai erdvę perkraujant ne- 
rekalingu balastu. Šį kartą ir 
čia atsitiko kitaip. Estradinia
me amfiteatro gale, visa balko
no briauna lyg juosta nusidrie
kę L etuvos miestų herbai, neiš
siskirdami per daug iš visumos, 
sudarė gana estetišką ir kom
paktišką įspūdį. Dar didesnį iš
kilmingumą' ir puošnumą ypač 
pabrėžė svaiginančioje amfiteat
ro erdvėje pakabinti du milži- 
n’šk'. sakytume, sietynai — lie- ] 
'■"v'škosios Kalėdų eglutės šiau
dinuku kūrybinga formų ir spal
vų imitacija. Šiame salės papuo
šime nebuvo nfeko pretenzingai 
spalvomis ir forma rėkiančio, 
visa buvo iškilmincai skoninga 
ir kuklu. kok:o pobūdžio ir yra 
lietuviškasis folkloras — taigi 
:r mūsų liaudies šokiai.

♦

Kita maloni naujiena buvo 
pritarimas choro daina kai ku
riems atliekamiems šokiams. 
Tai buvo puiki priemonė, balsi

ne prasme įvairinant šokių pro
gramą. Ji plėstina bei palaiky
tina panašiais atvejais ir atei
tyje. Naujų ir rečiau lig šiol ma
tytų šokių įvedimas šventėn 
(Pakeltkojis ir kt.) buvo dide
lis programos planuotojų laimė
jimas. Planuotojai savo išmonę 
pademonstravo ir 18-kos šokių 
grėsmingą monotoniją nugalė
dami jų figūrų keitimu. Šokėjai 
kartais pabirdavo po visą are
ną beveik chaotiškam mirgėji
me, bet tik tam, kad kone ste
buklu, nespėjant akims net su
griebti, susiformuotų milžiniš
kos šokio figūrinės kompozici
jos, kaip, sakysim, malūne. Su
prantama, šitaip stilizuojamą 
šokį vienaip vertins gryno au
tentiškumo ieškąs šimtaprocen
tinis folkloristas, kitaip eilinis 
žiūrovas, atėjęs iškilmėn vien 
tik ieškodamas gražios lankos 
akims pasiganyti, šiaip ar taip, 
rasti balansą tarp autentiškumo 
ir stilizaci jos dar vis bus nema
žas galvosūkis ir ateityje, se
kančias šokių šventes ruošiant.

*
Žiūrint į perpildytas šokėjais 

Chicagos amfiteatro grindis, 
buvo jaučiama aiški rengėjų pa
stanga — kiek galima daugiau 
išvesti šokėjų šokiui tuo pačiu į (Nukelta į 2 psl.)

Sukasi didieji malūno sparnai.* ___ ____ Nuotrauka Y. Noreikos

metu, imponuojant žiūrovui gau 
sumu. Žinoma, žiūrovui gausu
mas tikrai imponuoja. Bet per 
visą programą rodomas gausu
mas gali savyje slėpti ir mono
tonijos grėsmę. Pagaliau kiek
vieną kartą ligi pat publikos 
užtvenkta šokėjais salė praran
da šokio, kaip gyvojo paveikslo, 
rėmą, sudaromą iš tuščio tarpo 
tarp šokančiųjų ir publikos. 
Bent keliuose šokiuose, įvedus 
kad ir mažesnį šokėjų skaičių 
ir duodant jiems tuščios erdvės 
įrėminimą, būtų dar labiau pa
įvairintas bendrasis programos 
paveikslas.

*
Muzikinė šokio palyda tokių 

masinių švenčių proga, kaip 
anksčiau mūsų laikraščiui duo
tame interview pažymėjo muz. 
Jonas Zdanius, nelengvai yra 
sprendžiama dėl salės milžiniš
ko dydžio ir pasitaikančių gry
nai mikrofonin:ų nesklandumų. 
Šitai keletą kartų buvo jaučia
ma ir šiemet. Pagaliau negali
ma ir norėti tik viena repetici- 
ia tobulai pripratinti šokėjus 
prie simfoninio orkestro muzi
kos. Vis dėlto ir neįprastam or
kestrui grojant, šokiai buvo su
šokti taip, kad reikia tik stebė
tis. Aišku, mūsuose vis dar ga

lės būti įvairių kalbų, svarstant 
simfoninio orkestro, akordeonų 
ir grynai tautinių instrumentų 
palydą masinei šokių šventei. 
Tebūna pasiliktas šitas svarsty
mas ateičiai. Tačiau jau ir iš 
anksto būtų galima abejoti, ar 
grynai kanklių, skudučių ir ki
tokių birbynių orkestras savo 
pasiektų, ar palengvintų šokė
jams laikytis takto tokiame 
grindų plote, kai įvairių tauti
nių instrumentų baisingumas 
daugiau yra pritaikytas kaimo 
seklyčios ar kiemo vejos erdvei. 
Didžiai abejojant taipgi akor
deonų tinkamumu, tur būt, ir 
ateityje šią problemą spręsime 
panašiai kaip ir šį kartą, nema
nydami tačiau, kad visos įma
nomos tobulumo ir įvairumo vir
šūnės jau pasiektos.

»
Smagiai publiką nuteikė ir 

specialiai šokių šventei parašy
tieji du maršai. Broniaus Bud- 
riūno spalvingas ir melodingas 
maršas, grotas šventės pradžio
je, šokėjų grupėms įžygiuojant, 
buvo nustelbtas vis pratrūks- 
tančių publikos plojimų. Ir to
dėl ištisai maršą išgirsti buvo 
tiesiog neįmanoma. Bet sunku 
ir norėti, kad pradinio entuziaz-

KAS SLYPI LIETUVIŠKAJAME 
ŠOKYJE?

Santrauka kim. Stasio Ylos pamokslo Marąuette Parko 
bažnyčioje III tautinių šokių šventėje

Krikščioniškoje galvosenoje 
ryškiai skiriamos dvi sritys 
— sakralinė ir pasaulietinė. 
Pastarajai priklauso daugelis 
kultūros dalykų, tarp jų ir šo
kiai, nors pati kultūra laikoma 
išvestine sąvoka iš kulto, šo
kis yra skirtas džiaugsmui, 
žaismui, pramogai, pasismagi
nimui, dėl to niekas jame ne
ieško Dievo garbės, niekas jos 
nepasigenda ir niekam neatei
na į galvą mintis, jog šokis ga
lėtų virsti malda.

Išaugę tokioj galvosenoj, 
mes esame gana jautrūs to
kiems šių dienų eksperimen
tams, kurie į pašvęstąją kulto 
sritį neša pasaulietinę muziką, 
jos instrumentus, bando įvesti 
net baletą. Nors šokis senose 
kultūrose buvo vartojamas 
šventovėse, dabar tai laikoma 
praeities dalyku. Tačiau dar 
matome šokius religinėse afri
kiečių, Pacifiko salų, kai ku
riose Azijos genčių apeigose 
ir tai siejame su primityvine 
jų religijos padėtimi.

Šokis yra iškritęs iš sakra
linės plotmės, iš liturginių 
vyksmų, ir tai yra ryškus fak
tas krikščionybės istorijoje. 
Bet ar jis yra iškritęs iš dori
nės plotmės? Ar jis prarado 
visišką ryšį su religija, kai 
krikščioniškoj sampratoje Die
vas yra viso gyvenimo ir visų 
jo apraiškų centre, kai Jis pa
švenčia visa, kas bent kiek 
slepia savyje gražaus, kilnaus, 
prasmingo?

Kokia yra mūsų tautinių šo
kių prasmė ir koks jų ryšys 
galėtų būti su religija? Mes 
nežinome, kaip toli siekia jų 
kilmė, kiek jų elementai su
siliečia su buvusia primityvine 
mūsų religija, garbinusia gam
tos apraiškas. Mes matome sa
vo šokiuose ryškią gamtos ap
raiškų ir žmogaus darbų imi
taciją, kuri pereina į transfor
maciją ir transfigūraciją. To
kie mūsų šokiai, kaip linelis, 
audėjėlė, aštuonytis, malūnas, 
yra perkeistas, sudinamintas, 
susimbolintas žmogaus darbų 
pakartojimas. Panašiai per
keistas, susimbolintas, žmo
gaus buitį atliepiąs, yra žioge
lių, oželių, blezdingėlių žais
mas.

Transformacija ir transfieū- 
racija yra ne tik meninės kū
rybos elementas, bet ir religi
nio kulto, tad galėtume klaus
ti, kuris pradas — kūrybinis 
ar religinis, o gal abu kartu — 
veikė mūsų tautiniu šokių iš
sivystymą? Be kitko, vertas 
dėmesio ir toks reiškinys, kad 
mūsų tautiniuose šokiuose nė
ra pramoginio svaigulio, šėls
mo, siautulio, kaip, sakysim, 
čigonų, rusų, ispanų šokiuose. 
Mūsų šokių judesius ženklina 
ritmiškas švelnumas, susikau
pimas, iškilmingumas, ori aris
tokratiška dinamika.

Neabejotina, kad mūsų šo
kiai savo išsivystyme sukaupė 
kur kas daugiau dalykų, ne

gu juos būtų galima nūnai ap
čiuopti. Juose slypi ir mūsų 
vertybių pergyvenimas, ir es
tetinis skonis, ir tautinis tem
peramentas, kuris pačius šo
kius padaro skirtingus nuo ki
tų tautų ir leidžia mums pa
tiems juos pergyventi kaip sa
vęs išreiškimą.

Svetimieji mūsų šokiuose 
randa tautinės mūsų kultūros 
originalumą, kuris juos žavi, 
arba bent domina. Savo šokiai 
mes prakalbame kitiems, kaip 
sau tauta — ne nauja, ne 50 
metų sulaukusi. Šalia liaudies 
dainų ir liaudies dailės — tų 
dviejų mūsų senos kultūros lo
bių, liaudinis - tautinis šokis 
yra pats iškalbingiausias liudi
ninkas kuo ir kaip mes išsiski 
riame iš kitų, kuo ir kaip mes 
ateinam praturtinti kitų tautų 
kultūrinius interesus.

Šokių festivaliai yra mūsų 
tautinės kultūros paradas sau 
ir svetimiesiems. Kartu yra 
tautinio ugdymo forma, kai 
gyvename tarp svetimųjų ir 
patys kartais išgyvename sa
vo tautinės individualybės nu
vertinimą. šokių festivaliai yra 
sutelktinė proga tobulinti pa
čius mūsų šokius, juos geriau 
atliekant, ir pačius šokėjus bei 
žiūrovus. Tobulinamas šokio 
judesys, kaip ir žmogaus el
gesys, įkvepia, uždega savo 
grožėjančia jėga. Tobulindami 
savo judesius, šokėjai labiau 
juos sudvasina, sudinamina, 
duoda naujų spalvų, naujoB 
gyvybės. Štai kada ir kaip atei
na šokyje ir per šokį nauja 
transformacija — iš vienos pu
sės kūrybinė, iš antros asmeni
nė moralinė. Šokis pasidaro 
iškalbesnis, trauklesnis, kas 
kartą naujas, kaip neatspėja
mai prasiveržusi naujos tobu
lybės pakopa. Žiūrovai tokius 
momentus pagauna žaibiškom 
plojimų reakcijom, lyg būtų 
užburti nelauktos pergyvenimų 
bangos. Tada šokį gali karto
ti ir pakartotinai žiūrėti, ir jis 
niekad nenusibos, kaip nenusi
bosta pianistui ir klausytojui 
Mozartas, Beethovenas, Ba
chas.

Kai šokis virsta įkvėn’mu 
šokėjui ir žiūrovui, kai jis pa
kelia žmogų iš kasdienybės ir 
prakalba neaptariamu grožiu 
bei gėriu, tada mes galime 
klausti, ko gi jam trūksta pri
artėti prie naujos — aukščiau
sios transformacijos, kurioje 
jis galėtų tapti malda — tuo 
dialogu su Dievu, kuris išsi- 
skleidž’a ne tik žodžiais, bet 
ir bežodžiu pergyvenimu?

Gal ne visi šokėjai iš pusant
ro tūkstančio bus pasirengę 
ar nusiteikę tokiai religinei 
transformacijai. Bet tiek dar
bo ir aukos sudėję, šokėjai ir 
šokiu mokytojai, labiau, negu 
žiūrovai supras, jog tobulybė 
menuose prašyte prašosi au
kuro, ant kurio galėtų sudėti, 
kaip Čiurlionis savo “Aukure", 
kūrybinį rezultatą.
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AR BŪTU BUVĘ GALIMA 
SUKURTI VISA TAI, 
LIKUS TĖVYNĖJE?

Juozas Girnius

Čia skelbiamas Juozo Gir
niaus straipsnis yra paimtas iš 
baigiamos spausdinti knygos “Lie
tuvių literatūra svetur 1945 - 
1967”. Knygą leidžia “Į Laisvę 
fondas lietuviškai kultūrai ugdy
ti". Joje septyni autoriai apžvel
gia pastarųjų 23 metų laisvojo 
pasaulio lietuvių literatūros rai
dą. Juozo Girniaus tenai telpanti 
studija pavadinta "Visumos žvil
gis j egzodo literatūrą”, šiandien 
spausdiname tik vieną jos skyrelį. 
Kitą kartą duosime 
skyrių apie egzodo 
grįžimą tėvynėn.

¥

ir sekantį 
literatūros 
Red.

Kas iš to visko, kas už tėvy
nės sukurta, būtų buvę gali
ma sukurti, atitinkamiems rašy
tojams likus Lietuvoje? Deja, la
bai nedaug ką, nes labai ne 
daug kas yra tiek natūraliai neu
tralu, kad ir sovietiniu žvilgiu 
būtų sunku įžiūrėti prasilenkimą 
su “generaline linija”.

Kadangi bolševikinis komuniz
mas yra ne tik politinio, bet ir 
pasaulėžiūrinio totalizmo siste
ma, tai savaime nusikaltimu lai
koma visa, kas vienaip ar kitaip 
nesutaikoma su bolševikiniu nu
sistatymu. Nors formaliai ir pri
pažįstama sąžinės laisvė, tačiau 
faktiškai ji paneigiama. Kadan
gi sovietinė valstybė angažuoja
si antireliginei kovai, tai nuosek
liai ir grožinėj kūryboj draudžia
ma tiesiog ar netiesiog išpažinti 
Dievą. Tik visomis priemonėmis 
kovoti prieš religiją ne tik leidžia 
ma, bet ir skatinama. Tačiau tai 
dar nieku būdu nereiškia, kad 
bent ateistinį žvilgį būtų galima 
laisvai plėtoti. Vienintelė pripa
žįstama ir leidžiama ateizmo for
ma — marksistinis materializ
mas. Gi, sakysime, ateistinis eg
zistencializmas “demaskuoja
mas” kaip “apkvaitinanti, žalin
ga filosofija”, kuri “gali turėti 
tik krikdantį ir demoralizuojantį 
poveikį” (Sovietų Sąjungos ofi
cialus universitetinis vadovėlis 
“Trumpa filosofijos istorijos apy
braiža”, lietuviškas vertimas 19- 
64, 689 psl.). Skelbiamas huma
nizmas, bet šiuo žodžiu galvoj 
turimas tik bolševikiškai supras
tas marksizmas (“marksizmas — 
leninizmas”), ir komunistinės 
moralės vardan atmetama krikš
čioniškoji, “buržuazinė” etc. mo
ralė. “Buržuazinei” moralei pri
skiriamas ir patriotizmas, savo 
tautai siekiąs laisvo ir nepriklau
somo gyvenimo. Pagaliau reakci-' 
niu dekadentizmu pasmerkiamas 
ir “meno menui” estetizmas: nu
sistatymas meninėj kūryboj nesi-

Šiame numery:

angažuoti visuomeninėms ar pa
saulėžiūrinėms problemoms sa
vaime jau laikomas atitrūkimu 
nuo tikrovės, svetimumu liau
džiai ar priešiškumu jos intere
sams (tokia estetizmo sovietinė 
žodyninė apibrėžtis).

Kiek gi pagal šiuos kriterijus 
laisvajame pasaulyje sukurtųjų 
kūrinių būtų galėję pasirodyti tė
vynėje? Neįmanoma čia šiuo at
žvilgiu pasisakyti dėl visų mūsų 
rašytojų. Bet žvilgterkime bent į 
pačius ryškiuosius egzodo rašyto
jus: koks likimas jų laukė sovie
tinėje santvarkoje?

Pirmiausia V. Krėvė. Nėra kai 
bos, kad nebūtų buvę jam įma
noma parašyti apysaką “Pagun
da” (vertimas į anglų kalbą: 
The Temptation, 1965), kurioj 
jis atskleidė savo paties, kaip už
sienių reikalų ministerio patirtą 
sovietų diplomatų klastingumą, 
1940 užgrobiant Lietuvą. Svar
biausia likęs Lietuvoj, jis nebū
tų galėjęs susitelkti nė “Dangaus 
ir žemės sūnums”. Nors Kristaus 
asmenį V. Krėvė analizuoja to
li gražu neortodoksiškai, tačiau 
vis vien jau pati biblinė tema 
būtų buvusi rasta “neaktuali” 
(jei dabar gal ir kitaip būtų 
sprendžiama, tai betgi dėl “as
menybės kulto” metų nėra jo
kios abejonės; deja, žmogaus me
tai nelaukia — ir V. Krėvei tė
vynėje nebūtų tekę bent šiokio 
tokio sovietinio “atlydžio” su
laukti). Nebent sutikdamas savo 
kūrinį paversti antireligine pro
paganda, V. Krėvė būtų galėjęs 
jam atsidėti. Deja, tai mūsų di
džiajam rašytojui būtų reiškę ne 
tik pačiam save suniekinti, bet ir 
savo šį viso gyvenimo veikalą su
žaloti.

Tas pats su M. Vaitkumi ar F. 
Kirša: nė vienas nebūtų tikę pra
dėti klasių kovos skelbimą ir bol
ševikų šlovinimą. Jei amžius ir 
būtų juos išsaugojęs nuo išsiun
timo į Sibirą, tai būtų likęs tik 
tylos likimas. Tai rodo bendra
amžių P. Vaičiūno ar Ad. Las- 
to atvejai: nors šiedu poetai ir 
nebuvo galimi apšaukti “kleri
kalais”, kaip M. Vaitkus ar F. 
Kirša, vis vien jų poezijos buvo 
išleistos tik rinktinės, o ne nauji 
rinkiniai. Gi už tėvynės F. Kir
ša paskelbė dvi, o M. Vaitkus 
net šešias naujas poezijos kny
gas (be to dar 7 atsiminimų to
mus). Iš tos kartos poetų Lietu
voj tik V. Mykolaitis — Putinas 
bent paskutiniaisiais gyvenimo 
metais buvo leistas laisvėliau pa
sireikšti.

Koks likimas pasilikus tėvynėj 
laukė J. Aisčio ar B. Brazdžio
nio, liudija A. Miškinio lemtis 
— Sibire “persiauklėjus” dėkin- 

“man tikrai 
nieko netrūksta”. Kai J. Ais-

Albina Makūnaitė Lino daina (medžio raižinys)
Albina Makūnaitė-yra viena iš stipriausių, jau pokario kartos grafikų šiandieninėje Lietuvoje. Jos 
kūryboje vyrauja grynai lietuviškieji elementai, susieti su mūsų liaudies dainomis, pasakomis ir 
aplamai tautodaile. šia prasme dailininkė kūrybingai tęsia vyresniųjų mūsų grafikų Vikt. Petravi
čiaus ir P. Augiaus tradiciją.
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kalavo A. Mikuta), o B. Braz
džionis — iš religinio ir patrio
tinio poeto, šaukusio “tautą, G 
PU užguitą”, į nuolankų bolše
vikinio ateizmo tarną ir ugnin
gą sovietinės vergijos šlovintoją! 
Galima kelti klausimą net ir dėl 
“malonės” Sibire “persiauklė
ti” abiems šiems poetams, ku
riuos sovietinė “Lietuvių litera
tūros istorija” III tome, skirtame 
kapitalizmo epochai (atseit, ne
priklausomos Lietuvos laikotar
piui), jrikiuoja “dekadentinės li
teratūros” skyrelin. Šių dviejų po 
etų traktavime akivaizdžiausiai 
dokumentuotas šios akademinės 
literatūros istorijos partinis šališ
kumas. Kad J. Aisčio poezija yra

“tolima darbo liaudies intere
sams”, šypsodamiesi galime ir su
tikti, nes gi žinome, ką sovietų 
žodyne “darbo liaudis” reiškia. 
Tačiau sunku ir besišypsoti, kai 
B. Brazdžionis kaltinamas skel
biąs “būties beprasmiškumą”, 
žmogaus nuvertinimą, “mirties 
adoravimą”.

Nelengviau būtų buvę Lietu
voj likti ir H. Radauskui, įri- 
kiuotam j tą patį “dekadentinės 
literatūros” skyrelį. Skeptikas ir 
individualistas, jis iš tiesų nei į 
Dievą žadino, nei tautą šaukė, 
nei kitu kokiu “antikomunizmu” 
nusidėjo. Tačiau, deja, H. Ra
dausko poezijoj principiškai nė
ra vietos nė komunizmo staty

boms, kaip aplamai bet kokiam 
visuomeniniam angažavimuisi.

Jis tikrai yra estetizmo atstovas, 
o sovietiniam žvilgiui tai jau sa
vaime yra ir dekadentizmas. Gi 
“sveikame” komunizme nėra vie 
tos “buržuaziniam supuvimui”. 
Dėl to ir H. Radauskui nebūtų 
buvę vietos tėvynėje be atitinka
mo (ir būtent — labai radika
laus) “persiauklėjimo”.

“Žemės” antologijon įglausto 
V. Mačernio ignoravimas akivaiz 
džiai parodo, ko galėjo tikėtis ir 
visi žemininkai poetai. Trauki
mosi dienomis fronto sūkury žu
vęs gimtinėj, V. Mačernis nespė
jo nusidėti nė tėvynės palikimu. 
Vis dėlto jis buvo totaliai igno-

TENDENCIJA, PUSIAUSVYRA 
IR ŽODŽIŲ EKONOMIJA

gai užtikrinėti, kad
čia
tis ir B. Brazdžionis už tėvynės 

, išleido po keturis naujus poezi- 
j jos rinkinius, tai A. Miškiniui

Tendencija, pusiausvyra ir 
žodžių ekonomija. 
Ar būtų buvę galima sukurti 
visa tai, likus tėvynėje?
Adolfas Valeška apie parodą buvo leista pirmą rinkinį paskel- 
skaidrėse.
Stasys Pilka rašo apie Anta
ną Sutkų.
Alb. Baranausko eilėraščiai.
Kazys Almenas, gyvuliai, žu- | tis iš intymaus ir 
vys ir Ji Ugandoje. | ko “persiauklėti” į

bti tik 1965 m. (anksčiau, 1960 
m., išleista tik nublukinta rink
tinė, neverta šio vardo). Svar
biausia, kaipgi ir galėjo J. Ais-

• subtilaus lyri
ko “persiauklėti” į “veiksmingą”, 
“revoliucingą” “poetą — trimi
tininką” (kokio dar pernai, 19-

Kai filosofija ir literatūra susėda pokalbiui: dr. Juozas Girnius (kairėje) ir Antanas Vaičiulaitis. Jų abie
jų studijos randamos Į Laisvę fondo šiemet leidžiamoje knygoje “Lietuvių literatūra svetur. 1945—1967”. 
Dr. Juozas Girnius ten visumos žvilgsniu aptaria šio laikotarpio mūsų čionykštę literatūrą, o Antanas Vai
čiulaitis rašo apie laisvojo pasaulio lietuvių poeziją. Nuotrauka Vyt. Maželio

Jei kas nors paklaustų, kam 
mums yra reikalinga lietuviš
ka spauda, kai šiame krašte 
yra tiek periodikos, kurios vien 
pavadinimus beskaitant, reik
tų sugaišti nemaža laiko, at
sakytume, kad anoje spaudo
je nėra žinių apie mus pačius 
— lietuvius. Ir tai yra tiesa.

Bet ar vien to gerai spaudai 
užtenka? Pažvelgus atgal, pa
stebėsime, kad spausdinto žo
džio raida turi ir šoktelėjimus 
ir tendencijas, kurios yra veng 
tinos. Kai mūsų ankstybieji 
rašytojai — Daukša, Donelai
tis, Daukantas ir kiti — mėgi
no raštu išsireikšti dar taip 
mažai oficialiai vartojama lie
tuvių kalba, jie tuo pačiu dėjo 
ir pamatus ateičiai — mūsų 
dar jaunai literatūrai, kuri, lai
kui bėgant, vis gerėjo. Ir nors 
tautinio atgimimo sraute 1883 
—1905 m. pasirodžiusi Aušra, 
Šviesa, Varpas, Tėvynės Sar
gas ir kiti laikraščiai dėjo pir
muosius pamatus lietuviškajai 
spaudai, tik po spaudos atga
vimo šioje srityje buvo pasi
stūmėta kiek normalesne va
ga. Mat, 1883—1905 m. perio
dikoj dėl nenormaliausių mū
sų istorijoj priežasčių — spau
dos uždraudimo gal kiek jau
tėsi ir savotiškai nenormali 
tarpusavio trintis. Srovingu- 
mas ir polinkiai į šališkumus 
ugdė reikalą leisti vis naujus 
ir naujus leidinius. Kai kurie 
jų ilgai neišsilaikė. Kiti savo 
pirmaisiais numeriais bandė 
liudyti pavyzdingąjį spaudos 
principą, bet vėliau vėl slinkte
lėdavo į sroviškumą. Ir tik po 
spaudos atgavimo ir, ypač ne
priklausomybės laikais, perio
dikoj turinio atžvilgiu jautėsi 
kiek ramesnis nusiteikimas.

Nenormaliam periode, kaip 
ir šiandien išeivijoj, spaudoje 
dominuoja karštas rūpestis. 
Tokie laikai, sakoma, yra ne
patogūs idealiai spaudai ir, at
rodo, neverta dėl to nei sielo
tis. Bet ir žinant, kad nei par
tinė, nei periodika su misija 
negali būti kartu ir universali, 
vis dėlto atsiranda tuo abejo
jančių. Jie klausia: kodėl mū
sų spauda yra tokia nelanksti, 
neuniversali, užsidariusi ir tik 
vienu standartiniu išeivio tipu 
besispecializuo janti ? Tokie abe 
jojimai vargu ar reikalauja 
idealios spaudos, nes tokios 
gal ir nėra. Bet nesutariame ir

dėl mūsų spaudos tobulumo: 
vieni sako, kad jos yra per 
daug, kiti užsimoja net nau
jus leidinius išleisti, treti vėlgi 
klausia: kodėl? Ar tai yra rei
kalinga? Bet ar šiame spaudos 
gausume ir vis naujos gimime 
netūno išeivijos nenormalaus 
periodo šaknys, savotiškas 
1883—1905 m. periodo pakar
tojimas ?

Juk papildymais ir aštriais 
prieštaravimais, kaip ir anais 
sunkiais laikais, situacijos ne
pakeisime. Tik atvėrę akis į 
šias tendencijas, šio to gal pa
sieksime. Juk ir laikai šian
dien yra kitokie. Šiais moder
niais, tikslios minties ir pui
kios laikraštinės technikos lai
kais ir išeivių spauda galėtų 
būti pagerinta ir šiokia tokia 
pusiausvyra jai atrasta, tau
tiškumą, universalumą ir spe
cialią misiją suderinant tarp 
savęs.

Pagalvokime tik apie žo
džių ekonomiškumą ir mūsų 
įprastą šnekumą. Raštai, su
kirpti iki minimumo (500— 
1500 žodžių), juk užleistų vietą 
įvairumui, spalvingumui, ke
liems vedamiesiems ir net ko
mentarams apie didžiąją pa. 
šaulio literatūrą, kaip teisingai 
pastebėjo A. Antanaitis “Tre- 
čiojoj Pradalgėj’’ ...kad sąži
ningas lietuvis literatūros my
lėtojas nepasijustų nuolatiria- 
me menkavertystės komplek
se po kiekvieno, sakykim, kad 
ir Nobelio premijos paskyri
mo ir nesidairytų į visas puses 
klausiančiu žvilgsniu: kas jis 
toks? iš kur? kodėl? už ką?” 
Vietiniai laikraščiai ir vienam 
puslapyje kartais pajėgia net 
šešias knygas parecenzuoti. 
Ne tik pasaulio politika, bet ir 
pasaulio muzika, menas ir idė
jos laukia mūsų dėmesio ir 
šviesos prožektorių. Nereiktų 
tik, kad apie visą tą medžiagą 
būtų vien neigiami atsiliepi
mai, kaip dažnai pas mus pa
sitaiko. Lyg neigime viso to, 
kas ne mūsų, glūdėtų mūsų 
spaudos lietuviškumas? Gerai 
balansuota spauda yra ir gera 
prekė. Todėl dar galima būtų 
tikėtis, kad ji nenumirs kartu 
su mumis; juk geras daiktas 
ir laiko dantims lengvai nepa
siduoda ir patogus vartoti tol, 
kol nereikalauja mažų pataisų.

P. Min.

J. Jankus ir J. Švaistas lau
reatai.
Akademines prošvaistės} _ ' 61 m., jaunyjų fioetų vardu išei

ruojamas. Tik po dvidešimt me
tų “Poezijos pavasario” antroje 
knygoje (1966) buvo įdėtas V. 
Mačernio eilėraščių pluoštelis su 
trumpu kritiko V. Kubiliaus apie 
jį straipsniuku. Po šio mosto vėl 
senoji tyla apgaubė V- Mačernį. 
O, rodos, V. Mačernį būtų bu
vę galima nesunkiai priimti. Tie
sa, savo sonetuose jis nusideda ir 
probleminiu nerimu, ir maištin
ga dvasia. Bet užtat jo “Vizijos” 
yra ištisas himnas dirbantiesiems 
— išdidžioms žemdirbių gentims. 
Rodos, tektų tik pavydėti V. Ma
černio posmų tiems, kurie pro- 
gramon turi įsirašę darbo kultą. 
Tačiau kadangi V. Mačernis sa- 
vo žemės artoju nesubolševikina,

tai ir lieka svetimu — propagan
dai nepanaudojamu.

“Nepanaudojama” ir kitų že
mininkų poezija. Tegu ir K. Bra- 
dūnas savo žemdirbius gaubia ko 
ne šventa garbe, bet partiniu 
žvilgiu reikia ne protėvius kape
liuose garbinti, o kolchozininkus 
skatinti šiemet didesnį derlių iš
gauti. Panašiai, bolševikiškai 
žvelgiant, nėra naudos ir iš H. 
Nagio poezijos: kai reikia visus 
apie partiją spiesti ir šlovinti par 
tijai atsidavimą, tai H. Nagys 
puoselėja individualistinį išdidu
mą ir miglotai kažkokio abstrak
taus brolio ilgisi. Dar blogiau 
su A. Nykos-Niliūno poezija: kai

(Nukelta j 2 psl.),
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BAŽNYČIA IR RAŠYTOJO KŪRYBINĖ LAISVE 
LIETUVIŠKOJE TIKROVĖJE Parutės

Religija žmogaus gyvenimą ga
li įtakoti ir savo vidine jėga ir 
savo išviršinėmis pasireiškimo 
formomis*). Todėl religijos ir 
kūrybinės laisvės klausimą tektų 
dalinti i dvi dalis: pirma, kiek 
religija, kaip žmogaus vidinis ver 
tybių kodeksas, apsprendžia jo, 
kaip kūrėjo, laisvę; antra, kiek 
religija, kaip organizuota visuo
meninė jėga, įtakoja kūrėjo dar
bą. Šio pokalbio ribose galiu pa
liesti tik vieną iš šių aspektų, to 
dėl ribosiuosi antruoju. Mėginsiu 
trumpai užčiuopti rašytojo lais
vės ir Katalikų Bažnyčios santy
kį bendrais bruožais, o po to 
žvilgtelsiu, kaip šis santykis vys
tosi lietuviškoje išeivijos visuome 
nėję.

Po pastarojo Vatikano suvažia 
vimo, Katalikų Bažnyčiai pasu
kus atvirumo kryptim, atrodo, 
kad visi senieji konfliktai tarp ra 
šytojų ir Bažnyčios yra praeitin 
nuslydusi, užversta knyga. Nega 
tyvia prasme žiūrint, gal tokių 
konfliktų šiandien ir nebėra.

Bent jau anglosaksų kraštuose ir 
Prancūzijoj iš Bažnyčios pusės 
(Bažnyčios terminą čia vartoju 
ne teologine, o visuomenine pras 
me) nesimato jokių dėmesio ver
tų varžymų grožinės literatūros 
kūrėjui. Taip yra ne dėl kokio 
nors bendro nuomonių suartėji
mo, bet greičiausiai dėl to, kad 
Bažnyčia, praradusi savo politi
nę įtaką, nebeturi priemonių ra
šytojus nukreipti norima linija, 
arba nepaklusniuosius kūrėjus 
nutildyti. Čia vyrauja tam tikros 
paliaubos, ir ne dėl to, kad visi 
būtų įtikėję pacifizmu, bet todėl, 
kad išsibaigė amunicija. Bet po
zityvia prasme, tarp kūrėjo — 
rašytojo ir Bažnyčios nėra tikros 
taikos. Bažnyčia, kad ir kažin 
kaip besivydama galvotrūkčiais 
riedantį dvidešimtąjį amžių, dar 
nespėjo išvystyti nei meno — 
kūrybos teologijos, nei gyveni
miškos visuomeninės laikysenos 
kūrėjo atžvilgiu. Bažnyčios žvilgs 
nis į autentišką kūrybą, jei joje 
nematoma aiškaus pritaikomojo 
prado, vis dar lieka šaltas ir neu
tralus. Tokia kūryba, bent kiek 
tai liečia grožinę literatūrą, to
leruojama, kaip nekaltas, bet ir 
bereikšmis žaidimąs. Kūrėjo lais
vė pripažįstama, tačiau ne tiek 
kaip laisvė bendradarbiauti ge
resnio pasaulio kūrime, bet kaip 
laisvė vaikui naudotis savo žais
lais. Kol grožinėje literatūroje te
bus ieškoma vien tik siaurai ir 
didaktiškai pritaikomo apaštala
vimo, kol nebus pripažįstama 
autentiškos kūrybos kaip verty
bės, tol negalėsime sulaukti pil-

*) Šis straipsnis yra praneš - 
mas, skaitytas III Kultūros kong
reso simpoziume "Religija ir kūry
binė laisvė”. ,

Šiame numery:

• Intuicijos Dievas.
• Bažnyčia ir rašytojo kūrybi

nė laisvė lietuviškoje tikro
vėje.

• Mykolo Vaitkaus fizionomis- 
tikos menas.

• Vitalijos Bogutaitės eilėraš
čiai.

• Atrastieji medaliai (feljeto
nas).

• Pr. Skardžius apie prieveiks
mius su —-inlai.

KĘSTUTIS KEBLYS

no dvasinio konkordato tarp lais
vo rašytojo ir laisvę skelbiančios 
Bažnyčios.

Kaip klostosi Bažnyčios — kū
rėjo santykis lietuviškoj visuome
nėj? Pirmiausiai galiu drąsiai teig 
ti, kad Bažnyčios atžvilgiu (ir 
čia vėl galvoj turiu valdančiąją 
Bažnyčią, hierarchiją) mūsų ra
šytojai yra visiškai laisvi ir nevar 
žomi. Ne tai, kad jiems būtų 
duota čia kokia nors dispensaci- 
ja. Ne. Taip yra grynai dėl ne
įprastos mūsų padėties. Kadangi 
neturime savos vyskupijos, tai tie 
sioginė Vatikano ranka, jei ir no
rėtų, mūsų kūrėjų pasiekti nega
lėtų. Priklausome amerikiečių 
vyskupijoms, bet Amerikos vysku 
pai ne tik kad nesikiša į mūsų 
kultūrinį gyvenimą, bet dažnai 
net nežino, kad toks iš viso čia 
yra. Žodžiu, kiek tai liečia kokį 
nors oficialų Bažnyčios spaudi
mą, mūsų rašytojai yra visai sau
giam pavėsy ir neturėtų jausti 
kokių nors laisvės varžymų. O 
vis dėlto kartais girdime nusis
kundimų, kad Katalikų Bažny
čia kliudo lietuviui rašytojui lais 
vai kūrybiškai reikštis.

Kodėl taip yra? Taip yra dėl 
to, kad tam tikri varžymai rašy
tojui Bažnyčios vardu vis tiek eg
zistuoja. Tik mūsų atveju Bažny
čia jau reiškia ne tiek iš Vatika
no spinduliuojančią hierarchijos 
jėgą, kiek tokią Bažnyčią, kurią 
Vatikano suvažiavimas apibūdi
no kaip Dievo Tautą.

Sakydamas, jog Bažnyčia pas 
mus panaši į Dievo Tautą, ne
noriu teigti, kad mes jau būtu
me įgyvendinę tą sunkiai pasie- 
kiitmą idealą. Anaiptol, Bažny
čia pas mus reiškiasi kaip Dievo 
Tauta ne kokia nors vidine gy
vybe, bet grynai istoriniu atsitik
ti:.umu- Todėl Dievo Tautos ter
minas čia vartotinas tik labai ri
bota prasme. Ribota todėl, kad 
Bažnyčią pas mus atstovauja ne 
visi katalikai, bet tik daugiau ar 
mažiau organizuota katalikų da
lis. Žodžiu, pas mus katalikišką
jį “establishment” sudaro ne hie
rarchija, bet visokiausio pobū
džio organizacijos, vienetai, sam
būriai, kurie daugiau ar ma
žiau vertai nešioja katalikiš
ką etiketę. Prie jų dar prisideda 
visa eilė individų, kurie pagal jų 
visuomeninio reiškimosi pobūdį 
paprastai identifikuojasi, ar yra 
identifikuojami su Katalikų Baž
nyčia. Šį labai nevienalytį, bet 
gausų telkinį mes mėgstame pa
prastai vadinti dešiniuoju, arba 
stačiai katalikų sparnu. Tą spar
ną sudaro mūsų vienuolijos, Ka
talikų Federacija, Susivienijimas, 
vyčiai, ateitininkai, Krikščionių 
Demokratų partija, Katalikių 
moterų sąjunga, eilė korporaci
jų, klubų, draugijų ir nemažas 
skaičius visuomeniniame gyveni
me besireiškiančių kunigų.

Tokia tai yra toji Dievo Tau
ta mūsų išeivijos visuomenėje. 
Tai ne katalikų individų bend
ruomenė, bet organizuotų kata
likų telkinys. Tasai telkinys ir 
atstovauja Bažnyčią mūsų visuo
menėje — ne kokiu nors oficia
liu dekretu, bet gyvenimo padik
tuota bendra nuomone, bendra 
tradicija. Todėl ieškant Katalikų 
Bažnyčios ar gerų darbų, ar di
delių klaidų, lietuvis jų ieškos to
se katalikiškas etiketes nešiojan
čiose organizacijose ir su tom or

ganizacijom identifikuojamuose 
žmonėse. Taigi, ir lietuvio rašy
tojo kūrybinės laisvės konfliktas 
su Bažnyčia yra ne kas kita, kaip 
jo santykis su , taip vadinamu, 
dešiniuoju mūsų visuomenės 
sparnu.

Ar tas dešinysis sparnas, tasai | 
lietuviškasis Bažnyčios “establish 
ment”, turi pakankamai jėgos ir 
įtakos varžyti lietuvio rašytojo kū 
rybinę laisvę? Pačiu kraštutiniu 
atžvilgiu — ne. Rašytojui negali 
uždrausti rašyti, ką jis nori, ar 
įsakyti rašyti tai, ko jis nenori. 
Ir neklusniųjų negali ne tik ka- 
lėjiman sukišti, bet net ir iš Chi
cagos ištremti. Tačiau ne vien 
tik fizinės bausmės grėsme gali
ma žmogų suvaržyti. Yra ir švel
nesnių, bet taip pat gana efek
tingų priemonių. O tokių prie
monių mūsų katalikiškas sparnas 
turi, nes jis, jei ir nedominuoja 
lietuvių kultūrinio bei visuome
ninio gyvenimo, tai jame turi 
įtakos. Vien tai, kad katalikų 
sparnas kontroliuoja didelę dalį 
mūsų spaudos ir vieną iš didžiau 
šių knygų leidyklų, rodo, jog ra
šytojas čia susiduria su jėga, prieš 
kurią negali užmerkti akių. Žino 
ma, joks katalikiškas veiksnių 
viršininkas negali uždrausti poe
tui sukurti poemų apie žemaičių 
partizano ir civilinių teisių žy
giuotojo dvasinį broliškumą. Ta
čiau jei rašytojas nori laimėti 
“Draugo” romano konkursą, jei 
nori, kad jo rinkinį išleistų “Lie
tuviškos knygos klubas,”, jei tiki
si būti pakviestas skaityti nove
lę “Giedros” literatūros vakare, 
tam tikra prasme jis turi save su
tvardyti, taikytis ir ne visuomet 
gali rašyti, likdamas kūrybiškai 
ištikimu sau.

Žodžiu, katalikiškas mūsų vi
suomenės sparnas turi pakanka
mai įtakos, kad galėtų tam tik
rose ribose apkarpyti rašytojo kū
rybinę laisvę. Bet kaip yra gy
venime? Ar toji įtaka naudoja
ma negatyvia prasme? Ar rašy
tojo laisvė tikrai yra varžoma?

Aš manau, kad kokių nors gran 
dioziškų, tikrai akis badančių nu
sikaltimų prieš rašytojo laisvę ka 
talikiškasis sparnas išeivijos gyve
nime nėra padaręs. Bent šiuo 
metu čia nesimato jokių dangų 
su žeme maišančių konfliktų. A- 
kademinės laisvės kalėjimo sar
go pareigas pas mus šiandien ei
na ne religinis, bet patriotinis 
fanatikas. Skriaudos, kurias ra
šytojas patyrė iš lietuviškosios

Dievo Tautos, buvo ne tiek su- 
kaustančio, kiek erzinančio po
būdžio. Išsišokimai, kurių dau
giau būdavo praeityje, bet kurių 
pasitaiko kartais ir šiandien, daž
niausiai pasireikšdavo dėka lite
ratūros visuomeninės reikšmės 
pervertinimo, dėka perdėto kla- 
niškumo (rašytojų skirstymo į 
savus ir nesavus), dėka trumpa
regiško moralizavimo ir farizie- 
jiškos tendencijos teisti kūrybą 
kartu su jos kūrėju — žmogu
mi.

Štai keletas pavyzdžių. Kata
likiška leidykla sutinka išleisti po 
ezijos rinkinį. Jau atspausdinus, 
leidėjai sužino, kad autoriaus šei
mos gyvenimas kertasi su Baž
nyčios mokymu. Knygą deginti 
jau per vėlu — neekonomiška. 
Tad nuo pirmųjų puslapių lei
dėjai nuima savo emblemą, ir 
rinkinys paleidžiamas į žmones 
be leidyklos parašo ir etiketės. 
Kitu atveju, į katalikiškos orga
nizacijos literatūros vakarą pa
kviečiamas ir vienas “nekatali- 
kas” rašytojas. Ir štai vėl, pen
kias valandas prieš uždangai pa
kylant, rengėjai sužino, kad ir su 
to literato šeima ne viskas tvar

Literatų gatvė Vilniuje. Nuotr. A. Mockaus

Vasara bręsta Lietuvoje... Nuotr. A. Laužadžio

koj. Tuoj jam skambina pasaky
ti, kad kvietimas atšaukiamas.

Galim dar prisiipinti poeto 
Mackaus “nekrologą” viename, 
katalikišku laikomame, iliustruo 
tame žurnale, arba visą tą trintį 
dėl Škėmos kūrybos, prieš ir po 
jo mirties. Sunku čia būtų išskir
ti vieną kurį didesnį incidentą, 
nes ne koks nors atskiras išsišo
kimas, bet daugelis mažų audre
lių sriubos lėkštėj apnuodijo orą, 
kuriuo turėjo kvėpuoti dialogas 
tarp katalikų ir laisvo rašytojo.

Visi tie nutikimai, skriaudos ir 
netaktai, buvo daugiau erzelis, 
negu rimtas ir organizuotas ka
talikų sparno pasikėsinimas prieš 
kūrybinę laisvę. Nemanau, kad 
visi tie netaktiški pasielgimai bū
tų iš tikrųjų tiek suvaržę atsakin
gą rašytoją, kad šiam būtų rei
kėję daryti kokių nors kompro
misų savo kūrybinio integralu
mo atžvilgiu. Tačiau tenka pri
pažinti, kad tie išsišokimai asme
niškai paliestiems rašytojams bu
vo ne tik nemalonūs, bet ir skau
dūs. Todėl gal ir nereikėtų kal
tinti rašytojų už jų dažnai per
dėtą skundimąsi laisvės varžymu

(Nukelta į 2 psl.)

INTUICIJOS DIEVAS

Dievo buvimui įrodyti yra 
įvairių būdų.

Aristotelis, pastebėjęs aplin
koj ir visam kosmose judėjimo 
reiškinius, padarė loginę išva
dą, kad turi būti nejudąs ju
dintojas, kuiį mes vadiname 
Dievu.

Scholastikai, ypač Tomas 
Akvinietis, perėmė aristotelinį 
Dievo buvimo įrodymo argu
mentą ir jį papildė dar keliais 
kitais: iš daiktų buvimo fakto 
jie veda aukščiausios Būties 
buvimą. Kad kiekvienas daik
tas atsiranda tik veikiant tam 
tikrai priežasčiai, daroma iš
vada, kad turi būti visų prie
žasčių pati pirminė priežastis
— Dievas. Esant pasaulio bū
tybėse įvairuojančių tobulumo 
laipsnių, žmogaus protas 
sprendžia, kad turi būti viena 
aukščiausios tobulybės būtis
— Dievas. Mokslui atskleidus 
būtybėse, ypač gyviuose, tiks
lingumo reiškinius, visų laikų 
teologai pabrėžia, kad tikslin
gumas nėra atsitiktinumo re
zultatas, bet vienos aukščiau
sios Būties pramatytas ir į 
įvairias būtybes įdiegtas (įkū
nytas) veikimo būdas. Toks 
yra loginis, arba proto įžval
ga pažintas Dievo buvimo įro
dymas.

Tačiau šis loginis Dievo bu
vimo įrodymas palyginti yra 
gana vėlokas. Aristotelis gyve
no prieš pustrečio tūkstančio 
metų, o nuo pirmųjų scholasti
kų nepraėjo dar nei tūkstančio 
metų. Tuo tarpu pirmieji žmo
nės žemėje atsiradę, jei ne 
prieš šimtus tūkstančių, tai 
bent prieš keliasdešimt tūks
tančių metų. Žmonijos kultū
ros istorijos pėdsakai rodo, 
kad ir primityviausias žmogus 
jau turėjęs nuovoką apie kaž
kokią baisią, galingą ir didžiu
lę dvasią. Primityvusis žmogus 
nemokėjo dar nei skaityti, nei 
rašyti, nei epopėjų kurti, o vis 
dėlto turėjo nuovoką apie di
džiąją dvasią. Jos įvaizdžiui 
drožė iš medžio, arba lipdė iš 
molio baisios išvaizdos statu
las ir kūrė pasaulio atsiradi
mo pasakas - mitus. Kyla klau
simas, iš kur jam šovė galvon 
kurti mitus apie pasaulio tvė
rėją — Dievą.

Ši problema nebuvo įžvelg
ta tol, kol nebuvo atrastas ir 
atskleistas žmogaus pasąmo
nės pasaulis. Nesenas tai 
mokslas — tik iš pirmosios šio 
šimtmečio pusės. Tačiau mūsų 
dienomis pasąmonės psicholo
gijos mokslas yra platesnis už 
empyrinę psichologiją. Pasą
monės reiškiniai yra seni, kaip 
ir pati žmonija sena. Tačiau 
juos moksliškai sistematizuoti 
ir interpretuoti pradėjo tik 
Sigmundas Freudas ir jo bend- 
ralaikiai psichologai. Nors S. 
Freudas buvo vienašališkas ir 
bandė Dievo idėjos kilmę vesti 
iš žmogaus dvasioje slypinčios 
baimės (The Future of an iliu- 
sion, 35), tačiau jo rūpestis 
daugiau domėtis pasąmonės 
pasauliu davė progos kitiems 
psichologams ir filosofams ob
jektyviau interpretuoti pasą
monės reiškinius ir atitaisyti 
Freudo paklaidas. Susidomėta 

ne tik pasąmonėje susiklosčiu
siais ir miegant sapnų pavida
lu iškylančiais vaizdais, ne tik 
telepatijos, televizijos - tolijau- 
tos ir tolimatos reiškiniais, bet 
taip pat ateities regėjimais, 
pranašystėmis, vizijomis. Ypač 
mus domina mistikų gyvenimo 
reiškiniai: dieviškosios laimės 
pajutimas, betarpiškas būties 
esmės pažinimas. Visi šie reiš
kiniai priklauso pasąmonės pa
sauliui. Jie iškyla žmogaus są- 
monėn ne įprastu pojūtiniu pa
žinimu, bet betarpiškai: tiesiai 
iš dvasios vidaus į mūsų min
tį. Toks būties pažinimas psi
chologijos moksle vadinamas 
nuojautos arba intuicijos pa
žinimas.

Prancūzų filosofas Jaoąues 
Maritain savo veikale “Creati
ve intuition in art and poetry” 
sistemiškai atskleidžia, ko
kiu būdu gimsta žmogaus dva
sioj meninė kūryba. Ji prasi
deda žmogaus dvasios gelmė
se — pasąmonėj. Ten subręs
ta, susikristalizuoja ir prade
da reikštis žmogaus ritminiu 
bangavimu. Tas veržmas su
kelia žmoguje nerimą. Jis ver
čiamas kurti pagal savo pa
mėgtą sritį: muzikoj, dainoj, 
poezijoj, tapyboj ar kurioj ki
toj meno srity.

Panašiai vyksta ir mistikų 
gyvenimo dvasinėj srity.

Dievas, didžioji pasaulio 
Dvasia, betarpiškai siejasi su 
žmogaus dvasia. Jis įtaigoja 
žmogaus dvasią. Žmogaus pa
sąmonėje įvyksta susitikimas 
su Dievu. Jis yra tikras ir rea
lus. Tik ne kiekvienas jį gali 
pajusti. To priežastis yra kas
dienos rūpesčiai, darbai, aist
ros, kūniškas gyvenimo būdas. 
Tad ir religija, anot Maritai- 
no, pirmiau yra prasidėjjus 
žmogaus dvasioje — pasąmo
nėj ir tik po to iškilus sąmo
nės plotmėn. Pirmiau žmogus 
turi Dievo nuojautą ir tik po 
to jis suvokia Dievą loginiu pa
žinimu. Žmogus turi pirmiau 
Dievo intuicinę nuovoką ir tik 
vėliau jis gali kurti Dievo 
mokslinę sąvoką. Mistikai, pa
sišalinę nuo pasaulio rūpesčių 
ir dvasios gyvenimui trukdan
čių darbų, skiria daug laiko 
įsimąstymui, tai yra dvasi
niam įsijautimui. Tuo būdu jie 
nugali kūniškumą, pasineria į 
dvasios gelmes ir atskleidžia 
savo dvasios sąlytį su didžiąja 
pasaulio Dvasia — Dievu. 
Toks momentas yra vadina
mas jų ekstazės momentas. Jie 
dvasios akimis regi Dievo švie
są, jos žavesį, kurios jie ne
įstengia mūsų kalbos pojūti
niais terminais išreikšti. “Ko 
akis neregėjo, nei ausis negird 
dėjo, nei į žmogaus širdį neįėjo, 
Dievas prirengė tiems, kurie 
jį myli” — sako apaštalas 
Paulius pirmam savo laiške 
korintiečiams.

Taip pat ir šv. Augustinas, 
ieškojęs tiesos ir tikrojo Dievo 
pusę savo amžiaus, prisipažįs
ta: “Viešpatie, aš tavęs ieško
jau visur, o tu buvai manyje.”

Intuityviniu būdu Dievą pa
žino Mozė, pranašai, patriar-

(Nukelta į 2 psl.)



IITIimii
ANTROJI DALIS / 1968 METAI, R U G P I t č I O MENESIO 3 D. / AUGUST 3,1968 /PART TWO N R. 182 (31)

LITUANISTINES STUDIJOS 
“METRAŠTY"

JUOZAS PRUNSKIS KAS IMSIS INICIATYVOS?
Lietuvių katalikų mokslo akade

mijos METRAŠTIS III. Red. A. 
Liuima, S.J. Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos leidinys, Roma. 
1967 m. 410 psl. Tiražas 1,000 egz.
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Išeivijon nublokštoms tautos 
kultūrinėms pajėgoms susidaro 
ypatingos sąlygos. Iš vienos pu
sės atsiskleidžia naujai surastų 
kultūrinių laimėjimų akiračiai, 
iš kitos gi pusės — kasdienės 
duonos ir patogesnio įsikūrimo 
rūpesčiai bei atitrūkimas nuo 
sovo tautos kamieno sudaro pa
vojų tolti nuo savosios tautos 
problemų, darytis lėkštesniais 
mūsiškėj mokslinėj kūryboj dėl 
reikiamų šaltinių sumažėjimo ar 
net išblėsti ir dailiojoje kūrybo
je, prarandant susikaupimo in
tensyvumą, kai žmogus kasdien 
yra stipriau pagaunamas visuo
tinos srovės ieškoti vis daugiau 
civilizacijos teikiamų malonu
mų.

Užtat mes su ypatinga pagar
ba vertiname tas institucijas, 
kurios palaiko mūsiškių kūrybi
nius polėkius savoj lituanistinėj 
srity ir kurios sudaro sąlygas 
jų studijinei kūrybai kristali
zuotis knygų tomuose ir pasiek
ti skaitytojų mases.
Lituanistinių studijų pirmūnai

Vargu, ar kas šioje srityje 
gali lygintis su tais laimėjimais, 
kuriuos mūsų tarpe ima išsiko
voti Lietuvių katalikų mokslo 
akademija. Ji reguliariai organi
zuoja mūsų mokslininkų suva
žiavimus ir reguliariai leidžia 
suvažiavimų darbus ir metraš
čius, kurie turi nesenstančios, 
pasakytume, epochinės reikš
mės. Kas svarbiausia, kad ši in
stitucija, atsidūrusi sunkiose 
išeivijos sąlygose, ne tik nei 
kiek nepalūžo, bet dar savo vei
kimą išplėtė, kaip telkdama lie
tuvius mokslininkus, taip ir 
leisdama jų studijinius darbus 
ir net pralenkdama savo pačios 
atsiektus rezultatus Lietuvoje. 
Išeivijoje jau išspausdinti du 
tomai “Suvažiavimo darbų” 
(trečias gi baigiamas spausdin
ti), trys tomai “Metraščio”, dr. 
J. Vaišnoros studija apie mario- 
loginį kultą Lietuvoje, dr. Kučo 
paruošta didžio patrioto kun. 
Ant. Staniukyno biografija, dr. 
Igno Skrupskelio disertacija 
apie lietuvius XVIII amžiaus 
vokiečių literatūroje.

Šiame numery:
• Kas imsis iniciatyvos?
• Lituanistinės studijos LKMA 

“Metraštyje”.
• Lietuviai XVIII amžiaus vokie

čių literatūroje.
• Lietuvių mokyklos Vokietijoje.
• Henriko Nagio eilėraštis.
• Įtampa tarp to, kas privalu, ir 

daugiau nei privalu.
• Tradicinė ir mūsų laikų melodi

ja.
• K. Almenas “tikrojoj” Afrikoj.
• Lietuva XVI amž. florentiečių 

vaizduotėje.
• Nauji leidiniai.
• Kultūrinė kronika.
• Spygliai ir dygliai.

Tai vis stambūs moksliniai 
darbai, kurių spausdinimo išlai
dų neapmokės išpirktieji eg
zemplioriai ir kurių nebūtų bu
vę vilties išleisti, jei ne Liet. kat. 
mokslo akademijos energingos 
pastangos.

Metraščio III tomas
Naujasis Liet. kat. mokslo 

akademijos leidinys — "Met
raščio” m tomas. Nors jis bu
vo pradėtas spausdinti pernai 

,ir tituliniame puslapyje padėta 
1967 m. data, tačiau iš spaudos 
išėjo ir skaitytojus pasiekė jis 
šiemet, taigi — tai dar nauja 
knyga. Ją sklaidant ir skaitant, 
tenka gėrėtis, su kokiu moksli
ninko sugebėjimu ir stropaus 
kultūrininko uolumu kiekvienas 
straipsnis paruoštas. Istorikas 
Juozas Jakštas, panaudodamas 
faktus iš Vytauto Didžiojo laiš
kų rinkinio, iš Prūsų diplomati
nio kodekso, iš naujų okupuoto
je Lietuvoje išleistų istorinių 
šaltinių, aiškina, kodėl Žemai
čių krikštas įvyko vėliau, negu 
Lietuvos, rasdamas atsakymą 
to laiko Vytauto politikoje ir 
Kryžiuočių ordino įvykdytoje 
Žemaičių okupacijoje.

Monografija apie Sūduvos 
plotą

Kun. Jonas Reitelaitis, surin
kęs nuostabiai daug istorinės 
medžiagos, atskleidžia apsčiai 
intriguojančių faktų iš Suval
kijos praeities, pavaizduodamas, 
kaip vyko ten miškingų plotų 
apgyvendinimas, naujų sodybų 
ir kaimų kūrimasis, kokia bu
vo administracijų sąranga, koks 
miškų pramonės augimas. Jei 
pirmoje dalyje autorius dau
giau išryškina civilizacijos au
gimą Sūduvoje, tai antroje da
lyje analizuoja jos kultūrinį, 
dvasinį progresą, globojant Au
gustui II, magnatams Sapie
goms, Višnioveckiams, ypač 
kaip visa tai reiškėsi, kuriant ir 
plečiant Suvalkų Kalvarijos pa
rapiją. Gal nė viena Lietuvos 
parapija nėra susilaukusi to
kios mokslinės monografijos, 
kaip čia duodamoji Suvalkų 
Kalvarijos.

Maironio religinės poezijos 
analizė

Dr. Alfonsas šešplaukis pa
rodo savo literatūrinio analizuo
tojo talentą, duodamas arti 90 
psl. užimančią studiją apie re
liginį pradą Maironio kūrybo
je. Čia jis išryškina veiksnius, 
padėjusius susiformuoti religi
niam pradui Maironio kūrybo
je, aptaria, kokios išraiškos tas 
pradas susilaukė, kokiomis po
etinėmis priemonėmis Maironio 
pasinaudota religines idėjas 
perteikiant. Dr. šešplaukis pa
rodo plačią literatūrinę erudici
ją, tarpais vesdamas paralelę 
su religinės minties reiškimu 
kitų tautų pirmaujančiuose po
etuose bei pabaigoje duodamas 
apžvalgą, kaip religinis pradas 
reiškėsi maironinėje ir pomai- 
roninėj mūsų poetų kartoje.

Pranešimas iš 1570 m. apie 
Vilniaus universitetą

Telkdamas medžiagą senojo 
Vilniaus universitetą istorijai,

Vastiros vakaras Lietuvoje... Nuotr. B. Barkausko
..........................

istorikas Paulius Rabikauskas, 
SJ, duoda Jėzuitų centriniame 
archyve rastąjį ispano Francis- 
co Sunyer, Lietuvos ir Lenkijos 
jėzuitų viceprovinciolo, 1570 m. 
rašytą platų pranešimą apie 
naujai įsteigtą Vilniaus jėzuitų 
kolegiją. Pranešimas plačiai ap
taria ne tik su pačia kolegija 
surištus dalykus, bet ir duoda 
daug medžiagos apie ano meto 
gyvenimo sąlygas Lietuvoje ir 
pačiame Vilniuje. P. Rabikaus
kas, istoriniais dokumentais pa
siremdamas, įrodo, kad Vilniaus 
akademiją reikia nuo pat jos 
įkūrimo pradžios laikyti univer
sitetu.

Faktai ir atsiminimai apie Vilnių

Pagaliau dar viena studija 
šiame metraščio tome tai Bro
niaus Zumerio gausiai surink
toji medžiaga temai “Vilniaus 
kraštas faktų ir atsiminimų 
šviesoje”. Reikia stebėtis, kaip 
daug tų faktų ir atsiminimų 
autorius surinkęs iš lietuvių, 
lenkų, gudų, latvių, vokiečių 
spaudos ir kitų šaltinių. Studi
ja svarbi ir valstybininkui, ir 
etnologui, ir istorikui, pabrė
žiant Vilniaus krašto lietuvišku
mą, padedanti nustatyti Lietu
vai priklausančio Vilniaus kraš 
to ribas, atžyminti lenkinimo 
pastangas ir ištautėjimo proce
są. Br. Zumeris savo studiją 
rašė ne vien tik kaip šaltas ob
jektyvus studiozas, bet kaip 

karštas patriotas 'lietuvis, todėl 
šis darbas daugiau nutolsta nuo 
ankstesnių straipsnių moksliško 

jo tono ir vietomis pereina į 
tautinio sentimento išsiliejimą 
laikraštiniu stiliumi. Bet ir čia 
užtinkama eilė visiems įdomių 
faktų, pvz.: Vytauto laikais 
Lietuvos plotas siekė apie 930,- 
000 kv. kilometrų; sovietiniai 
okupantai paskutiniu laikotar
piu susprogdino ir su žeme su
lygino garbingosios lietuvių 
Krėvos pilies griuvėsius; 1936— 
1939 m. laikotarpyje lenkai Vil
nijoje likvidavo .1,056 lietuviš
kas institucijas.'

Tik vargu ar autoriui vertėjo 
prie gen. Želigovskio prisegti 
epitetą, kad tai “garbingas vy
ras” (319 psl.).

Metraščio pabaigoje dar duo
dami trys nekrologai: prof. dr. 
V. Manelio (B. Vitkus), prof. 
dr. Ant. šerkšno (Ign. Malė- 
nas), Edv. Turausko (dr. S. 
Bačkis).

Pora kritiškų pastabų

Apskritai “Metraštis” daro 
gerą įspūdį. Kalba gana sklandi, 
nors ir reikėjo lietuviškai per
teikti labai įmantriai sustatytus 
kai kuriuos lotyniškus doku
mentus. Kas be ko — pasitaiko 
neleistinumų. Pvz., linksniuojant 
Lietuvos herbo povadinimą kil
mininke vartojama “Vyties” 
(269 psl.); bet tai yra “rykš
tės” kilmininkas; mūsų herbo 
kilmininkas yra “Vyčio”. Arba 
vartojama neteiktina forma 
“skaitlingas" (360 psl.). Nors 
negausiai, bet pasitaiko ir ko
rektūros klaidų. Pvz. randame 

“įstoyo” (365 psl.), minisro” 
(374 psl.).

Perskaičius ir užskleidus met
raštį, besidžiaugiant šiuo leidi
niu, vis dėlto kyla mintis, ko
dėl koncentruojamasi išimtinai 
beveik tik į istorines temas, ži
noma, istorikų sekcija Liet. kat. 
mokslo akademijoje yra bene 
stipriausia, šios rūšies temos 
čia daugiau susietos su Lietuva 
ir mums artimesnės, tačiau yra 
gausiai ir kitų lituanistikos 
mokslo sričių, turime ir kitų 
šakų specialistų. Juos darban 
įtraukus, pats “Metraštis” da
rytųsi platesnės apimties, gau
sesniems sluoksniams įdomes
nis, šakočiau mūsų mokslinėms 
studijoms patarnaująs. Net ir 
šiame metraštyje duodama Mai
ronio poezijos studija iš dalies 
darosi istorinė, nes atsiremianti 
į tolimesnę praeitį. Kodėl ne
paruošti gilesnių studijų mūsų 
dabarties rašytojų, poetų? Dau
gelis mūsų kūrybos šakų čia vi
sai nėra atstovaujamos: meno, 
muzikos, filosofijos ir plataus 
folkloro problemų “Metraštyje” 
labai pasigendame.

Šių leidinių redaktorius prof. 
A. Liuima yra didelių gabumų, 
gausios energijos ir plačios ini
ciatyvos žmogus. Reikia tikėtis, 
kad ateityje leidžiamieji “Met
raščio” tomai, išlaikydami taip 
pat aukštą studijinį - mokslinį 
lygį, apims ir žymiai platesnes 
sritis.

, Apie centrinės lituanistinės 
bibliotekos steigimą mes buvo
me jau užsiminę birželio mėn. 
15 d. Kertinėje paraštėje. Kė
lėme mintį, kad reiktų sukur
ti gyvą platesnės apimties 
mokslinę biblioteką, kurioje 
Lietuvą ir lietuvius liečiančiais 
klausimais žinių rastų ne tik 
patys lietuviai, bet ir Lietuva 
besidomį ar apie ją rašą sve
timieji. Tokia biblioteka turėtų 
būti geras vadovas ir darbo
vietė rašantiems disertacijas, 
diplominius darbus, informaci
nio pobūdžio veikalus, straips
nius ir pan.

Reikia pasidžiaugti, kad, 
nors dabar vasaros atostogų 
metas, šis sumanymas nebuvo 
negirdomis praleistas: apie jį 
rašė kai kurie kultūrininkai, 
skambino telefonais redakto
riui ar paraštės autoriui, dis
kutavo gyvu žodžiu.

Suglaudžiant, kas buvo ra
šyta ir suinteresuotų kultūri
ninkų pridėta, galima pasaky
ti, kad sumanymas praktiškai 
būtų įgyvendinamas, nors ir 
būtų susidurta su visa eile sun
kumų. Svarbiausieji jų: lėšos, 
patalpos, knygų įsigijimas, 
personalas ir bibliotekos išlai
kymas.

Lėšų klausimas, atrodo, ne
sunkiai spręstųsi. Kadangi to
kia biblioteka, greta kultūri
nės, praktiškai turėtų didžiu
lę politinę reikšmę, ypač tei
singos informacijos apie Lie
tuvą srityje, manoma, kad jai 
lėšas sąmatos keliu iš savo 
pajamų galėtų skirti tokios in
stitucijos kaip VLIKas, ALTas, 
Liet. Laisvės komitetas, Ame
rikos (eventualiai Pasaulio) 
lietuvių bendruomenė, na, ir 
pagaliau Lietuvių fondas. Kiek 
teko girdėti, šių įstaigų vado
vai tokiam sumanymui palan
kūs, jį sveikintų. Jeigu viena 
kuri institucija ir nebūtų pa
jėgi biblioteką išlaikyti, tai vi
sos penkios institucijos tikrai 
jau įstengtų. Žinia, prie jų pri
sidėtų asmeninės ar kitų or
ganizacijų piniginės aukos, gal 
būt, ir testamentiniai užrašai.

Nelengvas būtų patalpų 
klausimas, bet ir jis ilgainiui 
išsispręstų. Žinia, kad savo gy
vavimo pradžioje biblioteka ne
galėtų pretenduoti į specialias 
patalpas ir todėl reiktų jai ieš
koti prieglaudos prie jau esan
čių lietuviškų pastatų.

Sunkiausia būtų sprendžia
mas knygų — liet, veikalų tel
kimo klausimas. Konkrečiau 
kalbant, reikalas yra pavėluo
tas ir geros knygos dabar gau
namos tik, nemažai už jas mo
kant, Vak. Europos antikva
riatuose. Tačiau, giliau paty
rinėjus reikalą, atrodo, kad bū
tų galimybė pradžiai nupirkti 
porą ir daugiau asmeninių li
tuanistinių knygų rinkinių, ku
rie ir sudarytų knygų fondų 
pagrindą. Į šią centrinę biblio
teką nesunkiai galėtų būti įter
piami ir kai kurie visuomeni
niai (mokyklų, organizacijų 

bei archyvų) knygynėliai, da
bar dar egzistuoją beveik be 
naudos ir be didesnės apsau
gos. Lietuviškų knygų dar bū
tų galima rasti vienoje kitoje 
parapijoje, redakcijose.

Vis dėlto, tai sudėjus, dar 
nebūtų mokslinės bibliotekos. 
Ji turėtų būti nuolat papildo
ma knygų kopijavimo būdu, 
šiam reikalui tektų užmegzti 
glaudžius ryžius su daugeliu 
JAV, Kanados ir Europos 
kraštų bibliotekų. Kaip žinia, 
tokių bibliotekų vadovai yra 
dažniausia palankūs ir paslau
gūs, ypač kai tikisi patys mai
nų būdu panašių dalykų gauti

Centr. lit. bibliotekoje turė
tų būti ir platus lietuviškos pe
riodikos skyrius, pradedant 
“Aušra”, baigiant šių dienų 
liet, spauda, leidžiama išeivi
joje ir okupuotoje Lietuvoje. 
Laikraščių - žurnalų dar būtų 
galima rasti, o trūkstamus 
dalykus nesunkiai būtų gali
ma mikrofilmuoti. Būtina bū
tų įsigyti nepriklausomos Lie
tuvos spaudą: ji buvo aukšto
ko lygio, ir yra gera medžiaga 
mokslo darbus rašant. Šiuo 
metu pasaulyje jos komplektai 
yra tiek išblaškyti, kad ir ge- 
Ti bibliografai negali čia susi
gaudyti.

Bibliotekos personalo klau
simas glaudžiai rištųsi su lė
šomis. Jas išsprendus, atsiras
tų ir apmokamas vadovas. Jam 
galėtų savanoriškai ar gal net 
kiek apmokamai talkinti kul
tūrininkai - pensininkai

Centr. lit. biblioteka veiktų 
vadovaudamosi savo statutu 
ir, bent dabar, neturėtų glau
džiau susirišti su kuria nors 
JAV-bių mokslo įstaiga ar mu
ziejumi. Šia proga prisiminti
na, kad JAV nuostatai bei 
standartai ne visada atitinka 
mūšų reikalavimus. Yra biblio
tekų, kurių nuostatai draudžia 
jose laikyti brošiūras, kartais 
laikraščius bei žurnalus (ypač 
jų nepilnus komplektus), o 
taip pat smulkesnę dokumenti
nę medžiagą (atsišaukimus, 
je tokie dalykai rastų sau gar- 
proklamacijas, pareiškimus, 
laiškus, etc.). Mūsų biblioteko- 
bingą ir prideramą vietą.

Gausi (20—30,000 tomų) 
mokslinė biblioteka galėtų šia
me krašte liktis ir tuo atveju, 
jeigu kada nors gyvosios lie
tuvybės Amerikoje nebeliktų: 
vis dar atsiras lietuvių ar ne
lietuvių kilmės žmonių, kurie 
mokslo sumetimais domėsis 
lietuvių kalba, jos praeitimi, 
kultūra, įnašu į JAV gyveni
mą, emigracija.

Šiuo mes konkrečiai neįtai- 
gojame, kuri iš mūsų politinių 
bei kultūrinių institucijų turė
tų pradėti sumanymą vykdyti 
Bet jeigu kuri savo iniciatyva 
imtųsi — parodytų didžiausią 
savo išmanymą, reikalo supra
timą ir aukštą vadovybės na
rių mentalitetą. (b. k.),
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PARNASO VIRŠŪNĖJE
Kai Kaunas buvo užtvindytas

Dar 1907 m. Maironis rašė 
apie pavojų mūzoms, kurios ėmė 
“begąsčioti bado”*) Priežastis: 
“Poetų taip daug Lietuvoje atsi
rado”. Jeigu reikėtų pasakyti, ka
da lietuviškasis Parnasas buvo 
tirščiausiai aplipęs mūzomis ir 
poetais, iš keleto datų dėl patogu 
mo būtų galima pasirinkti maž
daug 1930 metus. Ir jeigu ieško
tum lietuviškojo Parnaso tuome
tinės buveinės, visai tikrai būtų' 
galima tarti: Kaunas. Šis val
džios, pramonės, finansų, moks
lų ir spaudos židinys buvo ir mū
sų menų sostinė.

Pažvelkime į poetus. Apie aną 
laiką Pacų rūmuose prie Rotu
šės aikštės savo metus didingoje 
vienatvėje baigė Maironis. Kita
me aikštės šone gyveno Adomas 
Jakštas, vis dar nevengęs susi- 
rauti su tradicinės poezijos ir este 
tikos priešais ar neklaužadomis. 
Šalimais buvo įsikūręs šviesiųjų 
krislų poetas Mykolas Vaitkus. 
Nors Vaižgantas eilių nerašė, 
bet dėl geografinės pilnatvės pri
dėkime, kad kitoje aikštės kertė
je buvo įsikūręs ir plušėjo tasai 
tautos numylėtinis.

Vis dar slėnyje gyveno Kazys 
Binkis, kiek anksčiau keturių vė
jų sūkuriais siautęs, ir Petras Vai 
čiūnas, kurį galėjai regėti Lais
vės alėja žingsniuojantį tarsi su 
kažkokiu amžinu kartėliu ar gal 
poetiniu susitelkimu veide. To
liau, vis dar Kauno žemumoje, 
buvo įsitaisęs Liudas Gira, nuo
latos kažkur beskuodžiąs ir toks 
jau šnekus, kad jo žodžiai tekėjo 
upeliais.

Pakalnėje netrūko ir kitų ly
ros atstovų. Bet aure, nuo kalno 
leidosi žemyn pats olimpas — V. 
Krėvė. Tegul jis savo jaunatvės ei 
lių atsižadėjo, tačiau jo orbitoje 
visados galėjai rasti poetų. Savo 
stogu ir menu iškilniausias tarp 
jų buvo Balys Sruoga, taip pat 
kalno gyventojas.. Ir taip, nusilei
dus žemyn, pro įgulos bažnyčią 
ton pat Laisvės alėjon traukė vi
sa Atėnų mokykla: Krėvė didysis, 
Sruoga audringasis ir gilus mąsty
tojas, eruditas Leonas Karsavi
nas, garsios balerinos brolis, ku
rį vėliau Vorkutoje rusai įkinkė 
vežimo traukti su vienu lietuviu

*) Čia spausdiname Antano 
Vaičiulaičio studijos apie pokario 
dešimtmečių laisvojo pasaulio lie
tuvių poez.ją pirmąjį skyrelį. Vi
sa studija telpa Į Laisvę fondo šie
met išleidžiamoje kolektyvinėje 
knygoje “Lietuvių literatūra sve
tur.”

Šiame numery:
• Knygos, knygos, knygos!..
• Parnaso viršūnėje (rašo Anta

nas Vaičiulaitis).
• Aldona Eretaitė apie dramos 

teatrą Vakarų Vokietijoje.
• Tarptautinė kultūrinė talka.
• Danguolės Sadūnaltės eilėraščiai
• Lenkai apie Vilnių ir kitaip jau 

kalba
• K. Almenas žvelgia į kultūrė- 

jančią Afriką ir Į išdidžią Masai 
gentį.

• B. Ciplijauskaitės laiškai iš Ita
lijos strys skulptūros — trys 
fazės Florencijos istorijoje.

• Lietuviai prisistato kanadie
čiams.

• Kultūrinė kronika.
• Nauji leidiniai.
• Filmų įvairumai.
• Moterų gyvenimas*

ANTANAS VAIČIULAITIS

— vietoje arklių. Anomis gero
mis dienomis Kuane šį 
būrelį papildydavo ir taisyklingo 
žodžio sargas Pranas Skardžius.

Jeigu taikydavosi palanki va
landa, toje pat Laisvės alėjoje iš 

Kauno arkikatedros — bazilikos 
bokštas ir šventoriaus vartai. Ši 
istorinė, Vytauto laikus siekianti 
šventovė yra didžiausia gotikinio 
stiliaus bažnyčia Lietuvoje. Jos 
kriptose ilsisi lietuviškojo rašto 
milžinų — vysk. Motiejaus Valan
čiaus, Adomo Jakšto-Dambrausko 
ir Maironio — palaikai.

vyresniųjų galėjai užbėgti Žalią 
Rūtą-Sabaliauską, Adomą Ląstą, 
Paparonį ar Vincą Stonį, kurį iš 
matymo vargiai būtum ir paži
nęs, toks kuklus atrodė, nors jo 
eilėraštis “Gražių dainelių” jau 
buvo virtęs liaudies melodijų nuo 
savybe.

Arba ir vėl: kas toji egzotiška, 
kone šėtoniška figūra? — neiš
manydamas teirausiesi ir net at
sigręžęs pasižiūrėsi į jo pūsčiojan
tį apsiaustą bei plačiabrylę skry
bėlę. Gerbiamieji! Tai Juozas Al 
binas Herbačiauskas, amžinai 
skelbęs naujas gaires lietuvių li
teratūroje, ugningas kalbėtojas, 
karštų straipsnių autorius, litera
tūros dėstytojas universitete ir, 
jau po paskaitų, laimės pranašau 
tojas tau iš delno toj pat salėje, 
kur jis ką tik gvildeno Wyspians 
kio meną. Taigi, kadaise ir jis ra
šė vieną kitą eilėraštį. Net jo 
publicistikoje netrūko poetinės ki 
birkšties. Be to, ką tik buvo iš
leidęs “Dievo šypsenas”.

Tai dažniau, tai rečiau visados 
tokiais rimtais veidais, lyg savyje

poetais

nugrimzdę, praeidavo du didieji 
mūsų poezijos stulpai: Faustas 
Kirša, slėnio gyventojas, ir Vin
cas Mykolaitis-Putinas, įsikūręs 
kalnuose.

Iš anų kiek vyresnių galėtum 
minėti Juozą Žlabį, Praną Būdvy 
tį, Petrą Babicką, Stasį Santvarą, 
trupučiuką vėliau grįžusį iš Mi
lano, Antaną Rimydį, tada dar 
žaliūką metais, bet jau vainikuo
tą futuristų aureole.

O paskui sriautais prasiveržė 
tie, kurie skverbėsi savo žodį pa
sakyti jau po futuristų ir kitų.

Anomis dienomis nauja, origi
nalia ir gaivia daina skambėjo Jo 
nas Aistis, Antanas Miškinis, 
Bernardas Brazdžionis ir būriai 
kitų. Kas čia juos visus ir besu- 
skaičiuos — Stasį Anglickį, Kazį 
Inčiūrą, Kazį Borutą, Leoną Ska- 
beiką, Petrą Karužą, Joną Grai- 
čiūną, Sirijos Girą, Henriką Ra
dauską, Kazį Zupką ar Aleksį 
Dičpetrį. Kai kurie iš jų vėliau 
išnyko iš poezijos lauko, o kiti 
dar daugiau išsišakojo ir išaugo. 
Vis tai Kauno piliečiai anomis 
dienomis. Šioje virtinėje negausu 
moterų. Iš Panemunės, per upę 
atkilusi, pasirodydavo Gražina 
Tulauskaitė, o pačiame mieste gy
veno Kotryna Grigaitytė. Gar
siausia mūza, Salomėja Nėris, a- 
pie tą datą Vėl grįžo į Kauną, pa
likusi mokytojos darbą dzūkų že
mėje. Petronėlė Orintaitė maž
daug tuo laiku iškeliavo iš laiki
nosios į Tauragę jaunimo šviesti. 
Apsidairius, atsirastų ir daugiau: 
scenos žvaigždė Alė Sidabraitė, iš 
Darbėnų atkakusi Nelė Mazalai- 
tė, ar Karolė Pažėraitė. Nors šios 
dvi daugiau žymėjos beletristiko
je, rašė abi ir poeziją.

I tokią grupę, kur daugiau ar 
mažiau bendravo su poezija, tek
tų padėti Stasių Būdavą, Stepą 
Zobarską, Bronį Railą, Petrą 
Cvirką ir pluoštą kitų.

Pagaliau yra tie, apie kuriuos 
negalvojome kaip apie poetus. 
Sakysime, buvęs krašto apsaugos 
ministeris Juozas Papečkys, kuris 
savo eilėraščius pasirašinėdavo J. mo.

Maironio namai Kauno senamiesty, statyti XVII amž. Lietuvos didiko Kristupo Paco. Juos 1909 metais 
įsigijo Maironis ir čia gyveno iki mirties. Rūmai 1935 m. buvo paversti Maironio vardo kultūros muzieju
mi, kurį eilę metų tvarkė poetas Bernardas Brazdi imtis. Šiuo metu rūmuose taipgi veikia Maironio var
do literatūros muziejus.

Baltoji gulbė — Kauno rotušė. Arch. B. Chojnauskas ir J. Matekeris. 
XVI — XVIII amž. architektūros paminklas. Nuotr. P. Karpavičiaus
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Rainio slapyvardžiu ir kurio ly
rikos J. Tysliava parinko suval
kiečių poezijos antologijai “Šūdu 
vai”. Arba kas labai šiandien pa
galvoja apie Antano Žmuidzina
vičiaus lyrika. O kaip tik anais 
1930 m. pasirodė jo eilėraščių 
knyga. Buvo ir kitas dailininkas, 
linkęs prie sparnuoto žodžio. Tai 
Kazys Šimonis.

Ir vėl norėtum iš anų dienų 
minėti A. Tyruolį, M. Linkevi
čių, Pr. Naujokaitį, Antaną Ja- 
siūną, B. Rutkūną, — visus bend 
ravus su mūza, visus apie tą da
tą matytus, visus sutiktus tarp 
Laisvės alėjos liepų — tomis į to
lybę nubėgusiomis valandomis.

Galėtum tarti, kad Kauno šiai 
tai ir kloniai tada skambėjo lyri
kos balsais, kaip niekados jokia 

Lietuvos vieta nėra taip skambė
jusi.

Prabėgo metai kiti, pradėjo kai 
tis dar naujesni balsai. O kiti pa
sitraukė, nutilo amžinai. Neliko 
Maironio, didžiojo. Savo amželį 
baigė Adomas Jakštas, netikėtai 
mirė Petras Karuža, o vėliau M. 
Linkevičius. Džiova nusinešė L. 
Skabeiką.

Tuos gi, kurie liko, nusiaubė 
karo ir okupacijų audros. “Moti
nos kalneli, tu nebežaliuosi”, 
graudžiai rašė Jurgis Baltrušai
tis savo “Raudoje”. Vienok poe
zijos žodis davė žiedų, kurie ne
nuvys lietuvių literatūroje. Iš 
Kauno, Vilniaus ir kitų Lietuvos 
vietų nublokšti svetur, mūsų po
etai ne tik kūrė, bet kartais susi
laukė beveik netikėto papildy

KNYGOS, KNYGOS, KNYGOS!..
Karts nuo karto ir “Drau

go” puslapiuose pasirodo kvie
timai įsigyti knygas, skelbia
mi sąrašai knygų, parduoda
mų papigintomis kainomis ir 
t. t. Žodžiu, norima, kad žmo
nės kiek daugiau skaitytų kny
gas. Todėl ir ieškomi skaityto
jai. Atrodytų, jog mūsų lai
kais tai yra visai paprastas 
dalykas. Juk mūsų tarpe ana- 
falbetų jau nėra. Mes visi, at
rodo, mokame skaityti. Bet ar 
to pakanka? Deja, mokėjimas 
skaityti nėra tas pat, kas būti 
skaitytoju, tikru skaitytoju. 
Žinoma, kiekvienas mokantis 
skaityti, paviršutiniškai kal
bant, gali būti skaitytojas. Ta
čiau mokančiųjų skaityti tarpe 
yra kur kas mažiau tikrų skai
tytojų, negu būtų galima ma
nyti. Kai kurie žmonės, nors 
ir daug “perskaitę”, per visą 
savo gyvenimą taip ir neiš
moksta skaitymo meno apval
dyti. Jie praleidžia puslapius, 
galvotrūkčiais bėga per eilu
tes, nekantriai griebiasi kny
gos pabaigos. Iš visų jausmų, 
kurie kaitina tikrąjį skaityto
ją, jiems tėra prieinamas tik 
vienas — smalsumas (“Kas gi 
atsitiks su knygos veikė
jais?”). Pasiekęs knygos pa
baigą, toksai skaitytojas ją be 
jokios minties užsklendžia, o 
kitą dieną jau sunkiai beprisi
mena, ką buvo perskaitęs. Gai
la tokio skaitytojo ir tokio 
skaitymo. Bet ir tai dar ne 
viskas.

Literatūrą sudaro ne vien 
tik talentingi rašytojai, o taip 
gi ir talentingi skaitytojai. Au
torius, kurdamas knygą, atlie
ka tik dalį darbo. Kitą gi dar
bo dalį turi atlikti pats skaity
tojas, įsijungdamas knygon su 
savo vaizduote, veikalą papil
dydamas tuo, kuo įsakmiai ne
parašė autorius - kūrėjas. Kaip 
tai? — klustelės kas nors, pa
skaitęs tokius žodžius. Skaity
ti tai, ko autorius neparašė? 
Taip. Ypač grožinės literatū
ros veikalas turi ne tik tekstą, 
bet ir potekstę. Gi pastarajai 
iškelti ir suprasti nepakanka 
vien tik akimis perbėgti teks
tą. Tik įsigilinus į tekstą pro
tu ir jausmais, įmanu rasti ir 
suprasti veikalo potekstę, kas, 
individualiai gali atidaryti nau
jus, iki tol dar nežinomus aki
račius. Neabejotina, kad neiš
mokus suprasti veikalo poteks
tės, t. y., ko autorius įsakmiai 
neparašė, bet kas iškelia, nu
spalvina veikalo mintis, ne- 
įmanu tapti ir tikruoju skaity
toju. Savo ruožtu, sugebėjimas 
pamatyti, suprasti literatūros 
kūrinio potekstę padeda su
prasti ir kasdienines gyveni
mo problemas, patį gyvenimą. 
Reikia tik gilintis į autoriaus 
žodžius. Gi žmogus, nepratęs 
gilintis į žodžius, o ypač į jų 
intonaciją, trumpai tariant, ne
sugebantis galvoti, — negirdi 
ir potekstės. Viso to galima iš
mokti iš geros, talentingai pa
rašytos knygos. Tik tokią kny
gą reikia skaitvti atidžiai, kant 
riai, įsijungiant į skaitomus 
žodžius. Tada, vieniems anks
čiau, kitiems vėliau, ateis to
kia diena, kada beskaitant 

knygos vidury teks stabtelti, 
susimąstyti, norint suprasti 
tai, ką autorius norėjo pasaky
ti.

O kaip su knygų rinkimu? 
Ir mūsų inteligentuos, nemaža 
laiko atidavusiuos mokyklų 
suolui, randame labai įvairią 
situaciją. Vienur knygų iš viso 
maža tėra. Kitur rasime jų dau 
giau, bet jos surinktos tik atsi
tiktinai. Panašų vaizdą rasime 
ir pas kai kuriuos knygų “rin
kėjus”, kurie gal ir palaiko 
knygų leidyklas, tačiau neturi 
jokios vedamosios minties, 
rinkdami knygas. Trumpai ta
riant, ne visi moka parinkti 
bibliotekai knygas. Vieni gau
do sensacingus, “kriminali
nius” leidinius. Kiti renka kny
gas su garsiais vardais, apie 
kurias kas nors kitas buvo kal
bėjęs. Galima sakyti, kad kny
gos renkamos trejopais pa
grindais, kurių tik du verti dė
mesio, nes trečiasis yra arti
mas paprastams neišmany
mui, kai jos renkamos, nepai
sant jų turinio. Kartais šitai 
rišasi su masiniu knygų išpar
davimu. Kartais jų pirkimą 
nulemia “apsimokėjimo” sąvo
ka (knygos — tai irgi verty
bės, pinigai). Kartais lemia ir 
noras pasigirti: žiūrėkite, koks 
aš kultūringas! Kartais vėlgi 
tai siejasi su kokia nauda, nie
ko bendro neturinčia su pačiu 
knygų turiniu: pas Joną visų 
knygų nugarėlės savo spalva 
derinasi su baldais. Apie to
kius knygų “rinkėjus” ir jų 
“bibliotekas” nėra prasmės ir 
kalbėti.

Grįžkime prie dviejų esmi
nių knygų rinkimo pagrindų. 
Pirmas — tai darbo bibliote
ka, kurioje telkiamos knygos, 
reikalingos kasdieniniam dar
bui. Tai knygos pagalbininkaL 
Tokios bibliotekos sudėtį nu
lemia, visų pirma, profesija: 
pas inžinierių — techniška, 
pas istorijos specialistą — 
specialybinė istorijos bibliote
ka. Antras principas — mėgia
mos knygos. Perskaitytos ir 
tapusios mėgiamomis. Tai kny
gos — bičiuliai, prie kurių mie
lai grįžtama, nes tai geriausie
ji gyvenimo patarėjai, drau
gai. Gi draugus pasirenkama 
protu ir širdim. Kas gali būti 
kieno nors draugas ir kiek jų 
gali būti, neįmanu pasakyti. 
Draugu vargiai galima pasi
rinkti pirmąjį sutiktąjį. Tas 
pats yra ir su knygomis. Ir 
knygų tarpe, lygiai kaip ir 
žmonių tarpe, galima patekti 
ir į gerą ir į blogą draugystę. 
Jų svorį nulemia rinkėjo suge
bėjimas suprasti gyvenimą, su
gebėjimas gilintis į žmonių ir 
aplinkos filosofiją.

Mums, išeiviams, yra dar 
vienas, papildomas, pasaky
čiau, irgi “specialybinis” kny
gų rinkimo pagrindas: savų, 
lietuviškų, lietuvių kalba ir li
tuanistiką liečiančių knygų 
rinkimas. Neįmanoma mūsų 
laikais įsivaizduoti lietuvį, ku
ris nesidomėtų savąja knyga, 
kuris nesigilintų į lituanistines 
problemas.

. J. Dn.
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PASKUI LIETUVIŠKĄJĄ ŽVAIGŽDE
Dr. Domo Jasaičio 70 metų amžiaus sukakties proga

Gražioji Garliava Lietuvai da
vė ne vieną šaunų visuomeni
ninką, profesionalą, dvasiškį. 
“Garliauckiniais” laikytina ir sta 
naitiškė Jasaičių šeima, kurios 
gal ryškiausiai atžalai — dr. Do
mui Jasaičiui — šiemet rugpiū
čio 18 d. sukanka 70 metų am
žiaus sukaktis.

Vien tik 70 metų amžiaus su
kaktis — ne per didelė sukak
tis, ypač dr. Jasaičiui, kuriam 
jaunatviškumo, energijos ir min
ties miklumo gali pavydėti per
pus jaunesni. Tačiau apskritas 
metų skaičius sudaro gerą progą 
pažvelgti į asmens kelią, jo dar
bus, jo laimėjimus. Ir jei leng
va užmiršti dr. Jasaičio amžių, 
jau sunkiau be nuostabos ir su
sižavėjimo žvelgti į jo vingiuotą 
kelią, darbus ir laimėjimus.

Plačiašakis ąžuolas
Sukaktuvininkas yra viena iš 

tų šviesių, šakotų lietuviškų asme 
nybių, kurių eilės vis retėja ir ku
rie, nors jau rudenėjančios gyve
nimo saulės glostomi, kaskart 
spinduliuoja vis šviesesnėmis var 
somis jaunesniosioms kartoms.

Jo draugams, jo pažįstamiems, 
jo gerbėjams dr. Domas dažniau
siai primena lietuvišką ąžuolą — 
drūtą ir plačiašakį. Kiekviena ša
ka yra lyg savitas, atskiras medis: 
išbujojusi, tvirta, lapuota ir gyva. 
Jis ir gydytojas, ir visuomeninin
kas, ir ateitininkas, ir politikas, 
krikščionis demokratas, kraštoty
rininkas ir mokytojas, Lietuvos 
grąžintojas, paskaitininkas ir 
tvirtaplunksnis rašto žmogus. 
Tikras plačiašakis ąžuolas!

Panašus dr. Jasaitis į ąžuolą ir 
gal pačiu savo būdingiausiu bruo 
žu. Kaip ąžuolas, giliai įleidęs 
šaknis savo motinoj žemėj, yra 
nepajudinamas jokių vėtrų ar 
audrų, taip ir sukaktuvininkas vi 
sa savo šakota asmenybe yra į- 
augęs į motinos Lietuvos žemę. 
Visas jo gyvenimas ir darbai mi
to ir minta lietuviškaisiais syvais, 
nors jo keliai tiesiasi iš Garlia
vos per Voronežą, Kijevą ir Šiau
lius į Berlyną, Paryžių, Tampą 
ir New Yorką. Poetas tartų, jog 
visas sukaktuvininko kelias — 
tai viena nesibaigianti kelionė 
paskui lietuvišką žvaigždę...

Lietuvišką žvaigždę tamsiame 
praeito šimtmečio caristinės ver
gijos danguje jau buvo radęs su
kaktuvininko tėvas Jurgis, žemės 
artojas. Ta žvaigždė jį vedė per 
mušimą, per kalėjimą, per drau 
dimus ir kratas, per spaudos pla
tinimą, per Vilniaus seimo nu-

Šiame numery:

• Dėmesys ir diskriminacija.
• Domo Jakaičio 70 metų sukak- 

ities proga.
• Išeivija padėjo Lietuvai ekono

miniai atsikurti.
• Vasaros džiaugsimai ir vargai 

Italijoje.
• Medardo Kavarsko eilėraščiai.
• J. Savojo apybraiža.
• Nauja Kazimiero Barėno nove 

lių knyga.
• I-enko karininko atsiminimai iš 

1938 - 1939 įmetu Kauno.
• Popieriaus istorija Lietuvos D 

džiojoje Kunigaikštijoje.
• Krikščioniškoji mintis dabarties 

kultūros gyvenime.
• Elenos Blandytės lietuviškųjų 

dainų rečitalis Dainavoje.
• Iš lietuvių kultūrinės veiklos 

laaikijoje.
• AksdttnM* RninfatMki 

tarimų vykdymą į laisvę. Ryškio
mis šviesiojo tėvo pėdomis pas
kui lietuvišką žvaigždę keliauja 
ir sūnus.

Klasiško ateitininko tipas

Ateitininkijos vadovai nuo se
no moko, jog kiekvienas ateiti
ninkas privalo būti geras savo 
srities specialistas, bet kartu ir ak 
tyvus, kūrybingas visuomeninin
kas. Jau vien šia prasme d f. Ja
saitis yra klasiško ateitininko ti
pas. Jo sritis — medicina. Ruo
šėsi gydytojo darbui rimtai stu
dijuodamas Kijeve, Berlyne ir 
Paryžiuje. Apsišarvavęs mokslu, 
visa energija pasinėrė medicinos 
darbuose ir tik šiemet, po arti 
50 metų, padėjo tradicinį gydy
tojo krepšį poilsiui.

Medicinos baruos
Per pirmuosius 20 metų dr. Ja

saitis savo neišsemiamą energiją 
aukojo šiauliškiams. Tačiau net 
ir savo profesijoje neliko eiliniu. 
Šalia teisioginio darbo, jis įkuria 
ir dešimtmetį vadovauja tuberku 
lioziniam dispenseriui. Matome 
jį ir Šiaulių miesto sveikatos sky
riaus vedėjo kabinete. Vėliau 
vadovauja miesto ligoninės sta
tybai, o pastatydinęs, jai ir vado
vauja. Nemeta medicinos ir iš
eivijoje — po poros metų darbo 
vienoje džiovos sanatorijoje Con 

I. Žemaitytė Iliustracija Vaižganto “Valiulio pasakai”

necticute, sekančius 14 metų jis 
paaukoja džiovininkams Tam- 
poj, Floridoj.

Jau vien tokios apimties pro
fesinis darbas būtų laimėjimas 
ne vienam eiliniam gydytojui. 
Tačiau medicina, nors pavydi ir 
ambicinga valdovė, nei išsėmė, 
nei išsakė dr. Jasaičio.

Dar pamėgtuose Šiauliuose iš
tisą 15 metų sukaktuvininkas 
mokytojauja mokytojų seminari
joje, 13 metų pirmininkauja 
Šiaulių medicinos draugijai, aš
tuonerius metus atiduoda šiauliš
kei draugijai kovos su džiova 
Xšalia ilgamečio darbo tos drau

gijos centro valdyboje). Tuo pa
čiu metu vicepirmininkuja Lie
tuvos Gydytojų sąjungoje ir ka
linių globos draugijoje.

Dar daugiau! Aštuonerius me
tus jis paskiria Vilties draugijai 
moksleiviams šelpti, kaip jos pir
mininkas. Dirba šiauliškiame Lie 
tuvai gražinti draugijos skyriuje, 
Rotary klube, Savitarpinėj pagal
boj.

Visuomeninio darbo plotuos

Sukaktuvininko visuomenišku 
mo šaknų reikia ieškoti ateitinin
kuose, kurių jis vienas pirmųjų. 
Dar prieš pirmąjį pasaulinį karą 
vadovauja pirmajai jaunesniųjų 
ateitininkų kuopelei Kaune. Vė
liau aktyvus ateitininkas Voro
neže, Berlyne, laisvojoje Lietu
voje, kur jis jau Ateitininkų fe
deracijos Garbės teismo narys, 
kongresų ir konferencijų paskai
tininkas, krupavičiškas ir pakštiš- 
kas oratorius. Palangos reorgani
zacinėje konferencijoje elektri
zuoja minias ateitininkų. Po 40 
metų, pernai moksleivių ateiti
ninkų jubiliejinėje konferencijo
je, jo vėl užburtos klauso nau
jos kartos, kaip klausė anais lai
kais jų tėvai...

Visuomeninė jo asmenybės ša
ka lapoja ir politinėje emigraci
joje. Penkerius metus Vokietijo
je dr. Jasaitis vadovauja Lietuvos

R.'^udonajam Kryžiui, vienerius 
metus atiduoda VLIKo Vykdo
majai tarybai.

Į 
Politikas ir rašto žmogus

Politiniame bare dr. Jasaitis 
reiškiasi kaip krikščionis demo
kratas, kurį laiką kaip Centro ko 
miteto narys, visą laiką kaip vie-; 
nas aktyviausių vadovaujančio 
KD sluoksnio asmenų. Krikščio
niškoji demokratija jam nėra tik 
siaura politinė platforma, bet 
plati, gili, gaivi ir kūrybinga idė
jų sistema, atskleidžianti Lietu
vai neribotas galimybes į geres
nį socialinį, visuomeninį, politi-

Dr. Domas Jasaitis Nuotrauka Vytauto Maželio

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

nį gyvenimą. Jai tad sukaktuvi
ninkas aukoja daug laiko ir ener
gijos, per ją jungiasi į laisvini
mo kovą visomis jėgomis.

Pagaliau sukaktuvininkas ir 
tvirtaplunksnis rašto žmogus. Lie 
tuvoje išspausdino visą eilę medi
cinos studijų daugiausia džiovos 
srityje. Salia to išleido kelis leidi
nius ateitininkiškais, kalinių glo
bos ir kitais klausimais. Politinė
je emigracijoje paskelbė kelias 
vertingas politinės istorijos studi
jas ir gausų glėbį publicistikos. 
Pastarojoje jis įžvalgus analistas, 
principingas esminių klausimų ir 
įvykių komentatorius, nepalau
žiamas kovotojas už laisvę. (Jis 
buvo vienas pirmųjų, kuris iškė
lė bendradarbiavimo su okupan
tu pavojų ir nubrėžė kovos gai
res, dar prieš dešimtmetį, kai pir

Dariaus ir Girėno milžinkapis Aukštųjų Šančių ka rių kapinėse, Kaune. Šiemet, minint 35 metų sukaktį 
nuo lietuvių transatlantinių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno tragiškos mirties, lakūnų kapas 
buvo atžymėtas monumentalia granito skulptūra, su kurta skulptoriaus Vytauto Mačiuikos, kurioje valin
gai ir ryžtingai žvelgia lakūnų didvyrių veidai. Kapo plokštėje įrašas: Steponas Darius ir Stasys Girėnas, 
Lituanikos skrydžiu nugalėję Atlantą, žuvo nepasiekę tėvynės 1933. VII. 17. Tamsių ąžuolų kamienai ir 
medžių galerijos šakos paryškina visą paiminklo ansamblį. Priėjimas prie kapo išklotas apvaliomis plokš
tėmis, gazonuos — raudonos gėlės. Milžinkapio šoninės plokštumos apsodintos ryškiai žalių tonų želdi
niais. Milžinkapį juosia juodas, granitinis bortas. ________________ __ —‘

mosios pasidavimo piktžolės pra
dėjo dygti visuomenėje ir kai ku
rioje spaudoje).

Štai kokio plačiašakio ąžuolo 
esama sukaktuvininko! Šios ke
lios eilutės tėra tik puslapis iš 
storo tomo, kuris dar laukia atei
ties biografo plunksnos. Tas to
mas įsirikiuos į eilę tokių tomų, 
kurie jau dabar atskleidžia šiai 
kartai ir atskleis ateities kartoms 
galeriją portretų, kurie švies savo 
nepakartojamu pavyzdžiu ir pil
nutinio gyvenimo varsomis.

Gydytojas Jasaitis šiandien jau 
užtarnautoj pensijoj. Tačiau po
litikas, visuomenininkas, rašan
tis Jasaitis dar vis jaunatviška e- 
nergija seka paskui lietuvišką 
žvaigždę. Linkime, kad ji kuogrei 
čiausiai jį nuvestų atgal į gim
tąją padangę. A.J.K.

DĖMESYS IR 
DISKRI MI NACIJA

Pastaruoju metu net kelis 
kartus mūsų laikraštyje teko 
pasidžiaugti lyg ir padidėjusiu 
dėmesiu mūsų literatūrai. Pa
dažnėjo literatūros vakarai ir 
literatūrinės temos bei simpo
ziumai akademinio jaunimo sto 
vykiose, atskiros kolonijos uo
liai ruošė gyvųjų mūsų rašyto
jų kūrybos rečitalius, į juos at- 
sikviesdamos autorius net iš 
gana tolimų distancijų. Įvairių 
progų masiniai visuomenės su 
sibūrimai taipgi neapsiėjo be 
dėmesio literatūrai. Ir kūry
bingas lietuviškas žodis tokiu 
atveju šventėn buvo įrikiuotas 
ne vien tik tarp kitko, ne tik 
kaip dešimtasis patiekalas, bet 
kaip vienas iš pagrindinių, 
kaip lygiavertis pačių pirmų
jų eilėje. Naujausias to pavyz
dys gali būti ir neseniai tauti
nių šokių šventės proga įvy
kęs mūsų poezijos rečitalis 
Chicagoje, atliekant jį akto
rei, viešniai iš Europos, Aldo
nai Eretaitei ir aktoriui Leo
nui Barauskui. Dar prieš spek
taklį lietuviškoji spauda rodė 
išskirtinį dėmesį šiam kultū- 
ringam ir šventiniam vakarui, 
pristatydama aktorius, rašy
dama apie rečitalio pobūdį 
bei turinį. Visa tai, be abejo, 
daug prisidėjo prie to, kad re- 
čitalin norinčių patekti salė ne 
besutalpino. Toks rengėjų, 
spaudos ir publikos dėmesys 
savo grožinei literatūrai yra 
neįkainuojamos vertės parama 
laisvojo pasaulio lietuvių kū
rybiniam žodžiui ir tą žodį iš
liekančios vertės plotmėn iške 
liančiam rašytojui. Gi visa tai 
yra ir šiandieninės lietuvybės 
išlaikymo realus paskatas išei
vijoje, o kartu ir dirvos pure
nimas nebeišnykstančių verty
bių sėjai.

Tačiau būtume trumpare
giai, jei nepastebėtume ir ne 
taip jau šviesių reiškinių mū
sų literatūros gyvenime. Jų 
šaknys, manytume, nėra maiti
namos kokiomis nors piktybi
nėmis sultimis. Nepageidauti-

nų reiškinių priežastis tikriau
sia yra tik, jei taip galima sa
kyti, bendras kultūrinis ap- 
kiautimas, įsiveisęs net tų 
žmonių tarpe, kurie organizuo
ja čionykštės mūsų įvairios 
veiklos faktus. Net laikraščių 
redakcijose savosios literatū
ros nuvertinimo, net savotiš
kos diskriminacijos netrūksta.

Kad būtų aiškiau apie ką 
čia kalbama, suminėsime tik 
keletą atitinkamų pavyzdžių. 
Sakysim, mūsų didžioji ir tra
dicinė Lietuvių rašytojų drau
gijos premija jau dešimtme
čiais kasmet paskiriama tam 
ar kitam rašytojui. Visai na
tūralu, kad vienais metais ji pa 
skiriama už neabejotinai ver
tą knygą, kitais metais, gal 
būt, premija tenka ir silpnes
niam veikalui. Taip yra kitur, 
taip yra ir mūsuose. Ir būtume 
tikrai vienintelė genijų tauta, 
jei šią premiją kasmet atiduo
tume maždaug Šekspyro ran
go vis kitam mūsų rašytojui. 
Be premijuojamų knygų, ver
ta pasidžiaugti dar ir tuo, kad 
ištisus dešimtmečius ir trem
ties sąlygose literatūrinės kū
rybos prasme esame gyvi, kad 
sugebame suorganizuoti ir iš
laikyti tokias tradicines pre
mijas, kurių paskyrimas duo
da progos pajud:nti mūsų vi
suomenėje dar neišblėsusį lite
ratūrinį interesą, o spaudai 
paranku pristatyti rašytoją 
laureatą, plačiau pakalbėti 
apie premijuotąją knygą, apie 
rengiamą premijos įteikimo iš
kilmę. Visa tai juk yra puiki 
injekcija literatūriniam pulsui 
palaikyti.

Tačiau kiek gi mūsų laikraš
čių Lietuvių rašytojų draugi
jos literatūros premijos pa
skyrimo faktą savo skaityto
jams praneša pirmame pusla
pyje? Dauguma jų žinią — pa
žodinį LDR valdybos praneši
mą, be jokių savų komentarų 
nukiša į paskutiniųjų puslapių 
nereikšmingų žinučių skiltį. 
Norisi tad ir paklausti, ar tik
rai mums lietuviams ir mūsų 
tautinei gyvybei metinės šios 

• literatūros premijos paskyri
mas yra mažiau reikšmingas 
už pasaulio to ar kito užkam
pio politinį viralą, kuris vis 
dėlto pilstomas pirmajame laik 
raščio puslapyje.

Arba va, ELTOS rugpiūčio 
1-10 d. biuletenis, informuo
damas apie Pasaulio lietuvių 
bendruomenės trečiojo seimo 
darbotvarkę, gražiai sumini vi
sų paskaitų temas ir paskai
tininkų pavardes, girtina, kad 
skelbia koncertų programą, a- 
tidžiai skaičiuojant, kas ir ką 
gros ar dainuos. Tuo tarpu 
apie seimo rėmuose rengiamą 
literatūros vakarą pasakoma 
tik tiek: “8 valandą — litera
tūros vakaras, kuriame bus pa 
teikta mūsų įvairių kartų ra
šytojų kūrinių”. Ir daugiau 
nieko. Ar skaitys patys rašy
tojai? Ar rečituos aktoriai? 
Net nė vienos jų pavardės. Ar
gi šitaip reklamuojamas lite
ratūros vakaras gali sutraukti 

publikos? Pagaliau ir publikos
(Nukelta į 2 psl.).
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BRONĖS JAMEIKIENĖS
VITRAŽU PARODOS

Į. DAINAUSKAS APREIŠKIMO DIEVAS

Chicagos viešosios bibliotekos 
meno skyriaus skaitykloje š.m. 
birželio mėnesį buvo išstatyti dai
lininkės Bronės Jameikienės sep
tyni skaldyto stiklo vitražai: 1. 
Pavasaris (Spring), 2. Veronikos 
skara (Veronica’s Veil), 3. Rytie 
tiškoji Madonna (Oriental Ma
donna), 4. Vaivorykštės šokėjai 
(The Rainbow Dancers), 5.Trys 
Išminčiai (The Three Magi), 6. 
"... ir aš karalius!..” (The Roos- 
ter) ir 7. Angelas Sargas (The 
Guardian Angel). Paroda buvo 
surengta bibliotekos vadovybės. 
Lankytojams taip pat buvo pa
teiktos trumpos biografinės dai
lininkės žinios bei josios pasisa
kymai apie meną apskritai ir vit- tingi, kad jie yra persunkti lietu- 
ražinės kūrybęs bei technikos 
klausimais.

“Stone Brandel Center” meno 
galerijos atstovai, susidomėję ta 
paroda, pakvietė dailininkę 
anuos savo kūrinius išstatyti ir 
jųjų galerijoje: 1439 So. Michi
gan Avenue. Šioje galerijoje Br. 
Jameikienės kūrinių paroda bu
vo atidaryta š.m. liepos mėn. 29 
d. ir tęsis iki š.m. rugpiūčio 30 
d. Greta ankščiau išvardintų sep
tynių vitražų, naujoje parodoje 
randame dar tris piešinius pro
jekto vitražui ”... ir aš karalius!”, 
pora drobinių audinių tautiniais 
motyvais, audinį, pavadintą “Pie 
ta” ir kilimą — “Iečių šokis” 
(Dance of Spears), charakteri
zuojančius Bronės Jameikienės 
kūrybinius polinkius.

Dailininkės pasisakymu, kūry
binis vitražų darbas jai yra ne 
tik transcendentinės, mistiškos 
šviesos šaltiniui bet ir savitai ne
paprastu junginiu, šviesos bei 
spalvos simfonija. Jai meno kū
rinys turįs būti gražus ne vien 
tik subjektyvine prasme, bet ir 
savo objektyvinėmis normomis, 
savo rafinuotumu ir estetiškumu. 
Vis dėlto tai negali riboti daili
ninko kūrybinio individualumo 
laisvės, jo asmens savitumų, iš
raiškos išskirtinumo, savitų for
mų bei priemonių panaudojimo. 
Savo kūryba dailininkė siekianti 
pirmon eilėn, išreikšti ne tai, ką 
ji mato, bet tai, ką ji jaučia, ma
tydama tą ar kitą vaizdą, užtat 
ji savo darbuos negalinti išveng
ti ir abstraktinių elementų, ri
šant juos su forma bei spalva.

Vitražas savo pagrindiniais ele 
mentais artimai siejasi su misti
ka. Viduramžiais išbujojęs, jis ir 
šiandien yra aktuali meno for
ma, pirmučiausia ne tik savo 
spalvų deriniu, bet ir piešiniu pa

Šiame numery:

Apreiškimo Dievas.
Bronės Jameikienės vitražų 
parodos.
Pasternako laiškai.
Vizitas rašytojui Švaistui.
Ispanų poeto žodis apie lietuvių 
poeziją.
Manuel Blanco - Gonzaiez eilė 
raštis.
Kamerinio koncerto proga.
Naujas filmas ir naujas žmogus. 
Dar kartą Perugijoje.
Aldona Stempužienė amerikiečių 
spaudoje.

• Rašytojų kova prieš cenzūrą.
• Melburno “Aušra”.
• Dr. A. Maceina apie bendravimą 

su kraštu.
• Filmų įvairumai.
• Kultūrinė kronika. 

brėždamas žmogaus veržimąsi 
aukštyn. Jis žiūrovą traukia ne 
vien tik savo tiesioginiu tekstu, 
bet ir potekste, t.y. tuo, ko dai
lininkas įsakmiai gal ir nėra pa
sakęs, bet užtat užuominomis 
duodamas laisvę žiūrovo vaizduo 
tei kurti sau artimiausią to kūri
nio esmės vaizdą. Pažymėtina, 
jog darbas su skaldytu stiklu ir 
fiziškai nėra lengvas, reikalaująs 
mokėti tiksliai operuoti plaktuku.

Br. Jameikienės vitražai, nors 
jie būtų ir ne pirmą kartą ma
tyti, neleidžia žiūrovui praeiti 
pro juos abejingai, jeigu temati
ka asmeniškai ir nebūtų įdomi. 
Mums tie vitražai dar ir tuo ver- 

vių liaudies meno motyvais, liau 
dies kūrybinės išraiškos formo
mis, kurias spalvotas skaldytas 
stiklas itin leidžia pabrėžti. Br. 
Jameikienės vitražai rodo, jog to
ji meninės kūrybos forma esan
ti artimiausia mūsų liaudies me
no kūrybos elementams, ir tai ne 
vien tematikos plotmėje. Skaldy
to stiklo paveikslas, savo taria
mai primityviomis formomis ne
abejotinai priartėja ir prie mū
sų dievdirbių kūrybos.

“Gaidžio” vitražo projektai,

Bronė Jairucikiene Gaidys (skaldytas stiklas).

Bronė Jauneikienė Vaivos šokis (skaldytas stiklas)
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nors ir labai spalvingi, negali 
duoti tokių spalvų, kokias paže
ria skaldytas stiklas. Tikrai — 
spalvingų plunksnų, su raudona 
skiautere ir puošnia, aukso spal
vos uodega vitražo gaidys yra 
tiesiog girdimas. Atrodo, kad jis, 
pasišokėjęs ant žalumu spindin
čios tvoros, tuojau pat atidarys 
savo kakarinę, kad visam kie
mui skardžiai ir išdidžiai sušuk
tų: “... ir aš karalius!..” “Rytie
tiškoji Madonna” ir “Trys išmin 
čiai”, su savo raudonos ir gels
vos ugnies spindinčiomis spalvo
mis, neatsitiktinai buvo premi
juoti (ankstyvesnėse parodose). 
Iš jųjų ir “Veronikos skaros” vit
ražų tikrai dvelkia viduramžių 
gotikos misticizmas, vaizduojan
tis tai, ką žmogus jaučia, galvo
damas apie tų vitražų motyvus.

Abi tos parodos buvo gana gau 
šiai žiūrovų lankomos. Tų paro
dų vietos savaime nulemia, kad 
jomis grožisi daugiausia nelietu
viai, daugumoje kasdieniniai bib

Rubensas Lietuvoje
— Didžiojo flamandų dailinin 

ko Rubenso kūrinių yra ir Lietu
voje. Du iš jų Vilniaus paveiks
lų galerijoje ir trys Kauno M.K. 
Čiurlionio vardo muziejuj. Kaip 
žinia, Rubensas yra nutapęs Lie 
tuvos bei Lenkijos karalių Žygi
manto III Vazos ir Vladislovo IV 
portretus, kurie išlikę užsienio 
muziejuose. Yra žinių, kad Ru
bensas bus iliustravęs Vilniaus 
akademijos profesoriaus M.K. 
Sarbievijaus knygas, jų tarpe 16- 
32 metais išleistas jo “Lyrikos 
knygas”, nes kairiajame puslapio 
kampe, po Apolono koja, yra į- 
rašas: “Pet. Paul. Rubens pin- 
xit” (Peteris Paulius Rubensas 
piešė). Vienas šios knygos egz. 
buvęs ir Kauno Vytauto Didžio
jo universiteto bibliotekoje, deja, 
neatpažintas ir neiškeltas. Tik po 
II pas. karo jis buvo “atrastas” 
ir perduotas Vilniaus universite
to mokslinei bibliotekai, b. k. 

liotekos bei įvairių meno galeri
jų lankytojai. Būdinga, jog ir la
bai materialistinėje aplinkoje, 
kokia iš viso esanti Amerika, me
nu domisi net gana daug žmo
nių. Tad ir mūsų dailininkams 
svarbu, kad jų kūrybos parodos 
būtų tokiose salėse, galerijose, ku 
rios esančios labiau prieinamos 
platesnei viso krašto visuomenei.

Paroda nėra gausi savo kūri
niais, bet gausa ir nesiriša su vit
ražų esme. Juk jau nemaža Br. 
Jameikienės vitražų puošia įvai
rias bažnyčias ar kitokius viešuo
sius pastatus, iš kurių juos paim 
ti kokiai parodai iš viso neįma- 
nu. Tad gerai, kad nors ir tiek 
galima jų pamatyti dar tebevyks- 
tančioje parodoje.

Bronė Jameikienė, dailininkė, kurios vitražą .kilimų ir projektų darbai 
dabar išstatyti “Stone-Barel Centre” įmeno galerijoje, 1439 So. Mi
chigan Aven., Chiagoj. Birželio mėn. jos darbų paroda vyko Chicagos 
viešosios bibliotekos centrinių rūmų meno skyriuje.

Nuotr. Raymond M. Šato

Daug yra būdų Dievui ko- 
munikuotis su žmogumi. Su
tverdamas žmogų, Dievas ko- 
munikuojasi su juo kaip Kū
rėjas su kūriniu. Išlaikydamas 
jį — kaip Apvaizda su globoti
niu. Teikdamas žmogui malo
nes — kaip Atpirkėjas su nu
sidėjėliu. Apreikšdamas reika
lingas žinoti išganymo tiesas 
— kaip Mokytojas su mokiniu. 
Gilesnis žvilgsnis į pastarųjį 
būdų ir yra šio mąstymo tiks
las.

Plačia prasme apreiškimas 
reiškia bet kuriuo būdu Dievo 
atsiskleidimą žmogui. Anks
čiau minėtas (Draugas, liepos 
27, kultūr. pried.) intuicijos 
Dievas ir yra Dievo sųlytis su 
žmogaus siela, kuris iš pasą
monės iškyla sąmonėn ir tam
pa pažintu Dievu.

Jonas Dunskotas (šv. Tomo 
bendralaikis) savo didžiuliame 
teologijos veikale, įsigilinęs į 
žmogaus proto pažinimo pa
slaptis, mano, kad Dievo iš
mintis skleidžiasi pasaulyje 
spinduliavimo būdu, kurių pa
galba žmogiškasis protas gali 
pažinti pirmines tiesas, kurios 
yra pirm patirties, kaip, pa
vyzdžiui, tapatybės, prieštara
vimo, lygybės loginiai dėsniai. 
Tokiu būdu Dievas apsireiškia 
kiekviename normaliame žmo
guje. Žmogiškasis protas yra 
tarsi susijęs su dieviškuoju 
protu, ir šiuo pagrindu jis iš
silaiko.

Tačiau griežta prasme ap
reiškimas, kaip sako šv. To
mas Akvinietis: “Tikėjimo ap
reiškimas yra dieviškų tiesų 
perteikimas žmogiškam paži
nimui” (2,2,qlal). Tokiu bū 
du pirmasis tikėjimo tiesų pa
žinimo šaltinis yra pats 
vas. Žmogus, anot Tomo, 
dojasi tomis tiesomis, 
priemonėmis (mediis).

Toks yra principinis apreiš

Die- 
nau- 
kaip

kimo apibūdinimas. Dievas yra 
pirminis šaltinis. Tačiau, kon
krečiai imant, apreišktų tiesų 
perteikime dalyvauja ir žmo
gus su savo įnašu.

Pirmiausia, apreiškimas nė
ra izoliuotas nuo aplinkos, 
grynas teoretinis tikėjimo 
mokslas. Jį iššaukė pats gyve
nimas. Kai žmogus savo gy
venimu nusisuko nuo Kūrėjo 
ir atsigręžė į tvarinius, Dievas 
prabilo jį įspėdamas, atitinka
mai nubausdamas, bet kartu 
ir apreikšdamas būsimo atpir
kimo viltį. Žydų tautos istorija 
yra ne kas kita, kaip Dievo 
nuolatinis įsiterpimas į žmo
gaus gyvenimo reikalus. Gyve
nimas iššaukia Dievo įsikišimų 
į išrinktosios tautos išlaikymų 
tikėjimo kelyje, ir Dievo duo
ti Izraeliui pamokymai for
muoja tautos gyvenimų. Taigi 
apreiškimas nėra vienpusiškas 
teoretinis Dievo bylojimas. Jis 
yra reciprokinis, tai yra žmo
gaus gyvenimas išprovokuoja 
Dievo atsivėrimų ir, iš antros 
pusės, Dievo kaip aukščiausio 
autoriteto įtakingas žodis for
muoja žmogaus gyvenimų.

Antra, Dievas apreikšdamas 
žmogui tam tikras tikėjimo, ar 
moralės tiesas, jas išreiškia idė 
jomis, kurios betarpiškai palie
čia žmogaus protų ir kaipo to
kios yra suvokiamos. Tačiau 
žmogus, suvokęs jam apreikš
tas tikėjimo tiesų ir moralės 
dėsnių idėjas, turi jas išreikš
ti (tam tikru būdu, kad galėtų 
jas komunikuoti gyvenamojo 
laikotarpio bendrijai. Gavėjas 
turi apreikštas idėjas išreikšti 
savo tautos gyvųja kalba ir 
tuo būdu idėjas konkretinti 
gyvosios kalbos pavidaluos. 
Jis turi apreikštoms idėjoms 
suprasti ieškoti vaizdžių bū
dų: figūrų, palyginimų, meta
forų, alegorijų. Jis turi panau
doti tam tikrų išreiškimo for
mų: prozų, poezijų. Apreiški
mo gavėjas gali reikštis savi
tu individualiu būdu: vienas 
kalba istoriniu metodu, kitas 
beletristiniu, dar kitas filoso
finiu (Išminties ir Patarlių 
knygose). Tuo būdu grynas 
apreiškimas tampa įjungitas į 
kultūrinius gyvenamo laikotar 
pio rėmus. Jis tampa sukonk
retintas pagal žmogaus kalbė
jimo būdų, pagal gavėjo imlu
mo talentų, pagal bendrijos 
mokslinį lygį, pagal pasaulė- 
vaizdinę gyvenamo laikotarpio 
sampratų (saulė mažesnė už 
žemę, saulė sukas, žemė sto
vi). Apreiškimas įgauna to lai
kotarpio bendrijos būdingas 
žymes. Jis tampa bendrijos 
nuosavybe. Dėl to žydų (tauta 
Dievo duotų apreiškimų sutau- 
tino iki jų bendrijos ribų, pa
vadindama Dievo duotų visai 
žmonijai apreiškimų tik Mozės 
religija, arba Izraelio religija.

Senasis Testamentas išaugo 
iš izraelitų tautos istorijos. Ja
me Dievo duotas grynasis ap
reiškimas tapo sužydintas ita 
prasme, kad rodos Dievas tam
pa tokiu siauru — tik vienos 
tautos globėju, o visus kita
taučius persekioja, neapkenčia 
ir net prakeikia (psalmisto lū
pomis). Skaitant Senų Testa-

(Nukelta į 2 psl.)
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REIKALAUJAM VIETOS 
PASAULYJE

KĘSTUTIS SKRUPSKELIS

Nors ir skaudu pripažinti, ta
čiau, tur būt, beveik visi sutiksi
me, kad pasaulinė politika plėto
jama taip, lyg Lietuvos niekad 
nebūtų buvę.*) Pagrindiniai nu
tarimai daromi nei mums pa
kenkti, nei padėti; jie daromi, i 
mus nekreipiant nė mažiausio 
dėmesio. Abejoju, ar atsiras nors 
viena Vakarų valstybių priimta 
politinė programa, kurioje Lietu 
vos likimas vienaip ar kitaip fi
gūruotų. Tiesa, JAV kongresas 
priima rezoliucijas, Vasario še- 
šioiliktosips proga, koks pareigū
nas kalbelę pasako, ir nors tai y- 
ra geriau negu nieko, bet visa tai 
tik dypukų žiniai. Tos rezoliuci
jos, ir žodžiai politikos formuoto
jų nepasiekia, tad ir neturi jokios 
jtakos. įvykiai rieda, lyg niekas 
nieko nebūtų sakęs

Pavyzdžiui, sprendžiant Vokie 
tijos, Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos sienų klausimą, tuo pačiu 
sprendžiamas ir Lietuvos likimas. 
Tačiau, kiek spaudoje minėtų pa 
siūlymų nors vienu žodžiu atkrei 
pia dėmesj j Lietuvą? Lietuvos 
klausimas iš viso net ir nekyla. 
Ir tai ne todėl, kad Amerikos vy
riausybė būtų mums nepalanki. 
Panaši tyla viešpatavo ir Eisen- 
hovverįo laisvinimo politikos me
tais. Lietuvos likimas rūpėjo ir 
terūpi, jeigu bent kam, tai tik 
mums patiems.

Iš kitos pusės, šis tylos faktas 
ne tiek daug ir bereiškia. Būtų 
klaida iš tos tylos daryti išvadą, 
kad Lietuvos klausimas užrakin
tas visiems laikams. Visada gali
mi staigūs ir netikėti posūkiai, 
kurie Lietuvos klausimą padary
tų aktualiu. Sovietų imperija ga
li sugriūti ir be išorinio spaudi
mo, vien dėl vidinių priežasčių. 
Žlugimo sėklų, atidžiau paieško 
ję, tikriausiai rastumėm ne vie
ną.

Čia gal verta prisiminti, kad, 
tur būt, nepriklausomos Lietu
vos kūrėjams, kad ir 1910 metais, 
jų padėtis atrodė tiek pat amži
na ir nepakeičiama kaip ir mums 
mūsų. Realių galimybių Lietuvos 
valstybės atkūrimui tada lygiai 
nesimatė kaip ir dabar. Ne kitaip 
savo perspektyvas vertino ir Le
ninas. Gyvendamas Šveicarijoje, 
jisai tikrai nesitikėjo už kelioli
kos mėnesių jau pats sėdėti caro 
soste. Didieji posūkiai dažnai už
klumpa visai netikėtai. Laimė ga 
Ii nusišypsoti ir mums, lygiai 
taip pat kaip yra nusišypsojus 
daugeliui kitų.

Tačiau šiandien susiduriam 
ne vien tiktai su šiuo tylos faktu. 
Vis dažniau pasireiškia savotiš 
kas moralizmas, pagal kurį, mū
sų bandymai šią tylą pralaužti 
yra kažkaip nemoralūs, lyg, kal
bėdami apie pavergtųjų tautų 
laisvę, jau tuo pačiu kenkiame 
žmonijos gerovei. Kam draskyti 
senas ir jau užgijusias žaizdas? 
Ar ne komiškos yra Karolio Di
džiojo palikuonių pastangos at
gauti Prancūzijos karaliaus vai
niką? Ar negeriau būtų, pamir
šus seną kerštą, įsijungti į bend 
rą kovą už pasaulio taiką ir žmo 
nijos gerovę?

Panašiai kalba ne vienas iš 
naujųjų moralistų. Jų akimis, mū 
sų pastangos nėra vien tik ko
miškai bergždžios, jos yra net ža 
lingos, nes atitraukia darbinin
kus nuo naudingesnio darbo. Per 
savo romantiškas svajones, ne
matome dabarties uždavinių, ir 
jų nematydami, negalime dirbti 
žmonijos labui.

Tokios nuotaikos, atrodo, daž
nai kyla jautresnių žmonių tar
pe. Nebe užuojautos jie išklauso 
pasakojimų apie vergų stovyklas, 
trėmimus. Kartais jie parodo dau 
giau pasipiktinimo negu mes pa
tys. Tačiau tai atsitiko prieš dvi
dešimt metų. Dabar jau kiti lai
kai. Atsirado naujų problemų, ir 
jų sprendimui atsidėti turi kiek
vienas geros valios žmogus.

Labai galimas dalykas, kad pa 
našių nuotaikų rasime ir mūsų 
tarpe. Kova, kilusi prieš kelerius 
metus tarp Dainavos ir Šeimos 
šalininkų, ar tik ir jų neatspin
di? Mintis mesti sektantinius in
teresus ir dirbti vien tik žmoni
jos naudai yra patraukli, jos gun 
dymui nesame atsparūs ir mes. 
Sunku paneigti, kad prisirišimas 
vien tik prie savos tautos yra pri
vedęs prie karų ir žudynių. Atsi
sakydami šios, savo laikus atgyve 
nusios, ydos, prisidėsime prie tai 
kingo ir žmogų atitinkančio pa
saulio kūrimo. Tai yra gana vilio 
janti mintis. Todėl gal ir bus ver 
ta šiek tiek arčiau pažvelgti ir 
pabandyti nustatyti, kiek iš tik
rųjų tokios pažiūros yra pateisi
namos.

Argumentų čia netrūksta. Jų 
yra visa eilė, kuriais panašios 
nuotaikos remiasi. Norėčiau iš 
jos ištraukti kelis ir į juos pažiū
rėti giliau.

Dažnai teigiama, kad neapsi
moka mėginti išlaikyti gyvą ku
rią nors tautą, nes pasaulio pa
žangos vyksme visos tautos savai 
me pranyks. Tautos atsirado, su
sisiekimo priemonėm esant labai 
primityvioms, kada reikėjo die
nos susisiekti su gretimame kai
me gyvenančiu kaimynu, susisie
kimo technikai ištobulėjusi tau-

*) Čia spausdinamas straipsnis 
yra dr. Kęstučio Skrupskelio pa
skaita, skaityta ateitininkų sen
draugių stovykloje š. m. rugpiūčio 
10 d. Dainavoje ir pakartota, ją 
labiau sustudentinant, ateitininkų 
studentų vasaros stovykloje rug
piūčio 28 d. Laike Ariel, Pennsyl- 
vanijoj. Dr. Kęstutis Skrupskelis 
filosofijos mokslus yra studijavęs 
Fordhamo (New Yorke) ir Toron
to universitetuos. Studijas baigęs 
daktaro laipsniu, dabar profeso
riauja South Carolinos universite
te. Jaunasis profesorius yra sūnus 
dr. Igno Skrupskelio, dienraščio 
‘‘XX Amžiaus” ir kultūros žurnalo 
"Židinio’’ redaktoriaus, žuvusio Si
biro tremtyje.

Šiame numery:

• Išpirkti ir neišpirkti vekseliai
• Reikalaujam vietos pasaulyje.
• Kaip atrodo Vilniaus universite

tas grįžusiam iš Amerikos.
• šiandieninė Klaipėda — miestas 

be kultūrinės publikos.
• Nauja Johannes Bobrouskio
• prozos rinktinė.
• Meno ir technikos kryžkelėj.
• Premijos Lietuvoj ir partijos 

globa.
• Lietuviškas vokiečio romanas.
• Ad. Varnas be duonos ir be pi

nigų pakeliui j mokslą.
• Apie literatūros kritiką Lietu

voje.
• Tautos istorijos pabiro*.
• Kultūrinė krouka.

Laokoonas ir sūnūs, smaugiami gyvačių. Graikų Hagesandro, Polidoro ir Atanadoro
skulptūra I amž. pr. Kr.
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toms išsilaikyti nebebus sąlygų. 
Kada, visi žemėje žmonės galės re 
gėti tą pačią televizijos progra
mą, nebebus vietos ir skirtingom 
kalbom. Visi savaime pradėsime 
kalbėti viena ir ta pačia kalba. 
Nebebus galimybės žmonių gru
pėmis skirtis grupine patirtimi. 
Tiek Tasmanijos, tiek Aliaskos 
gyventojai, sekundės dalelės grei 
tumu, bus supažindinti šu tais 
pačiais dienos įvykiais. Visi kartu 
džiaugsimės tais pačiais meno 
kūriniais, klausysimės tų pačių 
dainininkų, grožėsimės tom pa
čiom filmų artistėm. Tuo būdu 
pranyks atskiros tautinės istori
jos, jų vietą užims viena bendra 
žmonijos istorija. Pranykus tau
tinėm kalbom bei istorijom, pra 
nyks ir pačios tautos.

Mokslo stebuklų litanijos tęs
ti nereikia. Tikriausiai, visi rei
kalingi prietaisai anksčiau ar vė
liau bus išrasti. Taip pat sunku 
abejoti, kad vis tobulėjančios 
susisiekimo priemonės skirtumus 
mažins. Tendencija imituoti ko
kio herojaus, kad ir aprangą, y- 
ra stipri. O jei visi garbinsime 
tas pačias žvaigždes, tai ir visi 
rengsimės maždaug taip pat. I- 
mituodami vienas kitą, darysi- 
mės vis panašesni Vienas į kitą.

Tačiau galime, matydami lai
ko tendenciją, jai nepritarti. Nu 
statę faktinę padėtį, galime abe
joti jos gerumu. Panašiai ir čia. 
Atskirom tautom išsilaikyti dary 
sis vis sunkiau, labai stiprios jė
gos lydys žmoniją į vieną masę. 
Bet ar tai yra tendencija, kuriai 
turime pritarti Gal kaip tik 
mūsų pareiga yra priešintis?

Tur būt, keistai skambės tei
gimas, kad kaip tik tos pačios jė
gos, kurios tautas naikina, tau- 
ty buvimų gadaro būtinybe. Su 

sisiekimo priemonių išvystymas, 
žadantis tautoms mirtį, taip pat 
stato reikalavimus, kuriuos įkū
nyti tegali tiktai tautos. Atsira
dus galimybei visiems pateikti tą 
pačią medžiagą, atsiranda reika
las kiekvienam skirtingai reaguo 
ti. Tautiniai skirtumai kaip tik 
ir sudaro pagrindą skirtingam į- 
vykių priėmimui.

Nors ir dažnai taip sakoma, 
bet, tur būt, nėra visai tikra, 
kad skirtingom kalbom kalban
tys negali susikalbėti. Reikalui 
atsiradus, atsiranda ir priemonės 

—vertėjai, gal trečia, abiem 
bendra, kalba. Iš kitos pusės, kai 
bėjimas ta pačia kalba susikalbė
jimo dar negarantuoja. Šį faktą 
pradedam patirti mes patys, su
sieidami su lankytojais iš Lietu
vos. Sakykime, kalbama apie Lie 
tuvos nepriklausomybės atstaty
mą. Lietuvos lietuvis dažnai tai 
tuojau suriš su tautininkų reži
mu ir dvarais. O ką mes turime 
galvoje, kai kalbam apie nepri
klausomą Lietuvą? Ypač jaunes
nieji, tikrai nieko panašaus. Rei
kalavimas Lietuvai nepriklauso
mybės dažnai tėra lygus reikala
vimui lietuviams teisės patiems 
spręsti savo likimą. Ar tą teisę 
užtikrins tautinė valstybė, ar fe
deracija, ar kokia kita valstybės 
formą, tai atviras klausimas, a- 
pie kurį šiandien negalime net 
konkrečiau galvoti.

Reikalas versti iš vienos kal
bos į kitą' sudaro progą sustoti 
ir pagalvoti ar iš tikro verta. Tai 
veikia lyg filtras, kuris, nors kar 
tais ir sulaiko geresnį dalyką, ap
saugo mus nuo šiukšlių masės. 
Akivaizdoje tūkstančių angliškų 
romanų, kartais norisi iš viso 
angliškai nemokėti, kad atrinki
mą darbų atlikti} vertėjai. To

kios sienos ypač svarbios madom 
sulaikyti, tiek aprangos, tiek ir 
galvojimo madom. Vystantis su
sisiekimo priemonėm, tokių masi 
nių ligų pavojus vis didėja. Vokiš 
ko nacional-socializmo plitimui 
tautiniai skirtumai nustatė natū 
ralias ribas, ir tuo būdu apsaugo
jo daugelį nuo užsikrėtimo. 
Kaip lietuviai būtų reagavę, jei
gu Hitleris būtų galėjęs tiesiai 
lietuviškai į mus kreiptis? Pana
šios pasaulėžiūrinės karštligės ky 
la dažnai. Iš vienos tautos į ki
tą jos taip lengvai nepersimeta, 
nes kitai tautai paveikti reikia ir 
kitų vadų ir kitų šūkių.

Skirtingų tautų žmonės skir 
tingai reaguos į tuos pačius įvy
kius. Žmogus prieina prie nau
jų faktų su savu patirties baga
žu. Be tokios patirties, patys fak
tai nieko nereikštų. Su ja stebė
tojas gali interpretuoti, vertinti, 
gali pamatyti aspektus, kurių ki
ti neįžiūrės.

Amerikietis studentas Vietna
mo laisvinimo fronto atsišauki
mą skaitys vienaip, Rytų Euro
pos pabėgėlis kitaip. Nėra reika
lo čia spręsti, kuris iš jų klysta 
(gal abu, gal nei vienas?) noriu 
tik pailiustruoti kaip skirtingai 
galima prie to paties dalyko pri
eiti. Tam studentui atsišauki
mas gal atrodys šviesesnės atei
ties šaukliu, žadantis Vietnamui 
laisvę ir taiką. Atsišaukimo min 
tys bus naujos, radikalios. O kaip 
tą patį dokumentą skaito tas pa
bėgėlis? Jam viskas jau daug kar 
tų girdėta, viskas nuvalkiota, pa
senę. Tai tik tušti pažadai, ku
rių tikrovę jis jau yra patyręs. 
Tarp kitų skirtumų, čia rasime 
ir tautinės patirties skirtumą.

(Nukelta j 2 psl.)

IŠPIRKTI IR NEIŠPIRKTI 
VEKSELIAI

Jubiliejinių metų aštuoni mė 
nėšiai jau praeityje. Vos treč
dalis metų beliko. Taigi gera 
proga apsidairyti ir pagalvoti, 
kas buvo žadėta duoti, kas at
likta ir kas dar reikia skubiai 
atlikti.

Šį kartą, palikę nuošaliai 
daugiau ar mažiau įspūdingus 
bei taiklius Nepriklausomybės 
šventės minėjimus, politinius 
suvažiavimus, bendruomeni
nius seimus, ribos’mės labiau
siai išliekančiu mūsų lietuviš
kos kultūros pasireiškimu — 
išeivių lietuviška knyga. Dar 
jubiliejinių metų išvakarėse 
daug buvo planuota, nemažiau 
žadėta, rašyta, diskutuota, bet 
kas gi duota?

Štai metų pradžioje Lietu
vių katalikų mokslo akademi
ja Romoje paklojo stambų 
(410 psl.) metraščio III tomą. 
Beveik pačiai sukakčiai Juo
zas Kapočius išsiuntinėjo skai
tytojams paskutinį (ketvirtą
jį) “Mūsų Lietuvos” (816 psl.) 
tomelį. Jau esą nudžiūvę ir ke- 
lioliką metu leisto Liet. Encik
lopedijos XV tomo dažai; pats 
tomas (gerokai storesnis ka;p 
kiti) iš knygrišyklos šiomis 
dienomis pasieks mus. Su LE 
leidykla glaudžiai susijusi ki
ta — Krikščionis Gyvenime lei
dykla davė 2-ąjį H Vatikano 
susirinkimo dokumentų tomą 
(280 psl.). Londoniškė Nida 
išsiuntinėjo skaitytojams, kad 
ir labai kukliai išleistus, bet 
pašėlusiai įdomius Mykolo 
Vaitkaus atsiminimų penktąjį 
lr šeštąjį tomelius, o taipgi da
vė ir daugiau neblogų knygų. 
Lietuviškos knygos klubas iš
leido keletą romanų. Liet. Enc. 
leidykla pateikė, kad ir kuk
lų, bet svarų 1941 m. sukilimo 
istorijos tomelį (anglų kalba). 
Stepo Zobarsko Manylando lei
dykla išvertė į anglų kalbą ir 
atspausdino vertingus J. Gliau- 
dos ir A. Barono romanus: te
sidžiaugia jais lietuviškai silp
nai mokantieji ir angliškieji 
skaitytojai. Kanados lietuviai, 
savo krašto valdžios paskatin
ti ir remiami, parašė ir išleido 
Kanados lietuvių istoriją.

O daugiau? Bijau, kad tai 
maždaug ir viskas. Bet ne. Per
traukęs rašymą, einu per 
“Draugo” spaustuvę: jau guli 
beveik visi naujai atspausdin
to (apie 700 psl.) Kazio Bra- 
dūno redaguoto ir Vaičiulaičio, 
Keblio, Šilbajorio, Santvaro, 
Girniaus ir Grincevičiaus pa
rašyto veikalo “Lietuvių lite
ratūra svetur 1945—1967” lan
kai. Rinkėjas Gliosas kratosi 
rinkti eilinį dienraščio numerį: 
renkąs tos knygos stambią 
alfabetinę rodyklę. Tikėkimės, 
kad panašūs dalykai vyksta ir 
kitose spaustuvėse.

Neatsiliko ir mūsų veiksniai. 
Štai prieš akis guli vieno veiks 
nių išleistas angliškas “Lithu
ania” su puikiu skulpt. V. Ka- 
šūbos “King Mindaugas” virše
lyje. Knyga — 16 puslapių. 
Bet tai dar ne viskas; pakar
tota seniau V. Vaitiekūno pa
ruoštos angliškos brošiūrėlės 
H laida. Pridėkime dar Lietu

vos Tyrimo instituto Lietuvos 
sienų žemėlapį (apie jį netru
kus šiame laikraštyje išsitars 
specialistai), tai ir turėsime 
beveik pilną VLIKo spaudos 
darbų vaizdą.

O ALTAS? Tai, sakytume, 
paslaptinga įstaiga, neskelbian
ti savo spaudos darbų infor
macijos srityje ir jų jau dau
gelis metų nerodanti nei lie
tuvių, nei amerikiečių visuo
menei. Nemanytume, kad šito
kia nesudrumsta tyla yra sau
gojama kokia nors svarbi poli
tinė paslaptis. Tač’au eina kal
bos, kad kažkurioje amerikie
čių spaustuvėje jau spausdina
ma gerai paruošta informacinė 
knyga apie Lietuvą kelių šim
tų puslapių apimties. Lietuvos 
Laisvės komitetas savo pana
šios rūšies darbų taip pat ne
garsina. Mes irgi būsime kuk
lūs: į paslaptis nesigilinsime.

Taigi geriau sustokime ties 
darbais, kurie buvo žadėti, apie 
kuriuos jau daug buvo rašyta 
ir skelbta, štai keletas jų: dr. 
Geručio red. stambus infor
macinis leidinys (anglų ir kt. 
kalbomis) apie Lietuvą, Ro
moje rašoma Lietuvos jėzuitų 
istorija, mūsų buv. karininkų 
paruošta Lietuvos laisvės ko
vų istorija, keletos istorikų pa
ruošta Lietuvos XX amžiaus 
istorija, Tėvynės mylėtojų lei
džiamas (prenumerata seniai 
surinkta) Lietuvos žemių ap
rašymas. Nebedaug kalbama ir 
apie seniai žadėtas: J. Ereto 
rašomą prof. Pakšto monogra
fiją, dr. J, Gimbuto ruošiamą 
panašų veikalą apie kitą žymų 
mokslininką — Steponą Ko
lupailą. Skautai sukaktuvinių 
metų proga, rodosi, taip ir ne
išleis P. Jurgėlos paruoštos 
“Lietuvių skautijos”, buv. po
licijos tarnautojai Lietuvos po
licijos tarnautojų atsiminimų. 
Nebeužsimenama, kur dingo 
St. Pilkos paruošta Lietuvos 
teatro istorija, J. Rimašausko 
“Sovietinis genocidas Lietuvo
je” (abiem pastarosiom buvo 
ir prenumerata renkama). Ka
žin, ar jubiliejiniais metais 
išeis Lietuvos universiteto is
torija. Iš tikro, su tomis istori
jomis sunkiai einasi, štai kad 
ir nuo 1965 metų nebepasiro- 
danti “Tautos Praeitis”. O ar 
nemalonu būtų buvę gauti 200 
—300 psl. apimties tomelį, lie
čiantį kad ir Nepriklausomos 
Lietuvos (1918—1968) laiko
tarpio įdomius istorinius daly
kus, Arba (1966 m. išleistas 
kuklus Lituanistikos instituto 
metraštis (I t., 227 psl.) — ar 
tai jau visi šios mokslo įstai
gos darbai? O tikra tragedija, 
kad šiais jubiliejiniais laisvės 
kovos metais dar nepajėgta 
išleisti nė vieno “Lituanus” nu
merio.

Ach, esame pripratę minėti 
rašytojų sukaktis... be jų vei
kalų. Bene 1964 m. iškilmingai 
pagerbėme Tolminkiemio (oku 
pantai sakytų Cistije Prudy) 
kleboną K. Donelaitį, bet kaž
kaip užmiršom jo raštus čia 
perspausdinti. Panašiai pasiel-

(Nukelta į 2 pat),..
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TELKIANT JĖGAS
tautinei kultūrai ugdyti

Tautinė kultūra — viena iš 
svarbiausių tautos kūrybinės dva 
sios apraiškų. *). Laisvėje tauti
nė kultūra klesti, nelaisvėje — 
skursta ir nyksta. Kai Lietuva y- 
ra pavergta, kai jos tautinė dva- 
sai žlugdoma bei luošinama, 
kai krašte nėra kūrybinės laisvės, 
mums čia tremtyje ir išeivijoje 
gyvenantiems uždedama pareiga 
būti laisvos kūrybos puoselėtojais 
ir tautinės gyvatos palaikytojais.

Savo pranešime stabtelsiu tiesi 
mūsų kultūrinio darbo padėtimi, organizuota Manyland leidykla, 
ir pareikšiu pasiūlymų, kokie dar propaguojanti lietuvių kūrybi- 
bai turėtų būti atlikti 
šioje ateityje.

1962 m. kovo 17 d. 
phijoje sudaryta PLB 
taryba — patariamasis PLB val
dybos organas. Per šešerius sa
vo veikimo metus ji yra apsvars
čiusi aktualiuosius mūsų kultūri
nio darbo klausimus. Kultūros 
taryba palaikė nuolatinį ryšį su 
PLB valdyba ir su tomis institu
cijomis, kurios kreipėsi į ją pa
tarimo. Savo planus ji yra išdės
čiusi antrajame PLB seime To
ronte, antrajame ir trečiajame 
JAV ir Kanados Lietuvių Kultū
ros kongrese, be to, duota infor
macijų spaudai. Kultūros taryba, 
apie 6 m. darniai dirbusi, praė
jusių metų rudenį pairo, pasitrau 
kus iš jos trims nariams. Pasi
traukimo priežastis — išjungi
mas vieno koreferento iš Kultū
ros kongreso darbų. Kultūros ta
ryboje pasiliko keturi nariai.

Kultūros taryba džiaugias, kad 
visa eilė jos iškeltų sumanymų 
susilaukė pritarimo lietuvių vi
suomenėje ir kai kurie dalykai 
jau įgyvendinti. Deja, dar dauge
lis atliktinų darbų tebelaukia at
skirų institucijų ar privačios ini
ciatyvos dėmesio.

artimiau-

Philadel-1 
Kultūros

|

Dar nėra grėsmingų nuovargio 
žymių

Apskritai kalbant, mūsų kul
tūrinė veikla yra pakankamai gy
vastinga ir nematyti grėsmingų 
nuovargio žymių. Kad ir susidu
riama su nemažomis kliūtimis, 
bet mūsų mokslo žmonės, rašy
tojai, dailininkai, muzikai, laik
raštininkai atlieka didžiulį dar
bą mūsų tautinei kultūrai išlai
kyti ir ugdyti. Atlikta ir tokių

♦) Kultūros tarybos pirmininko 
dr. Juozo Puzino pranešimas, skai
tytas PLB III seime New Yorke 
š. m. rugp. 30 d.

Šiame numery:

• Baiik'ime purenimą, pradekime 
sėją.

• Telkiant jėgas tautinei kultūrai
ugdyti.

• Grožinė literatūra ir muzika 
Pasaulio lietuvių bendru, 'ii 'ti?s 
seitoe.

• Broniaus Kviklio “Mūsų Lietu 
vos” IV-tąjl tomą perska ė'..«.

• Albino Baranausko eilėraščiai.

• šėtonas Maskvoje (rašyt jas 
Mk hail Bulgakov ir jo romanas 
“Mokytojas ir Margar.ta”).

• žalojamas Šatrijos kalnas.
• Kultūrinė kronika.
• Spygliai ir dygliai!

JONAS PUZINAS

stambių darbų, kuriuos galime 
laikyti vertingu įnašu į bendrą 
lietuvių tautos kultūrą. Vienas iš 
pačių didžiausių mūsų intelektu
alinių jėgų santalkos vaisių yra 
Lietuvių Enciklopedija — didžiu 
lis visų mokslo šakų, ypačiai li
tuanistikos, žinynas. Vertingą 
darbą atlieka Stepo Zobarsko su- 

nius laimėjimus anglų kalba lei
džiamomis knygomis. Džiaugia
mės A. Senno ir A. Salio šįmet 
baigtu Lietuvių rašomosios kal
bos žodynu (lietuviškai-vokiška 
dalis), B. Kviklio keturtomiu 
“Mūsų Lietuva” (1964-1968), 
liuksusiniu leidiniu “Paulius Au 
gius” (1966), L. Dambriūno, A. 
Klimo ir W.L. Schmalstiego “In- 
troduction to Modern Lithua
nian” (1966), Kanados lietuvių 
istorija “Lithuanians in Cana
da” (1968) ir daugybe kitų ver
tingų leidinių, kurių čia neįma
noma suminėti. Aukštame lygy
je laikosi mūsų mokslo instituci
jų (Lietuvių katalikų mokslo a- 
kademijos ir Lituanistikos insti-

Dr. Jonas Puzinas. buv. PLB 
Kultūros tarybos pirmininkas

tuto) leidžiami darbai, keletas 
žurnalų (Aidai, Lituanus, Met
menys) ir kt. Reikšmingą vagą 
varo Pedagoginis lituanistikos 
institutas, Lietuvių istorijos drau 
gija. Palankiai išsisprendė ir Lie 
tuvių kultūros centro klausimas. 
Tėvų jėzuitų nuoširdžiu lietuvių 
tautinių reikalų rėmimu, Chica
goje praplečiamas Jaunimo cen
tras. Čia jau anksčiau prisiglau- 
dusios mūsų kultūrinės institu

Nemuno deltas akim neaprėpiamos platytįė&M XIš Broniaus Kviklio “Mūšy Lietuvos’’ ketvirtojo tomo),

paskirta 
ir švieti- 
susilauk- 
paramos.

cijos — Pasaulio lietuvių archy
vas, M.K.Ciurlionio galerija, Prof 
J. Žilevičiaus vardo Muzikologi
jos archyvas, Lietuvių foto archy 
vas, lituanistinė biblioteka — ga 
lės dar labiau išsiplėsti. Gal kar
tais atsiras patalpų ir išeivijos 
muziejui. Nuostabą kelia 1957 
m. Chicagoje įsikūrusi Lietuvių 
opera. Turime aukšto lygio dai
nos ir tautinių šokių ansamblių, 
teatrinių vienetų. Gerokai pažen 
gta į priekį su Lietuvių fondu 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Ligi šiol iš palūkanų 
40.000 dolerių kultūros 
mo reikalams, o šįmet 
sime net 25.000 dolerių
Ir Kanados Lietuvių Fondas pa
mažu auga. Taigi, jau susidaro 
gana veiksminga ir piniginė pa
rama mūsų kultūros ir švietimo 
darbams.

Iš šios trumpos apžvalgėlės 
matome, kad mūsų kultūrinis gy 
venimas nestovi vietoje ir atlie
kama tiek, kiek pajėgiama pada
ryti susitelkusių idealistų. Nors 
mūsų intelektualinių jėgų ištek
liai nemaži, bet tenka labai ap
gailestauti, kad daugelis mūsų in 
telektualų bei atskirų sričių ži
novų yra atsiję nuo lietuviško
jo gyvenimo. Tad dėl kartais ne
pakankamo mūsų darbų lygio ne 
kaltinkime tų nuoširdžių kultū
ros darbininkų, kurie išsižada 
net savo laisvalaikio, bet pakal
tinkime tuos, kurie nebeprisipra- 
šomi. į jokį darbą — bendruo
meninį, kultūrinį ar politinį. Esą 
me dėkingi tiems intelektualams 
kurie nuoširdžiai jungiasi į mūsų 
kultūrinį darbą. Tikėkimės, kad 
bent dalis tų pasimetusių ar su
glumusių pamažu įsitrauks į lie
tuviškosios kultūros kūrybinį dar 
bą. Žinokime, kad santalka yra 
mūsų stiprybė.

Penkmečio planas

Kultūros taryboje, Kultūros kon
gresuose ir spaudoje yra iškel
ta daugybė reikšmingų sumany
mų, kuriuos mes pajėgtume įgy
vendinti. Labai sveika mintis — 
paruošti penkmečio planą. Patei
kiu seimo atstovų dėmesiui šiuos, 
mano manymu, pirmaeilės reikš 
mės pasiūlymus mūsų kultūros 
darbui suaktyvinti.

Kultūros kongresai
Reikšmingi mūsų kultūrinio 

gyvenimo įvykiai yra kas penke- 
ri-šešeri metai ruošiami JAV ir

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės III seimo leidinio —• programos vir
šelis, pieštas Pauliaus Jurkaus.

Kanados Lietuvių kultūros kon
gresai. Nors kai kas abejingai žiū
ri į tuos kongresus, pavadina 
juos farsais, veikėjų mugėmis, o, 
išėję iš pusiausvyros, viešai spau 
doje nesigėdi juos vadindami eks 
hibicionizmo šventėmis... Kaip 
ten bebūtų, Kultūros kongresai 
atlieka savo uždavinį: juose me
tamas žvilgsnis į mūsų kultūri
nę padėtį, paplanuojama ateičiai 
ir pademonstruojami atskirų sri
čių, ypač literatūros ir muzikos, 
laimėjimai. Tenka labai apgai
lestauti, kad abejų paskutiniųjų 
kongresų išvakarėse nuotaikos 
buvo susidrumsčiusios. Čia nesi
ruošiu ko nors kaltinti, nes kal
tės būta ir rengėjų pusėje, ir jos 
kritikų tarpe. Neišvengta tam 
tikrų nesklandumų kongreso or
ganizacinėje dalyje, bet tai pa
moka ateičiai. Mano giliu įsitiki
nimu, Kultūros kongresai ruošti 
ni ir ateityje, tik reiktų apsiri
boti mažesniu sekcijų skaičiumi. 
Būtų gera, jei ir kitų sričių kul
tūros darbininkai (mokslininkai, 
rašytojai, dailininkai, muzikai, 
spaudos žmonės, sportininkai) 
pasektų mokytojų pavyzdžiu ir 
bent kasmet susirinktų rūpimų 
klausimų apsvarstyti. Tada Kul
tūros kongresui jau būtų pateik- I guirių uuuu uiunuzių bavu 
ti konkretūs atliktinų darbų pla- Į cialybės darbų. Jei nebūtų įma
nai. Siauresnio pobūdžio Kultu- (Nukelta į 5 psl.)

ros kongresai galėtų būti ruošia
mi ir kituose kraštuose.

Mokslas
Mūsų mokslo žmonės yra su

sispietę Lietuvių katalikų moks
lo akademijoje ir Lituanistikos 
institute. Nemaža jaunųjų moks 
lininkų dalis dar tebestovi nuo
šalyje. Būtina suregistruoti vi
sų mokslo sričių mokslininkus ir 
įtraukti juos į bendrą darbą. An
trajame Pasaulio lietuvių seime 
kėliau reikalą, kad Lietuvių kat. 
mokslo akademija ir Lituanisti
kos institutas susijungtų ir iš a- 
bejų mokslo įstaigų būtų įkurta 
Laisvojo pasaulio lietuvių moks
lų akademija su įvairiais skyriais 
bei poskyriais. Tik gerai susior
ganizavusi tokia akademija ap
jungtų laisvajame pasaulyje gy
venančius mokslininkus, o jos at
skiri skyriai būtų kompetentingi 
svarstyti įvairių mokslo sričių ak
tualiuosius klausimus. Mokslų 
akademija galėtų paruošti ir iš
leisti (pati ar kuri nors leidyk
la) mums reikalingus mokslo vei 
kalus, ypač iš 
ties.

Dar turime 
žų būrį gerų 
atpalaiduoti nuo kitų darbų, dar 
galėtų duoti brandžių savo spe-

lituanistikos sri-

gyvųjų tarpe gra- 
lituanistų, kurie,

'Panačtt'
BAIKIME PURENIMĄ, 

PRADĖKIME SĖJĄ
Mūsuose jau taip įprasta, 

kad kiekvieną čionykščią lie
tuviškąją veiklą vis patetiškai 
vadiname “lietuvybės dirvos 
purenimu”. Ir politine veiks
nių veikla, ir visuomeninis 
bendruomenės bruzdėjimas, pa 
saulėžiūrinių ir nepasaulėžiūri- 
nių sambūrių telkiniai, litua
nistinių mokyklų programos, 
jaunimo ir senimo stovyklos, 
įvairūs seimai, spauda, šokiai, 
dainos visa apšaukiama ta, jau 
kone sakraline fraze — lietu
vybės dirvos purenimu. Ir tik
rai reikia džiaugtis, kad į tą 
purenimą taip įsisiūbuota, jog 
žmonės dirba rankoves atsirai- 
tę ir suprakaitavę.

Tačiau kartais pačiame to
kio darbymečio ritme imi ir 
krūpteli: ar tik ne per ilgai 
mes į tą dirvos purenimą įni
kome, visai užmiršdami, kad 
reikia pagaliau ir grūdą pasėti. 
Nes kokia gi bus nauda tegu ir 
iš labai išpurentos dirvos, jei
gu nesuspėsime nieko į ją nu
berti, užeis žiema, kitais me
tais gal jau ir sėjėjų nebebus, 
o dar pasilikusių rankos jau 
bus atgrubę, sėjai nepajėgios. 
Ką tada atnešime į bendrąjį 
tautos lobių aruodą ir kaip jai 
pasiteisinsime, baigę gyvenimą 
nieko nepasiimdami, bet nieko 
ir nepalikdami.

Šioje vietoje kas nors neiš
kentęs galėtų replikuoti: ne 
taip jau pesimistiškai, ne taip 
pesimistiškai... Tačiau čia nė
ra pesimizmas, o tik blaivus 
žvilgterėjimas į padėtį. Prieš 
ją užsimerkti ir tik save ap
gaudinėti pasigyrimais būtų 
nedovanotina. Įsivaizduokime, 
jeigu mes šimtmečių eigoje bū
tume pasitenkinę tik kalbiniu 
tarpusavio susižinojimu, tiktai 
gimininiu ir gentiniu susitiki
mu, o nebūtume sukūrę nei sa
vo tautosakos, nei tautodailės, 
nei Vilniaus architektūros, ne
būtume turėję nei Donelaičio, 
nei Čiurlionio, nei Maironio, nei 
savų mokslininkų, istorikų ir 
aplamai kultūrininkų, ar bū
tume be jų tuo, kuo šiandien 
esame. Ir pasaulis ar bent kiek 
kreiptų dėmesio į tokią fiziš
kai dar truputį gyvą, bet dva
sioje jau mirusią tautą.

O tokiu vien tarpusavio su
sižinojimu laisvojo pasaulio 
lietuviuose pastaruoju metu 
imama ir pasitenkinti, kitais 
žodžiais tariant, imama apsi
prasti su dirvos purenimu be 
sėjos. Vėl galėčiau čia išgirsti 
priekaištų: kalbi simboliais, 
bendrybėmis, o konkrečių siū
lymų taip ir neduodi.

Akivaizdžių konkretybių ga
lima būtų čia paberti visą eilę. 
Šį kartą pasitenkinkime tik 
viena kita. Kad būtų aiškiau, 
pradžioje dar pora užuominų. 
Ne kartą esame girdėję ar 
spaudoje skaitę, kad tas ar ki
tas lietuvis yra gavęs vieno
kios ar kitokios kultūrinės 
amerikiečių institucijos, taip 
vadinamą, kūrybinę stipendiją. 
Tai reiškia, kad žmogus buvo 
atpalaiduotas kuriam laikui 
nuo kasdieninio darbo rutinos 
ir galėjo pasišvęsti vien tik 
kūrybiniam užmojui. Su pasi
tenkinimu galime suminėti, kad 
ne vienas mūsiškių tokią, iš 
svetimtaučių gautą, stipendiją 
sunaudojo ir savosios tautos 
kultūrinio lobio dauginimui, 
jos dvasios išsakymui, jos pri
statymui savos srities pasau
linėje akivaizdoje. Sakysim, 
žymus mūsų grafikas Romas 
Viesulas gautą iš amerikiečių 
kūrybinę stipendiją sunaudojo, 
kuriam laikui nuvykdamas J 
Paryžių ir ten sukurdamas še- 
devrišką litografijų ciklą lie
tuvių liaudies dainų temomis, 
puikiai įvertintą ir branginamą 
tiek mūsiškių, tiek amerikie
čių meno kritikų.

Visi puikiai žinome, kokio
se sąlygose dirba ir kuria mū
sų rašytojai, dailininkai, mu
zikai ir mokslininkai lituanis
tai. Reikia tik stebėtis jų pa
stangų rezultatais, pasiektais 
vien poilsio valandomis, po 
kasdieniniei duonai paaukotos 
dienos. O kodėl negalėtume 
vieną kitą iš jų mes patys ku
riam laikui iš kasdienybės la
žo atpalaiduoti, kad jis visą 
save paaukotų niekam kitam, 
o tik savam tam ar kitam kū
rybiniam užmojui. Šitai šian
dien jau galėtų padaryti įvai
riais pagrindais organizuota 
mūsų visuomenė, net ir pavie
niai, ne trupiniais, bet visa rie
ke mūsų kultūros istorijon įsi
rašą mecenatai, kokių lig šiol 
(bene vienintelė tauta pasau
ly) nesame dar turėję.

Tokioje išpurentoje ir sėjos 
ištroškusioje žemėje, be abe
jo, akys krypsta ir į mūsąjį 
Lietuvių fondą, kuris lig šiol 
jau dešimttūkstantines sumas, 
gal būt, mažiau sėjo, o dau
giau barstė, lyg ir norėdamas 
būti visiems geras, kas tik šim
tinės ar kitos paprašė. Many
tume tačiau, kad atėjo laikas, 
jog Lietuvių fondas užmirštų 
tą smulkųjį dirvos purenimą 
(ji,ne taip blogai purenama ir 
kitų), o užsimotų vienam ar 
kitam stambesniam dalykui, 
ne kasdieniniam, aukšto lygio 
ir amžinesnio išlikimo.

Dar konkrečiau kalbant, ga
lėtume atkreipti dėmesį į vie-

(Nukelta į 2 pal.)
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VALSTYBINGUMAS
IR TAUTIŠKUMAS

AR PAKĖLĖME IR

KĘSTUTIS KEBLYS
INFORMACINĮ GINKLĄ?

| kiam ar kitokiam visuomeni
niam susigrupavimui pateisinti. 
Panašiai yra ir su mūsų čia ap- 

' kalbamomis vertybėmis, lie- 
I čiančiom tautą ir valstybę. Jei 
' idėjinėj plotmėj valstybingumas 
ir tautiškumas yra paralelės, vie 
na kitą papildančios vertybės, tai 
mūsų išeivijos gyvenime tos ver
tybės, arba teisingiau, tų verty
bių etiketėm paženklintos gru
pės neina išvien, bet išnyra prie
šingybe, net konfliktu.

Jau kuris laikas mūsų išeivijo
je, ypač Jungtinėse Valstybėse, 
vystosi nauja visuomeninė polia
rizacija. Pasidalinimas partijo
mis politinėj veikloj ir ideologi
nė diferenciacija kultūriniame 
sektoriuje pradeda nustoti pir
mykštės svarbos. Vis daugiau ir 
daugiau išryškėja dvi stovyklos: 
viena — akcentuojanti tautinės 
gyvybės svarbą, kultūrinę veiklą, 
antroji — pabrėžianti laisvos 
valstybės principą, politinę ak
ciją.

Jei prieš penkmetį šie du po
liai dar tebuvo vos pastebimi, tai 
šiandien tenka sutikti su dr. Gir
nium, kad šios “tautininkų” ir 
“valstybininkų” srovės yra mūsų 
realios partijos, pagal kurias 
vyksta išsiskyrimas visose mūsų 
partijose, visose ideologinėse gru 
pėse ir visoj bepartinėj visuome
nėj. Šiam naujam susigrupavi
mui buvo visa eilė priežasčių. 
Tačiau santykiai su tauta paverg 
toj Lietuvoj buvo tasai kataliza
torius, kuris iššaukė galutinį šių 
dviejų polių išsikristalizavimą. 
Gal dėl to žmonės dažnai skirs
tomi į tas dvi stovyklas pagal 
tai ar jie yra už ar prieš ben
dravimą su Lietuva.

Toji nauja poliarizacija užklu 
po mus nepasiruošusius. Ji šako
jasi visose gyvenimo srityse, gra
sina mūsų tarpusavio sugyveni-1

Prieš penkerius metus tema, 
kuri man šiandien skirta, būtų 
buvusi sausai teoretiška, nekon- 
traversinė*). Juk terminai vals
tybingumas ir tautiškumas reiš
kia vertybes, kurios mums, čia 
susirinkusiems, yra lygiai priim
tinos. Tai vertybės, kurios eina 
ranka rankon, kurios nepriešta
rauja viena kitai. Tai vertybės, 
kurios rodo kryptį mūsų lietuviš
kam judėjimui. Rodo vieną kryp 
tį, ne dvi, rodo tiesiai, be pavo
jaus konfliktui, be rizikos prin
cipiniam išsiskyrimui.

Taip buvo prieš penkerius me 
tus. Ar yra taip ir dabar? Jei 
žvelgsime teoretiškai, jei valsty
bingumą ir tautiškumą imsime 
idealinėj plotmėj — taip. Verty
bės savo lygiagrečių pozicijų ne
pakeitė, nepašoko viena virš ki
tos. Principinėj plotmėj ir dabar 
jokio konflikto tarp šių vertybių 
nėra. Tautiškumas, dar ir šiais 
kovos metais, reiškia sąmoningą 
lietuviškos kultūros kūrimą, aky 
lų rūpestį tautinės gyvybės sau
gojimu ir išeivijoje ir okupuota
me kraite. Valstybingumas, net 
ir po Jaunimo kongreso, dar te
bereiškia laisvos tautinės valsty
bės principą ir tvirtą nusistaty
mą Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo atžvilgiu. Taigi, dar ir 
šiandien galėtume kalbėti apie 
valstybingumą ir tautiškumą iš 
esmės, nenusileidžiant į konkre
čias dabarties apraiškas. Tai bū
tų ir patogiau ir ne taip pavo
jinga. Bet manau, kad šiame 
seime netinka ribotis teoretiniais 
svarstymais. Būtų neatsakinga 
pasitenkinti visiems žinomų bei 
priimtinų principų deklara
vimu, užmerkti akis prieš mūsų 
lietuviško gyvenimo kasdienybę, 
nepaliesti svarbių, gal net likimi- 
nių, dabarties problemų. Todėl 
aš norėčiau į valstybingumą ir 
tautiškumą žvelgti ne kaip į ab
strakčias sąvokas, bet kaip į re
alias mūsų visuomeninio judėji
mo kryptis.

Sunku perkelti idėjas į kasdie
nybę. Abstrakčių koncepcijų, o 
tuomi pačiu ir idėjinėj plotmėj 
suformuluotų vertybių perkėli
mas į realų gyvenimą visuomet 
yra surištas su rizika tas verty
bes ne tik susiaurinti, bet ir iš
kreipti. Dažnai gyveniman nu
keltos idėjos praranda savo es
mę ir lieka tik etiketėmis vieno-

♦ Paskaita skaityta Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės trečiajame 
seime š. m. rugsėjo 1 d. New Yor
ke.
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ba ir kultūrinė veikla. Tauta ku
rį laiką gali gyventi ir nelaisvė
je, tačiau nepriklausoma valsty
bė be tautos, tautai mirus, nus
toja prasmės. Todėl kova už lais
vę neturi būti vedama totalinio 
karo principe. Kovojant už ne
priklausomybės atstatymą, nega
lima kompromituoti tautinės gy 
vybės išlaikymo pastangų. Nega 
Įima kultūros pajungti politinei 
veiklai —kurcjo, intelektualo 
išsireiškimo laisvė negali būti 
saistoma politiniais motyvais. Jei 
siekiame laisvės pavergtai tautai, 
tai netikslu savoj visuomenėj 
mindyti žmogaus laisvę. Pagrin
dinio tautos kamieno nusiteiki
mas turės daugiau reikšmės lais
vos Lietuvos prisikėlimui, negu 
išeivijos pastangos ar tiesioginė 
Jungtinių Valstybių intervencij- 
ja. Užtat yra svarbu palaikyti ry
šius su pavergta tauta, nešant 
į ją Vakarų pasaulio laisvės dva
sią. Todėl kultūrinis santykiavi
mas su pavergtos Lietuvos žmo
nėmis yra viena iš svarbiausių 
priemonių ne tik tautos gyvybei 
palaikyti, bet ir tautos laisvei at
gauti.

Tokia maždaug yra “tautinin 
kų” idėjinė pozicija. Visuomeni
niu atžvilgiu jie yra mažuma. 
Politiniu — opozicija mūsų val
džiai, veiksniams. Todėl šio spar
no žmonių pasisakymai dažnai 
pasižymi aštria veiksnių, ypač 
VLIKo ir ALTo kritika.

O kokia “valstybininkų pozi
cija? Jų pažiūros remiasi princi
pu, kad valstybingumo sąmonės 
ir laisvės siekimo reikalavimai 
nustato pagrindinę kryptį išeivi
jos lietuvių veiklai. Lietuvių išei 
vija tai politinė išeivija, kurios 
egzistencija pateisinama tik vie
nu — kova už nepriklausomybės 
atstatymą. Išeivija yra nuolati
niame karo stovyje prieš okupan 
tą, aneksavusį Lietuvą. Užtat vi
sos pastangos ir visi resursai turi 
būti telkiami laisvės kovai, poli
tinei akcijai. Neangažuota kul
tūrinė kūryba totalinės kovos mc 
tu yra nesusipratimas. Politinė 
veikla yra svarbesnė už kultūri
nį judėjimą. Kultūrinė veikla 
prasminga tik tiek, kiek ji tie
sioginiai tarnauja laisvės kovai.

Toliau “valstybininkai” teigia, 
kad išeivijos politinė veikla re
miasi Lietuvos aneksijos nepripa
žinimu. Mes stengiamės išlaikyti 
diplomatini nepripažinimą Va
karų demokratijose ir uoliai de
monstruojame Lietuvos susovieti 
nimo nepripažinimą patys ir pri
vačiame ir organizuotame savo 

į gyvenime. Lietuvos valstybės, a

mui, minuoja mūsų bendrą dar
bą. Tai mūsų bendruomenės 
problema, prieš kurią negalima 
užmerkti akių, nes, ir užsimer
kus, ji nepranyks. Todėl gal ver
tėtų dirstelti į tas dvi sroves, į, 
dr. Girniaus terminu, “tautinin
kus” ir “valstybininkus”, peržvel 
gti jų atstovaujamas pozicijas, jų 
susikirtimo pasekmes ir galop 
pasvarstyti kaip reikėtų elgtis Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenei ir 
ką daryti, kad šis naujas srovi
nis konfliktas nenugramzdintų 
mus betiksliame savitarpio erze- 
lyje.

Kokius įsitikinimus atstovauja 
tos dvi srovės, ženklinamos tau
tiškumo ir valstybingumo eti
ketėmis? Pirmiausiai pažvelkime 
kokia yra “tautiško” sparno po
zicija.

“Tautininkai” teigia, kad lie
tuvių tautos gyvybė, ir čia ir o- 
kupuotame krašte, yra pavojuje. 
Todėl, principe neatsisakant lais 
vės siekimo ir akcijos nepriklau
somai Lietuvai atstatyti, prakti
nėj veikloj reikia akcentuoti tuos 
darbus, kurie rišasi su tautinės 
gyvybės išlaikymu. Tie darbai 
tai kultūrinis judėjimas — kūry- 

Vandenys (Hemis-Fair 68. San Autonio, Texas). Nuotr. Alg. Kezio, SJ 
Iš parodos Tampa miesto muziejuje, Floridoje

tuo pačiu ir politinės išeivijos 
priešu yra okupantas, rusas — 
komunistas, bet taip pat ir kiek
vienas lietuvis komunistas, ypač 
LTSR pareigūnas, nesvarbu ar 
politinėj, ar ūkinėj, ar moksli
nėj įstaigoj. Bendrauti su priešu 
— reiškia atsisakyti valstybin
gumo principų, reiškia kompro
mituoti vieningą išeivijos laiky
seną okupanto atžvilgiu. Todėl 
tautinė drausmė, politinio elge
sio normų laikymasis yra prin
cipas, kuriam turi nusilenkti in
dividuali minties, žodžio ir veiks
mo laisvė. Todėl tautos vardu at 
sisakyti nuo laisvės kovos yra tas 
pat kaip pavergtą tautą išduoti. 
Tautai gresia pavojus išeivijoje, 
bet ne Lietuvoje. Tėvynėje tauta 
yra atspari. Ji išliko per sunkes
nius okupacijų metus, išliks ir 
toliau. Tautiniu atžvilgiu išeivi
ja savo pavergtiems broliams pa 
dėti negali, bet politiniu — gali. 
Todėl netikslu savo jėgas kreip
ti nuo laisvinimo akcijos į tauti
nės gyvybės palaikymo pastan
gas. Užtat kultūrinis bendravi- 

! mas su okupuota ir aneksuota 
I Lietuva ne tik nėra tikslingas, 
bet ir nepageidaujamas. Bendra
vimas yra pavojingas, nes, jam 
išsišakojus, bus kompromituo
jamas aneksijos nepripažinimas, 
bus slopinama kovos dvasia ir 
valstybingumo sąmonė, bus pa
tarnaujama okupanto kėslams.

(Nukelta j 2 psl.)

Poetas Bernardas Brazdžionis deklamuoja savo kury bą LRD literatūros premijų įteikimo vakare rugpiūčio
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Išeivijoje esanti mūsų tautos 
dalis turi daugelį įsipareigoji
mų savo kraštui. Iš jų minėti
ni: kova dėl pavergto krašto 
laisvės, ekonominė parama Si
biro tremtiniams bei Lietuvos 
žmonėms, teisinga informacija 
svetimtaučiams. Apie pastarą
ją čia ir kiek pakalbėsime.

Yra tiesa, kad išeiviai, nors 
ir daug jų būtų, negali savo 
krašto ginklų išvaduoti. Mūsų 
patrankos, po Žalgirio, am
žiams slenkant, vis tyliau be- 
šaudžiusios, kone visai nutilo 

, ir vargu ar pasaulį kada nors 
benustebins savo jėga. Bet tai 
ne mūsų paskutinis ginklas. 
Kai stokojame fizinės jėgos 
tėvynei išvaduoti, privalome 
efektyviau naudoti kitokias 
kovos priemones. Viena jų ir 
yra teisinga informacija apie 
okupaciją, apie dabartinį oku
puotos Lietuvos gyvenimą, 
žmonių priespaudą, jų tikruo
sius siekimus, apie religinę 
“laisvę” ir kt. Tautai burna 
užčiaupta, mes privalome už 
ją kalbėti.

Mūsų rankos ir kojos ne vie
nu atveju surištos, daug ko 
negalime jomis atlikti ir vien 
tik jomis pasikliauti. Bet mums 
palikta laisva burna: galime 
kalbėti į savųjų ir svetimųjų 
protus, širdis. Nereika naudo
ti aklos propagandos, kuri daž
nai sutapatinama su tenden
cingų idėjų skleidimu. Bet 
mums išplėsti tikrą ir teisin
gą informaciją reikalinga ir 
būtina. Tam reikia visos eilės 
priemonių ir veiksmingo darbo 
plano.

Pastarojo kaip tik mūsuose, 
rodosi, niekada 
ra.

Jau tuojau 
šimtmečio, kai 
o mūsų informacinės priemo
nės kiekybe ir kokybe labai 
menkos, atsitiktinės, nederina
mos, o dažnai ir neskatinamos. 
Jos gali būti (ir iš dalies yra) 
labai įvairios. Bet mes čia per 
daug nesiplėsime, o sustosime 
tik prie raštiškosios informa

nebuvo ir nė-

bus ketvirtis 
esame svetur.

cijos apie Lietuvą.
Informuot svetimuosius apie 

mūsų kraštą reikia. Mums 
naudinga, kad aukštesnieji, vi
dutiniai, o labai gerai, kad ir 
žemesnieji gyventojų sluoks
niai kiek galima daugiau apie 
Lietuvą žinotų.

Eilė mūsiškių, einančių moks 
lūs, savo diplominių bei dok
torantų ar kitų mokslinių dar
bų tezėmis yar paėmę Lietuvą 
liečiančias temas. Dar džiu
giau, kad nemažas skaičius 
amerikiečių ir kitų kraštų 
mokslo žmonių domisi Lietuva 
(kai kurie yra net lietuvių 
kalbos pramokę), apie ją rašo 
studijas. Į mūsų atstovybę, 
konsulatus, laikraščių redak
cijas ir paskirus asmenis ne
retai kreipiasi šio krašto švie
sios • asmenybės, prašydamos 
suteikti informacinių žinių. To
kių žinių prireikia ir Amerikos 
spaudai, radijui, televizijai, pa
skaitininkams. Tačiau labai 
gaila, kad neturime vienos 
įstaigos, kuri galėtų visų pra
šančiųjų prašymus patenkinti, 
parūpinant įvairiais klausi
mais medžiagos. Štai kodėl 
mes jau ne kartą kėlėme cent
rinės lituanistinės bibliotekos 
įsteigimo reikalą ir dabar ke
liame ta prasme, kad būtų 
įkurta tam tikra informacijos 
įstaiga, kuri turėtų visą Lie
tuvą liečiančią medžiagą ir ga
lėtų trumpiausiu laiku jos rei
kalingiems parūpinti.

Tiesa, mes esame daug gerų 
ir naudingų dalykų sukūrę, 
bet nesukūrėme pačio didžiau
sio: informacinės institucijos. 
Mūsų atstovybių ir konsulatų 
informaciniai rinkiniai, kiek 
jie liečia Lietuvą, yra labai pa
senę ir, dargi tie patys, karo 
audrų paliesti, begaliniai men
ki. Visuomeninių bibliotekų ne 
turime. Pasaulio Lietuvių ar
chyvas tebėra tiktai archyvas. 
Privatūs rinkiniai gausesni, 
bet neplaningi ir sunkiau pri
einami.

Bet ir tokią centrinę biblio-
< Nukelta j ? nal *
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Kultūrinė ir ūkinė vergija Lietuvoje
Okupantų priespaudos replės ir rezistencinė dvasia

Tuo metu*) kai mes su pagar
ba prisimename visus mūsų tau
tos sūnus, kurie 50 metų laiko
tarpyje dirbo, kovojo ir krito už 
savo krašto laisvę bei nepriklau
somybę, sovietų imperija mini 
spalio revoliucijos, Markso “Kapi 
talo’ išleidimo ir Lenino gimi
mo sukaktis, tai yra tuos kerti
nius akmenis, ant kurių stovi, 
istorijoje sau lygių neturįs, ver
gijos pastatas. Raudonųjų vėlia
vų plazdėjimas, tačiau, negali 
nuslėpti fakto, kad smurtu su
kurtoji sistema, šiandien yra 
kaip tas išdžiūvęs medis, kurį 
laisvės vėjai jau seniai būtų su 
šaknimis išvertę, jei jis nebūtų 
nuolat remiamas brutalios jėgos. 
Tur būt ir Marksas nustebtų, pa 
matęs kaip Kremliaus vadai, ne 
kartą sufalsifikavę jo idėjas ir 
pareikalavę iš žmonijos negirdė 
tų aukų, įkūrė valstybę, kurioje 
yra slopinamas laisvas žmogaus 
dvasinio gyvenimo pasireiški
mas, kurioje neklusnūs intelek
tualai yra laikomi darbo stovyk
lose arba bepročių namuose, ku-! 
rioje darbo klasė yra beteisė, ku--? 
rioje tikėjimo išpažinimas yra 
varžomas. Žodžiu įkūrė valstybę, 
kuri nėra gyvas visuomeninis au 
galas, o saujelės žmonių valdo
mas didžiulis jėgos ir išnaudoji
mo aparatas.

Cekoslovakų intelektualai taip 
vadinamame dviejų tūkstančių 
žodžių manifeste pareiškė: di
džiausią atsakomybę neša tie, ku 
rie prisidėjo prie nesuvaldomos 
jėgos įvedimo. Toji jėga priklau
sė mažai grupei, kuri ją naudo
jo per partijos aparatą, pasiekda
ma net ir mažiausią krašto mies 
telį. Tasai aparatas nustatydavo 
ką kiekvienas galėjo ar negalėjo 
daryti, nutardavo už kooperaty
vų narius, už darbininkus fabri
kuose, už piliečius miestų tarybo 
se. Jokia organizacija nebepri
klausė savo nariams, net ir pati 
komunistų partija nepriklausė ko 
munistams.

Koks liūdnas atestatas, išduo
tas sistemai, kuri žmonijos švie
sesnio rytojaus vardan engė, trė
mė, žudė. Sistemai, kuri pasiro
dė bejėgė tvarkyti net ir tokios 
turtingos ir pramoninės šalies 
reikalus kaip Čekoslovakija, nie
kad neturėjusiai sunkių sociali
nių problemų ir persunktai tik
ros demokratinės dvasios. Sovie
tinės linijos komunistų valdoma, 
Čekoslovakija paskutiniųjų 20 m. 
laikotarpyje nuslydo į vargą. 
1968 metais jos ekonominis ly
gis nesiekė jos 1939 metais turėto 
lygio. Prieš karą išvežusi di
džiausią dalį savo aukštos koky-

STASYS LOZORAITIS, JR.

bės prekių į vakarus, ji paskuti
niu laiku buvo priversta ekspor
tuoti 70 nuošimčių gamybos į 
Sovietų Sąjungą. Jos pramonė y- 
ra pasenusi ir atsilikusi, jos dar
bininkai, kurių vardu ji buvo 
valdoma, yra šiandien sunkesnė 
je padėtyje negu prieš trisdešim
tį metų.

Ar nuostabu, tad, kad vis di
desnis tautų skaičius bando nu
sikratyti Maskvos globa, jos pri
metamomis marksizmo leniniz
mo schemomis ir eiti savo keliu? 
Ar nuostabu, kad net ir patys 
pažangesni komunistai susimąs
to ir ieško naujų išeičių? Ar ga
li būt, pagaliau, nuostabu, kad 
komunistinis blokas yra susiskal

Stasys Lozoraitis, jr.

Tykiai plaukia melodijos. Dagys

PaMU>t&
LEIDĖJAI, KORĖJAI IR 

KONKURSAI
Įmai negali joje turėti tos įtakos, 
! kuri būtų mūsų kraštui reikalin
ga bei naudinga. Kadangi kiek
vienas liberalizacijos procesas ry 
tų Europoje yra Maskvos sutinka 
mas su baime, Lietuvoje jis kar
tais iššaukia net naujus, kar
tais mažesnius kartais didesnius, 
suvaržymus. Kremlius jokiu bū- 

I du negali leisti, kad ir pačioje 
Sovietų Sąjungoje, taip vadina
mose sovietinėse respublikose, 
reikštųsi panašūs procesai, į ku
riuos yra žiūrima kaip į labai 
užkrečiamą ir todėl pavojingą 
ligą. Aišku, tai nereiškia, kad 
nauji vėjai nepasiekia Lietuvos 
ir galvojančiųjų tarpe nepalieka 
naudingo aido, kuris jiems pade
da dar ryžtingiau priešintis sve
timųjų viešpatavimui. Taip 
nes Maskva, švęsdama spalio re
voliucijos penkiasdešimtąją suka, 
ktį, į savo nepasisekimų knygą 
turi taip pat įrašyti Lietuvą. Pati 
galingiausia ir didžiausia rytų 
Europos valstybė, dvidešimties 
penkių metų laikotarpyje nepa
jėgė nuveikti ir suvirškinti lietu
vių tautos. Nežiūrint didžiausio 
spaudimo, praktiškai izoliuoti ir 
be išorinės paramos, dėka savo 
nuostabaus tautinio sąmoningu
mo bei subrendimo, lietuviai 
krašte priešinasi ir stato savo a- 
teitį, kuri tikrai nebus amžinai 
surišta su engėjo ateitimi. Vidu
jinės emigracijos laikai, kada iš- 

. tisą eilė patriotų buvo pasitraukę 
' iš viešojo gyvenimo, pasibaigė. 
Šiandien visa tauta, kiekvienas 

i lietuvis savo srityje, didesnių ar 
mažesnių galimybių ribose, sten 
giasi prisidėti prie Lietuvos tvir
tinimo. Nes dabartinėje padėty
je, kiekvienam yra aišku, kad 
kuo tvirtesnė, kuo pažangesnė, 
kuo turtingesnė, kuo gyvesnė bus 
Lietuva, tuo labiau bus užtikrin 

. ta jos ateitis. Ir mes, kurie gyve- 
(name užsienyje, tačiau palieka
me integrale tautos dalimi, tega
lime tuo džiaugtis. Mes negali-^-sovietų nustatyti. Vienas sovieti- 
me norėti, kad Lietuva būtų su-’nių ekonominių principų sako, 
vargusi ir atsilikusi nuo kitų ša
lių. Mes atmetame principą “kuo 
blogiau — tuo geriau”. Mes te
galime apgailestauti, kad okupa
cinės sąlygos, neleidžia lietuvių 
tautos kūrybinėms jėgoms lais
vai išsivystyti ir daug sparčiau 
žengti tąją linkme, kuri jai bū
tų pati naudingiausia.

Lietuvos padėtis, lyginant ją 
su kitais, taip vadinamais, sateli
tiniais kraštais, yra visais atžvil
giais pati sunkiausia. Mūsų kraš-

Seniau skųsdavomės, kad mū 
sų rašytojai yra priversti už
darbiauti fabrikuose. Dabar 
juose jų beveik nebėra. Vieni 
jų išėjo į pensiją, kiti gavo 
darbo universitetuose, bibliote
kose, redakcijose ar šiaip raš
tinėse. Tačiau ar nuo to kas 
pagerėjo? Atrodo, kad ne, nes 
daugeliui kaip trūko, taip ir 
trūksta vieno iš pagrindinių 
dalykų — laiko. Iš kitos pusės, 
kaip neseniai savo pasikalbėji
me išsireiškė Jurgis Jankus, 
yra sunku besurasti leidėją, 
nes mirštant mūsų vyresniajai 
kartai, skaitytojų skaičius ma
žės ir mažės. Todėl šiais laikais 
skelbiami literatūros konkur
sai jau turi ir kitą prasmę, nes 
laimėjus konkursą, išsispren
džia ir leidėjo klausimas.

*
Daugelis rašytojų yra iš vi

so principiškai prieš konkur
sus nusistatę. Vieni nemano, 
kad sudarytosios jury vertini
mo komisijos yra visada pa
kankamai kompetentinkos; ki
ti mano, kad konkursai nėra 
slapti, ar kad premijas tėra 
tik honoraras, kuris ir šiaip 
priklauso autoriui; treti ma
no, kad pats dalyvavimas kon
kursuose jau žemina rašytoją, 
kaip įsijungimas į kokias lenk
tynes, gi tokie konkursai tetin
ka tik pradedantiems rašyti. 
Be abejo, ne visos jury komi
sijos ir yra pajėgios objekty
viai įvertinti tą ir kitą kūrinį. 
Visko pasitaiko. Tokių skun
dų teko matyti ir pas ameri
kiečius. Tačiau negalima teig
ti, kad jau taip visų komisijos 
narių literatūrinis supratimas 
nepakankamas. Galima abejo
ti, ar konkursai slapti. Bet jie 
slapti. Be abejo, komisijos na
riai autorius spėja, tačiau daž
nai ir neatspėja, o antra, kas 
beprisimena tuos konkursuose 
pralaimėjusius, kad jau dauge
lis nebeprisimena ir laimėjusių, 
kurių per porą dešimtmečių 
buvo nemaža. Gal tam tikrais 
atvejais galima manyti, kad 
premijos yra nedidelės, tačiau 
gyvenant išeivijoje, kada ne 
vienam autoriui jau reikia ras
ti leidėjus, kurie sutiktų pri
dėti iš savo kišenės, tos pre
mijos pasidaro nebe tokios 
mažos. Be abejo, beveik visada 
premijuotos knygos gerai par
duodamos. Taip susidaro ir ho
noraras. Tačiau be konkurso 
nebūtų ir tų premijų ir nebūtų 
sukeltas tas susidomėjimas, 
pakeliąs knygos išpardavimą. 
Dėl tos pačios priežasties tei
gimas, kad tai jaunesniųjų 
darbas, taip pat neišlaiko kri
tikos, bent šioje šalyje, kur nė
ra rašytojam šiltadaržių, kaip 
Sovietų Rusijoje, kur tokiam 
šiltadaržyje gyvendamas rašy
tojas yra aprūpintas daug kuo, 
išskyrus laisvę rašyti, ką no
ri. Amerikoje net ir didieji ra
šytojai nevengia konkursų ir 
premijų, nes tai visa atneša 
pinigą, kuris yra būtinas, kad 
galėtum gyventi ir kurti, ką 
pats nori. Žodžiu, priekaištai 
konkusų rengėjams nėra taip 
jau neatremiami. Žinoma, kas 
nori — dalyvauja, kas nori —

ne, tai nėra dorybė' nei mirti
nas nusikaltimas; tačiau vie
nas dalykas rašytojams daly
vauti konkurse yra paskati
nantis, tai, kaip minėjome, lei
dėjų sumažėjimas.

*
Nereikia norėti, kad visi pre

mijuotieji kūriniai jau būtų 
tikrai didelio tobulumo. Pasi
taiko ir geram autoriui blo
giau parašyti ir vidutiniam 
autoriui kartais pavyksta pa
rašyti daug geriau, negu įpras
ta. Tenka priminti, kad ir 
“Draugo” konkurse laimėjusių 
tarpe yra tokie kūriniai, kaip 
Landsbergio “Kelionė”, Pūke- 
levičiūtės “Aštuoni lapai”, 
Gliaudos “Namai ant smėlio” 
ar “šikšnosparnių sostas”, 
kurie labai gerai visų įvertin
ti. Pora tokių, tegu kai kas ir 
sako su panieka konkursinių 
romanų, išversti į anglų kal
bą toli gražu nebuvo ten ne
įvertinti, o priešingai milžiniš
koje knygų rinkoje išlaikė la
bai tinkamą konkurenciją, at
nešdami visai mūsų raštijai ge
ro. Tačiau, kaip minėjome, 
šiandien rašytojui daugiau, 
kaip niekada, belieka vienas 
knygos išleidimo kelias, tai 
konkursas. Jeigu nelaimėjai, 
tai nelaimėjai, nes juk tai jau 
panašu į amerikiečių leidyklas, 
kurios skelbia beieškančios au
torių. Prisiunčia šimtus knygų 
o tačiau parenka tik keletą ir 
parinktiesiems nusišypso lai
mė: išleidžiamos knygos ir ga
rantuojamas koks nors dides
nis ar mažesnis honoraras ir 
garsas.

Žodžiu, šiandien konkursai 
tampa panašūs į amerikiečių 
leidyklas, kuriose irgi leidėjai 
atrenka rankraščius ir išlei
džia. Šiandien laimėjus kon
kursą, lietuviui autoriui iš kar
to atpuola rūpestis leidėju ir 
iš karto tenka honoraras, todėl 
konkursų gausybė nėra joks 
nusikaltimas ir rašytojui nė
ra joks pažeminantis dalykas 
jame dalyvauti, kaip nėra pa
žeminantis dalykas kitų tautų, 
o ir mūsų pačių, rašytojams 
ieškoti leidėjo ir kartais dar 
blogesnėm sąlygom, negu kon
kurse atiduoti savo rankraš
čius.

Be “Draugo” dar yra pa
skelbta keletas konkursų ir te
gu tuo rašytojai pasinaudoja. 
Tegu nenorėdami ir jokio lau
reato, dažnai juokingai, o ne 
iškilmingai skambančio vardo, 
tačiau gali laimėti leidėją, o 
leidėjo laimėjimas ir yra visų 
laisvojo pasaulio rašytojų, da
lyvaujančių ar nedalyvaujan
čių konkurse, vienas iš pagrin
dinių dalykų, šalia pačio rašy
mo. L. Augštys

specializavimo ūkio vystymo su- 
; pratimas reiškia, kad, spren- 
> džiant gamybinių jėgų vystymo 
: bei išdėstymo klausimus, pirme- 
. nybė 
: niams 
..ryšiai 

pagal 
gos liaudies ūkio vystymo planą, 
kuris jungia visų respublikų ū- 
kius į bendrą ekonomiką.”

Aš manau, kad Lietuvos ū- 
kio pajungimas ir jo išnaudoji
mas negalėjo būt aiškiau 
tas. Mes juk žinome, kad 
voje yra trys ekonomijos 
būtent: 1. visasąjunginės 
mės šakos, 2. jas aptarnaujan
čios šakos ir 3. šakos, ’gaminan- 
čios produkciją vietiniam varto
jimui. Ką sako Maskvos direkty
vos šių šakų atžvilgiu? “Apie spe
cializuotas visasąjunginės reikš
mės šakas formuojasi visas eko
nominis rajono ar respublikos 
liaudies ūkio kompleksas”. Ką 
tas reiškia? Reiškia, kad tos eko
nominės šakos, kurios tiesiogi
niai priklauso Maskvai, yra kraš 
to ekonominio gyvenimo centras 
ir joms yra teikiama visiška pir-

(Nukelta j 2 psl.)

tas yra ne tiktai formaliai įjung
tas į Sovietų Sąjungą, bet ir prak 

I tikoje jo ūkis ir visas gyvenimas 
yra tvarkomas Maskvos, išeinant 
iš bendrojo Sovietų Sąjungos in 
teresų taško. Interesų, kurie ne 
tiktai nesutampa, bet dažniau-, 
šiai yra visiškai priešingi Lietu
vos interesams. Lietuvių tauta 
tokiu būdu yra priversta labai di 
dėlę dalį savo energijų bei dar
bo aukoti Sovietų Sąjungos rei
kalams, kurie savo ruožtu tar
nauja, visas respublikas domi
nuojančiai, rusų tautai, o ne mū
sų krašto gerovei. Teoretiniai, 
šitos eksploatacinės politikos pa
grindai yra labai aiškiai pačių

teikiama bendravalstybi- 
interesams. Ekonominiai 

tarp respublikų plečiami 
vieningą Sovietų Sąjun-

dęs ir nenori pripažinti Maskvos 
primato? Sovietų Sąjungos gink
lų galybė, jos agresyvumas ir net 
kai kurie pasisekimai tarptautinė 
je plotmėje, tegul mūsų neklai
dina. Maskva yra tikrumoje la
biau vieniša ir izoliuota negu at
rodo. Taip kaip ji paskutiniųjų 
penkiasdešimties metų laikotar
pyje neįnešė jokio svarbaus in
dėlio į pasaulio kultūrinį lobį, 
taip ji nepajėgė išspręsti nei vie
nos politinės ar socialinės žmo
nijos problemos. Net ir tie, ku
rie yra gimę sovietinėje sistemo
je, yra jos auklėti ir todėl turėtų 
atstovauti naująjį sovietinį žmo
gų, vis dažniau, paliesti skau- 

ldžių abejonių, svarsto kaip sude
rinti žmogaus laisvės bei tauti- 

' nės nepriklausomybės elementus 
su socialinio teisingumo įgyven
dinimu. Net ir šiai naujai gene
racijai darosi aišku, jog Maskva 

i yra šių laikų reakcijos simbolis, 
kuriam nebebus vietos žmonijos 
ateityje.

Jėga paremtas sovietinis pasta 
tas gali dar ilgai stovėti, tačiau 
marksizmo leninizmo vidiniai 
prieštaravimai nebeleis! sutvirtin 
ti šio pastato ideologinių pama-' 
tų ir pati gyvenimo bei istorijos 
logika įrodys, jog žmogaus, vi
suomenės bei tautų pavergimas 
negali būti kelias į šviesesnę at
eitį. Mes dar matome raudono
sios žvaigždės šviesą, tačiau tik
rumoje ji jau užgesęs kūnas.

Pasaulinėje panoramoje, ku
rioje dalykai keičiasi labai greit, 
kurioje tautos, visuomeninės gru 
pės, jaunuomenė veržte veržiasi 
pirmyn, kovoja už savo teises ir 
bando išrišti naujas, modemio-! 
jo gyvenimo problemas, Lietu
vos padėtis, deja, palieka, labai 
sunki ir palyginti sustingusi. Va 
karų bei rytų ideologiniai judėjų

I

*) Pranešimas, skaitytas PLB 
seime, New Yorke, š. m. rugp'ūčio 
30 d.
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Ideologinės organizacijos vaid-
muo dabarties pasauly.

išreikš 
Lietu- 
šakos, 
reikš-

jog “ekonominio tarp respubli
kų bendradarbiavimo pagrindas 
yra, taip vadinamas, socialistinio 
darbo pasidalinimas, kitaip sa
kant, kiekviena respublika spe
cializuojasi savo šakoj, pagal tu
rimas žaliavas ir darbo jėgą.” 
Šitas principas yra dalinai teisin 
gas, nes juk kiekviena pasaulio 
valstybė vysto savo pramonę ir 
visą ūkį pagal turimas žaliavas 
bei darbo jėgą. Tačiau žiūrėki
me toliau. “Teisingas respublikos

Kalniškiu piliakalniu
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Šventosios pelke atveria balte paslaptis
Naujųjų kasinėjimų duomenys

Senoji lietuvių gyvena tebesle
pia daug ir daug paslapčių, nors 
kiekvieneriais metais ir prasklei 
džia po naują praeities lapą. Ap
lamai, praeitis, ypač seniausioji 
ir raštais nerašyta praeitis, labai 
sunkiai atiduoda savas paslaptis. 
Seniausioji proistorė savo radi
nius patiki saugoti žmogui tik la
bai atsitiktinai, kai vieną ar kitą 
vietą žmogus ima dirbti, kasasi 
ten statybai ir t.t., nors dabar 
jau bandoma įvairiais naujais bū 
dais ir įrankiais susekti laiko ir 
žemės sluoksniais pridengtas se
nąsias sodybas bei kapynus, ban 
doma skaityti net ir tokių vietų 
žolės “raštą”, būtent skirtingos 
žolės juostas, kurios itin gerai ma 
tomos iš lėktuvų darytose nuot
raukose. Deja, kas šiandien tai
koma Italijoje, Vokietijoje ar ki
tur, grynai dėl okupacinių sąly
gų visai negalima bei neprieina
ma Lietuvos proistorikams.

Aplamai, mūsų proistorikams 
iki šiol, galima sakyti, labai ne
sisekė. Ir nors susikaupė gausiai 
įvairių senųjų akmens bei žalva
rio amžiaus atskirų radinių, bet 
vis nesisekė užtikti tokios seno
sios sodybos, iš kurios galėtume 
daug ir daug paskaityti gyvenos 
dienų. Atskiri radiniai, gerai kad 
nors jų radome, bet jie mažai 
tesudaro tarpusavio ryšio ir ne
duoda anų dienų pilnesnio vaiz
do. Ir nors buvo užtikta bei pla
čiai tyrinėta Samantonių (Vep
rių vis., Ukmergės aps.) sodyba, 
nors buvo atstatyta ir pusiau ap
vali pintinė palapinė, deja, labai 
daug ji negalėjo dar prabilti, nes 
tai buvo smėlyno sodyba, kurio
je daug kas negali išlikti. Lai
mingiausios proistorikui yra pel
kynų sodybos, kuriose išlieka dau 
giausia, būtent išlieka nesunykę 
medžio ar kiti dirbiniai. Deja, 
mes tokių pelkynų sodybų nebu
vome užtikę ir slapta pavydėjo- 
me jų danams, vokiečiams ar net 
šveicarams. Pavydėjome ir len
kams Grudziądzo pirmykščių ar-

J. Dagys Argi jis negražus?
iš dabar Balzeko Liet, kult muziejuj vykstančios meno parodos

ANTANAS MAŽIULIS
i si, įvairios organinės kilmės me
džiagos, todėl ir surasta ano me
to žvejos bei gyvenos reikmenų, 
pvz. tinklų, rezgių, skiaurės, 
venterio, irklų >bei kaulo įrankių 
dalių, taip pat puodų šukių, kau
lo ir gintaro papuošalų ir t.t.

Tinklų drikos, arba rezgu, lie
kanos įvairios. Vienų tinklų a- 
kys buvo didelės, rištos iš storokų 
ir tvirtų karnos virvučių, nes jais 
gaudė dideles žuvis, ką liudija ir 
rastieji žuvų kaulai, pvz. maž
daug 110-180 cm. ilgio šamų 
(Silūrus glanis), 70-120 cm. il
gio lydžių (Esox lucius) ir kt., 
bet žuvys nebūtinai visos buvo 
sugautos tik tinklais, galėjo būti 
sužvejotos ir kitais būdais. Šalia 
tų stambiaakių tinklo gabalų bu 
vo rasta ir plonų virvelių bei ne
didelių akių tinklainių, kur aku
tės labai dailiai ir rūpestingai su
rištos. Atrodo, kad tai venterio ar 
bučiaus tinklainės; vieno vente
rio lanko dalis kaip tik ir rasta 
su primegztu tokiu tinkleliu. Visi 
tinklainiai megzti žvejų mazgais, 
kartais dar ir dvigubais. Tink
lainių drikos virvutės, arba gijos, 
suvytos iš labai gerai išdirbtos 
liepos karnos. Storesnis karnos 
pluoštas ar sruoga, būtent pati 
pavija, apvejota dvisluoksniu 
plonu siūleliu. .Toks gijos bei vi
sos virvutės paruošimas liudija 
didelį žvejo gebėjimą ir kartu jau 

I įspūdingą ano meto techniką, ge 
' rą pasirinktosios pluoštinės me- 
| džiagos pažinimą ir t.t., o kartu 
jau ir didelis laimikis Š. vei Vid. 
Europos ano meto technologijai 
suprasti. Su didesnių akių tink
laine buvo rastas aplūžęs kaulo 
įrankis su skylute, kuri paverta 
tokia pat tinklainės virvute. Tai 
būtų lyg šeivinė “adata”, arba 
prašvaita, kurią vietomis svetimu 
švaikos vardu pavadina, būtent 
visai panaši (kaulinė, klevinė, se 
dulinė) tinklui taisyti bei mai
šams lopyti kartais buvo užtin
kama ir po I pas. karo R. Lie
tuvos ežerų srityje. Tinklų rasto
sios plūdės yra žievinės, kokios 
ir dabar dar dažnai pasitaiko. 
Tinklų svaruliai (svarai) pasver 
ti karnų virvutėmis, parišti tie
siog karnų pluoštais ir rišimo bū
du primena dabartinius tinklų 
akmens pasvarus.

Labai įdomios įvairios rezgu 
skiautės, megztos jau iš nevejotos 
ir nesuktos gijos. Jų akutės ga
na laisvos ir tąsios, taigi tinklai
nėms jos tikrai nebuvo. Vieną to 
kią skiautę proistorikė R. Jablon- 
skytė-Timantienė linkusi laikyti 
vėžių semtuko dalimi, o kitą — 
drabužio mezga. Su ja būtų gali
ma sutikti, bet kol nesurasta dau 
giau atitikmenų, tikra paskirtis 
šių rezgu nėra aiški. Jų mezgi
mo prielaidą ryškina rastoji šei
velė iš šerno ilties, kuri turi dvi 
skylutes.

Iš skalų rišta žuvims laikyti 
skiaurė liudija, kad sugauta žu
vis buvo tausojama gyva dar ku
riam laikui. Skiaurė turi ir išli
kusį skalų dugniuką, sutvirtintą 
skersinėmis skalelėmis ir labai 
dailiai perrištą. Drauge surasta 
ir medinė ilginė ritė, kurios ga
luose išskobtos įdubos. Ritė pri- 
vyniota virvelės, bet jos paskirtis 
neaiški. Gal tai palaidinė meš
kerė, gal didžiaakio tinklo mez- 
gyklė, o gal būti ir visai kitos pa
skirties. Patys įdomiausi, bet vi
sai neaiškios paskirties yra plokš 
ti mediniai įrankiai, siaurėjan
čiais galais ir su užbarzdomis, į- 
skrodėmis ir praskobta skylute,

vo nustumta į nuošalius, nes Lie 
tuvos mokslo politrukas J. Žiug
žda į istorijos tyrinėjimų darbus 
taikliai sodino savo gimines ir 
jų draugus, pavesdamas surasti 
giminystę su “didžiuoju Maskvos 
broliu” net per savo katės bobu
tę ar įrodyti ruso pranašumą 
prieš lietuvį pagal burliokinį su
gebėjimą vogti.

Šventosios pelkės pirmuosius 
sodybinius radinius dengė maž
daug 30 cm. durpių armuo. Per 
liepos ir rugpiūčio mėnesius 18 
mokinių bei kitų darbininkų nu
kasė tą durpių armenį maždaug 
nuo 360 m2 ploto ir vieto

klų ar Biskupino sodybos ir džiau 
gėmės kaimynine Sarnatės pel
ke (Latvijoje) bei jos žvejybos 
radiniais, nors jie nekalbėjo bal
tų protėvių žodžiu. Mums tada 
buvo džiugu, kad nuo mūsų šiau 
rėje rasta naujų ir datuojamų ra
dinių, kurie teikia naujų vilčių 
ir mums, t.y. užtikti pelkių sody
bas ir Lietuvoje, nors iš durpy
nų, upelių ir ežerų jau turėjome 
ne vieną įdomų radinį (Jaro eže
ras, Svėdasų vis.; Kamšai, Mari
jampolės vis. ir kt.).

Pirmoji tikra mūsų pelkių so
dyba pastebėta 1965 m. netoli 
Šventosios, tarp plento į Palan
gą ir kopų, pradėjus sausinti pel
kę. Ten devyniolikos metų žve
jys Mikis Balčius rankiojo ginta- 

i ro ir kitus akmens amžiaus radi- 
į nius, susižymėdamas apie 20 at- 
J skirų radimo vietų, tartum sody
binių plotelių, kurių didžioji da- 

i lis buvo vykdomų darbų sunai
kinama. Jis rinko tuos radinius, 
stebėjo tas vietas ir pranešinėjo 

j Kretingos muziejui. Deja, sovieti
nėje biurokratijoje daug darbų 
vykdoma kulversčiomis, pagal į- 
sakytinius planus ir visai nežiū- 

Į rimą į nelauktus radinius, nes, 
1 jie biurokratams nežada nei nau-, 
jų socialistinių rodiklių, už ku-1 
riuos duoda medalius, nei tinka | 
svetur pasitraukusioms “atplai-! 
šoms” niekinti. Taip ši Švento- Į 
sios pelkė su sodybomis buvo nai j 
kinama iki 1967 m. vasaros. 19- 
67 m. į ją atvyko jau tyrinėto-! 
jai. Ten buvo vadinamoji moks
lo darbuotoja O. Šalkauskaitė 
(proistorikė?), konservatorė Br. 
Pinkevičiūtė, dailininkė E. Stan- 
cevičiūtė ir proistorikė Rima Jab- 
lonskytė — Rimantienė (g. 19- 
20), kuri greičiausia ir tyrinėji-' 
mams vadovavo, nes ji yra ge
riausia akmens amžių žinovė Lie 
tuvoje, nors po 1944 m. ilgai bu-

Šventosios pelkėse atrastos seno
vės liekanos: venterio lanko dalis 
su tinklo liekanomis, kaplys, ritė.

mis įsikasė iki 2,2 m. gylio. Gi
liau kastis nebuvo prasmės, nes 
veržėsi gausiai požemio vanduo 
ir nebebuvo vilties rasti jokių ra
dinių. Šiose pelkės atodangose su 
sidurta su dviejų skirtingų sody
bų radiniais. Prie ariamojo pavir
šiaus buvo surasta, bet pilnai ne
baigta atkasti, gyvulių augintojų 
ir žemdirbių sodyba, kuri prois
torikui atrodo gana apyjaunė, 
nes čia žmonės gyveno maždaug 
tik 1600 m. prieš Kristų. Antroji 
sodyba buvo žymiai giliau, jau 
po rudo molio sluoksniu, taip 
pat nebaigta dar tirti. Ši sodyba 
priklausė žvejams ir kokiu 1000 

;m. senesnė už gyvulių auginto
jų bei žemdirbių sodybą. Prie šių 
dviejų pelkės sodybų glaudžiasi 

ydar trečioji, maždaug 700 m. pr.
Kristų, kur rasta žalvarinis piau- 
tuvėlis, dar visai netirta.

Žvejų pasodybės radiniai
Pačios žvejų sodybos židinio, 

būtent jos atšlaimo, kur buvo gy
venamasis bustas ir kitos palapi
nės ar koks pintinis namas, šią 
vasarą dar nesurasta, bet tik jos 
pasodybiai, arba apydėmė. Tas 
tikrasis žvejų atšlaimas (kiemas) 
turėjo būti netoliese tarp ano me 
to ežerėlių kur nors sausumoje, 
kiek piečiau šios Šventosios pel
kės ir tarp abiejų užtiktų seniau
siųjų šiukšlynų. Toji sodyba gali 
būti jau laiko sunaikinta be jo
kių pėdsakų, todėl jos vieta tiks
liai atsekti gali nebepavykti. Už- 

; tiktieji abu šiukšlynai tėra šios 
j žvejų sodybos pakraštys, jos apy
dėmė, kur ano meto žvejai metų 
nereikalingas atliekas į patį eže
riuko panuovolį, į jo atabradą 
ir priebradą. Ir šio buvusio eže- 

į riuko žalsvajame molio sluogsny 
j je, t.y. vėlesnėse nuosėdose ir są- 
j našose, labai gerai išliko, būtent 
I dėl deguonies stokos konservavo-

Keturi mūsų prozos’, lyrikos, hu
moristinės poezijos ir dramos kū
rėjai, kuriuos rytoj, 3 v.v. girdė
sime Marijos Aukšt. mokyklos au
ditorijoje.

per kurią turėjo būti praveria
mas kuolelis. Vienas pavarinis 
kuoliukas buvo rastas čia pat. 
Proistorikė R. Jablonskytė -Ri
mantienė šiuos įrankius nori pri 
skirti poledinei žvejybai, būtent 
tinklams traukti.

Taip pat drauge buvo rasta į- 
vairių irklų nuolaužų. Jie visi 
skiriasi plaštaka arba mente. Šių 
irklų plaštaka nuosklandi, ma
žai platėjanti nuo koto ir nusmai 
lusi galan. Tai primena R. Lietu 
vos ežerų vadinamą airę, kuri bu 
vo 2 — 2,5 m ilgio. Tokia ai
re irdavo eldiją ir laivę (plokš
čiadugnį lentinį laivelį) baigian 
čiuose užaugti žolėmis ežerėliuo
se, kur nei vienu, nei pora irklų 
nebeįmanoma irtis, nes žolės vy
niojasi ant irklų. Be užkartos ai
rės plaštaka “negaudo” žolės ir 
ja galima šiaip taip pro žoles ; 
eldija irtis, arba stumtis ją re
miant į dugną. Pačioje žolių Į 
tankmėje, tokia aire irdavosi Be-j 
dugnio ež. (Kamajų vis., Rokiš-| 
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KULTŪRINIAI
Ilgėjantieji rudens ir žiemos 

vakarai kaskart anksčiau ir 
anksčiau mus suvarys į namų 
pastogę. Šalia laikraščių, dau
guma valandų bus praleista 
prie televizijos. Reikia pasi
džiaugti, kad televizija, nors 
ir neperdaugiausiai, bet turi 
kultūringesnių programų ir vy
resniems, ir jaunesniems, jei 
tik bus padaryta 'žmoniškesnė 
atranka, ypač daugiau krei
piant dėmesį į auklėjamųjų 
stočių duodamus dalykus.

Tačiau televizijai netinka 
atiduoti visą vakarų monopolį. 
Reikia rasti būdų valandėlei 
lietuviško kultūrinio vakaroji
mo. Jo programa daug pareis 
nuo šeimos sudėties. Ten, kur 
visi vyresnieji, kiekvienas tu
rės savą, individualią skaity
mo programą. Kur bus dau
giau mokyklinio amžiaus vai
kų, gali būti naudinga įvesti 
nors trumpą bendro lietuviško 
skaitymo valandėlę. Žinome 
nemažai šeimų, kur tėvai kart- 
kartėms padūsauja, kad jų 
akys silpnėja, kur motinos no
ri imtis kokio mezginio ar kito 
rankdarbio, o vaikus paprašo 
garsiai lietuviškai paskaityti 
kokį įdomesnį laikraščio, žur
nalo puslapį. Paslėpta tame tė
vų mintis yra siekimas įpra
tinti mūsų jaunesniuosius 
spaudoje ieškoti kokių įdomy
bių, įpratinti lietuviškai skai
tyti ir tai pamėgti.

»
Reikia taip pat atsiminti, 

kad nebus labai sėkmingas tė
vų raginimas imti į rankas lie
tuviškus skaitinius, jeigu jie 
patys nerodys susidomėjimo 
jais. Labiausiai vaikas, jau
nuolis įvertins lietuvišką spau
dinį, kai jis matys, jog tėvas 
ir motina jį vertina, negaili 
jam paskirti laiko, ką įdomes
nio paskaitęs pasidalina min
timis su visa šeima. Tai turi 
didesnės pedagoginės reikš
mės, negu pirmu pažvelgimu 
gali atrodyti.

Šitokia skaityba bus stipri 
parama mokyklos darbui, o 
taip pat galės turėti' geros 
auklėjamosios reikšmės ne tik 

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 sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.

VAKAROJIMAI 
lituanistiniam ugdymui, bet 
ir charakterio formavimui. Ne
užmirškime, kad daugelis tų 
tėvų, kurie koncentravosi į ap
rūpinimą savo atžalyno gau
siomis materialinėmis gėrybė
mis, juos prarado, kai šiems 
patogumai ir prabanga pasi
darė nebeįdomūs ir jie ėmė 
ieškoti pagaunančių įdomumų 
hipių grubiame neturte.

*
Jeigu šeimos lietuviškasis 

skaitymas yra taip vertingas, 
tai dar vertingesnis visos ku
rios nors lietuviškos kolonijos 
šeimos toks bendras kultūri
nis vakarojimas. Tam kaip tik 
dabar gauname naują progą 
Chicagoje ir kitų lietuviškų 
kolonijų miestuose, kuriuos 
ima lankyti mūsų iškilių rašy
tojų ketveriukė: P. Andriu
šis, B. Brazdžionis, A. Gustai
tis, St. Santvaras. Ši mūsų 
kūrybingų rašytojų, poetų 
trupė atgaivina dar Vokieti
joje plačiai pradėtas keliones. 
Jie įdomūs suaugusiems, o 
taip pat svarbūs moksleivijai. 
Juk tai rašytojai, apie kuriuos 
šie turi mokytis lituanist. kla
sėse ir susidarys visai kitoks 
įspūdis, kai tuos dailiojo žo
džio meisterius sava akimi 
pamatys mūsų scenoje, išgirs 
jų balsą, įsiklausys į jų kūry
bos formas ir įsisavins vieną 
kitą jų mestą mintį.

*
Visi keturi juk jie yra pir

mose eilėse mūsų kūrybos ta
lentų procesijoje. Kas gi vaiz
džiau ir nuoširdžiau įstengtų 
kalbėti apie lietuviškos gam
tos grožį, kaip P. Andriušis, 
“Anoj pusėj ežero” autorius? 
rfas galės labiau patriotine 
mintimi ir Lietuvos meile su
purtyti, kaip prasmingosios 
poezijos kūrėjas B. Brazdžio
nis? Kas galės tokiu taikliu 
humoru ir satyra paplakti, 
kaip A. Gustaitis? Kas įstengs 
šakotesniu dailiuoju žodžiu 
prabilti, kaip poetas, drama
turgas, prozininkas St. San
tvaras. Džiaugiamės, kad juos 
visus Marijos Aukšt. mok. sa- 

(Nukelta į 2 psl.)
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EGZODO LITERATŪROS 
GRĮŽIMAS TĖVYNĖN

Mažai ką būtų galėję sukurti 
rašytojai, jei būtų likę tėvynė
je*). Tačiau, ką vertingesnio 
jie sukūrė už Lietuvos, integra
liai priklauso lietuvių literatū
rai. Istorinėj perspektyvoj jiem 
natūraliai skirta užpildyti tą 
tuštumą, kuri buvo susidariusi 
po karo.

Iš tiesų, žvelgiant iš atokes
nės perspektyvos, per didesnę 
šio laikotarpio pusę lietuvių li- 
teratūron neabejojamai vertin
gesni indėlį teikė pasitraukusie
ji, o ne tėvynėje pasilikusieji ra
šytojai. Visą pirmąjį pokario de
šimtmetį Lietuvoje buvo maža 
kas veringesnio sukurta. Gi lais
vajame pasaulyje pirmasis de
šimtmetis buvo itin kūrybiškai 
našus, atėjus naujai brandžiai 
žemininkų kartai ir aktyviai be- 
sireiškiant gausiems vyresnie
siems rašytojams. Todėl ir gali
ma pagrįstai sakyti, kad tas de
šimtmetis lietuvių literatūroje 
beveik išimtinai priklauso egzo
do literatūrai, nes ji neabejoja
mai persvėrė tėvynės literatūrą.

Dėl ko Lietuvoje pirmojo de
šimtmečio literatūrinis derlius 
buvo toks nederlus, netenka 
daug aiškinti. Visą šį dešimtme
tį vyko tautos tragiškai bevil
tiška partizaninė kova prieš jos 
laisvę užsmaugusį okupantą. Pa 
laužti tautos atsparai okupantas 
savo propagandai mobilizavo ir 
visus rašytojus, įpareigodamas 
juos dergti nepriklausomą Lie
tuvą, plūsti banditais laisvės ko
votojus ir šlovinti “išvaduoto
jais” pavergėjus, vaizduoti kol
chozų rojų ir skatinti “soclenk- 
tynes”. Iš šalies sunku ir įsivaiz
duoti, ką tai reiškė lietuviui ra
šytojui patriotui. Tai buvo lai
kas, kuris reiškė “progą” tik 
menkystėms, prisitaikėlėiškoms 
kreatūroms. Tai ir apsprendė tė
vynės pokarinę literatūrą: iš 
vienos pusės, terorizuojamo lie
tuvio patrioto rašytojo konvul
siškas bandymas “šokti” pagal 
V. Mykolaičio-Putino eilėraštį 
“Šokėjas”, kur “Mažam šokė
jui” dirigentas įsako:

Aš grosiu tau vieną vienintelį 
šokį.

Tą šokį gerai įsiminki
Ir kito ieškot nemėginki.

JUOZAS GIRNIUS

Ir nieko daugiau negalvoki,
Tik šoki ir šoki, ir šoki,

iš antros pusės — įvairių prisi
taikėlių ir menkatalenčių iškili
mas iš kelintaeilių į pirmaeilius 
aktorius.

Savų komunistinių (ar komu
nistuojančių) rašytojų buvo tik 
saujelė. Bet fatališkai mirtis vie
ną po kito išskynė pačius pa
grindinius rašytojus, kuriais ko 
munistai galėjo remtis: S. Nė
ris mirė 1945 m., L. Gira — 
1946 m., P. Cvirka — 1947 m. 
Liko tuštumoj iš vyresniųjų 
viešpatauti tik gana vidutinio 
talento A. Venclova.
Visi nekomunistiniai rašytojai 

turėjo “persiauklėti”: vieniems 
buvo suteikta malonė tai pa
tiems atlikti, antri “perauklėji
mui” buvo išsiųsti į Sibirą, trer 
ti liko tiesiog užgniaužti. “Sočia 
lis'iniam realizmui” natūraliau 
galėjo prisitaikyti tradicinio 
buitinio realizmo atstovai, kaip 
A. Vienuolis ar I. Simonaitytė. 
Kitiems tai vyko sunkiau ir tru 
ko ilgiau, jei apskritai pavyko. 
S. Čiurlionienė, P. Vaičiūnas, A. 
Lastas ir mirė, naujų knygų ne- 
išleidę, nors išgyveno dar kelio- 
liką metų. Anksti (1947 m.) mi
rė B. Sruoga, spėjęs naujai pa
rašyti tik nacių kaceto atsimi
nimus “Dievų miškas” — išleis
tus tik 10 metų po jo mirties! 
1950 m. žuvusio K. Jakubėno 
poezija buvo išleista tik po sep- 
tynerių metų (1957). K. Boru
ta perėjo į mažiau pavojingą 
žanrą —liaudies pasakas. Kon

*) Čia spausdinamas straipsnis 
yra ištrauka iš dr. Juozo Girniaus 
studijos “Visumos žvilgis j mūsų 
egzodo literatūrą”. Visa studija 
telpa septynių autorių kolektyvinė
je knygoje ‘"Lietuvių literatūra 
svetur 1945 - 1967”, leidžiamoje Į 
Laisvę fondo. Knyga “Draugo” 
spaustuvėje jau atspausdinta ir 
atiduota r šyklon. Leidinys yra 697 
psl.— tai svarus laisvės jubilieji
nių metų indėlis kultūrinin mūsų 
aruodan.

Šiame numery;
•t .' .

• šventės, datos ir parengimai.
• Egzodo literatūros grįžimas 

tėvynėn.
• Vlado Šlaito eilėraščiai.
• K. Almenas vėl keliauja išil

gai Afrikos.
• Gamtamokslis ir moralė.
• Konkursas Bendruomeninėms 

Mišioms sukurti.
• Spalvotų skaidrių konkursas.
• Kultūrinė kronika. 

vulsiškai vyko V. Mykolaičio — 
Putino “persiauklėjimas” (1957 
m. išleidęs “Sukilėlių” romano 
pirmąją dalį, nebegalėjo antro
sios dalies užbaigti). J. Grušo 
dramos pradėjo rodytis tik nuo 
1955 m. J. Paukštelis su nauju 
romanu pasirodė tik 1958 m. 
Net, rodos, pakankamai kairus 
ir nuolankus St. Anglickis nau
ją eilėraščių knygą išleido tik 
1960 m. Iš Sibire ir kitur “per- 
siauklėjusiųjų” A. Miškinis su 
knyga išėjo tik 1960 m., K. In- 
čiūra — 1962 m. J. Graičiūnas
—tik 1966 m. (būdinga, kad 

visi šie trys poetai niekada ne
buvo užsikrėtę “dekadentiniu pe 
simizmu,” o kaip tik pasižymėjo 
optimistiniu žvilgsniu, tik, deja, 
ne tokiu, kokio reikėjo!). Gi taip 
pat Sibiro tremtinė O. Lukaus- 
kaitė ligi šiol negalėjo viešumon 
pasirodyti, nors nuo seno ji bu
vo ne “klerikale” ar “nacionalis
tinė”,' o kovinga revoliucionierė 
socialiste. Taip pat ligi šiolei (ne 
žinia, ar nepajėgę “persiauklė
ti”, ar tos “malonės” nenusipel
nę) lieka tyloj, nors tebėra gy
vi, J. Žlabys, K. Zupka, Alf. Ke
liu otis. V. Kumpikevičiūtė ir ei
lė kitų. Iš žemininkų bendraam
žių tesireiškia E. Matuzevičius. 
O tėvynėj pasiliko ne vienas jų 
tokių, kurie kadaise periodikoj 
buvo atskleidę savo neabejoja
mą kūrybinį talentą. Jie visi bu
vo užgniaužti, kaip šalnos pa
kąsti žiedai (kiek žinoma, du iš 
jų, Br. Krivickas ir M. Indriliū- 
nas, žuvo partizaninėse kovose). 
Tai didelis, bet nebeišlyginamas 
žemininkų kartos nuostolis.

Tokioj visoj padėty iš tikro ir 
nebuvo ko laukti literatūrinio

Bernardas Brazdžionis, pranašiškai rūsčios, o drauge ir subtiliai švel
nios klasiškosios mūsų poezijos kūrėjas, laisvojoj lietuvių literatūroj 
paliekąs gilius pėdsakus.

Nuotr. Vyt. Maželio

Jonas Aistis, nepriklausomoj Lietuvoj pasiektųjų mūsų poezijos aukš
tumų tradiciją pratęsęs ir j pokario dešimtmečių laisvąją lietuvių ly
riką, praturtinęs ją čia keliais aukštos vertės rinkiniais. Jono Aisčio 
poezijos rečitalis, skaitant pačiam autoriui, Chicagoje — Jaunimo 
centre įvyks š. m. lapkričio mėn. 2 d.

Nuotr. V. Maželio
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derliaus, ir tariamas lietuvių li
teratūros “suklestėjimas”, “su-' 
žydėjimas” etc. tėra sovietų įpra 
stinė tuščia savigyra. Kai vyrės 
nieji rašytojai buvo terorizuo
jami patys save suniekinti, rašant: 
prieš savo sąžinę, o iš jaunųjų 
daugiau buvo laukiama partinio 
uolumo, o ne kūrybinio pajėgu
mo, tai visur ir viešpatavo reto
rika prisidengusi menkystė. Po 
eziją gamino J. Paleckis ir K. 
Korsakas, bei prisitaikėliai A. 
Churginas ir V. Valsiūnienė, 
komjaunuolių plejada. Prozoje 
buvo džiaugiamasi A. Gudaičio 
— Guzevičiaus grafomaninio ly
gio romanu “Kalvio Ignoto tei
sybė”, J. Dovydaičio (su tėvu
profesoriumi Pranu 1941 m. Si
biran išvežto ir tenai spėjusio 
“persiauklėti”) apybraižinėmis 
apysakomis ir viskuo, ką tik iš 
ko pavykdavo išpešti. Tuo metu 
debiutavusiems J. Avyžiui, M. 
Sluckiui ir kitiems jauniesiems 
prozininkams dar reikėjo laiko 
subręsti didesniems užmojams. 
Dramos tuštumą dengė saviveik 
linės pjesės, skirtos propagandi
niams uždaviniams. Svarbiausia, 
lygiai visus, vyresniuosius ir 
jaunesniuosius, “persiauklėjan- 
čius” ir iš karto prisitaikiusius, 
didesnius ar mažesnius talentus, 
—slopino vadinamosios “asme

nybės kulto sąlygos” — tota
lus literatūros pajungimas pro
pagandai.

Padėtis ėmė pamažu keistis 
tik antrajame dešimtmetyje. Po 
Stalino mirties šiokia tokia so
vietinė “liberalizacija” pasiekė 
ir Lietuvą. Tai įgalino ir Lietu
vos rašytojus šiek tiek laisvė- 
liau atsitiesti, bent ta prasme, 
kad šalia propagandinės “pylia
vos” buvo leista ir su normalia 
kūryba reikštis. Tiek pat svar
bu, kad pradėjo iškilti nauja kar 

ta, kurią sudarė jau autentiški 
talentai.

Prozoj 1957 m. pasirodžiusius
V. Mykolaičio-Putino istorinius 
“Sukilėlius” ir J. Baltušio buiti
nes “Parduotas vasaras” sekė 
jaunųjų prozininkų J. Avy
žiaus, M. Sluckio, R. Lankausko, 
A. Bieliausko, J. Mikelinsko,
VI. Dautarto ir kitų jau brandes 
ni veikalai. Poezijoj iš komjau
nuolių, debiutavusių dar karo 
metais, platesniu polėkiu vėliau 
išsiskyrė E. Mieželaitis, VI. Mo
zūriūnas. Dideliu kūrybiniu verž 
lumu pasireiškė J. Marcinkevi-

(Nukelta į 2 psl.)

Alfonsas Nyka - Miliūnas (kairėje), egzistencialistiniai filosofinės minties reprezentantas čionykštėje 
mūsą poezijoje, ir Leonardas Andriekus, lietuviškos dvasios religinių posmų kūrėjas.

Nuotr. V. Maželio

ŠVENTĖS. DATOS IR 
PARENGIMAI

Jeigu kuriose nors koloni
jose lietuviai džiaugiasi, kad 
per metus suruošiama keletas 
kokių parengimų, tai didesnė
se kolonijose, kaip Chicagoje, 
jau sunku besurasti datą, kur 
nesusikirstų keletas parengi
mų. Pažvelkime tik į “Drauge” 
spausdinamą susibūrimų ka
lendorių ir pamatysime, kaip 
kartais sunku benutverti die
ną kokiam nors svarbiam mi
nėjimui ar kokiai iškilesnei 
šventei. Mažesnių vakarų ir 
parengimų yra daugybė. Gi 
jei pridėtume dar asmeniškas 
šventes ir šiek tiek didesnės 
apimties vestuves, tai pama
tytume, kad daugeliui tiesiog 
sunku ir beapsispręsti, kur eiti.

Kiek pastebėjome, yra kiek
vienoje kolonijoje žmonių, ku
rie visur lankosi, yra žmonių, 
kurie lankosi tik į tam tikrus 
parengimus, yra pensininkų, 
kurie niekur neina, ir yra to
kių, kurie eina visur. Tarp jų 
dar yra viengungių, vyrų ir 
moterų, kurie taip pat lanko
si į įvairius parengimus. Ir to
kie, jeigu ir nėra įsijungę į ko
kią didesnę veiklą, vis dėlto 
prasmingai padeda užpildyti 
sales. Ir ne kartą būna taip, 
kad parengimų daugybėje ne
žinia net kur pasukti. Tačiau 
būna dienų, kada einantieji 
kaip tik neturi kur eiti, nes tą 
ar kitą dieną nėra jokių pa
rengimų. Tai turima galvoje 
didesnes šventes. Be abejo, ši
tai suprasdami, ne viena grupė1 
pradėjo rengti bendras Kūčias, 
gi kiti daro net ir vakarus ko
kią Kalėdų ar Padėkos dieną, 
nes ne visi turi kur eiti sve
čiuotis ir kur bendrauti, ir te
lieka tada tik visada atviros 
ir draugiškai svečią priimą ali
nės. Kas be ko, mes nieko ir 
prieš jas. šių įstaigų niekas 
per tūkstančius metų nenuga
lėjo ir neatrodo, kad nugalės. 
Bet ar negeriau, kad tam tik
romis, ypač daugiau susikau

pimo reikalaujančiomis šven
tėmis, kaip tik būtų surengia
mi tie kultūringi parengimai, 
kurie apsieina be didesnių ir 
triukšmingesnių linksmybių

Kai žvelgiame į parengimų 
kalendorių, tai sunku besuras
ti vietą, kada kur beįsispraus- 
ti, todėl ne vienas kultūrinis 
subruzdimas, sukaktuvės, lite
ratūros vakarai, rimti rečita
liai ar panašios šventės gali 
būti nukeltos ir į adventus ar 
gavėnias. Tam tikra prasme 
tada tie, kurie neturi kur eiti, 
galės nueiti geriau į kultūri
nius parengimus, negu iš nuo
bodulio bėgs į ten, kur bus 
daugiau triukšmo, negu šventi
nio susikaupimo. Vienas gana 
geras, veiklus, visur besilan
kąs lietuvis pareiškė, jog esą 
nemalonu, bet tačiau tiesa, kad 
jis Didžiuosius penktadienius, 
o dažnai ir Kūčias beveik vi
sada praleisdavo karčiamoj, 
nes nebūdavo kur dėtis, ka
dangi namie pasijausdavo bai
siai vienišas ir negalėdavo to 
pakęsti.

Mūsų parengimai ir visos pa 
rodos susigrūda į tuos pačius 
mėn. ir dienas, o juk tikroji 
kūryba gali būti demonstruo
jama net ir didžiųjų švenčių 
metu, nes kūryba yra pati di
džioji žmogui duota dovana, 
tinkanti ir giliausiais susi
kaupimo momentais.

Artėjančios Vėlinės taipgi 
yra gryno susikaupimo diena, 
bet jų metu gana tinka ruošti 
rimti kultūriniai parengimai 
ne tik dėl to, kad turėtų šį 
liūdną vakarą koks namie ne- 
būnąs tautietis kur iš namų 
išeiti ir išvengti graudžios vie
natvės, bet dar ir dėl to, kad 
tos dienos kultūriniuos paren
gimuose mes galime įspūdin
gai iškelti ir žmogaus gyveni
mo trapumą, ir mirusiųjų di
dybę. Gi tautinės šventės, kaip 
Vasario 16-ji jau gali būti ir 

(Nukelta į 2 psl.)
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SKRYDŽIUI PALYDINT
Darius Lapinskas diriguos Bogotos ir Montevideo simfoninius orkestrus

Išleistuvinių trimitų nesigirdi, 
bet kelionė, kurią solistė Aldona 
Stempužienė, dramos aktorius Le 
onas Barauskas ir dirigentas — 
kompozitorius Darius Lapinskas 
pradeda spalio 15 iš Clevelando 
Hopkins tarptautinio aerodromo, 
yra ne tik reta, didi, bet ir at
sakinga, reikalaujanti iš meni
ninkų didelio pasiruošimo, pla
taus repertuaro, dvasinės ir fizi
nės ištvermės.

Laisvės kovos metų proga mū
sų trys menininkai išskrenda į 
P. Ameriką, paruošę lietuviškų 
dainų ir poezijos rečitalių bei 
tarptautinio repertuaro arijų ir 
simfoninės muzikos kelias prog
ramas. A. Stempužienė atliks lie 
tuvių kompozitorių Banaičio, Ja- 
kubėno, Šimkaus, Švedo, Lapins
ko ir pasauk komp. — Donizetti, 
Pergolesi, Caccini, Rossini, Ver
di, Manuel de Falla kūrinius. D. 
Lapinskas tarp eilės lietuvių ir 
pasaulinių veikalų pasirinko ir 
Beethoveno simfoniją Nr. 1. Di
rigentas ir solistė vežasi ne tik 
kūrinių partitūras, bet ir orkestrą 
cijas pilnam simfonijos orkestrui. 
Kaip D. Lapinskas pastebėjo — 
važiuoju, kaip stoviu: mano la
gaminai pilni gaidų. Leonas Ba
rauskas rečituos kūrinius nuo mū 
sų pirmojo klasiko Donelaičio iki 
naujausios lyrikos raiškiųjų vei
dų — Mackaus ir Meko.

A. Stempužienė Caracas (spa
lio 17) dainuos vieną rečitalį A- 
merikiečių Centre Venecueloje, 
kurį globoja JAV Informacijos 
tarnyba. Šio rečitalio programa 
visai skirtinga nuo kitų. Daini
ninkė, rengėjams pageidaujant, 
atliks JAV reziduojančių ir ame
rikiečių kompozitorių kūrybą ■— 
Jakubėno, Lapinsko, Švedo, Char 
les įves, Elisabeth Poston, James 
H. Rogers. Spalio 19 Venecuelos 
LB pirmininko inž. V. Venckaus 
rūpesčiu ruošiamas gražus Stem
pužienės — Barausko dainos ir 
poezijos rečitalis Venecuelos lie
tuviams Valencijos mieste, Club 
International salėje.

Pasididžiavimą kelia toks fak
tas, kad, Kolumbijos LB pirmi
ninkui kun. M. Tamošiūnui tar
pininkaujant, Bogotos valstybi
nio simfonijos orkestro vadovy
bė pakvietė D. Lapinską diriguo
ti du koncertus (spalio 25 ir 27), 
skirdami keturias repeticijas su 
orkestru. Šiuose koncertuose solis 
tė A. Stempužienė atliks Lapins
ko ciklą “Mergaitės dalia” ir gru 
pę tarptautinio repertuaro arijų. 
Menininkai gavo kvietimą kon 
certuoti Medellino naujajame 
miesto teatre, bet kelionės tvar
karaštyje nebeliko dienos šiam 
kvietimui priimti. Beje, Lietuvos 
konsulas Bogotoje S. Sirutis ir 
Lietuvių moterų draugija dargi

Šiame numery
Die\o samprata Naujajame 
Testamente.
latpinskas, Stempužienė ir B 
rauskas į Pietų Ameriką.
Jau laikas rūpintis ir ketvirtąja 
Painų švente.
Amerikos lietu š ių verslo 
bendrovės Lietuvoje.
Nuslėptasis Ma.'ism Gorkis.
K. Almenas Zambijoj.
K. Batmonto eilėraščiai. 
Kultūrinė kronika.
Nauji leidiniai.

• Motery gyvenimais

Darius Lapinskas

Aldona Stempužienė

Leonas Barauskas

rengia atskirą menininkų pasiro
dymą tik lietuviams.

Iš Bogotos spalio 29 meninin
kai skrenda į Buenos Aires. Ar
gentinos Lietuvių organizacijų ir 
Spaudos taryba pavedė Artūrui 
Mičiudui pirmininkauti specia
liam komitetui ir rūpintis kon
certų ruoša. Buenos Aires tvar
karaštyje nėra nei dienelės me
nininkams atsikvėpti — spaudos 
konferencija, radijo ir televizi
jos pasirodymai, lietuviškos dai
nos ir poezijos rečitalis Lietuvių 
centre (lapkričio 3) ir viešas kon 
c< rtas argentiniečiams San Mar- 
tin teatre (lapkričio 4).

Uragvajaus LB valdyba rengia 
du koncertus Montevideo mieste. 
Viena su simfonijos orkestru (lap 
kričio 8), kitą grynai tik lietu
viams (lapkričio 9).

Paskutinės meniškojo skrydžio 
iškilmės įvyks Sao Paulo mieste. 
Prel. P. Ragažinsko vadovauja
mas Brazilijos lietuvių komitetas 
lapkričio 10 rengia vieną didžiau 
šią dalyvių skaičiumi ir apimti
mi koncertų. Jis bus išskirtinai 
lietuviškas, tarytum brangus lie 

Jadvyga Paukštienė. Marųuette Parko lietuvių bažnyčia (aliejus)
Iš parodos, atidaromos šiandien 6 vai. 30 min vak. Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. 4012 Archer 

netuvisKas, tarytum Drangus nei Avė., Chicagoj. J. Paukštienės darbų paroda muziejuje vyks iki spalio 31 d. Muziejus atdaras visas 
tuviškos dainos ir lietuvio kūrė-į savaitės dienas nuo 1 vai. iki 4 vai. 30 min. popiet.

jo dailaus žodžio sudie sesėms ir 
broliams P. Amerikoje.

Spaudoje jau buvo minėta, jog 
šį užmojį ryžosi įvykdyti ir fi
nansiškai paremti PLB valdyba. 
To prašė P. Amerikos lietuviai, 
jų jaunimas, laukė tokios progos 
ir menininkai. P. Amerikos lietu
viams Lietuvos Laisvės kovos me 
tai liks ilgam laikui prisimintini 
šiuo meniškuoju skrydžiu, kaip 
ir kiekvienas kitas didesnis ir kū- 
rybiškesnis lietuviškojo gyveni
mo įvykis.

Menininkus išlydėdami, ne abe
jingus klausimus kelkime, bet 
linkėkime jiems iškilios meninės 
ir tautinės reprezentacijos bei iš
tvermės. Jie vyksta lietuviškos šir 
dies šaukiami, meninės ir tauti
nės garbės vedini, niekieno už 
didžias pastangas, pasiruošimą ir 
koncertus neatlyginami.
PLB valdyba, P. Amerikos kraš 

tų Lietuvių Bendruomenės ir. ki
tos organizacijos, prisidėjusios 
prie šių koncertų ruošos ir jų 
finansinės naštos, pelnytai gali 
didžiuotis šiuo įvykiu.

J. Skirmantas

Jau laikas rūpintis ir ketvirtąja

Kiekviena tauta savo dvasinį 
veidą, estetinį skonį, meilę tėvy
nei ir gamtai parodo dainoje ir 
šokyje, nes daina ir šokis meni
niuose vaizduose įkūnija šalies 
buitį ir papročius, žmonių gyve
nimą, jų svajones ir siekius. Ir 
dar daugiau, įsigilinus į lietuvių 
liaudies dainas, jose mes rasime 
net filosofinio susimąstymo, liau 
dies išminties ir be galo daug 
tyro grožio. Be to, muzika ir dai
na nėra vien tik grožis, bet ir 
jėga, padedanti gyventi ir nelei
džianti nustoti to, kas gražiausia 
ir vertingiausia žmoguje. Daina 
taip pat yra visų mūsų sielos jau- mos planuotojai ir dalyviai jau

Viktoras Petravičius Dainos (medžio raižinys)
Iš parodos “Studio 22’' galerijoj. 63 W. Ontario St.. Chicagoj

Dainų švente
I

ST. SLIŽYS

nystė, nešanti žmogų į naują, ku 
piną tikro grožio ir gėrio pasau
lį. Tas, kuris kalba daina, išsa
ko viską, kas telpa storose filo
sofijos knygose, nes muzika ir dai 
na abstrakčiausia meno forma tu 
ri ir žodinę ir muzikinę idėją, 
nemirštančią amžiams.

Pagal nusistovėjusią tradiciją 
IV-toji Dainų šventė turėtų bū
ti 1971 metais. Klausytojai ir ste
bėtojai gali ir toliau sau ramiai 
tos šventės laukti, tačiau progra- 

dabar negali ramiai ilsėtis. To
dėl ir kyla eilė klausimų, kurie 
jau šiandien yra aktualūs ir svar 
stytini. Gyvenimas pats iššaukė 
eilę priežasčių, kurios kalba nei 
giama prasme apie būsimą dai
nų šventę. Viena iš priežasčių 
yra bažnytinių chorų lūžis, net 
kai kuriuos chorus privedęs prie 
išnykimo. Priežastis labai aiški. 
Po pastarojo Bažnyčios susirinki
mo bažnytiniame giedojime bu
vo užakcentuotas kongregacinis 
giedojimas, kuris natūraliai deg
radavo chorinį giedojimą. Kiek
vienas chorstas tą aiškiai supra-
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DIEVO SAMPRATA NAUJAJAME TESTAMENTE

Dievo apreiškimas žydų tau
toj buvo susiaurintas iki jų 
tautos ribų. Tiesa, Dievas pa
sirinko Izraelio tautą, iš ku
rios turėjo kilti Mesijas, to
dėl rūpinosi jos gerove išskir
tiniu būdu. Bet tai nereiškia, 
kad Dievas nebūtų rūpinęsis 
išganymu kitų žmonių. Dievui 
rūpėjo ne vien žydų likimas, 
bet taip pat ir visų kitų tautų 
žmonių likimas.

Žydų supratimu, Dievo vaiz
davimas visai panašaus į žmo
gų: su žmogiškomis aistromis 
ir jausmais buvo iškreipto Die
vo, kaip grynos Dvasios, idė
ja. Dievo sužmoginimas, vadi
namas antropomorfizmu, suda
ro pagrindinę Senojo Testa
mento įkvėpimo iškrypą. Ji 
turėjo būti atitiesta. Šia mi
siją atliko Naujojo Testamen
to Apreiškimas.

Naująjį Testamentą, kaip 
žinom, sudaro Kristaus moks
lo santrumpos, atliktos ketu
rių evangelistų: Mato, Mor
kaus, Luko ir Jono, Apaštalų 
darbai, penkių apaštalų laiškai 
tikintiesiems ir šv. Jono Ap
reiškimas. Iš jų galima suvok
ti Dievo sampratą Naujajame 
Testamente.

Šv. Jonas savo pirmame 
laiške primena, kad nors mes 
ir esame Dievo vaikai, tačiau 
dabar nesame į Dievą pana
šūs. Mes būsime į jį panašūs 
tik perkeistoje žmogaus būse
noj: “Mes žinome, sako šv. Jo
nas, jog, kada pasireikš, būsi
me į jį panašūs, nes mes ma
tysime, kaip jis yra” (1. Jon 
3,2). Čia šv. Jonas turi min
tyje žmogaus būseną dangaus 
garbėje.

Šv. Paulius apaštalas irgi 
primena, kad Dievas yra pa
slaptis, ir niekas jo nepažįsta, 
kaip jis yra: “Dabar mes ma
tome atspindyje lyg mįslę, tuo
met gi veidu į veidą. Dabar aš 
pažįstu dalinai, tuomet pažin
siu, kaip ir esu pažintas” (1 
Kor 13,12). Toliau šv. Paulius 
pagrindžia, tardamas, kad mes 
Dievo pilnai nepažįstam dėl to, 
jog Jis yra dvasia.

Šv. Jonas didžiausią pana
šumą tarp Dievo ir žmogaus 
įžvelgia dvasinės meilės reiš
kinyje: “Dievas yra meilė, ir 
kas pasilieka meilėje, pasilie
ka Dievuje, ir Dievas jame” 
(I Jon 4,16).

Naujajam Testamente susi
telkta daugiau į Jėzaus Kris
taus gyvenimą, jo mokslą, jo 
padarytus stebuklus. Iš io dar
bų sprendžiama, kad Kristus 
yra Dievas. Tačiau nespren
džiama koks Dievas: ar su 
žmogiškomis aistromis ir jaus
mais, ar be jų. Nepateikiama 
Dievo paveikslo, kaip Senaja
me Testamente, tik nurodoma 
į Dievo, kaip galingos dva
sios, valią. Šv. Paulius nuola
tos akcentuoja, kad pildyda
mi Dievo valią, laikydamiesi 
jo įsakymų, šudvasėjame ir 
tampame panašiais į Dievą, o 
priešingai elgdamiesi, sukūnė- 
jame ir tampame pasmerkti 
mirčiai. Iš šio Pauliaus pasa
kymo tegalima susidaryti eti
nio Dievo sąvoką. Čia trūksta 
ontologinio nurodymo į Dievą.

Kai apaštalas Pilypas pa

prašė Jėzaus parodyti jiems 
Tėvą (Dievą), Jėzus atsakė: 
“Pilypai, kas mato mane, ma
to ir Tėvą... Ar jūs netikite, 
kad aš Tėvuje ir Tėvas yra 
manyje?” (Jon 14,9-10).

Iš šio envangelijos teksto 
galėtume spręsti, kad vis dėl 
to Dievas panašus į žmogų, 
nes Jėzus buvo tikras žmo
gus ir tikras Dievas. Tačiau 
skaitydami toliau šv. Jono pa
teiktą evangelijos tekstą, su
vokiame, kad Jėzus, nurody
damas Dievo panašumą į save, 
turi mintyje ne savo žmogys
tę, bet dievystę. Jėzus nutyli 
savo žmogiškos prigimties mo
mentą, o nurodo vien į savo 
dievišką prigimtį, kurios galia 
jis gali žinoti paslėptus daly
kus ir daryti stebuklus, “žo
džius, kuriuos aš kalbu, sako 
Jėzus, ne iš savęs kalbu, bet 
pasiliekąs manyje Tėvas; jis 
daro darbus... tai tikėkite dėl 
pačių darbų” (Jon 14,10-12). 
Tą pačią mintį Jėzus pateikia, 
kalbėdamas su jį persekiojan
čiais pariziejais. “Jėzus jiems 
atsakė: Aš jums sakiau, tik 
jūs netikite. Darbai, kuriuos 
aš darau savo Tėvo vardu, tie 
liudija apie mane” (Jon 10, 
25). Ir vėl: “Jei aš nedarau 
savo Tėvo darbų, netikėkite 
manim. Bet jei aš darau ir jei 
nenorite manim tikėti, tai ti
kėkite darbams, kad pažintu
mėte ir [Įsitikintumėte, kad 
Tėvas yra manyje ir aš Tėvu
je” (Jon 10,37 - 38).

Nors Jėzus ir nurodo savo 
panašumą į Tėvą, tačiau pa
brėžia, kad Tėvas yra dvasia: 
“Dievas yra dvasia, ir jo gar
bintojams reikia garbinti dva
sia ir tiesa” (Jon 4,24). Ta 
yra pagrindinė Naujojo Testa
mento tiesa, kad Dievas yra 
dvasia ir kaip tokia negali bū
ti pavaizduota kūniniu būdu. 
Dievas yra dvasia. Dievas yra 
tiesa. Dievas yra meilė. Todėl 
ir Dievą reikia garbinti dva
sioje, tiesoje ir meilėje.

Ši Naujojo Testamento pa
teikta samprata apie Dievą 
atitiesia iškreiptą Dievo pa
veikslą, kurį žydai buvo su
vokę antropomortiziniu būdu.

Visai nauja tiesa apie Die
vą Naujajame Testamente yra 
ta, kad Dievas yra ne tik gry
na dvasia, bet kad jis yra tri
juose asmenyse: Dievas Tėvas, 
Dievas Sūnus ir Dievas Šv. 
Dvasia. Šios tiesos žydai nie
kad nėra turėję per visą Se- 
noio Testamento apreiškimo 
istoriją. Švč. Trejybės tiesa 
ypač išryškinta šv. Jono evan
gelijoje. Ten daugeliu atvejų 
prisimenama, kad Tėvas yra 
siuntęs Jėzų Kristų, kad Šv. 
Dvasia yra siunčiama kartu 
Tėvo ir Sūnaus. “O Raminto
jas, Šventoji Dvasia, kurį Tė
vas atsiųs mano vardu, jis jus 
viso išmokys” (Jon 14,26). 
Žmogus pasiekia išganymo 
taip pat Švč. Trejybės veiki
mu : “Kas tikės ir bus pakrikš
tytas, tas bus išganytas” 
(Mork 16,16). “Eikite tat mo
kykite visas tautas, krikšty
dami juos vardan Tėvo ir Sū
naus ir Šventosios Dvasios” 
(Mat 28,19).

(Nukelta j 2 psl.),
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POETO KŪRYBA
DAINOJE

Pašnekesys su soliste Prudencija Bičkiene, ruošiantis 

jai atlikti J. Aisčio rečitalio muzikinę dalį

MINTYS APIE KŪRYBINĘ 

LAISVĘ

Lapkričio 2 d. (šeštadienį) 8 
vai. vak. Jaunimo centre, Chica
goje, Šatrijos rengiamas Jono Ais 
čio kūrybos rečitalis, skaitant pa 
čiam poetui, bus dar ir tuo įdo
mus, kad jo muzikinė dalis, at
liekama sol. Prudencijos Bičkie- 
nės, bus skirta dainoms, kurių žo 
diniai tekstai yra paskiri Jono Ais 
čio eilėraščiai. Tai bus bene pir
mas mūsuose toks atvejis, kai ir 
dainoje užakcentuojama vieno 
mūsų poeto kūryba. Porai savai
čių belikus iki Jono Aisčio poezi
jos rečitalio, Chicagoje ir artimes 
nėse kitose lietuvių kolonijose 
jaučiamas nemažas susidomėji
mas šiuo nauju mūsų kultūrinio 
gyvenimo įvykiu. Tai jausdami 
ir norėdami mūsų literatūros ir 
poezijos bičiuliams iš anksto pa
teikti kiek platesnės informacijos, 
šį kartą užkalbiname to rečitalio 
muzikinės programos atlikėją, so
listę Prudenciją Bičkienę. (

— Žinome, kad baisiai mėgsta 
te poeziją. Tai, tur būt, neatsitik
tinai Šatrija, rengdama lapkričio 
2 d. Jaunimo centre, Chicagoje, 
Jono Aisčio poezijos rečitalį ir jin 
pasikviesdama patį poetą, pakvie 
tė ir Jus ten atlikti mūsų kom
pozitorių dainas, kurių žodžiai y- 
ra kaip tik Aisčio poezijos pos
mai. Sakykite, kokiose aplinkybė 
se ir kur gyvenime Jums teko su
sitikti su Jono Aisčio poezija ir 
koks buvo ir yra judviejų dialo
gas?

— Pirmą kartą Jono Aisčio (ta 
da dar Jono Kossu-Aleksandra- 
Vičiaus) poeziją paskaičiau ir ja 
susižavėjau gimnazijos mokslų 
metuose Lietuvoje. Ir tai buvo 
atmintinoje moksleivių ateitinin 
kų ekskursijoje, plaukiant 'poeto 
gimtinės upe — Nemunu.

Vėliau, jau Mokytojų semina 
rijoj būnant, pasitaikydavo, kad 
mokytojas į klasę dėl įvairių prie 
žasčių neateidavo, ir mums pri
klausydavo laisvas pamokos lai
kas. Tada tuoj merginos mane 
parinkdavo būti laisvalaikio juok 
darė ir improvizacinės progra
mos atlikėja. Ir aš ta proga kla
sės publikai klodavau visus savo 
sugebėjimus: deklamuodavau ir 
dainuodavau. Labiausiai sekda
vosi ir labiausiai mėgau dekla
muoti Aisčio “Pastoralę” ir “At
leisk”. O jo gražiąją “Lopšinę” 
tai jau dainuote išdainuodavau.

— Dažnai mūsų koncertų pro 
gramose dainuojamų dalykų žo
dinio teksto autoriai būna net ne

Šiame numery:
Mintys apie kūrybine laisvę. 
Poeto kūryba dainoje. 
Religijos filosofo mirtis. 
Romantizmas be patoso. 
Julijos ftvabaitės eilėraščiai. 
K. Almenas prie Viktorijos 
krioklio.
Ne manifestacijoms, bet kultū
rinės pažangos dienoms.
Hofmannstahl Chicagos Good- 
nmn teatre.
Lietuvybės gaivintojai. •

• Kelios naujos žinios apie My
kolą Kremerį.

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

pažymėti. Tai, žinoma, rodo irgi 
tam tikrą mūsų muzikinio gyve
nimo lygį, elementaraus dėme
sio pamiršimą rašytojui. Dėl to 
labai džiugu, kad šį kartą ir mu
zikos kalba skiria žodinio teksto 
kūrėjui ypatingą dėmesį, kad Jo
no A’sčio poezijos rečitalyje dai 
nuosite vien tik jo eilėraščius. 
Būtų įdomu jau iš anksto mūsų 
publikai žinoti, kurie Aisčio eilė
raščiai šį kartą yra įtraukti Jū
sų repertuaran ir kurie kompozi
toriai parašė jiems muziką?

— Dainuosiu šiuos Aisčio eilė
raščius, kuriems muziką parašė 
penki mūsų kompozitoriai: “Pas
toralę” — muzika Bruno Markai 
čio, SJ; “Ak, kaip žalia” — muz. 
Juozo Indros. “Palei lieptą” — 
muz. Vytauto Marijošiaus; “Au
go sode serbentą” — muz. Vy
tauto Marijošiaus; “Vai ne
dvelk” — muz. Vytauto Jančio ir 
“Serenada” — muz. Povilo Ma
žulio.

— Kaip teko visą šio poezijos 
rečitalio muzikinę dalį parengti? 
Kaip susieškojote reikiamus kuri 
nius? O gal reikėjo kai ką ir spe
cialiai užsakyti?

— Kai buvau pakviesta atlik
ti Jono Aisčio poezijos rečitalio 
muzikinę dalį vien Aisčio teks
tams parašytais mūsų kompozito 
rių kūriniais, turėjau iš seniau 
saugojamas vos tris dainas. Ka
dangi tik viena iš jų — Bruno 
Markaičio “Pastoralė” yra kiek 
ilgesnis kūrinys, o kitos dvi ma
no turėtos (Vyt. Marijošiaus 
“Augo sode serbentą” ir Vyt. Jan 
čio “Vai, nedvelk”) gana trum-

Solistė Prudencija Biėkienė, lapkričio 2 d. Jaunimo centre, Chicagoje, 
Šatrijos rengiamam Jono Aisčio poezijos rečitalyje dainuosianti penkių
mūsų kompozitorių kūrinius, kurių žodiniam tekstui yra panaudoti j°3e- Augo Mainze, Vokietijoje, 

Jono Aisčio eilėraščiai, Nuotr, y. Noreikos kur jo tėvas keletą metų yra bu-

Vėstančios rudenio žaros. Nuotr. Algirdo Grigaičio

pi kūrinėliai, teko kreiptis į Juo
zą Kreivėną, bandant jo neišse
miamuose lietuvių kompozitorių 
kūrinių archyviniuose aruoduose 
ieškoti išsigelbėjimo. Ir, jam ma
loniai talkinant, pavyko iškasti 
dar vieną Vyt. Marijošiaus dai
ną “Palei lieptą” ir Juozo Indros 
“Ak, kaip žalia”.

Jau kuris laikas “širdį buvau 
užmetusi” ant Jono Aisčio pui
kiosios “Serenados”. Taigi šia 
gražia poeto Chicagon atvykimo 
proga išprašiau dar jauną kom
pozitorių Povilą Mažulį parašy
ti muziką sopranui, čelo ir forte
pijonui. Violončelistas Petras Ar- 
monas mielai sutiko programoj 
dalyvauti. O visas dainas rečita
lyje akompanuos muz. Alvydas 
Vasaitis.

Iš čia suminėtų dalykų anks
čiau jau buvo dainuota ir publi
kos šiltai sutikta bene tik Br. 
Markaičio “Pastoralė”. Kitiems 
Jono Aisčio eilėraščiams sukurta 

muzika bus tikra šviežiena. Nes 
argi nėra staigmeninė naujiena 
J. Aisčio eilėraščiams kompozi
cijos, sukurtos žinomojo mūsų di 
rigento Vytauto Marijošiaus. 
Naujiena bus ir Juozo Indros ir 
čikagiškio Vytauto Jančiaus kū
ryba. O jauniausiojo Povilo Ma
žulio debiutas dar ir tuo yra įdo
mus, kad bus palydėtas ne vien 
tik piano, bet ir čelo.

— Kuo skiriasi, Jūsų manymu, 
nors ir harmonizuotos liaudies 
dainos solinis atlikimas nuo in
dividualaus poetinio teksto dai
navimo? Kam atiduotumėte kon 
certinėse programose pirmenybę 
ir ką labiau pati rinktumėtės?

— Liaudies dainos, tas mūsų 
tautos folklorinis lobynas, tiek 
tekstiniu, tiek melodiniu atžvil
giu dvelkia nuoširdumu ir skiria 

nuo įmantresnio individualaussi

Su Romano Guardini atsisveikinant

JUOZAS PRUNSKIS

— Tik susitelkęs žmogus yra 
pabudęs, nes jis nuo iliuzijų at
sigręžia į gelmėse beslypinčią, 
gyvenimo melo nedrumsčiamą ■ 
dvasios tikrovę, — rašė Roma
no Guardini, tas pats, kuris vi
są savo gyvenimą praleido krikš 
čionio filosofo susitelkime, o 
dabar, mirtyje, perėjo į susitel
kimą amžinybėje.

Šis italų kilmės Vokietijos 
teologas ir religijos filosofas 
mirė spalio 1 d. Muencheno li
goninėje, sulaukęs 83 m., ištik
tas kraujo išsiliejimo smegeny
se. Pats popiežius Paulius VI 
apie jį išsitarė:

— Su didele pagarba mes 
mąstome apie jo nuopelningą 
darbą ir apie jo didžiai sėkmin
gas pastangas kaip mokslininko 
ir rašytojo, nešusio didesnį teo
loginių tiesų supratimą ir vedu
sio į tikrą liturginį pamaldumą.

“Romano Guardini mirtis gi
liai mane sujaudino”, prisipaži
no popiežius. Sujaudino visą pa
saulį. nes tai buvo ypatingai 
tauri asmenybė, gilus mintyto- 
jas, kūrybingas rašytojas.
Religijos filosofijos katedros 

vedėjas Berlyne
Buvo gimęs Veronoje, Itali-

poetinio teksto bei sudėtingesnės 
muzikinės minties kūrinių. Jos 
(liaudies dainos) nors ir papras 
tos, tačiau yra mielos mūsų lietu
viškai širdžiai bei ausiai, tad tu
ri būti nepamirštos ir mūsų solis
tų. Individalus poetinis tekstas sa 
vo giliau išreikštomis mintimis 
įgalina kompozitorių sukompo
nuoti platesnio masto kūrinį, o 
solistą ryškiau atskleisti turimus 
balso išteklius.

* * *

Ilgesnio ir platesnio pokalbio 
negalėjome sumegzti, nes solistė 
Prudencija Biėkienė vis kratėsi, 
jog nesanti nei raštininkė, nei 
kalbininkė. O ir ilgoms kalboms 
neturinti per daug laiko, kai re
čitalis jau ne už kalnų, o pro
grama dar laukia galutinio ap- 
šlifavimo.

Romano Guardini

vęs Italijos konsulu. Tuebinge- 
no universitete gilinęs biologi
ją ir fiziką, jis pergyveno gilią 
dvasinę krizę ir ėmėsi teologinių 
studijų Freiburge. Kunigu bu
vo įšventintas 1910 m. Vėliau 
jis rašė, kad gamtamokslio stu
dijos nepatenkino jo turėto ži
nijos troškimo ir jis palinko į 
religijos mokslus. Neveltui gi jis 
yra skelbęs, kad “siela yra gy
va Dievo žvilgsniu”.

Bonnos universitete 1920 m. 
gavęs daktaro laipsnį, Guardi- 

(Nukelta j 2 psl.)

Tapyboj ir muzikoj, ypač 
pasirodžius naujom išraiškom 
ir srovėm, kūrybinė laisvė vi
suomet yra sukėlusi kontro
versinę audrą, po kurios vis
kas vėl aprimdavo (net iki nu- 
sibodimo) dėl ko buvo tiek 
triukšmauta. Ir visa tai atsi
tikdavo, kai tapyba ir muzika 
iš viso tiesiogiai net nesibrau- 
na į žmogaus gyvenimą; žmo
gus pats eina savo noru jos 
pažiūrėti parodose ar pasiklau
syti koncertų salėse; kas ne
nori, ten neina. Gi literatūra 
laikraščių, žurnalų ar knygų 
formoje lanko ne tik prenu
meratorių jo gražiai išpuošta
me salone, bet ir didesnes bib
liotekas, ji saugoma ateičiai 
ir todėl jai yra uždedami di
desni ar mažesni atsakingumo, 
teisingumo ir net padorumo 
varžtai. Tie varžtai nėra vie
nodi, jie pareina nuo leidinio 
krypties, redaktorių, drąsos, 
neapsižiūrėjimo ir skaitytojų 
pageidavimų. Taigi, rašto me
nas yra nelengvas — jam yra 
daugiausia pristatyta kliūčių.

Bet, galima pasakyti, kokia 
paklausa — tokia ir produkci
ja, išskyrus, aišku, iš viršaus 
uždėtus ar pačiam sau užsidė
tus varžtus, pavyzdžiui, pri
statant gražesnę emigrantinio 
veido pusę mums patiems ir 
kitiems, rūpinantis daugiau 
šūkiais, kaip natūraliu, huma
nišku dialogu, ar pajungiant 
kūrybą visuomeninei linkmei, 
kuri, kad ir turi kilnius tiks
lus, vis dėlto visai nesirūpina 
literatūriniais galimumais. Tik 
pasiekusi knygos pavidalą, li
teratūra gali būti kiek laisves
nė, bent ta prasme, kad ją 
skaito ir perka tas, kam ji pa
tinka. Bet pakeliui į knygą ga
li atsirasti ir kiti savotiški 
varžtai, kai dalyvaujantieji 
konkursuose galvoja, iš kokių 
krypčių žmonių susidės jury 
komisija ir kokios temos turi 
daugiau ar mažiau šansų lai
mėti. Tai maži kelrodžiai ar 
kliūtys, kurios, vis dėlto rašy
toją įtaigoja ir kartais nuve
da ne jam skirtais keliais.

Bet kenksmingiausi varžtai 
visai didžiajai kūrybai yra sa
votiškas dairymasis į šonus, 
kuris mažiau pastebimas di
desnėse tautose, bet ypatin
gai regimas mažose tautose. 
Tai “ką apie tai pasakys ki
ti?” varžtas. Šis varžtas yra 
pats didžiausias, nes dėl jo 
dažnai vengiama rašyti apie 
vargdienius (“juk pas mus 
dauguma pasiturintieji!”), apie 
luošus (“negražu!”), apie ser
gančius (“jų nedaug”), apie 
avantiūristus (“tokių kažin ar 
turime?”), apie erotiškus ti
pus (“dauguma yra pado
rūs!”), apie mušeikas (“juos 
išmetame pro duris!”), apie 
girtuoklius (“ak, viena kita 
čierkelė juk nekenkia, bet... 
kam apie tai rašyti?”) ir t. t. 
ir t. t. Ilgėlesnį laiką išlaikius 
jau įsibėgėjusį literatūros trau 
kinį ant šitokių bėgių (išsky
rus gal mūsų “drąsuolę” Že
maitę ir vieną kitą realistą), 
nėra ko stebėtis, kad koks 

nors užsienietis specialistas, 
pavartęs mūsų literatūros ar 
poezijos antologijas, staiga, 
kaip iš dangaus, kyštelia savo 
nuomonę ir gan drąsiai mus 
“pakrikštija puritonais”. “Tai, 
va, ar negėda jam?”, pasaky
sime. Jam... ar mums?

Apsupti Vakarų pasaulio 
drąsesnės tematikos ir gal kar
tais “drovėdamiesi” tuo mūsų 
“puritonizmu”, parodome ir 
mes kartais vieną kitą sprag
telėjimą, lyg po kiekvieno pa
rašyto kilometro mūsų litera
tūrinis motoras staiga drąsiau 
sučiaudėtų. Čia gal prisiminsi
me vieną kitą drąsesnį posa
kį, kuris dažnai būna tik 
šmaikštesnis (dažnai nevy
kęs) keiksmažodis ar šiaip ko
kia negražesnė piktžolė, atža
garia ranka įmesta nei iš šio, 
nei iš to į literatūros gėlių 
darželį. Ar tai jau yra kūry
binės laisvės apraiška? Toli 
gražu dar ne. Kūrybinė laisvė 
yra didesnė už atsitiktinį for
mos čiaudulį.

Kūrybinės laisvėB pasistū
mėjimu į priekį šiandien gal 
yra net noras palaikyti tokį 
grožinį veikalą, kuriame, pa
vyzdžiui, nebūtinai yra vaiz
duojamas vien mūsų “žaliasis 
kaimas” arba kuriame vienas 
kitas charakteris jau nebūti
nai yra grynakraujis saviškis. 
Nors ir, reikia pripažinti, šie 
svetimieji kartais juda, kalba 
ir veikia daug laisviau, tačiau 
prie jų pastatomi savi, dažnai 
yra būtinai “padoresni” per
sonažai, neužmirštą savo “iš
vargusių marionečių” rolės. 
Taip literatūros traukinys ir 
rieda, sukasi, sužibėdamas 
kartais gerais, bet dažniausiai 
netikrais deimantais.

Problema yra dar didesnė, 
kai pagalvojame apie čia gi
musį, Lietuvos nemačiusį ir 
pradedantį rašyti prieauglį. 
Rašymas, ypač pradedančio, 
lengviau traukia syvus iš au
tobiografinės, jam aktualios 
dirvos, ir todėl visokios mū
suose populiarios temos jiems 
yra mažiau pažįstamos; apra
šytos jos pasidaro negyvos, 
neautentiškos ir, gal reiktų 
pripažinti, tiesiog neįkanda
mos. Tegul jie rašo, ką nori, 
apie save, apie kraštą, kuria
me gyvena, lietuviškai; su
brendę ir geriau apsiskaitę, gal 
parašys ir apie Lietuvą, bet 
jau autentiškiau, be spaudimo, 
su naujai atrastu stilium, ku
rį ateities istorikai gal vadins 
“kolonialiniu”.

Aplamai šnekant apie kūry
binę laisvę, vengiame pripažin
ti, kad nenormalus “sergantis” 
charakteris literatūroj yra fik
tyvus kūnas, kurį rašytojas 
su malonumu “mėsinėja”, ieš
kodamas ir atverdamas jo li
gos sugadintas dalis, stengda
masis atrasti ligos priežastis 
ir gydymo priemones (jei to
kios jam ateina į galvą). Bet 
“sveikais” charakteriais nei 
medicina, nei literatūra neuž
siima, nes juose neranda jo
kio “darbo” ir uždarbio. Kuo 
.... (Nukelta j 2 palĄ
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AR TIK NESTOVIME 
ANT SLENKSČIO?

Tarp šių dienų įvykių ir minčių sriauto

PETRAS MELNIKAS

Suprasti praėjusį laikotarpį ir 
kartu dėl jo praėjimo neliūdėti 
yra gan nelengva; kartais, jį pri
siminus, ir akys kai kam para- 
soja dėl istorijos reliatyvumo, ar 
dėl atminty jau gana neryškaus 
gimto krašto gamtovaizdžio pasi 
gedimo. Jausmingumas bet ko
kiam praėjusiam laikotarpiui ap
lamai yra kilnus, kupinas neteki
mo dvasios, nesgi, staiga visa tai, 
kas geriausio, kilniausio ir sko- 
ningiausio iš to laikotarpio, iš
kyla atminty, nors paskiri įvykių 
ir eigos elementai jame lyg ir 
neturi ryšio ir nedaug tarpusa- 
vės prasmės.

Šiandien kasdien girdime kal
bant apie šimtus mažų malonių 
ir nemalonių įvykių. Ir kartais 
nesame pakankamai objektyvūs, 
tiesiog nepajėgiam “malonias” ir 
“karčias” žinias kartu priimti ir 
suvokti. Bet, nežiūrint to, vis 
norime tikėti, kad žmogus, vado
vaudamasis išmintimi, gali pada 
ryti stebuklus, kad su išmintim, 
pasaulyje dar įmanoma “pagul
dyti liūtą prie avelės” ir kad 
taika bet kada ir visur gali tęs
tis ir tęstis šimtmečius.!

Tokiom iliuzijom gyveno ir is
torinis žmoniškumas (žiūr. R. F. 
Nichols, History in a self-govem- 
ing culture. Amer. Hist. Review. 
January, 1967), istorijos eko
nominė, socialinė ir inte
lektualinė fragmentacija, dėl to, 
tapo vis daugiau šakota, o prak
tiškų generalizacijų galimybės ir 
bendro apibūdinimo pajėga vis 
silpnėjo. Mokslinė fragmentacija 
dažnai pakenkia ir paprastai sin 
tezei ir gyvenamo laiko interpre
tacijai.

Šiandien atsirado net interesas 
biografijai — psichiatrinei vai- ' 
dančių asmenybių studijai, žmo
nių elgesio pobūdžio studijai, an
tropologijai, soc. psichiatrijai, so 
ciologijai; atsirado domėjimasis 
filosofais ir buvo pastebėtas net 
žmogaus intelekto visiškas nepa
jėgumas. (Kiti stebėjo reliatyvu- i 
mą, civilizaciją, nemateriališku-; 
mą, civilizacijas (Toynbee) ir 
soc. antropologiją). O kartais 
tik kultūros termino pavartoji
mas istorijai duodavo didesnį vie 
ningumo įspūdį, negu atskirų da 
lėlių suma. Laikinai atrodė, kad 
kultūra yra bet kokios bendruo-! 
menės natūrali išraiška; mat, ji 
turi aiškiai atuažįstamą struk- 
tvarką ir autoritetą.

Tačiau kultūrą randame ir de 
mokratijoj, ir imperijoj, ir tota
linėj valstybėj, kolonijose ir net 
emigrantų būreliuose. Tai žmo-

Šiame numery

Gerai ir negerai.
Ar tik nestovime ant slenks
čio*
Pasikalbėkim su Jonu Aisčiu. 
Kaip žuvo poetas K. Jakubė- 
nas.
Jono Aisčio eilėraščiai.
K. Almenas Rodezijos kalėji
me.
Didžiojo zoologo netekus.
Moterų gyvenimas. 

nių grupės panašumas — tapa
tybė ir laisvė ne visuomet buvo 
kultūros pagrindiniu bruožu. Ir 
kultūros dar dalinasi į mažiau 
ar daugiau priešingas grupes 
(partijos, piliet. karai). Šitai vy
ko seniau, vyksta ir šiandien. Ir 
tai įrodo nemalonų (ir malonų) 
faktą, kad jokia valdžia dar ne
buvo ir nėra tikra savim ir savo 
egzistencija, ypač, jei ji nepakan 
karnai vartoja išmintį, jėgą ar
ba abu kartu.

Šiandien todėl klausiama, ar 
nesame jau ant slenksčio “kažko 
naujo”, ne tik kultūros, bet ir 
visoje pasaulio kultūrinėje struk
tūroje. Mat, jėgos aistra yra už
sikrėtusi jau tokia didelė žmo
nijos dalis; rungtyniavimas, kon
fliktai ir įtampos visur yra tiek 
pagausėję ir padidėję, kad klau
siama, ar politinės institucijos, a- 
pibrėžtos Proto Eroj, tinkamos 
šiems laikams, kai pats protas 
šiandien yra nustumtas į šalį? 

•Ar pažįstame pakankamai politi
nių emocijų dinamiką?

Atsiranda ir abejonių, ar pa
tys kartais, nesukuriame dirbti
nių krizių: rinkimų (JAV), mi
nėjimų, “žaizdų atvėrimo” karš
tom kalbom ir t.t.? Yra paste
bėta, kad, visa tai analizuojant, 
ir prieinama prie kiek gilesnės 
išminties, bet ieškomos emocijų 
dinamikos dugno dar nesimato. 
Į šiuos klausimus yra ir neleng
va atsakyti. Tam reikia daugiau 
kaip paprastos išminties —kom
plikuotiems laikams reikia ir so- 
fistiškesnių analizių ir naujų 
duomenų. Net istorikai, spėlio
dami apie nūdienos kultūrinių 
grupių likimą, stebisi: kaipgi ga
lima gyventi pasaulyje, kai jis

Algimanto Kezio, S.J. nuotrauka iš knygos “The Hound of Heaven“.

Algimanto Kezio, S.J. nuotrauka iš knygos “The Hound of Heaven”.
Algimantas Kezys, S.J. paruošė spaudai naują fotografijų knygą “The Hound of Heaven”. Knygoje 
bus 70 nuotraukų, kurios iliustruoja anglų poeto Francis Thompson autobiografinio pobūdžio eilėraštį 
“The Hound of Heaven”. šią knygą išleidžia Loyolos universiteto leidykla Chicagoje. Ji pasirodys kitų 
■metų pradžioje.
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prarado Savo pusiausvyrą? Kaip 
egzistuoti šiame šimtmetyje, kai 
jis kartais teisėtai yra vadinamas 
absurdišku ir yra pilnas blogio?
Ir jei blogis yra lyg priverstinės 

vedybos tragiško grožio ir nuo
dėmės, kodėl Dievas, klausia kai 
kurie rašytojai, mus apleido ir 
paliko blogiui? Dievas, jie sako, 
yra lyg savininkas viso pasaulio, 
bet blogis viešpatauja ten, kur 
kūnas ir protas yra silpnas (N. 
Mailer).

Šiandien yra pasigendama nau 
jų koncepcijų, nors stengiamasi 
apimti vis platesnius istorinius 
laikotarpius, studijuojant Laisvės 
istoriją ir koncentruojantis į 
moksliškus metodus. Ieškant 
ramsčio, yra leidžiama pasisaky
ti ir intelektualiniam elementui, 

nors tas ir nuvęda į nesibaigian
čius dialektinius akligatvius, kaip 
jau pastebima sofistiškoje ameri
kiečių periodikoje (N.Y.R. of 
Books ir kt.). Mat, inteligentas 
ten dažnai atsiranda autoriteto 
opozicijoj dėl moralinių ir kt. 
principų.

Ar galima metodais ir disku
sijom pasitikėti? Yra sakoma, tai 
“prieskoniai”, kurie patenkina 
tik precizijos jausmus ir išmin
tingo, ypač drąsaus žmogaus jie 
yra dažnai nustumiami į šalį.

Pvz., drąsių tautų maži žyg
darbiai atrodo kaip heroizmas 
baimingiesiems, o subtilumas, re
zervacija ir atsargumas, kurių 
drąsieji nepakenčia ir nevartoja, 
bailiam atrodo kaip savotiškas 
išsiauklėjimas, gracija ar iškal
bingumas. Dauguma iš viso drą
siai ir giliai negalvoja, lyg prisi
bijodama ir netikėdama, kad 
galėtų suvaldyti naują ir netikė
tą entuziazmą.

Atrodo, šių dienų kultūroms 
net gili analizė nepadeda atras
ti galutinę tiesą ir pakilti į min
ties ir veiksmo aristokratiškumą. 
Kas gi gero yra mums šių die
nų išminties akligatviuose?

Turėdami nuosavą kultūrinę 
prigimtį, jos autonomija mes ir 
turėtume naudotis ir niekad jos 
nepamiršti, bet tik nereikėtų gal
voti, kad gyvenamas laikas yra 
vien tik gerųjų ir blogųjų, didžiu 
lių ir mažiulių istorija. Jis nėra 

Algimanto Kezio, SJ. nuotrauka iš knygos “The Hound of Heaven

ir mokyklinis tekstas, aukštesnė
— sofistiška šaltinių kritika ar
ba gražiai atpasakota pasakaitė
— gyvenamas laikas yra kažkas 
daugiau. Tik tada mūsų praei
tis ir ateitis bus aiškiau mūsų pa
sąmonėj atstatyta, svarbūs klau 
simai, emigracijos išsilaikymo ga 
limybė ir mūsų kultūrinė indi
vidualybė sau ir kitiems tiksliau 
apibrėžta.

Yra sakoma, kad esame konser 
vatyvūs. Kai kas norėtų šitai su
prasti lyg nemokėjimu vartoti vi
so to, kas mums praktiška pras
me būtų gera. Bet kiekvienas j- 
vykis šiandien draskosi, kad at
rodytų lyg pačiu svarbiausiu, 
kiekvienas įvykis yra ir skirtin
gas, gal būt, daugiau kaip mes 
viens nuo kito esame skirtingi. 
Gal ir nelengva todėl suprasti, 
kas regimai ir neregimai vyksta 
po gyvenamo laiko šaknimis, ir 
gal dėl to sunku viską panaudo
ti ir mūsų pačių gerovei ir duo
ti patvaresnę, ilgiau išsilaikian- 
čią vagą ir mūsų jausmams.

Viskas juda, niekas vietoj ne
stovi. Kas žino, gal kada bešak- 
nė, netvarkinga 20 šm. mintis 
dar sugrįš prie savo protinio pa
bučiavimo? Šių dienų krizė gal ir 
yra identiteto ieškojimo krizė, ir 
todėl gan sveikas reiškinys, rei
kalingas pasaulio lėtam proti
niam augimui? (žiūr. Identity 
crises a healthy sign. Š. m. Mich. 
Catholic, nr. 3).

GERAI IR

PaAJCU&s
NEGERAI

Jeigu autorius rašo knygą, 
jeigu tapytojas tapo paveikslą, 
jeigu dirigentas rengiasi sim
foniniam koncertui ar režisie
rius premjerai, yra visai natū
ralus jų noras, kad visa tai 
pavyktų gerai. Tačiau yra 
taipgi visai natūralu, kad šim
tu procentų viso užsibrėžto 
pasiekti dažnai neįmanoma, 
kad to paties žmogaus — kū
rėjo vienąkart laimėti rezulta
tai gali būti labai geri, kitą 
kartą — tik vidutiniai, o kar
tais tų laimėjimų gali ir visai 
nebūti. Taip jau yra visų sri
čių, visų tautų ir visų bendruo
menių kultūriniame gyvenime, 
taip yra ir mūsų čionykštėse 
pastangose. Mūsuose yra tik 
ta bėda, kad mes save esame 
linkę laikyti unikumine išimti
mi ta prasme, jog baigiam sau 
įsikalbėti ir įsirašyti neklaidin
gumą, kūrybinį nepralenkia- 
mumą, nepakenčiam trūku
mo nurodymų, o vartojam ne
retai vien aukščiausių laipsnių 
pagyrų žodyną.

Bet gyvenimo realybėje ir 
mes, lietuviai, nesame kokia 
nors išskirtinė išimtis. Nebu
vome tokie anksčiau, nesame 
genijai be šešėlių ir dabar. O 
nei mūsų tautos, nei asmeniš
kai pačių kūrėjų nė kiek ne
žemina, kad, sakysim, visoje 
Maironio kūryboje šalia gerų 
eilėraščių ar poemų yra aps
čiau ir mažiau dėmesio vertų, 
kad to paties Putino ne visi 
romanai prilygsta “Altorių še
šėly” ir kad net šitame, jo ge
riausiame romane, ne viskas 
lygiai puikiai pavykę, kad net 
ir K V. Banaičio ne visos dai
nos yra šedevrai ir ne visi 
Čiurlionio paveikslai yra vien 
tik genialumo liudininkai. To
kie “negabūs” buvo visų tau
tų, visų menų ir mokslų net 
patys rinktiniai atstovai. Im
kim kad ir patį didįjį vokiečių 
poetą Goethę: pilname jo ly
rikos tome rasime šimtus eilė
raščių, tačiau iš jų tik dešim
tys tokių, kuriais autorius, ga
lėtume sakyti, pralenkė pats 
save ir kurie atstovauja vo
kiečių poezijos viršūnėms. Ta
čiau niekas dėl menkesnių ne
sistebi, o toji, mažiau pavyku
si jo kūryba Goethei karūnos 
toli gražu, nenuima.

Mūsuose bando įsipilietinti 
kitoks galvojimas, prasitariant 
naujos knygos, dailės parodos, 
koncerto ar šiaip kultūrinio 

įvykio proga. Jeigu mūsų ku
ris nors rašytojas parašė dvi 
geras knygas, ir kritikai spau
doje jas teigiamai įvfertino, tai 
patenkintas ir rašytojas, ir vi
si jo gerbėjai. Bet jeigu tas 
pats rašytojas po to išleido ir 
mažiau nusisekusią knygą, ir 
kritika jos trūkumus pirštu nu
rodė, tai ji tik užsitraukė au
toriaus ir jo gerbėjų rūstį. Pa
našiai ir apie dailės parodas 
ir koncertus: jie “turi būti” 
be išimties geri. Jei ne, su kri
tiku nutraukia santykius ne 
vien tik “nuskriausti” dailinin
kai ir muzikai, bet ir parodą 
ar koncertą rengusi organiza
cija. Argi šitokioje situacijoje 
galima kalbėti apie normalų ir 
patiems kūrėjams naudingą 
kultūrinio gyvenimo vaizdą? 
Aišku, kad ne. Pagyrų puode 
tada verdama tokia košė, ku
rios prisivalgę rašytojai, mu
zikai, dailininkai, mokslininkai 
ir įvairių kultūrinių parengimų 
organizatoriai suserga sunkiai 
pagydoma savęs pervertinimo 
liga, kuriai veikiant, atsiranda 
dvasinis tingumas, praranda
mas apetitas pasitempti, neten
kama realybės pajautimo. O 
tai jau nuostolis visam mūsų 
kultūriniam gyvenimui.

Žinoma, lygiai būtų negirti
na ir tendencinga kritika, kuri 
vien tik priekabių ieškotų ir 
savo neigimus laužtų iš piršto 
be jokio pagrindo. Tikrumoje 
ne vienu atveju net to paties 
asmens ar kultūrinio fakto 
adresu gali pasitaikyti tarti ir 
“taip” ir “ne”, gerai ir nege
rai. Pavyzdžiui, niekas negali 
nuginčyti, kad Lietuvių Encik
lopedijos leidimas ir to leidi
mo ištesėjimas nebuvo milži
niškas ir be galo teigiamai ver
tintinas, epochinis užmojis. 
Tačiau šitas teigimas negali 
kliudyti vertintojui pasakyti, 
kad naujai išėjusiame, specia
liame Lietuvos tome vis dėlto 
palikta nemažai klaidų, trūks
ta iliustracijų, kai kurios būti
nos sritys net visai neapžvelg
tos. Arba vėl — girtinas dra
maturgas Anatolijus Kairys už 
platų mostą suorganizuoti Te
atro festivalį, tačiau peiktinas 
savotiškas jo siaurumas vie
šuos pasisakymuos, liečiant šių 
dienų mūsų meno ir literatū
ros kriterijus bei tikslus, kur 
norima atsukti šios problemos 
laikrodį vėl kokia 80 metų at
gal, kada mūsų kultūrinio gy
venimo raida, galima sakyti, 
dar buvo tik kiaušinio lukšte.

Šią visą temą baigiant, tek
tų tik pridurti, kad mūsų kul
tūriniame gyvenime to santy
kio tarp “gerai” ir “negerai” 
teisingo supratimo vis dar 
trūksta. Kada išmoksime (o 
jau būtų pats laikas) ir pavie
niai asmenys ir organizacijos 
įsisąmoninti, kad ir tiems pa
tiems ne visada kiekviena kū
rybinė pastanga gali lygiai ge
rai pavykti, kad smuktelėjimo 
atveju teisingas kritikos žodis 
yra būtinas, jei savo pirmyn 
nukreiptų žingsnių nenorime 
supančioti tegu ir šilkiniais 
pančiais ir mirtinai paskandin
ti vien tik pagyrimų tyrelėje.

k. brd.
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SAVO GIMINĖS 
ŠIRDYJE

Žvilgsnis į Jono Aisčio kūrybą jo rečitalio Chicagoj proga

ANTANAS VAIČIULAITIS

O ŠTAI IR KULTŪRINIS 
VEIKSNYS

Prieš trisdešimt su kuprele 
metų*) “Antruosiuose vainikuo
se” Jonas Aistis rašė apie save ten 
įdėtoje autobiografijoje:

“Mano gyvenimas labai pana
šus j karaliaus Edipo gyvenimą, 
žinoma, tik tol, kol jis siauram 
kelyj nebuvo sutikęs savo tėvo. 
Nei dora, nei yda nepasižymė
jau”.

Jonas Aistis savo likimo kelyje 
susitiko poeziją. Tai ir yra jo pasi 
žymėjimas.

Dar pernai, prabildamas per 
savo kūrybos popietę Vašingtone, 
jis pastebėjo, kad ką poetas para
šo geriausio, tai maždaug “ligi 
Kristaus metų”. Jo minčiai paliu
dyti būtų galima pristatyti būrius 
lyrikų — Keats, Lermontovą, 
Mickevičių, Rimbaud, Vaičaiti 
ar Mačemi- įdomu, kad pana
šią tiesą skelbė ir Robert Frost, 
jau pasiekęs aštuoniasdešimt su 

_______kaupu metu ir vis dar tvirtas poe
zijoj. Frost savo taisyklės nesi
laikė. Panašiai darė ir Jonas Ais
tis. Perkopęs tą kritišką lyrikui ri
bą, jis davė dar keletą savo poezi
jos rinkinių. Vienas iš jų yra tar
pinis: per karą Amerikoje išleis
tas “Be tėvynės brangios”. Čia 
daugiau vietos atitenka patrioti
niams posmams, bet netrūksta ir 
tokių, kuriuos galėtum pavadin
ti grynąja lyrika. Pats šauniau
sias pavyzdys yra “Sv. Sebastijo
nas”, nuo pirmos ligi paskutinės 
eilutės drebąs ekstazės artimumu. 
Tokių vaiskių eilėraščių randam 
ir jo knygoje “Nemuno ilgesys”. 
Jeigu tektų nurodyti iš šio rinki
nio pavyzdžių, būtų galima atsi
skleisti “Baltą debesėli”, “Rytj”, 
“Vai nedvelk” ar “Serenadą”, 
kuri puikiai atstovauja tokiam se
renadų žanrui. Tiesa, kiti iš minė 
tų eilėraščių atžymėti karo dienų 
datomis, tačiau knygon jie sūdė 
ti jau vėliau.

Šie nauji leidiniai su ankstes
niaisiais atbaigia aistinės lyrikos 
ratą, pastato prieš mus jos visu
mą ir bendresni vaizdą. Kaip Jo
no Aisčio, taip ir Bernardo Braz
džionio atveju jau galima kalbė 
ti, kaip apie lietuvių literatūros 
klasikus, didžiai autentiško vei
do lyrinius poetus.

Jono Aisčio .knygų suvestinė 
galėtų būti tokia: jis pratęsė ty
riausias lietuvių lyrikos tradicijas, 
j viršūnes iškėlė mūsų eleginę po
eziją, sutelkė jai formos precizi-

*) Ištrauka iš šiandien-Į Lais
vę fondo lietuviškai kultūrai ug
dyti išleidžiamos septynių autorių 
knygos “Lietuvių literatūra svetur 
1945 -1967’'.

Šiame numery:
e O štai ir kultūrinis veiksnys.
• Vaičiulaitis apie Aistį.
• Rusiškoji graždanka brukama 

šviesuomenei.
• Premjera teatro festivaly.
• W. Bergengruen eilėraščiai
• K. Almenas atsisveikina su 

.Afrika.
• Poetas Jonas Aistis Chicagoje.
• Lietuviška daina Venecuelos 

televizijoj.
• Spygliai ir dygliai. 

ją, lankstumą ir spindėjimą, pa
gilino lietuvių poezijos kalbini 
meistriškumą, parodė mums kuk
lų, o drauge pasakiškai gražų Lie
tuvos peizažą, šalia savo indivi
dualios gėlos atverdamas kosmi
nę tragediją ir sielvartą. Be to, mi 
nėtą lietuvišką peizažą sutirpdi- 
no su pasaulio kultūra nuo seno 
vinės Graikijos, viduramžių, ori- 
ento ar net tokių epochų kaip ba
rokas, ir taip ligi mūsų dienai. Il
gainiui jo poezijoje vis labiau ryš
kėjo istorinė lietuvių tautos sąmo
nė, net ligi priešistorinių genčių 
laikų. Tad ir paskutinis, rankraš
tyje tebesąs jo lyrikos rinkinys ga 
vo “Mano giminės giesmės” var
dą. Atbaigiant ratą, tektų pridėti 
— ir tai būtų naujas elementas - 
Jono Aisčio lyrines išvykas proza 
rašytuose darbuose, iš kurių vėl 
susikrovė nauja rankraštyje begu
linti knyga — “Milfordo gatvės 
elegijos”. Teko būti toje Milfor
do gatvėje Rrrmklyne, kw Jonas 
Aistis gyveno. Nieko tenai ypa
tingo — kukli gatvelė su kukliais, 
vienodais nameliukais. J. Aisčiui 
ten klostėsi mintys likiminėmis 
mūsų žemės ir mūšų tautos pro
blemomis, persmelktomis paties 
autoriaus eleginiais atsidūsėji
mais, kaip štai iš “Bendruomenės 
mišių”:.

“Tau, Viešpatie, namus tuos 
pastatė, kur gaudžia vargonai, 
kur kyla smilkalo kvapas ir mal
da. Daug kartų aš Tavo namuose 
galvojau apie savo tautą, kurią 
štai čia bendruomene vadinam... 
Ir kaip negalvosiu, kaip nemąs
tysiu apie savo tautą, apie ben
druomenę, kuriai dabar laikomos 
mišios ir kurios aš pats esu dalis...

“Ir vėl mąstau, kad negera ir 
nedora galvot apie tai Viešpaties 
namuos. Betgi dabar bendruome 
nės mišios, o aš esmi silpnas žmo
gus ir negaliu negalvoti apie tai, 
kas man maudžia. Žinau, kad 
myli žmogų ir kad esi už jį numi 
ręs...

“Girdžiu vargonus, lyg bičių 
spiečiaus švelnų dūzgenimą, ir 
galvoju: jei būčiau muzikas, pa
rašyčiau lietuvių, ne, aisčių van
denų simfoniją, kur kirtingai 
skambėtų skirtingos srovės: Vys
la, Nemunas, Dauguva, Žirgūnė, 
Dubrė, Strėva... Ir kiti ramūs ir 
neramūs vandenys: Drusinė, ma
rios ir jūra”.

Iš dabarties rašytojų Jonas Ai
stis dėl savo poezijos eleginio po
būdžio bei tikrumo, o taip pat 
tautos misijos sąmonės yra visuo
tiniausiai savo tautiečių priimtas.

Ir taip Jono Aisčio lyrika gu
li ne “kristaliniame karste”, o 
savo giminės širdyje.

*
Jono Aisčio poezijos rečita

lis, skaitant pačiam poetui, Jau
nimo centre, Chicagoje, įvyksta 
šiandien (lapkričio 2 d.) 8 vai. 
vak. Rečitalyje sol. Prudencija 
Bičkienė taipgi dainuos J. Aisčio 
eilėraščius, kuriems muziką para
šė penki mūsų kompozitoriai. Či- 
kagiečiams ir kitų artimesnių 
kolonijų lietuviams tai, gal būt, 
yra vienintelė proga išgirsti gyvą
jį, klasikinį poeto žodi ir pra
leisti vakarą kultūrinėje rimty
je-

JONAS AISTIS Nuotrauka J. Dėdino

iMMiuiiiiHMinMiMivainiMUKinM

ŠĮ KARTĄ RUSIŠKOJI GRAŽDANKA 
BRUKAMA ŠVIESUOMENEI

Nerusiškų kalbų diskriminacija Sovietijoje

Muravjovo — Kaufmano vei
klos išdavoj, po nepasisekusio 18 
63 metų sukilimo Lietuvoje, kiek 
vienam, norinčiam melstis lietu
viškai, buvo brukamos maldakny
gės, kantiškos, spausdintos “graž
danka”, bandant tuo keliu lietu
vius pripratinti prie “Motinėlės 
Rusijos” kultūros. Vis dėlto lie
tuviai, nors 40 metų negaudami 
norimais rašmenimis paskaityti 
lietuviškai, “graždankos” masalu 
nesusigundė.

Tas pats metodas, tik labiau ra 
finuotu būdu, praktikuojamas ir 
Raudonosios Rusijos. Pavergtose 
tautose nenorintis būti kolchoz- 
ninku, juodadarbiu ir siekiantis 
kokios nors specialybės, pasirink
toje profesijoje nerusas savo gim
tąja kalba gali gauti tik elemen
tarias žinias. Visas aukštesnio lai
psnio žinias, o ypačiai savo spe
cialybės naujienas, jis gali patir
ti tik iš leidinių rusų kalba.

Sovietijoje jokia nerusiška “res 
publika” (išskyrus Ukrainą) netu 
ri savąja kalba žurnalo, kuris bū
tų skirtas tos “respublikos” isto 
rijai, jos klausimams tirti. Tą tei
sę turi tik “didysis brolis” ir tai 
vien rusų kalba. Dar blogiau yra 
su technikinėmis, pritaikomojo 
mokslo specialybėmis. Čia net ir 
tose “respublikose” leidžiami 
specialybiniai žurnalai spausdi
nami tik rusų kalba. Štai kaip pas

DR. M. DUMSAITIS

kirose “respublikose” šitai atrodo: 
do:

Azerbaidžiane: “Az. Chemijos 
žurnalas”, “Literatūrinis Az.” ir 
t.t. Armėnijoje: “Astrofizika”, 
“Armėnijos pramonė” ir t.t Gu
dijoje: “B. Mokslų Akademijos 
pranešimai”, “B. Sveikatos apsau 
ga”, “B. Pramonė” ir tt. Kazach 
stane: “Žemės ūkio mokslo Žiny
nas”, “K. Mokslų Akademijos lei 
diniai (net iš 5serijos)” ir t.t.Kir
gizijoje: “K. Akademijos žinios”, 
Latvijoje: “Automatika ir skai
čiavimo technika”, “Magnetinė 
hidrodinamika”, “Polimerų me
chanika”, “Mokslas ir technika”, 
“Heterociklinių junginių chemi
ja”, “Šachmatai”, “šaškės” ir tt. 
Moldavijoje: “Elektroninis me
džiagų apdirbimas” ir t.t. Tadži
kų: “T. Mokslų akademijos pra
nešimai” ir tt. Turkmėnijoje: 
“T. Mokslų akademijos žinios (vi 
sos 3 serijos)”, “Dykumų įsisavi
nimo problemos”, ir kit. Uzbekų: 
“Heliotechnika”, “U. Medicinos 
žurnalas”, “Visuomenės moks
lai U.”, “U. Statyba ir architek
tūra”, “U. Biologijos žinios”, “U. 
Geologijos žurnalas”, “U. Chemi 
jos žurnalas”, “Natūralinių jun
ginių chemija”, “Ekonomika ir 

gyvenimas” ir tt. Ukrainoje: “Zo 
ologijos žinynas”, “Gydymo dar
bai”, “Geologijos žurnalas”, “Hi 
drologinis žurnalas”, “Ausų, no
sies ir gerklės ligų žurnalas”, “Kli 
nikinė chirurgija”, “Pramoninė 
statyba ir inžjnerinai įrengi
mai”, “Statyba ir architektū
ra”, “Teoretinė eksperimentali- 
nė chemija”, “Ukrainos anglis”, 
“Ukrainos matematinis žurna
las”, “Ukr. fizikos žurnalas”, “Fi
ziko — Cheminė medžiagų me
chanika”, “Citologija ir geneti
ka”, “Tarybų Ukrainos ekono
mika”, ir tt. Estijoje: “Sovietiški 
ugro - suomių mokslai” ir t.t

Visi aukščiau išvardinti žurna
lai, periodiniai leidiniai, leidžia
mi paskirų “respublikų” Mokslo 
akademijų ar kitokių mokslo įs
taigų vardu, turi vien rusiškus tek 
stus. Juose nieko nespausdinama 
vietos “respublikos” kalba. Užtat 
politinio pobūdžio periodikų esa
ma net gana daug, kiekvienoje 
“respublikoje” leidžiamų “vie
tos” kalba. Būdinga, kad pasta
rųjų leidinių tiražas neretai yra 
astronomiškas, bet ir tai maža ką 
padeda vietos kalbai, ypač jeigu 
naudojamas lotyniškas raidynas. 
Juk visoje Sovietijoje Lenin
grade esanti liejykla lotynų rašme 
nims, kuri “nepajėgianti” pakan
kamai gerai aptarnauti paskirų 

(Nukelta j 2 psl.)

Artėja rinkimai, ir džiau
giamės, kad į kai kuriuos pos
tus gali patekti ir lietuvių. Mū
siškiai kandidatus paremia, ir 
iš to yra net susidaręs ištisas 
sąjūdis. Tuo galima pasigėrė
ti. Savuosius reikia būtinai pa
remti. Tačiau šios viltys ir pa
stangos neturi užstelbti kitų 
svarbių dalykų, įvyksiančių 
kultūros baruose, kurie turi 
didesnį pastovumą ir gilesnę 
prasmę.

Vienu iš tokių užmojų yra 
pirmoji Baltijos tautų bendro
ji studijų konferencija. Ją or
ganizuoja lietuvių, latvių ir es
tų studiozai. Ji įvyks lapkri
čio 28 — gruodžio 1 dienomis 
Maryland universitete, College 
Parke, Maryland. Užsimoji
mas pirmas toks ir pasižymi 
savo platumu. Paskaitininkais 
pakviesti pabaltiečiai universi
tetų profesoriai, besidoktori- 
zuojantieji studiozai, redakto
riai, istorikai, pedagogai, etno
grafai, okeanografai, geologai, 
chemikai, kalbininkai, muzikai, 
literatai ir kt. Tai pirmas toks 
plataus mąsto studijinis suva
žiavimas. Ir juo reikia džiaug
tis. Jį organizuojant, gražios 
iniciatyvos parodė latviai, bet 
darniai įsijungė ir lietuviai su 
estais.

Šie studijiniai posėdžiai 
įvyks aštuoniose sekcijose. Ir 
visose jose dalyvauja lietuviai 
mokslininkai. Politikos ir tei
sės sekcijoje kalbės Oklaho- 
mos univ. prof. dr. St. Vardys; 
Chicagos universitete doktora
to besiekiąs G. Procuta dėstys 
apie Sovietų politinę socializa- 
ciją Lietuvoje; šv. Juozapo ko- 
leg. prof. dr. T. Remeikis ap
tars Lietuvos būklę Sovietų 
sistemoje; kiti estų ir latvių 
mokslininkai svarstys klausi
mus, ar Baltijos valstybės ga
lėjo išvengti Sovietų okupaci
jos, kokią įtaką turi baltų išei
viai į savo tėvynių likimą, ko
kia buvo Baltijos valstybių 
konstitucijų evoliucija.

Istorijos sekcijoje Wilkes 
koleg. prof. Br. Kasias išryš
kins, kaip buvo panaudota jė
gos politika prieš Baltijos vals 
tybes. Kiti baltiečiai istorikai 
kalbės apie Baltijos istorikų 
uždavinį užsieny, apie sovietų 
istoriografiją Baltijos valsty
bėse, apie tautinio klausimo 
evoliuciją Sovietijoje, apie ma
sines deportacijas.

Religijos sekcijoje Pedagogi
nio lit. instituto rektorius kun. 
V. Bagdanavičius, MIC, išryš
kins Bažnyčios kryptį po II 
Vatikano suvažiavimo, “Drau
go” ir “The Marian” red. kun. 
J. Prunskis informuos apie re
liginę padėtį okupuotoje Lie
tuvoje; Baltimorės arkidiece- 
zijos radijo ir telez. direkto
rius kun. K. Pugevičius — 
nagrinės tautinių mažumų 
klausimą tarp JAV katalikų. 
Latvių ir estų atstovai savo 
paskaitose apims religinę išei
vijos raštiją, pasikeitimus ma
žumų religinių institucijų vei
kime, religinę padėtį Latvijoje.

Socialinių mokslų sekcijoje 
Lietuvių instituto prezidentas 

prof. dr. J. Balys informuos 
apie folklorines studijas Sovie
tų okupacijos periode; Litua
nistinių etnografijos ir etnolo
gijos studijų vadovas dr. J. 
Gimbutas kalbės apie liaudies 
architektūros tyrimus Sovietų 
okupuotoje Lietuvoje. Kaimy
ninių tautų lektoriai infor
muos apie Baltijos tautas ir 
komunistų ideologijas, fizinį 
auklėjimą okupuotoj Latvijoj, 
tautines imigrantų apraiškas 
dabartyje.

Ekonomikos sekcijoje kalbės 
Georgijos technologijos inst 
prof. Pr. Zundė; JAV Laivy
no okeanografijos tyrimų la
boratorijos specialistas P. Ma
žeika informuos apie žuvinin
kystę Baltijos valstybėse. Lat
viai ir estai paskaitininkai kels 
urbanistines problemas Balti
jos valstybėse, palies gyveni
mo standartą jose, žvelgs į 
miškininkystę ir ūkį Latvijoje.

Pritaikomųjų mokslų sekci
joje latviai ir estai informuos 
apie Latvijos geologiją, mate
matinius tyrimus Latvijoje, 
kompiuterių technologiją Bal
tijos valstybėse, Balti jos moks 
lininkų geofizinius laimėjimus, 
mokslinį bendravimą.

Literatūros sekcijoje Ohio 
univ. prof. R. Šilbajoris ap
žvelgs mirties temą išeivijos 
literatūroje. Estai ir latviai in
formuos apie jų kraštų litera
tūrą okupacijoje, latvių poezi
ją išeivijoje, latvių ir estų dra
minę literatūrą. Gaila, kad li
teratūros sekcijoje lietuviai 
per mažai atstovaujami. Geras 
papildymas yra bent literatū
rinių diskusijų “panel” įtrau
kimas K. Ostrausko, H. Ra
dausko ir kitų.

Kalbotyros sekcijoje Ro- 
chesterio univ. prof. A. Klimas 
padarys baltų, germanų, sla
vų kalbų palyginimą, o lietu
viams didžiai draugingas Penn 
sylvanijos valst. univ. prof. dr. 
W. Schmalstieg iškels proble
mas, su kuriomis susiduriama, 
darant vertimus, ypač iš lietu
vių į anglų kalbą.

Kaip matome, konferencijo
je apimamos plačios mokslo 
šakos. Iš viso į keturių studi
jų dienų paskaitų ir studijinių 
seminarų programą įtraukta 
59 mokslininkai, literatai ir ki
tų šakų specialistai. Iš tikrųjų, 
tai pirmas toks platus Balti
jos valstybių studijų užmojis 
užsienyje. Nėra abejonės, kad 
studijų dienoms pasibaigus, 
paskaitos ir svarbesnioji dis
kusijų medžiaga bus išspaus
dinta ir padaryta prieinama 
platesnėms msėms.

Šitos Baltijos valstybių kul
tūros dienos išeivijoje turi su
silaukti tikrai plataus atgarsio, 
didesnės paramos ir gausaus 
šviesuomenės susidomėjimo bei 
pasinaudojimo. Maryland uni
versitetas turi stambių salių 
ir galės sutalpinti iš artimes
nės ir tolimesnės apylinkės at
vykstančius klausytojus. Rei
kia manyti, kad ir visų baltie- 
čių periodinė spauda šiam ne
eiliniam įvykiui skirs reikia
mą dėmesį, J. Pr.
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TŪKSTANČIAI KOLUMBIEČIŲ 

LIETUVIŲ KONCERTUOSE
Aldonos Stempužienės, Dariaus Lapinsko ir Leono Barausko kultūriniai laimėjimai

Spalio mėn. 22 - 29 dienomis 
Bogotoje, Kolumbijos sostinėje, 
lankėsi Pasaulio Lietuviu Ben
druomenės Valdybos pasiųsta į 
Pietų Amerikos kraštus kultūrinė 
misija, kurią sudarė solistė Aldo
na Stempužienė, kompozitorius - 
dirigentas Darius Lapinskas ir ak 
torius Leonas ..Barauskas. Mieli 
svečiai atvyko iš Venecuelos, kur 
buvo pasirodę su savo meninėmis 
programomis lietuvių ir ameri
kiečių kolonijose.

Pirmas toks įvykis svetimose 
padangėse

Bogotoje jie išėjo taip pat i pla
čiausią publiką. Mat, kun. M. Ta 
mošiūnas buvo supažindinęs Ko
lumbijos Simfoninio orkestro diri 
gentą estą Olav Roots su D. La
pinsko muzika, tai mūsų jaunasis 
kompuzitorius su soliste, jau prieš 
kelerius metus dainavusia su tuo 
pačiu orkestru, buvo pakviesti vie 
nas diriguoti ir kita dainuoti spa
lio mėn. 25 d. koncerte, įvykusia
me valstybiniame Colon’o teatre. 
Nežinia, ar ligi šiol kuris trem
tinių lietuvių buvo pakviestas di
riguoti abonentiniam simfoninio 
orkestro koncertui. Atrodo, kad 
D. Lapinskas yra pirmasis gavęs 
tokį kvietimą. Solistė ir dirigen
tas, kurių lėktuvas iš Venecuelos 
pavėlavo vieną dieną, iš aero
dromo turėjo tiesiai važiuoti į re
peticiją su orkestru, dar nespėję 
atsigauti nuo apsvaigimo, kurį su 
kelia keleiviams, įpratusiems gy
venti žemumose, atvykimas į Bo
gotą, kai miestas guli 2640 metrų 
aukštyje nuo jūros lygio. Nežiū
rint tokio trumpo laiko, per ketu
rias repeticijas, solistė nugalėjo a- 
klimatizacijos sunkumus, o diri
gentas paruošė stambią koncerto 
programą, kurios lietuviškoji da
lis buvo visai nepažįstama orkes
tro muzikams. Apie koncertą te
kalba specialistai.

Rinktiniuos didžiosios spaudos 
puslapiuos

Svarbiausias muzikos kritikas 
šiame krašte dr. Otto de Greiff, 
dabartinis Valstybinio universi
teto vicerektorius, štai kaip atsi
liepia, didžiausio Kolumbijos dien 
raščio, “EI. Tiempo” savaitinėje 
muzikos apžvalgoje, kuri pasiro
dė spalio mėn. 27 dienos nume
rio 15 psl.:
“Lietuviai artistai: Du lietuvių

Šiame numery

• Padarykime lituanistiką pa
sauline.

• Tūkstančiai kolumbiečių lie
tuvių koncertuose.

• Draustas (sutanoje!) teatra
las, ištikimas kilniam pomė
giui

• Albino Baranausko eilėraš
čiai.

• Kelios pastabos dėl kultūri
ninkų ir visuomenininkų pa
gerbimo PLB seime.

• Viena paskaita ir jos lėkšta 
kritika.

• “Aušros sūnūs” teatro festi
valyje.

• Išsklaidyti mitai.
• Ar paversime garsą spalva?
• Moterų gyvenimas.

JI'OZAS ZARANKA zosopranų repertuare, vėl daini
ninkė sužavėjo publiką puikiu 
balsu, turtingu įvairiais išraiškos 
niuansais. Tai buvo Donizetti Fa 
voritės “O mio Formando” ir Sa- 
int - Saens Samsono ir Dailios 
“Mon coeur s’ouvre a ta voix.” 
Tik prieš nedaugelį metų Rosinos 
rolė Rosini’o Sevilijos Kirpėjuje 
grįžo į savo orginalią formą (vėl 
dainuojama mezzoprano, o ne 
koloratūrinio soprano, kaip pa
prastai buvo daroma). Aldona 
Stempužis baigė savo pasirodymą 
populiaria arija: Una voce poco 
fa, kuri sukėlė tokį publikos entu 
ziazmą, kad solistė turėjo ariją 
pakartoti”.

Koncerto programoje kitas mu 
zikas kritikas Hermando Caro 
Mendoza supažindina kolum- 
biečius su D. Lapinsko “Mergai
tės dalios” ciklu: “Veikalas para
šytas mezzosopranui ir orkestrui. 
Jame panaudojami kai kurie lie
tuvių liaudies dainų melodiniai, 
ritminiai ir harmoniniai bruožai. 
Vis dėlto, tai nėra liaudies muzi
kos stilizacija, o tikrai orginali kū 
ryba, parašyta drąsiu moderniu 
stiliumi. Orkestrinėje dalyje D. 
Lapinskas naudoja labai suma
niai skirtingas instrumentalines 
spalvas, paprastai sugrupuotas į 
mažas kombinacijas, kurios suda 
ro puikų efektą ir dažnai turi ma
gišką koloritą.”

Kai publikai pritrūko vietų, 
o koncertas filmuojamas.

Colon’o teatras, kuriame tel
pa apie 1000 žiūrovų, penkatadie 
nį buvo pilnas. Į koncertą atėjo

artistai buvo praeito penktadie
nio simfoninio koncerto protago
nistai: kompozitorius - dirigen
tas Darius Lapinskas ir mezzoso- 
.pranas Aldona Stempužis, da
bar gyveną Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse (Chicagoje ir Cleve
lande). Pirmasis yra operų, su 
pasisekimu pastatytų Chicagoje, 
autorius: viena jų — “Maras” 
dėl savo turinio pobūdžio turi bū
ti atliekama įvairiomis kalbomis. 
Lapinskas, susiformavęs tvirtoje 
vokiškoje mokykloje, penktadie
nį mums pateikė pavyzdį, nors ir 
trumpą, savo meno, kuris posireiš- 
kia timbro ir orkestro tiksliu iš
naudojimu ir jų vykusiu sulieji
mu su žmogaus balsu. Tas pavyz
dys yra septynios lietuvių dainos, 
kurias dainavo jo tautietė. Buvo
me taipgi įtikinti (kas nėra daž
na), kad Lapinskas yra lygiai pui 
kus dirigentas, kaip ir kompozito 
rius, išgirdę jo diriguojamas Mo
zarto Don Juano uventiūros ir Be 
ethoveno Antrosios simfonijos iš
studijuotas ir gyvas versijas.

Aldona Stempužis parodė D. 
Lapinsko dainose labai kontras
tuotą ir išraiškų lyrinį registrą, i- 
dealų balsą šio tipo dainoms, ku
rios remiasi nostalgiškai tautinių 
melodijų panaudojimu, be
sireiškiančiu daugiau savo esme 
negu pačia forma. Solistės beklau 
sant, buvo tikrai sunku tikėtis, 
kad galėtų kas apvaldyti lygiai sė 
kmingai labai įvairius praeito šim 
tmečio operų repertuaro aspek-j 
tus. Dviejose arijose, garsiose mez Į

Rudenio rytas Nuotrauka V. Maželio

Darius Lapinskas dūfiguoja Kolumbijos Simfoniniam orkestrui ir dainuoja solistė Aldona Stempužienė koncertinėje “Teatro de Colon” 
salėje, Bogotoj. Nuotrauka Rosal

ir visa vietinė kolonija su sve
čiais iš Medellin’o ir Cali miestų. 
Sekmadienį, muzikos populiari- 
zacijos tikslu, koncertas buvo kar 
tajamas kitame didesniame Ko
lumbijos teatre (jame telpa 2300 
asmenų). Po palankių kritikos 
atsiliepimų prisirinko tiek muzi
kos mėgėjų, kad porai šimtų teko 
per visą koncertą stovėti. Šio kon 
cerio metu minėtas kritikas Otto 
de Greiff labai maloniai pristatė 
mūsų artistus, pabrėždamas lietu
vių, išsiblaškiusių po visą pasaulį, 
prisirišimą prie savo senosios 
tėvynės, kalbos ir papročių, nepa
gailėdamas šiltų žodžių ir lietu
viams, gyvenantiems Kolumbijo
je. Šis koncertas su Otto de Greiff 
paaiškinimais buvo filmuoja
mas. Jis šeštadienį (XI.2) perduo
tas per televiziją. Taigi jį pama
tė ir išgirdo dar dešimtys tūkstan
čių kolumbiečių. Žodžiu, lietu
vių kultūros reprezentacijai pada 
rytas puikus patarnavimas.

Leono Barausko dailusis žodis 
ir Donelaičio “Metai” kolumbie- 

čiams studentams.

Spalio mėn. 26 d. (šeštadienį) 
lietuviai susirinko į savųjų pobū
vį (dalyvavo tik du svečiai estai: 
dirigentas O. Roots ir jo žmona), 
kurį suorganizavo Bogotos Lietu
vių moterų draugija Club Militar 
svetainėje, gautoje tai šventei Di
džiulių, to klubo narių. Prieš va
karienę, po trumpo mūsų genera
linio konsulo Stasio Siručio kal
bos, prasidėjo meninė programa, 
kurios stambiausioji dalis buvo 
atlikta aktoriaus Leono Baraus
ko. Publikai, seniai begirdėjusiai 
meniškai apipavidalintą mūsų ra 
šytojų žodį, o jaunimui ir visai jo 
negirdėjusiam, buvo maloni štai 
mena L. Barausko puikiai pateik
ti mūsų literatūros lobiai: į pasa
kų pasaulį įvedė Juliaus Kaupo 
“Arlekino meilė” (ištrauka iš 
knygos “Daktaras Kripštukas pra 
gare”) su D. Lapinsko muzikine 
palyda; sekė mūsų klasiko Done
laičio “Pavasario linksmybių” 
fragmentas, pagaliau Jono Meko 
Semeniškių idilių “Vasaros nak

tys”, atliktos drauge su A. Stem- 
pužiene. Po ta solistė padainavo 
D. Lapinsko “Eglelę aukštuolę” 
ir “La Baigneuse”. Vakarienės 
metu L. Barauskas skaitė Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Val
dybos sveikinimą Pietų Amerikos 
lietuviams. Tautiečių prašomas, 
gražia žemaičių tarme papasako
jo dar ir liaudies pasaką.

Tenka pastebėti, kad L. Baraus 
kas šalia šios programos dar užfik 
savo Donelaičio metų framen- 
tą juostoje Valstybinio universi
teto Filologijos departamentui: 
klasikinių kalbų sekcijos studen
tai, išklausę mano trumpo įvado 
apie Donelaitį, turėjo progos iš
girsti meniškai skaitomą lietuviš
kąjį hegzametrą ir palyginti jį su 
graikiškuoju ir lotyniškuoju.

Bogotos lietuvių kolonija yra 
labai dėkinga Pasaulio lietuvių 
Bendruomenės Valdybai, suda- 
rusiai sąlygas šiai kultūrinių am
basadorių kelionei po P. Ameri
kos kraštus, o ypatingai dėkinga 
muzikos ir teatro reprezentan
tams, solistei Aldonai Stempu- 
žienei, kompozitoriui — dirigen 
tui Dariui Lapinskui ir aktoriui 
Leonui Barauskui, atgaivinu
siems mūsų prislopusią tautinę 
dvasią ir išgarsinusiems Lietuvos 
ir lietuvių kultūros vardą Kolum 
bijoję (ta proga reikia tikėtis, kad 
pasikels iš letarginio miego ir vie
tinė Lietuvių Bendruomenės or
ganizacija).

Tenka dėkoti ir kun. Mykolui 
Tamošiūnui, kurs sudarė progą 
mūsų gabiam kompozitoriui Da
riui Lapinskui diriguoti vienam 
iš geriausių Pietų Amerikos sim
foninių orkestrų. Reikia tikėtis, 
kad šis mūsų artistų apsilanky
mas Bogotoje nebus paskutinis ir 
kad teks, gal būt, pamatyti ir iš
girsti Lapinsko operą “Marą”, ku 
ria smarkiai domėjosi minėtas di
rigentas O. Roots ir kritikas O. de 
Greiff.

PADARYKIME LITUANISTIKĄ 
PASAULINE

Ne kartą spaudoje ir šiaip 
įvairiomis progomis pasidžiau
giam, kad po tiekos išeiviškų- 
jų metų lietuviškoje kultūrinė
je ir kūrybinėje veikloje te
besam gyvi, net priauga nau
jos jaunimo kartos, kurioms 
lietuviškoji literatūra, menas, 
muzika ir kita šakota mokslinė 
lituanistika nėra vien tušti žo
džiai, o jų pačių jaunatviškų 
pastangų ir laimimų kūrybi
nių rezultatų dalis.

Visa bėda tik, kad mes tą 
visą plačiąja prasme lituanis
tiką malam ir pikliavojam 
daugiausia tik sau. Iš jos bal
tų ir dvasinių vitaminų pilnų 
miltų daugiausia kepamės ban
deles tik sau, visai jų neduo
dami paragauti ir kitiems — 
mūsų kaimynams, mūsų sve
čiams ir šiaip artimesniems ar 
tolimesniems kąsnių smagu
riams, kurių visose tautose ir 
visuos pasaulio kampuos yra 
ąpsčiai.

Žinoma, pirmoj vietoj visa 
ta lituanistika yra mūsų pa
čių brangiausioji nuosavybė, 
mums patiems labiausiai būti
na ir mūsų pačių plačiausiai 
naudotina. Tačiau vien tik į 
save čia įsižiūrėti ir džiaug
tis sava lituanistika, lyg ma
ži vaikai aslos žaisleliais, bū
tų perdaug siauras ir pačiai li
tuanistikai žalingas žaidimas. 
Jeigu nenorime būti pasaulio 
kultūrinės raidos užmiršti, tu
rime dėti visas pastangas, kad 
mūsoji lituanistika būtų tos 
pasaulinės srovės integralinė 
dalis, visų matoma, visų ver
tinama, visų naudojama.

Pora pavyzdžių. Gerai, kad, 

sakysim, Algirdas Landsber
gis parašė, leidykla išleido, o 
tas ar kitas mūsų teatrinis 
sambūris suvaidino jo dramą 
“Penki stulpai turgaus aikštė
je”. Bet lygiai gerai, gal net 
mūsų kultūros pasauline paži
nimo prasme svarbiau yra tai, 
kad ta drama buvo išversta 
anglų ir latvių kalbosna ir vie
nų ir antrų scenose ne kartą 
vaidinta. Gerai, kad Aloyzas 
Baronas parašė keletą romanų, 
bet ypač gerai, kad du iš jų 
yra išleisti ir anglų kalba, su
silaukdami amerikiečių litera
tūrinės spaudos dėmesio. Pui
ku, kad mūsų dailininkai ren
gia parodas savo bendruome
nės pastogėse, bet širdžiai dar 
smagiau, jeigu jų kūrybą ran
dame ir amerikiečių galerijo
se, ta proga ten užtinkant Lie
tuvos ar lietuvio vardą. Būti
na. kad impozantiški Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos 
leidiniai būtų kiekvieno švie
sesnio lietuvio knygų lentyno
je, tačiau dar būtiniau, kad jie 
būtų ir įvairių kraštų univer
sitetų ir šiaip bibliotekų len
tynose.

Va, čia ir turėtume ypač at
kreipti dėmesį į nemūsiškių 
bibliotekų papildymą lietuviš
komis knygomis, aplamai vi
sokeriopa lituanistika. Bent 
didžiųjų lietuvių kolonijų mies
tų viešosios bibliotekos turė
tų puoštis kur kas gausesniais 
lietuviškųjų knygų kiekiais. 
Nueini, pavyzdžiui, į Chicagos 
miesto centrinę biblioteką ir 
parausti iš gėdos: koks men
kas ir kaip prastai išleistų lie- 

(Nukelta į 2 psl.)



» n

III i
-A. <T <- .A. 8

ANTROJI DALIS / 1968 METAI, LAPKRIČIO M £ N. 16 D. /NOVEMBER 16, 1968 / PART TWO N R. 271 (4 6)

LAISVOSIOS LITERATŪROS

SKERSPIŪVIS
Stambaus kolektyvinio veikalo vienoje knygoje sulaukus

LIETUVIŲ LITERATŪRA SVE. 
TUR 1945 - 1967. Redagavo Kazys 
Bradūnas. Rašo: Antanas Vaičiu
laitis, Kęstutis Kablys, Rimvydas 
Šilbajoris, Stasys Santvaras, Vla
das Kulbokas, Juozas Girnius ir 
Česlovas Grincevičius, Dailininkas 
Vytautas O. Virkau. Išleido Į Lais
vę fondas lietuviukai kultūrai ug
dyti 1968 m. Leidinys 697 psl., kai
na $10, gaunamas ir “Drauge”.

♦

Jau daugiau dviejų dešimtme
čių senumo laisvoji pokario lie
tuvių literatūra lig šiol vis sto
kojo platesnio studijinio žodžio, 
gilesnio literatūrinio nagrinėji
mo, idėjinio bei forminio įverti
nimo. Periodinėj spaudoj pasiro
dančios naujų knygų recenzijos 
literatūros bičiuliui, šio laiko
tarpio čionykštės literatūros mo
kslui ir aplamai kasdieniniam 
jos skaitytojui, žinoma, buvo ge
riau negu nieko. Tačiau tokios 
recenzijos, išblaškytos įvairiuose 
spaudos puslapiuos, parašytos la 
bai įvairių ir toli gražu ne visada 
lygiai gerai kvalifikuotų recen
zentų, vis dėlto negalėjo sudary
ti pilnesnio šio laikotarpio mū
sų grožinės literatūros vaizdo. 
Pagaliau periodikoj perskaityta 
knygos recenzija, laikui bėgant, 
lengvai pamirštama, reikalui vėl 
esant, jau sunkiau besurandama 
parankėj nepanaudojama.

Būtinas reikalas

Reikėjo ką nors daryti, kad ši
tas lig šiol toks vienintelis ir to
kių išskirtinių sąlygų mūsų gro
žinės literatūros laikotarpis ne
liktų lietuvių rašto istorijoje tik 
kaip legenda, o būtų aptartas 
viename studijiniame leidinyje 
kaip konkreti, pačių rašančių ste 
beta ir pergyventa tikrovė. Užsi
brėžta tai padaryti parankiame 
vienam stambiame tome, kad jo
kiam mūsų literatūros istorikui 
ar šiaip studijozui kada nors atei 
tyje ir dabartyje nereikėtų klai- 
dinėti nežinomais keliais, kad jis 
rastų visa ką vienoje vietoje ir 
toliau jau lengviau galėtų dary
ti savąsias išvadas arba bent nau
dotis kelrodžiu.

Ačiū Dievui, kad taip dar yra

Suprantama, toks veikalas nei 
leidėjams ({ Laisvę fondui lie
tuviškai kultūrai ugdyti), nei jo 
autoriams be moralinio pasiten
kinimo nieko kito negalėjo žadė-

Antanas Vaičiulaitis, novelistas. 
romanistas, poetas ir literatūros 
kritikas, knygoje “Lietuvių litera-, 
tūra svetur” plačiai aprašo lais
vąją mūsų poeziją, šiemetinis Krė
vės vardo literatūrinės premijos 
laureatas. Premija už suliteratū
rintų padavimų rinkinį “Gluosnių 
daina” (išleistą 1966 m. J. Kapo
čiaus) autoriui įteikiama Montre- 
alyje šiandien., lapkričio 16 d.

ti. Leidėjams išlaidos milžiniš
kos, kurių negalima padengti, 
net ir visą leidinio tiražą išpar- 
davus. Autoriai paaukojo ne sa
vaičių ir ne mėnesių savo varga
no laisvalaikio valandas, už sun
kų studijinio rašymo bei skaity
mo darbą mūsų sąlygose tegau
dami tik simbolinį atlyginimą. 
Ačiū Dievui, kad šitokių leidė
jų ir šitokių autorių mūsų čio
nykščio kultūrinio gyvenimo tėk 
mėje dar yra. Gal kada nors šito
kių dėka tautos akivaizdoje pa
vyks išteisinti visą mūsų išeivi-

ją, atnešant ir ant svarstyklių 
padedant panašias knygas kaip 
ir dabar tik ką išėjusi “Lietuvių 
literatūra svetur 1945-1967”.

Leidinio išorė ir autoriai

Be abejo, mūsų periodinėje 
spaude je ši knyga bus dar pla
čiai recenzuojama, aprašoma ir 
vertinama. Šį kartą tebūna tik 
laikraštinis, daugiau statistinis 
jos pristatymas, informuojant ir 
pamasinant skaitytoją, nieko ne 
laukiant, eiti ir ją nusipirkti, iš 
anksto žinant, ką joje bus gali
ma rasti.

Pats leidinys jau imponuoja ir 
savo išorine išvaizda: keturių 
spalvų dail. Vytauto O. Virkau 
aplankas, kieti žalsvos drobės vir 
šeliai, pati knyga net 700 psl. 
Leidnį redagavo Kazys Bradū
nas. Apie 23 metų kūrybinio lai
kotarpio atskirus mūsų literatū
ros žanrus bei kitas problemas, 
pateikiant visą dešimtmečių bi
bliografiją, rašo: Antanas Vai
čiulaitis, Kęstutis Keblys, Rim
vydas Šilbajoris, Stasys Santva
ras, Vladas Kulbokas, Juozas Gir
nius ir Česlovas Grincevičius. Vis 
tai pavardės, kurių kompetenci
ja šiam reikalui negalima abejot. 
Permeskime visa tai bent trum
pu žvilgsniu.

Poezija

Knygos “Lietuvių literatūra svetur 1945 —1967” aplankas, pieštas 
dail. 'Vytauto O. Virkau.

į . ’’ '

chą, lietuvių poezijai 
reikšmingų kūrinių”.

Romanai

davusią virsta tiesiog atskiru, puikiai nu
tekintu straipsniu apie vieno ar 
kito novelisto kūrybą.

Šiame numery:
Pirmą kartą šimtmečių raidoje. 
Laisvosios literatūros skerspiū- 
via.

Istorikas Paulius Šležas.
Vilniaus operos tenoras 
Chicagoje.
“Viva poesia” vakaras.
Dieve, laimink Baltiją. 
Laisvosios poezijos antologija. 
Dadaizinas ir surrealizmas. 
Pokalbis su režisierium Petru 
Maželiu.
Baltijos likimines problemas 
besprendžiant.
Lenkiškas “Lietuvių Enciklope- , 
dijos įvertinimas.”
A. Smetonos rečitalis Detroite. 
Naujas Solženicino veikalas. 
Susirūpinta didžiausiu pasaulio
invalidu.

PIRMĄ KARTĄ ŠIMTMEČIŲ 
RAIDOJE

Iš knygos “Lietuvių literatūra svetur 1945—1967” įvado

Kęstutis Keblys, novelistas ir lite
ratūros kritikas, knygoje pasvėręs 
mūsų romanus.

Po trumpbs redaktoriaus įžan
gos eina Antano Vaičiulaičio be
veik aštuoniasdešimties knygos 
puslapių studija “Lietuvių poe
zija svetur”. Čia labai įžvalgiai 
idėjine ir formine prasme Vai
čiulaitis nagrinėja kūrybą visų 
mūsų čionykščių poetų, pradėda
mas vyriausiuoju Jurgiu Baltru
šaičiu ir baigdamas Algimantu 
Mackum ir dar jaunesniais. Kai 
kurių autorių aptarimams skirta 
net po keletą puslapių, o apie 
Litus ir trumpiau rašant, duoda
ma tai, kas yra esminio, kalbant 
apie to ar kito poeto kūrybą. 
Gražiai išryškinamas Fausto Kir 
šos naujas ūgis, į klasikų gretas 
įrikiuojami Aistis ir Brazdžionis, 
atskiru akcentu pabrėžiami Ra
dauskas ir Ant. Gustaitis, ryški
namas naujos generacijos — že
mininkų ir kitų atsiradimas, pa
skirai aptariama kiekvieno jų 
kūryba, studiją užsklendžiant ne 
ornamentuotos kalbos generaci
jos (Mackaus) pastangom, ben
droje išvadoje, sakant, kad “ap
žvelgtieji metai sudaro visą epo-

Rimvydas Šilbajoris, literatūros 
kritikas, pokario laisvųjų mūsų 
novelifitjj vertintojas.

StasyB Santvaras, poetas ir drama
turgas. aptaręs knygoje čionykštę 
mūsų dramaturgiją.

Nuotr. V. Maželio

Kęstučio Keblio raštas “Roma 
nas išeivijoje” knygoj užima 129 
psl. Tik viena ši studija, atski
rai ją paėmus, jau būtų visai 
pakankamo storio knyga. Vieną 
po kito čia K. Keblys vertina vi
sus mūsų romanus nuo M. Ba- 
varsko “Pilkųjų namų” (1947) 
iki pasirodžiusių laisvajame pa
saulyje 1967 metais. Dvidešimt- 
metinį mūsų romano laikotarpį 
rašantysis čia suskirsto romanų 
kilimo ar smukimo bei kitomis 
aplinkybėmis ribojančiais perio 
dais. Neatlaidus, kietas ir nie
kam nepataikaujantis K. Keblio 
žodis čia lukštena visą mūsų ro
maninės kūrybos derlių, drauge 
užgriebdamas ir kitas, su roma
nais susietas, mūsų literatūrinio 
gyvenimo apraiškas, kaip, saky
sim, ilgametį “Draugo” romanų 
konkursą ir kt. Nors ir rasdamas 
mūsų romanų girioje gerokai 
vien krūmų, vis dėlto studijos iš
vadose, į visa tai atsigręžęs, Keb
lys mato nemažai ir ąžuolų. A- 
not jo: “Tie ąžuolai tai “Kry
žiai”, “Namas geroj gatvėj”, “Ke 
lionė", “Miškais ateina ruduo”, 
“Balta drobulė”, “Šikšnosparnių 
sostas”, “Ikaro sonata”, “Pake
liui į Atėnus”. Tai veikalai, ku
riuos sunku užmiršti. Jie tvirti
na, kad lietuvių romanan atėjo 
žmogus. Jie rodo rašytojo laimė
jimą prieš aplinkos beprasmišku 
mą. Jie liudija, kad išeivijos ra
šytojo sėja stambiosios beletris
tikos laukuos atnešė vertą der
lių.”

i

Dramaturgija

94 knygos puslapiai skirta mū
sų čionykščiai dramaturgijai. 
Autorių po autoriaus, veikalą po 
veikalo keldamas, Stasys Santva-

Pirmą kartą lietuvių groži
nės literatūros šimtmečių rai
doje šitokiu pločiu galima kal
bėti apie mūsų rašytojų kūry
bą svetur. Ir vargu ar kurioje 
kitoje tautoje kada nors di
džioji dauguma rašytojų taip 
vienu kartu apsisprendė palik
ti gimtąją žemę, stovėdami 
prieš dilemą: vergija ar lais
vė.

Tegu istorija galutinai įver
tins šj jų neatšaukiamą nuo
sprendį, pasverdama jį pačių 
rašytojų kūrybinėj liepsnoj 
nulietais svarsčiais. Tačiau ir 
dabar, beveik po ketvirtadalio 
šimtmečio laisvosios lietuvių 
literatūros egzistavimo sveti
mose žemėse, jau yra akivaiz
du, kad lietuviškasis raštas 
šiuo pasitraukimu didžia dali
mi išvengė antrojo spaudos 
draudimo, tėvynėn grąžinto vi
su XX amžiaus tironijos rafi
nuotumu. Laisvoji lietuvių li
teratūra čia ir lėmė, kad ir 
net juodžiausiuose stalinistinio 
siautėjimo ir ligšiolinių var
žymų metuose bendroji mūsų 
kūrybinio žodžio slinktis neat
siliko nuo pasaulinio literatū
ros pulso, kai tėvynėje tuo pa
čiu metu ne kartą tvyrojo bau
gi ir bergždžia tuštuma.

Daugiau kaip po dviejų de
šimtmečių, šiandien jau gali
ma detaliau aptarti ir, kiek 
įmanoma, susumuoti laisvosios 
lietuvių literatūros pobūdį, jos 
žanrų pasiektąsias ribas, nete
sėjimus ir laimėjimus. Šitai pa
daryti vienintelė ir pribrendu
si galimybė yra išeivijoje, kai 
tėvynėje čionykščių mūsų ra

šytojų visa vidurinioji karta ir 
jau čia bręstanti jauniausioji 
karta neleidžiamos minėti nei 
tenykštėse enciklopedijose, nei 
ten leidžiamose antologijose 
bei literatūros istorijose, norint 
skaitytojui, tur būt, sudaryti 
'įspūdį, kad vertos dėmesio 
naujosios lietuvių literatūros iš 
viso Vakaruose jau nebėra.

O vis dėlto šitokie dalykai 
nenuslepiami. Kad ir kaip vin
giuotais keliais, šviežia laisvo
jo pasaulio lietuvių rašytojų 
knyga Lietuvą, ypač ten gyve
nantį ir kūrybiniu žodžiu nuo
širdžiai besirūpinantį rašyto
ją, pasiekia. Gi pastaruoju me
tu net jį įtakoja, kas ypač 
jaučiama jaunosios kartos po
ezijoje.

Tokioje bendroje situacijoje 
ir gimė mintis parengti ir iš
leisti šią kolektyvinę knygą. 
Būtu netiesa ir kone gyrimasis 
tvirtinti, kad ji parašyta, su
redaguota ir išleista lengvai.

"Lietuvių literatūra svetur” 
prasmingai išleidžiama šiais 
metais, minint penkiasdešimt
metį nuo Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo. Tebūna tad 
knyga autorių ir leidėjų jubi
liejinė duoklė, supilta mūsų 
tautos šios rūšies santaupų 
benčįrinin aruodan. Kai suve
reninės Lietuvos politinis že
mėlapis okupanto išbrauktas 
iš pasaulinių atlasų, tebūna ši 
knyga neištrinamas taškas 
kultūriniame mūsų tautos že
mėlapyje, šiaiB laikais apiman- 
čiame visą pasaulį, kur tik be
gyvena kūrybingasis lietuvis.

Novelė
Lietuvišką novelę knygoje gy

vai aptaria Rimvydas Šilbajoris, 
kiekvienam autoriui puslapių ne 
sigailėdamas. Novelei knygoje y- 
ra skirta 87 psl. Gyvai čia sve
riama ir vyresniųjų (Savickio, 
Šeiniaus) ir Ramono, Vaičiulai
čio kartos ir pačių jaunųjų no
velinis lobis. Kai kurie autorių 
aptarimai L(pvz. Vaičiulaičio), | žvilgiu.

Vladas Kulbokas, kalbininkas li
tuanistas, knygoj talpinamoj stu
dijoj sutelkęs daugiau dvidešimt
mečio mūsų literatūros kritikos 
mintis ir faktus.

Juozas Girnius, filosofas, tačiau 
nevertgiąs ir literatūrinių studijų. 
(‘'Žemės’’ antologijos įvadas ir 
kt.) čia minimoje knygoje aptariąs 

i čonykštę mūsų literatūrą visumos 
. Nuotr. V. Maželio

ras, žodį atitinkamai parinkda
mas, čia kalba apie tremties dra
matinę literatūrą, pradėdamas 
V. Krėvės “Dangaus ir žemės sū
numis” ir neskubant knyga po 
knygos gana vaižgantiškai skleis
damas Alanto, Griniaus, Lands
bergio, Škėmos, Pūkelevičiūtės, 
Ostrausko ir kitų mūsų drama
turgų puslapius.

Kritika

Reta mūsų literatūroje naujie
na yra ir knygoje skelbiamas VIa 
do Kulboko darbas, duodantis 23 
metų čionykštės mūsų literatūri
nės kritikos vaizdą. Dideliu kruo 
pštumu autorius iš periodinės 
spaudos — laikraščių ir žurnalų 
čia yra surankiojęs ryškesnius tų 
ar kitų kritikų pasisakymus, tos 
ar kitos knygos įvertinimus, iš
kelia taipgi vykusias diskusijas 
tarp kartų bei nuomonių susikry 
žiavimus dėl vienos ar kitos kny
gos, sakykim, pvz. dėl V. Ramo
no “Kryžių”. Paliečiami bei re
ziumuojami ir kiti ginčai, užsi
degę kadaise dėl A. Škėmos ver
tinimo ir pan. A. Kulboko straip
snis — tai detalėse labai gyvas 
viso mūsų literatūrinio bruzdėji
mo vaizdas ir nuorodų šaltinis, 
besiliejantis knygoje per 117 psl.

Juozo Girniaus žvilgis

Mūsuose toks pirmakartinis y- 
ra ir knygoj randamas Juozo Gir 
niaus 94 psL straipsnis “Visumos

Česlovas Grincevičius, novelistas, 
bibliografas. “Lietuvių literatūrai 
svetur 1945 — 1967” parengęs vi
so to laikotarpio bibliografiją.

žvilgis į mūsų egzodo literatū
rą”. Tai įvairiais atžvilgiais lai
kotarpį aptariantis ir sumuojan
tis žodis, nevengiant jame para
lelės ir su aprašomojo laikotar
pio okupuotos Lietuvos literatū
ra.

Bibliografija ir užbaiga

Česlovo Grincevičiaus pateikto
ji 1945-1967 metų laikotarpio 
laisvojo pasaulio lietuvių groži
nės literatūros bibliografija leidi 
nyje užima net 63 psl. Straips
nyje suminėta 42 serijiniai leidi
niai, raštų rinkiniai ir almana
chai, 177 poezijos knygos, 29 dra 
mos, 129 romanai ir apysakos, 
89 novelių ir apybraižų knygos, 
21 humoro knyga ir 101 knyga, 
skirta jaunimui. Viso — 588 kny 
gos. Gale knygos įdėtoje pavar-

(Nukelta į 2 psL).
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KARALIUS
MINDAUGAS
CHICAGOJE

Krėvės veikalo Teatro festivalyje belaukiant

“Aš sukūriau naują Lietuvą, | daugo laikų mūsų dailininkai, 
stiprią, galingą, kuri amžiams 1964 Draugas premijavo Juozo 
pasiliks, mano vardu skambėda- Kralikausko romaną apie Min- 
ma”, — tokius žodžius įdėjo mū- daugo nužudymą, o dar Lietuvo- 
sų klasikas Vincas Krėvė į kara- je 1935 metais V. Krėvė parašė 
liaus Mindaugo lūpas savo istori
nėje dramoje “Mindaugo mirtis”. 
Dramą gi matysime netrukus te
atro festivalyje, kurį ruošia Kul
tūros fondas. Veikalą atveža Ha
miltono teatras, prieš kelerius me 
tus Chicagoje parodęs irgi istori
nę pjesę apie Barborą Radvilaitę.

Mindaugas mums yra be galo 
brangus: Lietuvos kūrėjas, pirma
sis istoriškai žinomas suvienytos 
valstybės valdovas, pirmasis ir vie 
nintelis formaliai vainikuotas ka 
ralius. Su Mindaugu taip pat pra 
s.'deda ir krikščionybė, ir lietuvių 
veržimasis į nesusiorganizavusias 
rytų slavų erdves. Tas veržimasis 
vėliau tęsėsi porą šimtų metų, iki 
Vytauto mirties.

Ano meto sąlygos ir aplinky
bės Mindaugui buvo labai nepa
lankios: visi kaimynai sudarė 
prieš jį sąjungą, bet jis sugebėjo 
naują valstybę apginti ne tik ka
riškai, bet ir politiškai. Kai ku
riuos priešus (kryžiuočius ir kala
vijuočius) padarė jei ne draugais, 
tai nors laimėjo jų palankumą, o 
savo ir savo dvariškių krikštu iš 
mušė patį didžiausią ginklą iš ran 
kų tiems, kurie organizavo tada 
kryžiaus karą prieš Lietuvą kaip 
pagonių šalį. Tik gaila, kad po jo 
buvę valdovai ilgai nesistengė iš
saugoti Lietuvai įgytos karalys
tės, o krikščionybę teko vėl iš pra
džių pradėti Vytautui su Jogaila. 
Jei tie du Mindaugo pradėti žy
giai nebūtų buvę pertraukti su 
jo mirtimi, mūsų istorija būtų pa
augusi žymiai palankesne krypti
mi, ir šiandien gal nebūtumėm 
mažųjų tautų skaičiuje.

Mindaugo laikai — juk nuo jų 
šiandien jau trys ketvirčiai tūks
tančio metų - apsupti nežinojimų, 
miglų ir legendų. Užsilikę šalti
niai, kronikos labai nepilni, neat 
skleidžia jo asmens, dažnai ten
dencingi ir prieštaraujantieji. Iki 
šiol dar neaišku, kur Mindaugas 
daugiausia gyveno, kur buvo jo 
sostinė, kaip ji iš tikro vadinosi. 
Pagal tokius šaltinius ir nešalti- 
nius vėliau mūsų kaimynai prira 
ši studijų, knygų. Rašė ne vien 
mokslo knygas, buvo ir beletris
tikos, draminių veikalų. Atmin- 
kim tik didijį lenkų beletristą 
J. I. Kraszevvskį ir jo “Mindows” 
(i842 m.).

Rašė ir rašys, kaip ir dera, ir lie 
tuviai mokslininkai bei rašytojai, 
pieš istorinius paveikslus iš Min-

dramą. Toji drama nors neprilyg 
gsta savo stiprumu kitom dviem 
to paties Krėvės ankstesnėms dra
moms —Šarūnui ir Skirgailai, 
bet, kaip ir visa šito rašytojo kury 
ba, yra nemirtinga, išliksianti kar i 
tų kartoms.

Šioje dramoje pačiam Mindau
gui nedaug kur tenka kalbėti bei 
kitaip pasireikšti. Jis daugiau 
aptariamas kitų veikėjų lūpomis, 
jo sąjungininkai ir priešai iškelia, 
ir parodo jo didybę. Ten, kur pats 
Mindaugas kalba ir veikia, jis 
primena Šarūną. Mindaugas čia 

taipgi vienišas, net jo artimieji, 
atrodo, prieš jį, bet jo neklausyti 
neišdrįsta. “Didelis raganius, ka
ralius Mindaugas! Toks raganius, 
kokio pasaulis dar nėra matęs”. 
Toliau vėl kiti apie jį atsiliepia: 
“Karalius Mindaugas galingas, 
kaip Perkūnas danguje, ir nėra, 
kas galėtų jam pasipriešinti”.

Dramos konfliktą sudaro 
Mindaugo susikirtimas su žemai
čių kunigaikščiais, kurie atkak
liai priešinasi visoms reformoms, 
o svarbiausia, negali pakelti jo 
noro ieškoti susitarimo su kryžiuo 
čiais ir visas jėgas nukreipti į ry
tus. Jo tragiškos mirties svar
biausia priežastimi dramoj paro
dytas asmeninis kerštas. Mindau
go svainis Daumantas jį nuduria 
užtai, kad jis pasilaikė jo žmoną 
Aldoną po to, kai ji atvyko į savo
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Teatro festivalio nuotaikai — lietuviškosios Užgavėnių kaukės.

Ilgai buvo išlikusi tradicija, kad 
Mindaugas buvo nužudytas arti 
dabartinės Lietuvos —Latvijos 
sienos, Agluonoje (ties Daugpi
liu). Kaip rašo mūsų istorikas pro 
fesorius Zenonas Ivinskis (L. En- 
cikl. XVII 501 psl.), “ten dar 
XVII a., esą, buvusi jnarmurinė 
lenta su Mindaugo antkapiu...bet 
nuo XIX a. yra “surastas” ir tebe- 
rodomas M. kapas Naugarduke”.

Su nekantrumu laukiame lap
kričio 30 d. dienos, kada pats Min 
daugas j mus prabils nuo scenos. 
Laukiame ir nenorime sutikti su 
Liudviku Kondratowiczium- 
Syrokomla, kad “miega senoji 
Lietuva, o jos ainiai net savo tėvų

sesers Mortos, pirmosios Mindau- i padavimų nežino ’. 
go žmonos, laidotuves. C. Gr.

Šiame numery;
Ne vien tik duonos ir žai .linų 
Karalius M ndaugas Chicagoje. 
Įvadas ) “Penkis stulpus”. 
Kražių {vyku, atgarsiai 
Amerikoje.

Lietuvos kariuomenė.
ErancLs Jarnmes poezija. 
Kai vienas menas neišsiverčia

Kur žaliuoja “Eglutė". 
Rašytojas V. Tamulaltis ameri
kiečių veikale.

• Motery gyvenimas.
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Karalius Mindaugas ir mirusios karalienės Mortos sesuo Aldona Dau- 
nuuitienė hainiiltoniečiu Teatro f ošti valui atvežamoj V. Krėvės dra
moj “Mindaugo uiirtia’,’ kurig. režisuoja E. Dauguvietytė-KudabieuA

LAUKAS APIE LAIKA IR MIRTI
A. A. RAŠYT. JERONIMĄ IGNATONĮ ATSISVEIKINANT

Gal būtų dar skaudesnis ir sun
kesnis su rašytoju ir pedagogu Je
ronimu atsisveikinimo laiškas, 
jei mes neprisimintume britų poe 
to Thomas Dylan eilėraščio 
“And Death Shall Have No Do- 
minion”, lietuviškai' tai būtų 
“Ir mirtis neturės jokios galios”. 
Ir tikimės, kad mirtis neturės ga
lios sunaikint ką žmogus atsiekė 
gero pasaulyje, nes tai lieka už 
laiko ir materialinių jėgų. Jau 
tikrai ne vieną kartą teko atsi
sveikinti su Į amžinybę iškeliau
jančiais kūrėjais. Bet viename iš 
pastarųjų su a. a. poetu A. Rūku 
Lietuvių rašytojų draugijos vardu 
atsisveikinimo žodį tarė J. Ignato- 
nis, o šiuo metu jau mes atsisvei
kiname ir jį. Tačiau šiuo skau
džios prietemos momentu prisi
mename poeto žodžius, kad mirtis 
neturi jokios galios, kad ji bejėgė 
sunaikinti tai, ką kūrėjas parašė, 
kad mirtis neturi galios atimti 
to, ką velionis sukūrė.

Mirties dieną pasiekė skaityto-

A.a. rašyt. Jeronimas įgimtoms, 
miręs šjil. lapkričio 12 d. Chicagoj

jus naujausias “Aidų” žurnalo 
numeris su velionio straipsniu 
apie mūsų mokyklas, ir šie žo
džiai, kalbėję pirmiau, kalba šian 
dien ir kalbės gyvybės pilni atei-

’PaAMtC
NE VIEN TIK DUONOS IR 

ŽAIDIMŲ
PIRMĄJĮ TEATRO FESTIVALĮ PASITINKANT

Į mūsų čionykščio gyvenimo 
įvairias kultūrines apraiškas 
mes kartais jau imame žiūrėti 
tiktai kaip į linksmąjį priedą 
prie viso kito. Lyg ir jaučia
ma nuomonė, kad koncertai, li
teratūros vakarai ar vaidini
mai visokių didžiųjų suvažiavi
mų progomis jų dalyvius turė
tų pirmoj eilėj palinksminti, 
išblaškyti ir atgaivinti po ilgų 
posėdžių ir diskusijų.

Iš rašytojų, solistų ir akto
rių neretai savo dvasioje rei
kalaujam, kad jie bent savait
galiais mus atpalaiduotų nuo 
įtampinių kasdienos rūpesčių, 
kad kultūrinis parengimas ne
keltų mums dar naujų prob
lemų, bet tik būtų kaip vais
tas “nervams atleisti”.

Todėl ir koncertas būna ge
ras, jeigu jame sudainuojama 
“Bernužėli, nesvoliok”, litera
tūros vakaras puikus, jeigu 
jame skaitomi humoristiniai 
eilėraščiai ir vaidinimas užgir- 
tinas, jeigu jame gali juoktis 
iki uždusimo. Dieve, gink — 
nesu prieš tai. Bet ar vien to 
privalėtų pakakti?

Į kultūrinių įvykių kategori
ją mes linkstame įrikiuoti jau 
beveik kiekvieną baliuką, kiek
vieną klumpių, atsiprašau — 
minkų sunešimą. O toks mas
tas ir tokios nuotaikos yra nei 
daugiau, nei mažiau, kaip kul
tūriniai bergždžios, miesčioniš
kos gyvensenos demonstraci
ja, kuri vis dėlto, ačiū Dievui, 
mūsuose dar nėra tokia visuo
tinė. Mūsuose dar netrūksta 
pasigėrėtinai kultūringos pub
likos ir vienut vienintelio poe
to rečitalyje ir sunkesnės pro
gramos solisto koncerte ir ku
piname tragizmo vaidinime. 
Mes dar gerai žinome ir kiek 
galima ilgiau turėtume neuž
miršti, kad kultūrai ugdyti 
vien tik duonos ir žaidimų ne
pakanka, kad jos kūrimas yra 
begaliniai sunkus, neretai su

jokiomis linksmybėmis nesu
rištas darbas. O kūrybos vai
siais naudojantis, ir visuomenė 
ir pavienis jos narys turi taip
gi gerokai dvasioje pasitempti, 
nenorint nuo išliekančios kul
tūrinės raidos atsilikti, neno
rint šliaužti vien tik dieninės 
akimirkos paviršiumi.

Artėjantis ir lapkričio 27 d. 
Jaunimo centre, Chicagoje, 
prasidedantis pirmasis JAV ir 
Kanados lietuvių teatro festi
valis rodo, kad mums dar ne
trūksta tikrosios kultūrinės 
intencijos, kad mes dar nepa
sitenkinanti vien tik duona ir 
žaidimais, kad mes lygiai ge
rai vertinam ir puikią kome
diją ir susimąstyti verčiančią 
tragediją. Tenebūna čia tie 
kartojami “mes” vien tik fes
tivalio organizatoriai, vien tik 
režisieriai ir aktoriai. Tie mes 
labiausiai tebūna publika, ku
ri privalo užpildyti didžiąją 
Jaunimo centro salę visuose 
penkių dienų spektakliuose, 
kad netektų nusivilti ne vien 
tik Chicagos, bet ir Los An
geles, ir Hamiltono, ir Cleve
lando, ir Detroito scenos dar
buotojams, aktoriams, režisie
riams, dailininkams.

Iš savų teatrinių sambūrių 
mes reikalaujame daug. Gal ir 
neblogai, kad nesame jiems 
lengvai atlaidūs ir kritikoje 
per daug nesuminkštėjame. 
Tačiau gera dalimi teisingas 
yra ir toks tvirtinimas: kokia 
visuomenė (publika), toks ir 
teatras. Ištarta frazė, žinoma, 
yra labai plačių sąvokų. Už
teks, ją siaurinant, tik tiek pa
sakyti, kad vargu ar galėtu
me laukti čionykščio lietuviš
kojo teatro suklestėjimo ir 
kopimo į viršūnes, jeigu spek
takliuose būtų pustuštės salės, 
jeigu mūsų kultūrinis poreikis 
nesiektų toliau už duonos ir 
žaidimų ribos. k. brd.

čiai, kol nors vienas lietuvis dar 
gyvens ir kovos už savo tautos ir 
kalbos išsilaikymą. Ir mirtis netu

Kryžiuočiai ir kalavijuočiai V. Krėvės “Mindaugo mirtyje” — Hamiltono lietuvių vaidintojų grupės 
“Aukurą” festivaliniame pastatyme.

ri jokios galios atimti tai, kas liko 
grožio ir gėrio pasaulyje, kas liko 
viena ar kita forma įrašyta pus
lapiuose.

Miręs širdies smūgiu amerikie
tis rašytojas William Faulkner, 
atsiimdamas Nobelio premiją, 
lyg pakartojo poeto Thomas Dy
lan mintis, pasakydamas: “Aš at
metu mintį, kad žmogus išnyks. 
Žmogus yra nemarus. Ne todėl, 
kad jis vienintelis iš visų tvarinių 
turi neišsemiamą galią kalbėti, 
bet todėl, kad jis turi sielą, turi 
dvasią, kuri įstengia parodyti už
uojautą, pasiaukojimą ir ištver
mę”. Religine prasme galime pri
siminti Kristaus sakinį, kad žmo
gus nemirė, bet miega, bet ir že
miškąja prasme mes galime saky
ti, kad mirtis neturi jokios galios 
sunaikinti tikrąją žmogaus didy
bę, jo kūrybą ir atsiekimus, ne
šant šviesą. Reikšdamas užuojau
tą LR D-jos vardu šeimai ir visai 
skaitančiajai visuomenei, baigiu 
šį laišką, tardamas: Ilsėkis kūrė
jau Didžiojo Kūrėjo ir Šviesos Da 
vėjo pastogėje, kuri tikrai yra ana 
pus mirties ir laiko ribos.

. t Aloyzas Baronai
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SPALVŲ SIMFONIJA

Adomas Galdikas Simfonija

Adomo Galdiko 75 metų sukaktį minint

KAZYS BRADŪNAS

Sukaktuvininkų ir sukaktuvių 
mūsuose netrūksta. Ypač vyres
niajai kartai sulaukiant jau ga
na gražaus amželio. Vieni jubi
liejai atšvenčiami daugiau šeimy 
niškame artimųjų ratelyje, kiti 
tampa akivaizdūs viešumoje: iš
kilminguos minėjimuos, baliuos, 
spaudoj. Prieš vienus ir kitus nie
ko prieš neturime, jeigu tik nepa
metamas saikas. Net nemanda
gu būtų kalbėti prieš tuos jubi
liejus, kurie atšvenčiami priva
čioj aplinkoj. Tačiau su tais, ku
rie padaromi viešai bendruome
niniu, kone valstybiniu reikalu, 
nėra jau taip gerai. Ir ta pras
me, kad neretai pasitaiko, jog ger 
biamo jubiliato būna beveik tik 
toks apčiuopiamas ‘nuopelnas”, 
kad jis tiek ir tiek metų žemelėje 
išgyveno, kad jis jgijo tik tą ar 
kitą, didžiausia dalimi sau nau
dingą profesiją, kad užaugino 
sūnų ar dukrą ir pan. Liūdnai 
linksmi būna net dar nepradėju- 
sios senti viduriniosios kartos ju
biliejai, kai viešai pasipuošiama 
vos 25 metų profesinio darbo, 
šeimyninio gyvenimo, vienokio 
ar kitokio pašaukimo sukaktu
vėmis.

Gi mūsų manymu, iš uždaro 
ratelio viešumon turėtų būti per
kelta tik tokia sukaktis, kurios 
kaltininkas savo gyvenimu ir kū
ryba yra palikęs neišdildomus 
pėdsakus tautos kultūrinėje ir vi 
suomeninėje raidoje stambiais 
mokslo, meno, muzikos ir litera- 
tlros darbais bei visuomenine 
veikla, nesveriama tačiau vien 
valdininkiškais poaukščiais.

Šiame numery;
• Lituanistinės bibliotekos.
• Adomo Galdiko sukaktis.
• Viktoras Dineika (rašo St. 

Pilka).
• Žymioji lenkų rašytoja Zofia 

Kossak - Szcucka ir jos ro-1 
mano Ištrauka.

• Alinos Achmatovos eilėraš
čiai

• A, Kuršaičio žodynas.
• Apie dail. V. Ratą ir jo me

ną.
• Kad šitas festivalis nebūtų 

paskutinis.
• Veneciško ii serenada.
• Paulius Jurkus susisvajoja 

Vilniuje.
• Lietuviškųjų “Džiunglių” kū

rėjas mirė. t
• Nauji leidiniai. i

Tuo tarpu mūsuose neretai bū
na atvirkščiai: sužinai, kad toks 
žmogus šioje ašarų pakalnėje 
kapstėsi tik tada, kai jis ima verž 
tis į tiek ir tiek metų jubiliejaus 
estradą, o dešimtmečiais visur sa 
vo kūrybiniais darbais regimas 
šviesuolis dažnai net pats uždrau 
džia visuomenei ir spaudai minė
ti bet kokį savo jubiliejų. Tokioj 
situacijoj patys sau netikrus lau
rus užsidėję herojai sutupia povų 
pozose visur pirmutinėse jubilie
jų laktose, tuo tarpu tik žvirblio 
plunksnelėmis pasitenkiną tikrie
ji tautos lobio turtintojai ir jos 
gyvybės saugotojai būna net ne
pastebėti, nesgi ir patys tokiems 
pastebėjimams jokios reikšmės 
neskiria, netgi ir laiko tokiai min 
čiai neturėdami.

★

Dailininko Adomo Galdiko 
draudimo minėti spaudoje jo 75 
metų jubiliejų nesame gavę. Ta
čiau esame tikri, jeigu būtume 
klausęsi, tai nebūtume sulaukę 
nei draudimo, nei skaitinimo, o 

Adomas Galdikas
Sprogo drobė... Ir staiga 
Dunda dangų skaldanti jėga. 
Plazda žemė perplėštu rūbu — 
Kaip srovė, prieš krisdama, drebu.

Kazys Bradūnas

Adomas Galdikas

tik ano Galdiko lūpose maloni
nio kreipimosi: “Šėtonai, netruk
dykite man brangaus laiko to
kiais niekais, eikite ir pasikarki
te.”

Iš tikrųjų, ir mes čia skaityto
jo netrukdysime tokiais primini
mais, kad Adomas Galdikas yra 
gimęs Žemaitijos gilumoje 1893 
metais, kad jis tas ar kitas mokyk 
las lankė, ten ir ten parodose da
lyvavo, tokias ar kitokias parei
gas ėjo. Visa tai galima lengvai 
rasti enciklopedijose. Net ir jubi
liejaus proga mums svarbiau yra 
pati Adomo Galdiko kūryba, nes
gi be jos dailininko sukakties ir 
negalėtume rikiuoti į vertai ir vie
šai minimųjų skiltį.

Adomo Galdiko kūrybos rūbą, 
gylį ir plotį aptarti, deja, jokiu 
būdu neįmanoma dienos laikraš
tiniuos puslapiuos. Tačiau mūsų 
bendruomenių, mūsų veiksnių, 
mūsų fondų, kultūrinėmis besi
šaukiančių organizacijų ir mece
natų vardus nešiojančių veidai 
turėtų rausti, jei tokia sukaktuvi
ne proga nepasirūpinta išleisti jo 
kios Galdiko monografijėlės, jo
kio spalvotų reprodukcijų aplan 
ko, kuo tėvynėje jau gali girtis sa 
vo buvusį mokytoją toli gražu ne 
prilygę mokiniai. Va čia ir išryškė 
ja sunki kiekvieno kūrėjo tragedi 
ja tremtyje, kai jų talentai ir dar
bas svetimoms kompanijoms ne
reikalingi, o saviems tautiečiams 
taipgi visai ne tas rūpi.

Ogi Adomas Galdikas po M. K. 
Čiurlionio yra pats didysis lietu
viškos dvasios ir lietuviško pei
zažo, net lietuviškojo abstrakto 
reprezentantas. Ištisų kartų dva
sinis veidas ir paletė formavosi 
A. Galdiko kūrybos poveikyje. Ne 
vienas iš tų, kurie šiuo metu y- 
ra pusamžį pasiekę, manau, pri
simena, kokį įspūdį jiems vaikys
tėje ir jaunystėje yra dariusios, 
kad ir anos Vinco Krėvės “Daina 
vos šalies senų žmonių padavi
mų” Galdiko iliustracijos. Po tiek 
metų dar ir šiandien iš regimo

ADOMAS GALDIKAS Nuotrauka Vytauto Maželio

sios atminties daug kam nėra iš
dilusios tų šaunių raitelių, kurie 
“ne žirgu lėkė, o aitvaru skrido”, 
romantiškosios figūros, tie stili
zuoti, pasakiški medžiai, ta visa, 
pasididžiavimą kelianti senolių 
buitis, kurioje net akmuo tampa 
gyvu: “kai gegutė užkukuoja, kai 
lakštutė užlakštuoja, akmenėlis 
verkia, ašarėlės byra”.

O kada ši laisvosios Lietuvos 
sąlygose bręstanti, dabar jau vi
durinioji karta, atsivijusi mokslą 
Kaunan, pamatė originalias Ado 
mo Galdiko drobes, iš karto paju
to, kad jose atrado pati save. Švil

pynę pučiantis Miškinis, audrin
gas, debesuotas dangus viršum i- 
ki širdies gelmių išgyveno tėviš
kės peizažo, senkapių, kryžių ir 
medinių bažnytėlių nuošaluma 
juk ir buvo visa tai, iš ko turėjo 
ryškėti ne vien tik lietuviškos dai 
lės, bet ir poezijos, gal net ir mu 
zikos veidas. Ne vienu atveju ir 
ne vienam Adomo Galdiko kury 
ba čia buvo geras kelrodis, ieš
kant naujų ir savų kelių.

Adomas Galdikas šiandien jau 
peršokęs 75 metus. Tačiau savo 
kūryboje jis tebėra, kaip ir visą 
laiką buvo, tikras jaunuolis. Ado
mas Galdikas visada buvo jauno 
avangardo priešakyje, tačiau rim 
to, įtemptai dirbančio ir kurian
čio, nei barzdos, nei ilgų plaukų 
genialumu nepasitikinčio avan
gardo eilėse. Toks jis buvo nepri 
klausomybės laikais,' kai reikėjo 
moderniojo meno srovėms pras
kinti Lietuvoje kelius ir suteikti 
joms lietuviškąjį apvalkalą, toks 
jis yra ir dabar, kai jo drobės lie
jasi degančio abstrakto spalvo
mis.

f Žinoma, geriausia jubiliejui do 
l vana būtų paties dailininko ap
žvalginė paroda visose didesnėse 
čionykštėse lietuvių kolonijose. 
Čiurlionio galerija ta prasme ju
biliatą, kiek teko patirti, jau ir 
buvo užkalbinusi. Tačiau daili
ninkas atsisakė, matyt galvoda
mas, kad tuo lyg ir pats sau reng 
tų jubiliejų.

Tačiau sukaktuvine proga ar 
negalėtų Adomo Galdiko darbų 
parodas surengti organizuota lie
tuviškoji visuomenė, paties daili-

LITUANISTINĖS BIBLIOTEKOS

Draugo skiltyse tilpo jau ne 
vienas straipsnis apie reikalą 
Amerikos lietuviams turėti sa
vo lituanistinių dalykų biblio
teką. Buvo siūloma steigti ku
rioje nors tinkamoje vietoje 
biblioteką, kur būtų sutelkta 
viskas, kas yra išspausdinta 
apie Lietuvą ir lietuvius įvairio 
se kalbose, pirmoje eilėje, aiš
ku, lietuviški raštai. Tokia bib
lioteka turėtų būti erdvi, ap
rūpinta moderniškomis prie
monėmis, atvira visiems, ypač 
mokslo žmonėms — tyrinėto
jams, kuriems būtų sudarytos 
sąlygos skaityti, studijuoti ir 
rašyti čia pat bibliotekoje.

Į tokią biblioteką reikėtų su
telkti lituanistinės srities kny
gas iš dabar esančių įvairiose 
vietose lietuviškų knygynų, ki
taip sakant, juos sujungti. Bu
vo net nurodyti didesni dabar 
veikiantieji telkiniai, kaip an
tai Tėvų jėzuitų, Seserų kazi- 
mieriečių, Pasaulio lietuvių ar
chyvo Chicagoje, Tėvų mari
jonų Marianapolyje, prel. Juro 
Alkos Putname ir kt. Drauge 
buvo prašoma nuomonės čia 
suminėtų knygynų valdytojų. 
Neteko pastebėti, ar jie atsi
liepė.

Nauda iš tokio dalyko, aiš
ku, būtų didelė. Ypač lituanis
tinių dalykų biblioteka būtų 
reikalinga priaugančiai studi
juojančio lietuvių jaunimo kar
tai, kurie galėtų rinktis savo 
diplominiams darbams bei di
sertacijoms temas iš lietuviš
kų sričių. Tokio jaunimo tik
rai yra, tai žinau iš savo paty
rimo, kai kreipdavosi į mane, 
ieškodami medžiagos savo pa
sirinktoms temoms. Esant to
kiai bibliotekai, atsirastų ir 
daugiau jaunų mokslininkų 
susidomėjimo lietuvybės ir Lie
tuvos reikalais. Taip susidary
tų žymus įnašas ir svetimtau
čių informacijai.

Žvelgiant į bibliotekos stei
gimo galimybes praktiškomis 
akimis, mes susiduriame su lė
šų klausimu. Nors lietuvių vi
suomenė yra parodžiusi daug 
dosnumo įvairiems didelio mas 
to parengimams, kaip kongre
sai, dainų ir šokių šventės, ma
nifestacijos, Šiluvos koplyčia 
ir Lietuvių fondas, vis dėlto 
sunku tikėtis, kad ji pajėgtų 
pastatyti ir išlaikyti biblioteką. 
Ne tik išlaikyti, bet ir nuola
tos ją papildyti. Iš kitos pusės, 
neužtenka kieno nors gerų no
rų, kad esančios bibliotekos

įlinko darbų nė neprašydama. 
Juk kiekvienoje didesnėje lietu
vių • kolonijoje, ypač Chicagoje, 
daugelio lietuvių pastogėse gali
ma rasti nemažai A. Galdiko ori
ginalų, meno mėgėjų įsigytų įvaii 
rių parodų progomis arba nu
pirktų tiesiog iš paties dailinin
ko. Kodėl nebūtų galima iš tų 
privačiose rankose esančių Ado
mo Galdiko darbų suorganizuoti 
vienur ar kitur parodas. Juk kaip 
tik daug gerų Galdiko paveikslų 
jau yra privati to ar kito dailės 
mėgėjo nuosavybė. Muziejuose 
bei galerijose jų jau nematysime. 
O čia būtų puiki proga juos dar ir 
vėl išvysti. Tiesiog būtų įdomu 
patirtų kiek .Galdiko drobių yra 

susijungtų, — jas reikėtų iš 
dabartinių valdytojų išpirkti, 
jei iš viso jie sutiktų parduoti. 
Gi sekant šių dienų gyvenimą, 
riaušes, deginimus ir visokių 
manijakų siautėjimą, atominių 
ginklų jėgą, vargu ar verta ri
zikuoti visas lituanistikos kny
gas sukrauti į vieną vietą. Ge
riau tegu jos būna išsisklai
džiusios. Kam jų reikės, dabar
tinėmis susisiekimo priemonė
mis lengvai jas visur pasieks.

Tas biliotekas suvienyti yra 
kitas, žymiai pigesnis ir būti
nai reikalingas kelias: paruoš
ti Amerikos bibliotekose esan
čios lituanistikos katalogą. 
Pradžia jau padaryta, yra iš
leistas kad ir ne visai tobulas, 
Lietuvių profesorių sąjungos 
paruoštas katalogas. Jis be
rods, apima tik Pennsilvani- 
jos universiteto bibliotekos 
rinkinį. Lituanistikos turi ir 
Library of Congress, ir didelių 
miestų viešosios bibliotekos, 
na, ir visos aukščiau minėtos 
lietuvių bibliotekos. Tada vi
siems ieškantiems lituanistinės 
medžiagos būtų aišku, kur ga
lima rasti. Kas ir kaip tą dar
bą atliktų, tai jau kitas klau
simas. Pagalvokime apie nese
niai “Drauge” iškeltą pensinin
kų mobilizaciją.

Kad sumanymas neliktų 
vien laikraščio puslapiuose, 
reikia imtis konkrečių žygių, 
šio uždavinio įgyvendinimas la
biausiai tiktų lituanistikos in
stitutui. Jis savo narių tarpe 
turi apsčiai kongreso ir uni
versitetų bibliotekose dirban
čių žmonių. Jie galėtų paruoš
ti katalogavimo instrukcijas ir 
kaip panaudoti kataloguose 
esančias korteles. Surašymo 
darbo talkininkais gali būti 
studentai ir inteligentai pensi
ninkai, kurių jau turime be
veik kiekviename didesniame 
JAV mieste. Tai žymiai papi
gintų katalogo paruošimą, nes 
nereikėtų siuntinėti specialių 
žmonių į tolimesnes vietas.

Jų užpildytas korteles belik
tų sutelkti vienon vieton, kur 
jas sugrupuotų kompetentingi 
asmenys ir sudarytų vieną ka
talogą. Aišku, visiems talkinin
kams reikėtų kiek primokėti. 
Aš visai neabejoju, kad finan
siškai katalogo paruošimą ir 
išleidimą parems mūsų labiau 
pasiturintieji kultūros rėmėjai. 
Tuo bus palaikyta lietuvybė ir 
sustiprinta tautinė savigarba.

Antanas Kučas

lietuviškos Chicagos butu sekly
čiose, net sužinoti, kas jas turi.

Tokią parodą dailininko sukak 
ties proga suruošusi Chicagoje 
Čiurlionio galerija, kitur vėl kuri 
nors kita institucija ar organiza
cija savo veiklos lapan galėtų įsi
rašyti nemažus kreditus. Tuo pa
čiu ir Adomui Galdikui būtų pa
rodytas lietuviškosios visuomenės 
žestas, kad ir tremties pagairėse 
jis nėra dvasioje ir kūrybiniame 
polėkyje paliktas vienas.
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KRAŠTUTINUMAI
AMERIKOS
KŪMA TE

Žvelgiant į tikrovę atviresnėm akim

STASYS YLA

Amerika ilgą laiką vengė kri
tikos, dengė save perdėtu opti
mizmu. Negalėjai, naujai atvy
kęs, šio krašto peikti, priešingai 
— turėjai girti. Amerikinis išdi
dumas (American pride) buvo 
taip jau žinomas, kad sudarė 
tam tikrų nepatogumų save lai
kyti kitaip manančiu, kitaip j 
dalykus žiūrinčiu.

Dabar šis psichologinis barje
ras pamažu dingsta. Jau ir spau
da, ir atsakingi amerikiečiai pa
tys kritikuoja šio krašto įvairius 
reiškinius, kelia žaizdas, kalba 
apie plačios apimties krizę. Iš 
vieno kraštutinumo netgi eina
ma į kitą — nuo buvusio opti
mizmo krypstama į defetizmą. 
Kodėl?

x Pasitikėjimas savimi ir baimė
Amerika buvo ir yra kontras

tų kraštas. Optimizmas turėjo 
pagrindą, kaip nūnai turi ir pe
simizmas. Kur rasi kitą tokią vai 
stybę, taip organizuotą, turtingą 
ir laisvą! Kur kitur toks negir
dėtas gerbūvis ir techninė pa
žanga bei militarinė galybė? A- 
merikietis su pagrindu kūrėsi 
pranašumo (superiority) savi
jautą, tikėdamas, jog čia viskas 
yra ar turėtų būti Super, kaip 
pas vokiečius Ueber alles. Ar čia 
neskraido supersoniniai lėktuvai 
ir supersferinės raketos? Ar ne
veikia supermarketai? Ar nega
minamas Super Steel, net Super 
Kingsize cigaretės? Ką jau saky
ti apie visokį super—aktyvumą 
daugelyje sričių. Iš antros pusės 
čia pastebimas ir retas naivumas 
politiniame galvojime, nesusivo
kimas srovėse ir ideologijose. 
Kiek žmonių, ne tik jaunų, bėga 
iš aktyvaus gyvenimo, ieško kaž 
kokios indiškos ar hippiškos nir
vanos arba, kaip avys, nežinia 
kieno vedamos, bėga demons
truoti, streikuoti, net plėšikauti. 
Kiek žmonių nebežino ribų tarp 
gero ir blogo arba jų nepaiso, ir 
nusikaltimai kasmet auga pa
sibaisėtinais skaičiais. Buvusi sau 
gurno (Security) savijauta da
bar staiga keičiasi į nesaugumą 
(Insecurity). Pati spauda ir te
levizijos pranešėjai pripažįsta, 
kad šiandien niekur, net savo pa 
ties namuose, nebesą saugu. Ką 
šioj padėty gali padėti apdrau- 
da (Insurance), nors ir išvysty
ta ligi aukščiausio laipsnio?

Amerika nieko nebijo, tik pa
čios baimės — skelbė kitados pre 
zidentas Rooseveltas. Buvęs pre-

zidentinis kandidatas Humph- 
rey įspėja: Yra bėdų, yra baimės 
Amerikoje! O viceprezidentinis 
kandidatas Muskie demokratų 
konvencijoje pareiškė: žmonės 
pradeda bijoti, kai nustoja gal
voję. Amerika ima baimintis dėl 
savo gyvenimo būdo (Way of 
Life), kuriuo anksčiau didžiavo
si. Didžiavosi negalvodama, ar
ba paviršutiniškai galvodama, o 
dabar nepajėgia taikliau spręsti 
problemų, lyg būtų paraližuota 
baimės.

Baimė ženklina dvasinį suski
limą, kurį parengia neišbaigtas, 
nepilnas, nerealus galvojimas. 
Daugelio amerikiečių galvojimas 
pa'enktas praktinėm darbo sri
tim ir jis yra amatininkų —tech
nikų galvojimas. Daugiui politi
kų apsprendžiantis veiksnys yra 
kompromisas ir konformizmas,

Nuotr. R. KisieliausAmerikos didmiesčio — New Yorko

SCENOS MĖGĖJŲ SĄSKRYDŽIUI CHICAGOJE PRAĖJUS

Laisvė be įsipareigojimų

Imkime pirmąją vertybę — 
laisvę, kurią Amerika iškėlė pa- 
čion savo sistemos viršūnėn. 
Laisvė čia ne tik visiems duoda
ma, bet ir įstatymais saugoma. 
Taip rūpestingai saugoma žo
džio, rašto, veiksmo laisvė, kad 
lygiateisis pasidaro ir nešvarus 

j žodis, ir kriminalinis raštas, ir 
i subversyvinis veiksmas. Panašiu 
rūpestingumu saugoma 
ir asmens laisvė, tačiau ne
garantuojamas asmeninis saugu-* 
mas nuo išnaudojimo, demora
lizacijos, pasikėsinimų. Dėl šio 
“rūpestingumo” Vyriausias Teis 
mas sulaikė valdžios sprendimą 
registruotis komunistams, už
draudė maldą mokyklose, sukliu 
dė planą uždrausti pornografi
nės literatūros platinimą.

Laisvė čia duodama net vai
kui ir jaunuoliui, kurie dar ne
žino kaip ja naudotis. Laisvė vai
kams, bet ne tėvams ar mokyto
jams, kai šie nori vaikus sudraus 
ti. Laisvė skaityti kriminalinius 
raštus, žiūrėti kriminalinių pro
gramų, įsigyt nusikalstamas prie 
mones ir jas išbandyti ligi poli
cija pagaus, o po to laisvė ne
pripažinti arba pasiskelbti nenor 
maliu. Laisvė priešintis policijai 
ir kartu šaukti, kad policija el
giasi brutaliai (Police brutality). 
Laisvė gintis nuo įstatymų ir pro 
testuoti dėl jų vykdymo (La\v 
enforcement).

Pirmoji Amerikos vertybė ima pastovių principų ir nesilaiko jo- 
blėsti akivaizdoje smurto (Viol- kios ideologijos. Amerika esanti 
lence), kuris nusiaubia miestų praktiška. Ji renkasi tai, ką lai- 
kvartalus, policijai matant ir ne- į kas padiktuoja, ką sutuacija pa- 
bedrįstant to sulaikyti. Ji blėsta,1 teikia. Minėtas patarėjas pristatė 
kai jaunimas nebeklauso šauki-! Amerikos Way of Life be gairių, 
mų į kariuomenę ir juos viešai be kelrodžių, netgi be anglosak- 
plėšo. Ji blėsta, kai vietoj savų' sams įprastos sveikos nuovokos, 
valstybininkų bei vadų, tam tik- (Toji paskaita buvo paskelbta 
ra jaunimo dalis garbina sveti- Saturday Review).
----- „.— Marksą, Mao, Įr ’Kai slt.'Di( kaip viskas Am 
Castro. Ji blėsta, kai hippiės šie- koj organizuota pagal techniš-

Šiame numery;
Scenos mėgėjų sąskrydžiui 
Chicagoje praėjus. 
Kraštutinumai Amerikos 
kUimate.
Po teatro festivalio
Agnės Lukšytės i'ih’rašč ai. 
Tarp* pasakos it tikrovės.

Praeitą savaitę per penkis 
vakarus ir vieną popietę Chica
gos Jaunimo centro scenoje 
šeši lietuvių teatriniai sambū
riai parodė šešis vaidinimus. 
Pasisvečiavo Detroito, Cleve- 
lando, Los Angeles ir Kanados 
Hamiltono vaidintojų sajos. 
Chicagos geram vardui ir pir
mavimo garbei atstovauti šj 
kartą rimtai nepanorėta. Vie
ton to, pasirinkta ką tik susi
kūręs, Kultūros fondo globo
jamas, Jaunimo sceninis viene
tas ir vadinamoji Šaulių me
niškai dar tebesilpna, mėgėjų 
grupė.

Repertuarą sudarė neblogos 
senienos. Pirmąsyk betkur 
suvaidinta V. Krėvės nescenin- 
ga “Mindaugo mirtis”, net du 
S. Čiurlionienės veikalai — “Pi
nigėliai” ir “Aušros sūnūs”. 
Parodyta A. Rūko pasakos 
“Keturi keliauninkai’’ insceni
zacija. Chicagos jaunimas pa
kartojo Putino “Prometėjų’ 
Viva Poesia šūkiu, pažaidė ir 
paimprovizavo J. Meko, A. 
Škėmos ir A. Kairio temomis. 
Pagaliau įvyko losangeliečių 
drąsios rungtynės su A. Kai
rio miglotos simbolikos ir pre
tenzingo teksto “tragedijėte 
“Šviesa, kuri užsidegė”, šios 
grumtynės laimėtos režisierės 
Dailios Mackialienės, parodžiu
sios grynąjį teatrališkumą ir 
sugebėjimą.

Festivalis, arba, gal tikriau 
apibūdinus, pirmas Amerikoje 
teatrinių sambūrių sulėkimas, 
turėjo daugiau visuomeninės, 
negu meninės reikšmės. Užsi
degimas vienus sugundė net 
2,000 mylių atskristi, kiti per 
ilgą naktį atkeliavo autoveži- 
miais. Pademonstruotas pajė
gumas, ryžtas, pastangos, pa
siaukojimas. Lietuvių kalba iš
didžiai skambėjo vaikų, paaug
lių, jaunuolių lūpose. Čia stip
riausias pasirodė Chicagos 
jaunimas, po to sekė Clevelan- 
das, silpniausiai lietuvių kal
bą kol kas yra įveikęs, sceno
je įvairiausiomis barzdomis 
pasipuošęs, Hamiitono vyriš
kas atžalynas, tuo aiškiai nuo 
savųjų merginų atsilikdamas.

Garsia reklama ir apdovano
jimo viltimis masinąs sąskry
dis dalyvių skaičiumi laikyti
nas pasisekusiu. Kai kas, be 
Chicagos, gal pasigedo Bosto
no ir New Yorko. Bet pats 
bandymas pasirodė įvykdomas 
ir prašosi periodiniai kartoti. 
Organizacija buvo ne vien 
ambicinga, o ir veiksminga ir 
tvarkinga. Už tai verta padė
koti.

Meniniu požiūriu, buvusiu 
Chicagos mastu dydį verti
nant, sąskrydis nenustebino. 
Laiminga išimtis teko tik Los 
Angeles sambūriui. Repertua
ro atžvilgiu įdomumo nebuvo. 
Tačiau su pagarba turi būti 
paminėtas sambūrių vadovių 
ir vadovų sugebėjimas subur
ti brandžius ir jaunus vaidin
tojus. Galima pasidžiaugti ir 
ilga daugelio aktorių lietuviš
kam teatrui ištikimybe.

Apipavidalinimas buvo ge
ras, pakenčiamas ii- blogas. 
Gerą staigmeną sudarė Hamil
tono stilizuoti ir suimprovi
zuoti sceniniai kostiumai. Ta
čiau jie. pavyzdžiui, pęprftlpW-

kė kadaise, irgi dar iš Kana
dos, B. Pūkelevičiūtės staty
tos B. Sruogos “Milžino pa- 
unksmės” spektaklio gabiai 
sukurtų istorinių drabužių. 
Toji “Milžino paunksmė” api
pavidalinimo atžvilgiu iki šiol 
pasilieka nepralenktu inciden
tu. Geriausią dekoratyvų foną 
davė Los Angeles. Apšvietimu 
pirmavo Chięagos Jaunimo te
atras.

Žiūrovų nestigo. Eilinių, te
atrą iš širdies mylinčių, ar ki
taip paviliotų. Mažiausiai pub
liką sudomino “Aušros sūnų", 
jau ir anksčiau Chicagoje ro
dytas, netobulas pastatymas.

Grįžtant prie šventinio są
skrydžio, pasigendama meni
nės evoliucijos, meninės atran
kos, meniniai stipresnio išeivi
jos teatrinio veido. Pastebėta 
festivalio repertuare maža
kraujystė, kūrybingųjų dabar
ties mūsų dramaturgų nepai
symas. Gaila, festivalio suma
nytojas, iš kitų, po teisybei, 
idėją gavęs, bet parodęs pa
kankamai ambicijos ir admi
nistracinio sugebėjimo, kažin 
ar tinka būti meno vairuotoju 
ar teatrinės pažangos skatin
tojų? Jo peršamas “moderniz
mas’ jau seniai paskutinį kva
pą yra išleidęs, o piršlio nuo
voka irgi tėra menka. Jo “skęs 
tančios tautinės scenos naujais 
keliais” plukdymas ar nėra di
letantiškas, o surinktas pjū
ties derlius kažin ar atstovau
ja lietuvių scenos išeivijoje 
galimumus? To, matyt, nerei
kia nutylėti. Nei tariamo pa
sisekimo formalia pergale, nei 
oskarinėmis dovanėlėmis fak
to nepridengsime.

Šiuo metu Amerikoje plačiai 
skleidžiamas šūkis, kviečiąs 
sutramdyti diletantizmą, me
tantį į rinką savo neva naujo
višką kūrybą, tuo sukeliant 
meno infliaciją ir paties meno 
nuvertinimą. Kažin ar siūly
mas neturi būti išgirstas ir 
mūsų aplinkoje?

Ryšium su scenos mylėtojų 
sąskrydžiu, geras jausmas pa
silieka, nepradingsta! Tačiau, 
jei po poros metų įvyktų, taip 
karštai pageidaujama, sulėki- 
mo Chicagon, sudėtingomis 
jėgomis įvykdyta, teatrinė 
šventė, gal jau iš anksto gali
ma pradėti galvoti apie jos 
pobūdį, tikslą ir gaivinančią 
sėkmę? Be perdedamu prielai
dų, be nuopelnų rankiojimo, o 
tik meilės lietuviškai scenai 
vardu? Tai gal būtų ir jauni 
mui pavyzdys, pasidarytų pras 
minga paskata.

Grįžtant prie festivalių są
vokos, neužmirškime, jog to
se šventėse viešai parodoma, 
kas yra dėmesio verta, kas 
būna išskirtina. Ir gavę teisę 
pasirodyti, lygiai ir atranką 
padarę, privalo jausti atsako
mybę.

Penkių dienų sceninė šven
tė tapo buvusiu įvykiu. Norė
tųsi tikėti, kad jinai sukels 
vaidintojuose ir sambūriuose 
gerų vėjų, kad ji ir visuome
nėj ateityje taps užkrečiančiu 
savo įdomumu įvykiu, o taipgi 
ir prasminga kultūrine mani
festacija. _ Stefa.

i

mus “dievus” Marksą, Mao, Ir kai stebi, kaip viskas Ameri-

tusi sustoti plačiau, nes tai, atro
do, ir bus bene pagrindinė prie
žastis tos krizės, kurion atsidu
ria nūnai šis krantas.

Ro kefellerio Centro detalė New 
Yorke. Nuotr. R. Kisieliaus

dėl to jiems “rytdienos politika 
nėra vakar dienos politika”. 
Spauda pažeria pabirų minčių, 
nuomonių, pažiūrų — be ryšio 
ir be įtikinančių išvadų. Kaip 
tad gali išaugti vientisas, išly
gintas galvojimas su platesniais 
akiračiais, su perspektyva praei
tin ir žvilgsniu į ateitį? Kaip ga
li būti taiklūs sprendimai, kai 
gyvenimo problemos nagrinėja
mos reporteriškai — renkant tik 

i faktus ir sudarinėjant statistikas 
be dėmesio vertybėms ir jų deri
niui? Vertybių išskyrimas ir jų 
skaldymas yra tapęs būdinga for 
mule visame viešajam Amerikos

Lietuvių, latvių ir estų moksli- gyvenime. Ties tuo dalyku norė-
ninku suvažiavimas. 
Prie Jono Rugio kapo. 
Pokalbis su “Eglutės” 
redaktore.

• Spygliai ir dygliai.

kia atsipalaiduoti nuo šeimos, vi 
suomenės, pilietinių prievolių ir 
kai ši srovė darosi masinė. Lais
vė be priežiūros, be pareigų — 
kur jūs rasit tokį ekskliuzivizmą!

Laisvė priėjo ribos, kada pra
sideda anarchija, ir tai mato ne 
tik eilinis pilietis, bet- ir neeili
niai valstybininkai. Pastarieji vis 
garsiau ir dažniau kalba apie rei 
kalą pakeisti kai kuriuos įstaty
mus ir sustiprinti praktinį jų vyk 
dymą. Bet ar nauji įstatymai ir 
geresnė jų priežiūra pakeis padė
tį, kai nebėra pakankamo dėme
sio moralei ir jos ugdymui? Šito 
nėra viešose mokyklose, nei spau 
doj, nei filmose. Ar daug jo yra 
bažnyčiose?

Gyvenimas be principų, 
be ugdymo

Dar John Kennedy laikais vie
nas jo patarėjų, keliaudamas per 
pasaulį, kartą Indijoje, Delhi 
mieste, skelbė, jog Amerikos di
dybė, jėga ir moralinė tvirtybė 
remiasi tuo, kad ji nepripažįsta

kus, sociologinius, ekonominius 
principus, tięsiog netelpa galvoj, 
kodėl gi pats Way of Life nete
ko principų ir gairių? Veikia be
galės tyrimo institutų įvairioms 
darbo, produkcijos sritims, net 
psichologijai, bet nieko nėra ug
dymui — pedagogikai. Amerika, 
tur būt vienintelis kraštas pašau 
lyje, kuris verčiasi mokymu be 
auklėjimo. Jokiame universitete 

jūs nerasite pedagogikos kated
ros, vadovėlių, o literatūroj — 
pedagoginio pasiskaitymo knygų. 
Nieko iš tos srities Amerika ne
beturi, tur būt, nuo Swett Mar- 
deno laikų. Kituos kraštuos psi
chologija tiesiogiai tarnauja pe
dagogikai, o čia nuėjo talkinti 
medicinai, komercijai, administ
racijai ir techniškam Socialwor- 
kerių parengimui. Bet jūs pasa
kysit — niekur taip dažnai ne
girdite šio žodžio “auklėjimas” 
(Education), kaip Amerikoje. 
Taip. Bet jis reiškia nei daugiau 

mažiau, kaip “mokymas”
(Nukelta į 2 psl.)

Nuotr. K. Kisieliaus
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Svarstymai apie praeitį, dabartį ir ateitį, j ubiliejinius metus baigiant

Laisvė ir vergija, tie žmogaus 
žemiškąjį gyvenimą lemiamieji 
veiksniai, daugelį amžių buvo ne 
atskiriami lietuvių tautos istori
jos palydovai*). Laisvės išsau
gojimas vertė lietuvius kurti savo 
valstybinę organizaciją jau žilo
je senovėje, stiprinti ją ir išves
ti į tuometinės Europos didžių
jų valstybių tarpą. Vėliau atėjo 
Lietuvos nykimo laikotarpis, pa
sibaigęs caristinės Rusijos lietu
vių tautai primesta 123 metų ver 
gija, paskui vėl trumpas laisvės 
periodas ir vėl vergija. Kaip kiek
vienas laisvės periodas kuria 
Žmogui, o tuo pačiu ir tautai, 
laimingą gyvenimą ir rūpinasi 
jos gerove, taip vergijos laikotar
pis pasireiškia žmogaus išnaudo
jimu, jo skurdinimu, o dažnu at
veju ir naikinimu. Laisvėje gy
venanti lietusių tauta buvo tapu 
si didele ir galinga valstybe, ta
čiau šimtą dvidešimt trejus me
tus praleidusi vergijoje, iš jos pri
sikėlė jau kaip maža, vos kva
pą atgaunanti, tauta, ir vos po
rai dešimtmečių laisvai pagyven 
tų metų praėjus, dar neatsigavu
si iš pirmosios vergijos, Lietuva 
vėl buvo įrakinta į dar kietesnius 
ir žiauresnius nelaisvės pančius, 
kuriuos sutraukyti jokių galimy
bių bent artimoje ateityje dar vis 
nematyti.

BRONIUS NAINYS

sovietų piliečio gyvenimą, bet ir 
dvasiniai sunaikinti kaip tautą, 
kad lengvai galėtų ją sulydyti ru- 

■ sų imperijos asimiliacijos katile 
Todėl lietuviai, norėdami atgaut 
laisvę ir už tai kovodami, turi 
taip pat kietai kovoti ir prieš dva 
sinį savo tautos sunaikinimą, tai 
yra kovoti už išsilaikymą ir iš
likimą, kaip atskira, savaiminga 
tauta.

Tuos abu uždavinius, atrodo, 
ir laikome pagrindiniais šios epo 
chos lietuvių tautos uždaviniais 
ir juos abu stengiamės vykdyti. 
50-ties metų jubiliejų nuo nepri
klausomybės atgavimo minint ir 
tame laikotarpyje išgyvenus jau 
dvidešimt aštuonerius antrosios 
vergijos metus, būtų prasminga 
bent stambmenose pažvelgti į 
laisvės kovos ir išlikimo proble
mų sprendimą, kartu mėginant 
vertinti ir pasiektus rezultatus.

Antroji vergija lietuvių tautą 
išskyrė į dvi dalis: didžiąją jos 
dalį, palikusią vergijos jungą neš 
ti krašte, ir labai negausią, į lais-

Vergijos akivaizdoje
Niekas niekada nenorėjo gy

venti vergijoj, ir, jon patekę, vi
si visuomet norėjo iš jos išsiva
duoti. Laisvės trokšta ir lietuvių 
tauta ir už laisvės atgavimą kie
tai ir neatlaidžiai kovoja. Daug 
amžių ji narsiai gynėsi, kad prie
šai jos nepavergtų, o nelaisvės 
jungą nešdama, vis ieškojo progų 
juo nusikratyti, kartais net gink
lu sukildama kovoti prieš paver
gėją. Tačiau nelaisvėn patekusi 
tauta susiduria ne vien tik su 
laisvės kovos, jos troškulio ir iš 
vergijos išsivadavimo problemo
mis. Kartu su vergija žmogui y- 
ra atnešama visa eilė kitų blogy
bių. Pirmiausia, tai pvergėjo no
ras pavergtojo sąskaiton pratur
tėti ir susikurti sau geresnį eko
nominį gyvenimą paverčia paver 
gtąjį fizinio išnaudojimo objek
tu. Pavergėjas visuomet siekia pa 
vergtąjį sau pasilaikyti, todėl sie
kia ir jo dvasinio sunaikinimo, 
stengdamasis išrauti iš jo svai- 
tas ir jam būdingas dvasines sa
vybes, kad tautiniai jį sužlug
džius, būtų galima integruoti į 
pavergtojo tautos eiles.

Dabartinė vergija kaip tik ir 
siekia Lietuvą ne tik išnaudoti 
fizine prasme, kad jos dabro vai
siais galėtų gerinti nuskurdusio

JAV LB Centro valdybos pirm. 
Bronius Nainys.

Nuotr. Vyt. R. Račkausko

*) Paskaita, ska'tyta gruodžio 8 
d. Detroite. Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 50 metų sukakties 
baigiamajam minėjime

Šiame numery:

vą pasauli pasitraukusią, išeivi
ją. Tauta ir jos išeivija liko gy
venti labai skirtingose sąlygose, 
todėl ir pagrindinių uždavinių 
vykdymą lėmė labai skirtingi 
metodai. Labai sunku ir rizikin
ga būtų mums, išeivio akimis žiū 
rint ir labai ribotas informacijas; 
turint, bandyti aptarti tautos per 
28 vergijos metus nueitą kelią ir 
atliktus darbus laisvės kovos ir iš 
likimo frontuose, todėl nuo to ap 
tarimo kol kas susilaikykime. Ri
bosimės išeivijos vaidmens ap
tarimu, nes nuo jo realizavimo 
ir įvertinimo priklausys ateities 
posūkiai.

vaidmenį vietos ir laiko atžvilgiu 
iki šiol reikėtų skirti bent į du 
ryškius periodus ir per daug ne
protestuoti, jeigu kas įžiūrėtų 
jau beprasdedantį išsivystyti tre
čią. Pirmasis periodas būtų sto
vyklinis periodas, kai dauguma 
karo išblokštų išeivių gyveno 
Europoje daugeliu požiūrių ne
tikrą laikotarpį. Nepažinome ge
rai tada savo dabarties, negalė
jom numatyti ateities, iš viso ne 
susigaudėme, kas su mumis bu
vo atsitikę, ir penkmetį pralei
dome vis kažko laukdami ir nie
kam tvirtai nesiryždami. O tuo 
metu tautos kamienas krašte ir
gi pergyveno pirmąjį savo grum
tynių su okupantu periodą. Ta
čiau jis kietai kovojo nepaprastu 
heroizmu persunktą kovą ir, gal 
būt, ne kartą mumis nusivylė, 
kad mes nė truputėliu nesugebė
jome jam padėti. O mes tuo lai
ku ištisais pulkais šokome len
ciūgėlius, dainavome, bastėmės 
be tikslo iš vienos vietos į kitą, 
kūrėme seimus, vyriausybes, ne-1 
pasidalinom kompetencijomis ir 
jokio rimto politinio darbo suor
ganizuoti nepajėgėme. O ar ne 
mūsų pareiga buvo sudaryti stip
rų ryšį su kovojančia Lietuva, 
ir, nesitenkinant tik atskirais at
vejais prasiveržusių į vakarus par 
tizanų informacijų nuotrupomis, 
rinkti žinias ir nuogais faktais in
formuoti pasaulį, kad jis bent ži
notų, kas ten Lietuvoje iš tikrų
jų vyksta, jeigu jau dėl politinės 
situacijos ir nebuvo įmanoma iš
reikalauti kovojančiai tautai rim 
tesnės pagalbos. O kiek tada lai
ko turėjome? Nors ir skurdžiai, 
tačiau daugiau kaip 6 metus mus 
įvairios organizacijos maitino ir 
laikė po stogu, o mūsų daugu
ma to laiko kaip reikiant nesu- 
naudojom. Bet ir tų metų rė
muose kai kuo galime ir pasigir
ti. Gyvendami stovykose, galėjo
me ir organizavome savas mokyk 
las, kur lietuvių tautos dvasioje 
ir lietuvių mokamąja kalba mū
sų jaunimas galėjo mokytis ir 
baigti pradžios ir vidurinius mo
kslus. To darbo vaisiais šiandim 
naudojamės visoj pilnumoj, nes 
Vokietijos stovyklų gimnazistai, 
studentai dabar vadovauja išei
vijos politinei ir kultūrinei veik
lai. Kitu dideliu atsiekimu rei
kia laikyti Lietuvių Bendruome

Ateina žiema... Nuotr. Uosioo Juodvalkioo

nės įkūrimą, nes jos reikšme ir džiausią dalį laiko kiekvienas tu- 
reikalingumu šiandien nebegali rėjo praleisti savo ir savo šeimos 
abejoti nei pats skeptiškiausias pragyvenimui užtikrinti, o tėvy- 
lietuvis. Prie to dar pridėjus kul- nės laisvės ir išlikimo reikalams 
tūrinius laimėjimus literatūroje, 
muzikoje, dailėje, moksle ir kito
kios rūšies menuose, gausime pil
ną mūsų stovyklinio periodo me 
tu susikrauto kraičio vaizdą. Tie
sa, dėl labai mums palankios ge
to aplinkumos mes beveik nenu- 
tautėjome ir per daug mūsų ne
nubyrėjo, bet tai jau daugiau pa
lankių sąlygų, o ne mūsų pas
tangų vaisius.

Kai vidinė jėga dar buvo 
neatvėsusi

Antruoju periodu reikia laiky- 
postovyklinį gyvenimą, prasi-ti

dėjusį apie 1950-tuosius metus, 
kada didžioji emigracijos banga 
jau buvo savo odisėjas pabaigusi 
ir pradėjusi kurti pastovų, sėslų 
gyvenimą. Veiklos sąlygos pakito, 
nes nebebuvo kam duoti nors ir 
skurdaus duonos kąsnio ir pa
tiems teko rūpintis pastoge. Di-

liko tik nuo poilsio valandų va
giamas laikas, susidedąs iš kelių 
savaitės vakarų ir savaitgalių.

Tačiau iš karto lyg viso to ne
pajutome. Kažkokia vidujinė jė
ga mus nuolat stūmė į susirin
kimų sales, į Vasario 16-tos mi
nėjimus, į organizacijų valdybas, 
į kultūrinius, politinius, sociali
nius ir kitokius parengimus. 
Nors buvome biednesni, tačiau 
daug dosnesni ir pinigą įvairiems 
reikalams sudėdavome lengviau. 
Tačiau pagrindiniuose tiksluose 
irgi nelabai susigaudėme, blaškė
mės, lyg kažkokia palaida masė, 
ir darėme, kas kam pakliuvo. Vie 
ni vieniap, kiti kitaip, kartais la
bai meiliai išsibučiuodami, o kar 
tais ir piktai ragais pasibadyda
mi. Šito nesusigaudymo ydų dar 
ir dabar gausu. Bet pamažu ap
sitvarkėme, prisiderinome prie

(Nukelta j 2 psl I

Kietos kovos ir lenciūgėlių 
metai

LIETUVIŲ, ESTŲ IR LATVIŲ 
MOKSLININKŲ SĄJUNGA

• Lietuvių, estų ir latvių moksli
ninkų sąjungų.

• Ant naujo laikotarpio slenksčio.
• Dar keli prisiminimai apie Vik

torą Dneiką.
• Muzikinės kelionės užrašai.
• Marikos KvietkauskaVs eilėraš

čiai.
• Tkrinių vardų rašymo painiava 

IJetuvoje.
• Šviesus ir naujas užmojis.
• 500 metų pirmam Lietuvos 

teisynui.
• Lietuvybės švyturys.
• Motery gyvenimas.

Nors ir nesutinku su vieno ži
nomo prancūzo teigimu, kad iš
eivija tautai nereiškia nieko, bet 
vis dėlto pagrindinę rolę laisvei 
atgauti ir tautinei gyvybei išlai
kyti priskiriu tautai, ir dėl tokios 
savo išvados nemanau, kad su
silaukčiau oponentų. Išeivijos vai
dmenį laikau daugiau pagalbi-' 
nio pobūdžio, tačiau reikšmingu, 
o šiomis sąlygomis galinčiu bū
ti ir labai naudingu. Išeivijos

I

.. Regina Jautokaitė Ramuma
B parodos, atidaromos rytoj .(sekmadienį, gruodžio 15 dQ 3 vai popiet “Draugo” patalpose, Chicagoje.

Pirmas platesnio masto lie
tuvių, latvių ir estų mokslinin
kų suvažiavimas, Baltijos kraš 
tų studijų dienos, įvykusios 
Marylando universitete, yra 
Vienas iš šviesesnių mūsų išei
vijos laimėjimų.

Keletą dienų bendraujant 
studijų salėse, buvo sustiprinti 
ir užmegzti nauji tarpusavio 
ryšiai. Turėta progos įsitikinti, 
kaip gražus skaičius mūsiškių 
jau yra įsistiprinę JAV moks
lo židiniuose, įtakingų laikraš
čių redakcijose, pasiekę moks
lų laimėjimų, kartu išlikdami 
ištikimi savo tėvų žemei ir ryž
tingai nusistatę siekti paverg
tų tėvynių išlaisvinimo.

*
Tas suvažiavimas nepasiliko 

tik vienkartinis pasikeitimas 
nuomonėmis, studijinis svars
tymas dabartinio Baltijos vals
tybių likimo ir jų ateities 
prognozė. Subrendo mintis ši
tokį JAV-se gyvenančių Balti
jos kraštų mokslininkų, inte
lektualų ryšį padaryti pastovų, 
organizuotą. Suvažiavusieji 130 
Baltijos kraštų mokslininkų ir 
intelektualų nutarė sudaryti 
pastovią Baltijos kraštų studi
jų sąjungą, pavadindami ją 
Association for the Advanee- 
ment of Baltic Studies. Ši są
junga apjungs Baltijos kraštų 
mokslininkus, vykdančius tų 
kraštų tyrimus, profesoriau
jančius, rašančius Lietuvos, 
Latvijos, Estijos klausimais. 
Tai kultūrininkų jungtis, šalia 
jau iš anksčiau buvusio Balti
jos kraštų politikų, visuomeni
ninkų didesnio ar mažesnio 
bendradarbiavimo.

*
Numatoma, kad ši sąjunga 

talkins perteikiant patirtus 
duomenis, gilins Baltijos kraš
tų problemų suvokimą disku
siniuose suvažiavimuose. Ši są
junga jau yra įgijusi ir konkre
čias formas. Pirmininku iš
rinktas Pacifiko universiteto 
prof. Gundar J. King (iš Ta- 
comos, Wash.). Valdybos na
riais išrinkti: San Jose kole
gijos (Calif.) istorijos profe
sorius Edgar Anderson, Co- 
lumbijos universiteto miestų 
planavimo prof. Sigurd Gra- 
va, Oklahomos univ. naujųjų 
kalbų prof. ir “Books Abroad” 
red. Ivar Ivask, Wilkes kole
gijos (Pennsylv.) naujųjų am
žių istorijos ir politinių moks
lų prof. Bronis Kasias, Mary- 
land univ. sociologijos prof. 
Peter P. Lejins, Ohio valst. 
univ. slavų kalbų prof. Rim
vydas Šilbajoris, Dupont ty
rimų instituto specialistas 
Herbert Waldsaar, Oklahomos 
univ. prof. Vytautas Vardys.

Taigi, padėti pamatai nau
jam organizuotam lietuvių, 
latvių, estų mokslininkų, kul
tūrininkų bendradarbiavimui 
ir studijiniam ryšiui. Besi
džiaugiant tuo, prisimintina, 
kad lapkr. 28 — gruodžio 1 die
nomis įvykusiame minėtų ša
lių mokslininkų suvažiavime 
buvo pateikta apie 50 studijų 
Baltijos politinėm, socialinėms, 
istorinėms, literatūrinėms, re
liginėms, lingvistinėms, ūki
nėms, technikos mokslų prob

lemoms aiškinti. Diskusijos po 
tų studijinių paskaitų atsklei
dė, kaip Baltijos kraštų moks
lininkai savo kraštų problemas 
stengiasi svarstyti su moksli
niu objektyvumu, ir su nuošir
džiu uolumu, įžvelgti ne tiek 
praeitį, kiek dabarties situaci
ją ir ateities perspektyvas. Vi
sa eilė suvažiavime dalyvavu
sių patriotų mokslininkų yra 
studijų tikslais lankę Sovietų 
Sąjungą ir net Baltijos valsty
bes ir daug ką patyrę tiesio
ginio stebėjimo keliu.

Studijinėse paskaitose ir dis
kusijose buvo konstatuota, kad 
šiuo metu nutautinimo ir ko
lonizacijos pavojus stiprus vi
suose Baltijos kraštuose, bet 
ypač jis ryškus Latvijoje, kur 
net ir aukštosiose mokyklose 
jau daugiau kai 30% studen
tų yra rusai. Gal dėl to, jaus
dami tokį augantį pavojų sa
vo tėvynei, išeivijos latviai yra 
parodę stiprią iniciatyvą, or
ganizuojant minėtąjį Baltijos 
kraštų mokslininkų ir intelek
tualų suvažiavimą. Lietuviai 
taip pat buvo gausūs ir akty
vūs, bet ateityje čia taip pat 
reikėtų pasispausti. Šitokie 
Baltijos kraštų mokslininkų 
studijiniai suvažiavimai turėtų 
taip pat susilaukti mūsų vi
suomenės ir mūsų veiksnių dė
mesio, nemažesnio, gal net di
desnio, kaip įvairūs politiniai 
susibūrimai.

*
Šia proga galima pažymėti, 

kad naujasis šios lietuvių, lat
vių, estų mokslininkų sąjun
gos pirmininkas prof. Gundar 
J. King yra daktaro laipsnį ga
vęs Stanford universitete. Gau
siai jo studijinių straipsnių 
yra tilpę moksliniuose žurna
luose. Iš spaudos išėjo jo kny
ga “Soviet Economic Policies 
in Occupied Latvia’’. Jis buvo 
pakviestas nariu į gubernato
riaus tarybą, kuriai buvo pa
vesta reorganizuoti Washing- 
tono valstijos administraciją. 
Jis yra JAV Profesorių sąjun
gos narys, yra buvęs Šiaurva
karių universitetų verslo ad
ministracijos konferencijos pre 
zidentas.

Valdybon įeina visų trijų 
Baltijos tautų atstovai ir rei
kia jiems linkėti tokio paties 
nuoširdaus bendradarbiavimo 
ir tokios pat kūrybinės inicia
tyvos, kaip pasireiškė pirmame 
šių kraštų mokslininkų suva
žiavime Marylando universite
te.

Vienu iš šio naujai organi
zuotojo sąjūdžio darbų galėtų 
būti organizavimas rajoninių 
suvažiavimų, panašiai, kaip 
buvo Marylando universitete. 
Galėtų tokie suvažiavimai se
kančiais metais įvykti pvz. 
Chicagoje, New Yorke, Los 
Angeles ir Toronte. Susidary
tų glaudesnis ryšys tarp lie
tuvių, latvių, estų mokslininkų 
šiose apylinkėse, o suvažiavi
mų paskaitomis galėtų pasi
naudoti ir platesni Baltijos 
kraštų ateivių sluoksniai.

J. Pr.
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GERIAU KOVOJANTIS GRANDINIS,
NEGU MIEGANTIS GENEROLAS

Diskusijos teatro festivalio klausimais

Šatrijos draugijos kultūrinė po
pietė sekmadienį (gruodžio 15 
dieną) “Draugo” patalpose bu
vo pradėta minutės susikaupi
mu, pagerbiant atminimą stai
ga mirusio a.a. Ben. Babrausko.

Atidaręs popietę Pr. Razmi
nas pakvietė programą pravesti 
rašytoją C. Grincevičių. Prisi
taikant dailininkės pageidavimui, 
buvo be kalbų ir iškilmių čia 
pat atidaryta Reginos Jautokai- 
tės tapybos paroda.

Besidžiaugiant įvykusiuoju te
atro festivaliu, buvo pravestas 
simpoziumas, aptariant laimėji
mus ir ateity taisytinus trūku
mus.

Balys Chomskis, festivalio ver
tinimo komisijos narys, buvo pa
kviestas pirmasis prabilti. Dra
mos teatrą jis pavadino kultū
riniu tautos veidu. Pasigėrėjo, 
kad pirmas festivalio vakaras su 
jaunimo pasirodymu, puikia ir tai 
syklinga lietuvių kalba darė ge
rą įspūdį. Sekantieji pastatymai 
— jau sudaro klausimą. Chica
goje nėra teatro, bet yra spek
takliai. Turime visą eilę reži
sierių, kurie pastatė eilę naujų 
veikalų, ypatingas spektaklis bu
vo Donelaičio “Metų” insceni
zavimas. Chicaga išvedė į sce
ną ir A. Kairį su “Diagnoze”. 
Kairio iškilimas kaip dramatur
go davė vilčių, tačiau jo pareiš
kimai varpininkų suvažiavime 
buvo lyg “Mein Kampf” paskel
bimas.

Vėliau Kairys parodė gražią 
iniciatyvą su Jaunimo teatru, 
prie kurio vėliau pasiliko Lapins
kas, Barauskas.

Festivaly pajėgesnieji Chicagos 
režisieriai nepasirodė. Teatro fes
tivalio spektakliai 
daug prisidėjo prie teatro meno 
pakėlimo mūsuose. Kluono teat
ro gadynė mūsuose jau yra pra
ėjusi. Ateityje reikėtų daryti di
desnę atranką, pakviesti gal bent 
pora vaidintojų grupių, bazuo- 
jantis Chicagos aktoriais.

Komisijos parinkimas irgi ne 
be priekaištų. A. Kairys, paskel
bęs savo “Mein Kampf” apsitvė
rė save lyg spygliuota viela, ne- 
išvystydamas reikiamų pastan
gų visus įtraukti į teatrą.

Stasys Pilka buvo pristatytas 
kaip didžiojo mūsų iš Lietuvos 
atsineštinio teatro šulas.

— Nesuprantu vieno dalyko, 
kaip mes, lietuviai, savęs neži
nome ir negerbiame, —pradė
jo Pilka. Jis priminė kadaise “Ko
vos prie Grunvaldo” pastatymą 
JAV-se. Jau pereito šimtmečio 
pabaigoje to veikalo autorius su
organizavo teatro draugiją. Tai 
buvo Jonas Grinius, baigęs uni
versitetą, mokėjęs daug kalbų.

JUOZAS DAUGAILIS

Deja, nesusilaukė reikiamo susi- 
Jdomėjimo lietuviuose. Juozas 
Vaičkus Chicagoje buvo suorga
nizavęs pastovų lietuvių teatrą. 
Panašiai yra gražiai pasidarba
vęs ir A. Vitkauskas.

Anat. Kairys pagirtinas už fes
tivalio suorganizavimą. Pilka ap 
gailestavo, kad nebuvo įtraukta 
Chicaga ir kad iš anksto spektak
liai nebuvo peržiūrėti ir nepa
daryta atranka.

Patinka, kad Lapinskas įkvėpė 
jaunimui ritmą. Gal jis prožek- 
torias norėjo publiką apakinti...

Čiurlionienės “Pinigėlių” api
pavidalinimas buvo blankus. Ne 
buvo ritmo, stiliaus. Tiesa, bu
vo ir gerų dalykų vaidinime.

Rūko “Keturiuose keliaunin
kuose” buvo per daug ornamen
tikos.

Krėvės “Mindaugo mirtį” be- 
repetuojant Kaune, buvo daro
ma kupiūrų. Režisierius negali 
nei vieno žodžio pridėti, bet ga
li daug išbraukti. Moterys reži
suoti nelabai tinka... Hormonai 
ne tie... Režisieriui kartais rei
kia kieto griežtumo. “Mindaugo į 

mirties” spektaklio nebuvo, nes

paties veikalo nebuvo. Kostiumų 
paruošimas — nuostabus.

“Aušros sūnų” veikalas sukur
tas gero talkininko — Glinskio 

—talkinimu. Vaidintojų nepa
siruošimas ir režisūra palieka 
dar daug pageidavimų jo festiva
liniam spektakliui.

Išeivijoje galimas tautinis te
atras. Tai yra parodę vokiečiai. 
Tik tada savo teatrą galėsime su
organizuoti, kai teatralai galės 
tam visą laiką skirti, iš to pra
gyvens. Atrodo, kad, automobi
liu važinėdami, keli aktoriai su 
gastrolėmis galėtų išsilaikyti.

Spauda, išpūstai vertindama 
pradedančius, juos gadina. Fes
tivalio gi vaidinimų lygį būtų 
buvę galima pakelti.

Apie tolimesnę mūsų teatro 
raidą buvo pakviestas kalbėti Da 
rius Lapinskas. Jis paaįškino, 
kad prožektoriai buvo nukreipti 
į publiką, nes publikoje buvo ak-Į 
toriai, kuriuos reikėjo apšviesti. 
Jis mano, kad ir moterys gali 
būti gerais režisieriais. Chicagos 
jaunimas pats parodė norą daly
vauti festivaly ir buvo įtrauk
tas į programą. Galėjo ir kiti 
Chicagos teatrai įsijungti. Kvies
ta juk buvo daugiau negu daly
vavo.

Scena yra gyvas daiktas. Joje

Peter Paul Rubcns (flamas, 1577 - 1640) Šventoji šeima su šv.
Jonu ir šv, Elzbieta (Chicagos Meno institutas)

Dabar teatras pergyvena kri
zę. Pokariniai autoriai paseno. 
Jaunų labai trūksta. Ieškoma 
naujų kelių, bandoma išmesti 
jausmą, išvesti žmones be dra
bužių n tuo šokiruoti žiūrovą. 
Teatras akligatvy. Mūsų jauni
mui dar trūksta technikos. Ne

negali būti stagnacijos. Kaip bu
vo galima vaidinime “Šviesa, ku
ri užsidegė” delsti pusvalandžius, 
kartojant tą pačią mintį! To vei
kalo pastatyme trūko tvarkos, si
stemos. Muzik,“ buvo neįsivaiz
duojamai prasta. Ten buvo kal
bama apie meilę, o muzika — 
triūbos. Galėjo bent smuiką brūkš j gali su jais statyti klasikinių vei- 
telti. Veikalas irgi nenušlifuotas. (Nukelta j ū psi.

vargu ar

Šiame numery

itam reikalingi teologai ir 
teologija?
Geriau kovojantis grandinis, 
negu miegantis generolas. 
Tautinis atsparos bunkeris. 
Komunizmas ir tautiškumas. 
Baltijos valstybėse.
Jų negalima laikyti mirusiais. 
Pierre Ijmnranuel eilė rast a 
Aloyzo Barono novelė.
Vienišoji Sadūnaitė.
D. Lapinsko kelionės užrakai. 
Izidoriaus Vasyliūno rečitalis 
Los Angeles.
Moterų gyvenimas.

KAM REIKALINGI TEOLOGAI 
IR TEOLOGIJA?

Garsusis Dionizo Poškos Baublys žemaičiuose

TAUTINES ATSPAROS BUNKERIS
Dionizo Poškos "Mužiko" inscenizavimo belaukiant

Ir kaip kalbininkas, ir kaip li
teratas, Poška buvo žinomas ne 
tik lietuvių šviesuomenėje, bet ir 
už Lietuvos ribų. Į Pošką kreip-

Dionizo Poškos Baublys, ku
rio paveikslą čia matome, lietu
vių kultūros istorijoje yra suvai
dinęs reikšmingą vaidmenį. To 
Baublio aplinkoj ir pačiame Bauldavosi lietuviai rašytojai, prašy-
blyje prieš šimtą su viršum me-l darni pataisyti jų raštų kalbą, 
tų formavosi ir brendo lietuvių o nelietuviams kalbininkams Po 
tautinio sąjūdžio siekimai. To 
Baublio pašonėje Poška siekė 
įvesti (ir įvedė!) lietuvių kalbą 
į viešąjį kultūrinį gyvenimą. 
Tam tikslui čia jis ruošė lietu
vių kalbos žodyną ir rašė anam 
metui būdingus klasicistinio žan 
ro kūrinius.

Su ašaromis sausą duoną ryju, 
Mano pražintė tokia, kaip 

galvijų.
Ponas tur aukso ant kojų, 

ant pirštų —
Aš be skatiko gyvenu ir 

mirštu.
ška buvo patikimiausias autori
tetas lietuvių kalbos klausimais.

Iš Baublio sklido ir protesto 
balsas prieš ano meto bajorinę 
baudžiavą, pavertusią lietuvį pi
giu darbo gyvuliu, tada vadin
tą “mužiku”.

Tokiais skaudžiais posmais, ku
rie anuo metu, kaip žinome, vir
to “mužikų” dainomis, Poška li
teratūriškai prabilo ir prieš so
cialinę neteisybę.

Kai kaimyninių kraštų klasi-

cistai rašė odes, panegirikas sa
vo meto aukštuomenei išgarsin
ti bei jiems įsiteikti, mūsiškis 
klasicistas Poška su gailesčiu gar 
sino savo Baublio pašonėje ver
gaujančius “mužikus”.

Galvojant tik daiktiškai, ta
sai Baublys mums nūdien be
reiškia muziejinį eksponatą, ir 
nieko kita. Bet istoriškiau kiek 
pamąsčius, tasai tūkstantamečio 
ąžuolo kamienas mūsų tautos li- 
kiminių kovų grandinėje iškyla 
kaip tautinio atsparumo bunke
ris, kaip to atsparumo simbolis.

Todėl Pedagoginis lituanisti- 
tikos institutas Chicagoje, šiuo 
metu eidamas lietuviškojo klasi
cizmo kursą, į Poškos Baublį yra 
pažvelgęs ne vien, muziejiškai. 
Todėl ir to instituto absolventų 
vakare, kuris bus gruodžio 28, pa
sirinktas Poškos “Mužiko”' pa
statymas. (Vaidina Instituto stu
dentai, režisuoja Stasys Pilka).

, Spaudoje buvo rašyta, jog pra 
eitais metais (1967), Poškos gi
mimo šimtmečio proga, okupuo
toje Lietuvoje Baublį, tą tauti
nės atsparos bunkerį, aplankė 
17.000 žmonių. Tai rodytų, jog 
Poškos Baublys nėra vien mu
ziejinis daiktas, jog žmonių są
monėje Poškos balsas ten ir da
bar tebeskamba prieš bolševiki
nę baudžiavą, pavertusią lietu
vį rusiškojo kolchozo mužiku.

Ir Institutą baigusiųjų išleidi
mas rišamas su šio tūkstanta
mečio ąžuolo simbolika ir su Poš 
kos “Mužiko” protestu prieš ver
gija

Tad lauktina, jog simbolinio 
Baublio lankytojų nepristigs čia, 
Chicagoje, kur Poškos balsą pa
kartos- jokio okupanto nevaržo
mos mūsų tautinės atsparos at
žalos išeivijoje.

D. Vk.

Katalikų tikėjimo tiesas, mo
ralės normas ir religinės prak
tikos dėsnius nustato Katali
kų Bažnyčios aukščiausias au
toritetas. Jis veikia ne sauva- 
liškai, bet remdamasis Apreiš
kimu. Kristus pažadėjo pasi
likti Bažnyčioje iki pasaulio 
pabaigos, o šv. Dvasia ją sau
go nuo tikėjimo ir moralės sri
tyje skelbiamų dėsnių neklai
dingumo.

Paskiri teologai nekuria ti
kėjimo tiesų, o tik jas inter
pretuoja. Jų mokslas yra tiek 
svarus, kiek jis yra pagrįstas 
Apreiškimu ir kiek jis atitinka 
Bažnyčios paskelbtus tikėjimo 
dėsnius — dogmas. Jeigu taip 
yar, tada kyla klausimas, kam 
iš viso reikalingi teologai ir 
jų kuriamoji teologija? Ar jie 
gali ką nors naujo ir naudingo 
duoti tikintiesiems? Ypač pas
kutiniu laiku, kada garsieji 
teologai įtariami “nušnekėji- 
mu” ir Bažnyčios vienybės ar
dymu.

šis įtarimas susidaro, žvel
giant į Katalikų Bažnyčios is
torinę eigą tik paviršutiniškai. 
Bet iš tikrųjų, žvelgiant giliau 
į mūsų tikėjimo esmę, yra ki
taip. Reikalingi yra tiek Baž
nyčios neklystus autoritetas, 
tiek teologai ir teologija.

Bažnyčios mokomasis auto
ritetas nelaužia tikėjimo tiesų 
iš piršto, bet remiasi Apreiški
mu, ypač Naujuoju Testamen
tu. Bet ar mes paveldėjom vi
są Apreiškimą?

Senajame Testamente esan
tis Apreiškimas atrodo gana 
pilnai užrašytas ir dar pakar
totas Izraelio tautos vaikams. 
Bet kitaip yra su Naujojo Tes
tamento Apreiškimu. Jėzus 
Kristus, mokydamas žmones ir 
išsirinkęs būrį apaštalų, nei 
pats užrašė Naujojo Įstatymo 
religijos turinio, nei įpareigojo 
tai atlikti savo mokinių. Trejų 
metų Kristaus viešo veikimo 
mokslas ir darbai evangelijose 
yra užrašyti tik dalinai. Mes 
neturime ištiso Kristaus gyve
nimo nei jo darbų pilno ir nuo
seklaus užrašymo. Tai pastebi 
ir Kristaus mokinys šv. Jonas 
apaštalas: “Jėzus padarė savo 
mokinių akivaizdoje dar daug 
kitų stebuklų, kurie neįrašyti 
šitoje knygoje” (Jon. 20,30). 
Jėzus krikščionišką gyvenimą 
rodė pats savo pavyzdžiu ir 
tikėjimo tiesas bei moralės 
normas aiškino, tik progai pa
sitaikius, kai jį išprovokuodavo 
pariziejai, klausytojai, jo mo
kiniai ir apaštalai. Kristus nė
ra dėstęs teoretinio krikščio
nybės mokslo akademiniu po
žiūriu, bet rodęs realiu gyve
nimu ir aiškinęs populiariu bū
du — palyginimais, pavyzd
žiais, alegorijom. O gyvenimas, 
kaip žinome, nėra nei nuosek
lus, nei sistemiškas. Jis yra 
organiškai išaugęs iš proginių 
momentų: Jėzus pamato iš pri-, 
gimties aklą — jį pagydo, su
tinka būrį raupsuotojų — juos 
pagydo, sutinka laidotuvių ei
seną — prikelia iš numirusių 
jaunikaitį, pastebi jį tykojan
čius fariziejus — su jais dis
putuoja, paklausus ko nors

mokiniams ar apaštalams — 
jiems atsako su paaiškinimais 
ir t. t. Taigi iš Kristaus gy
venimo pavyzdžio mes neturi
me pilnos krikščionybės siste- 
matinio mokslo. Iš Kristaus 
sakytų pavyzdžių ir proginių 
pamokymų mes tegalime su
vokti principinius krikščiony
bės bruožus, o iš jo gyvenimo 
laikysenos ir proginio reaga
vimo į iššūkius teturime su
kurtą dalį egzistencinės krikš
čionybės. O kur ištisa krikščio
nybė.

Apaštalai ir Kristaus moki
niai suvokė, ko Kristus iš jų 
nori ir po Kristaus dangun 
žengimo bei Šventosios Dva
sios gavimo jie leidosi reali
zuoti Kristaus įkurtos naujos 
Bažnyčios to laiko žmonių pro 
tuose, širdyse ir religinėse pra
tybose. Jų laiko krikščionybė 
buvo pilnutinė krikščionybė 
pagal to laiko sąlygas bei ap
linkybes. Bet apaštalai ir jų 
pagalbiniai bendradarbiai ne
pasistengė kodeksuoti krikš
čionybės turinio ir palikti se
kančioms kartoms pilnutinio 
jos vaizdo. Kas yra užrašyta 
esangelijose, apaštalų darbuo
se bei laiškuose — tėra maža 
dalis krikščioniško gyvenimo. 
Jis buvo daug platesnis, negu 
Naujojo Testamento mums by
lojąs turinys. Kur visuma?

Dalį pirminių krikščionių 
turėtos religinės praktikos ir 
tikėjimo bei moralės tiesų ran
dame pas Bažnyčios rašyto
jus, gyvenusius pirmame, ant
rame ir dalinai trečiame šimt
metyje. Ji tad papildo Naujo
jo Testamento turinį, ir abu 
kartu sudaro Naujojo Įstaty
mo Apreiškimą.

Bet ir šventoj Tradicijoj ne 
viskas nuosekliai ir sistemin
gai užrašyta. Pirmieji Bažny
čios rašytojai irgi neįsipareigo
jo pateikti ateinančioms krikš
čionių kartoms nuoseklaus ir 
sistematinio krikščionybės teo
rijos ir gyvenimo turinio, ap
rašymo ir kodeksavimo. Jie te- 
palietė ir nagrinėjo tas krikš
čionybės problemas, kurias iš
šaukė jų aplinkos gyvenimas: 
pagonių daromi Kat. Bažny
čiai priekaištai arba iš pačių 
krikščionių tarpo pasireiškę 
klaidingi mokytojai (eretikai). 
Tokio sistematinio krikščiony
bės mokslo atskleidimo, kokį 
vėliau mums pateikė šv. Augus 
tinas savo raštuose, pirmųjų 
Bažnyčios rašytojų tarpe ne
turime. Kiek platesnis ir la
biau sistematinis yra pirmųjų 
amžių teologas Origenas. Bet 
sunku tikėti, kad per jį būtų 
kalbėjusi šventoji Dvasia, ka
dangi jis pats priklauso prie 
Bažnyčios klaidatikių grupės. 
Todėl jo raštai Apreiškimo pra 
turtinti negali.

Taigi Apreiškimas ribojasi 
tik abiem Testamentais ir šven 
tąja Tradicija, išlikusia Baž
nyčioje pas pirmųjų šimtmečių 
bažnytinius rašytojus. Bet, 
kaip matėme, nei Naujasis 
Testamentas, nei šv. Tradicija 
neišsemia viso Aperiškimo, ku
rį mums Dievas pateikė per sa- 

(Nukelta į 5 psL)
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LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 

PENKIOLIKTAS TOMAS AR TIKRAI KOVOJOME?
Lietuvių Enciklopedija baigėsi 

XXXV tomu, išleistu 1966 m.Visų 
tomų eilėje penkioliktasis buvo 
rezervuotas Lietuvai. Jis turėjo į 
siterpti tarp XIV ir XVI, kurie bu 
vo išleisti 1958 m. Tačiau XV-to- 
jo teko laukti dar ištisą dešimtme
tį: jis tepasirodė tik vėlai 1968 va 
sąrą, puse colio “riebesnis” už sa
vo kaimynus, - turi 807 pusla
pius, vieton standartinių 544. 
Medžiagos paskirstymu jis nepa
našus į kitus LE tomus, -tai tėra 
tik straipsnių rinkinys, sudėtinis 
veikalas apie Lietuvą.

Tomą redagavo Vincas Maciū
nas. Niekur nėra paaiškinta, ko
dėl jis išėjo vėlai, kokia buvo jo 
ypatinga paskirtis, nė kodėl jis nu 
krypo nuo standartinių enciklo
pedijos reikalavimų. Tik gale iš
reikštas apgailestavimas, kad dar 
trūksta kelių plane numatytų 
straipsnių. Tomas paskirstytas 
į keturias pagrindines dalis: 
KRAŠTAS (11 -62 p.), VISUO
MENĖ (65 - 266 p.), ISTORIJA 
(269 - 464 p.) ir KULTŪRA 
(467 - 803 p.).

Akimis permetus visų dalių tu
rinį, atrodo keisčiausias mišinys 
sudėtas į antrąją dalį - po visuo
menės pastoge. Čia randame tris 
poskyrius: valstybė, bažnyčia ir 
ūkis. Valstybės poskyriuje telpa 
straipsniai apie herbą ir vėliavą, 
valstybės santvarką, valstybinę 
teisę, Lietuvos kariuomenę ir svei 
katos apsaugą. Išskyrus pirmąjį 
straipsnį, viskas telkiasi tik apie 
1918 - 1940 m. laikotarpį. Bažny
čios skyriuje rašoma apie katali
kų ir evangelikų bažnyčias Lietu
voje. Margiausias yra ūkio sky
rius: žemės ūkis, pramonė, staty
ba, prekyba, finansai, kredito or
ganizacija, Lietuvos pinigų isto
rija, litas, susisiekimas bei trans
portas, paštas, darbo apsauga ir 
socialinis aprūpinimas... Visuo
menės antraštė Čia mažiausiai tin 
ka.

Nors visas veikalas beveik tik
tų pavadinti istorija, tačiau įpras
tiniu būdu istorijos terminas daž
niausiai teikiamas valstybinei po 
litinei gyvenimo raidai pavaiz
duoti. Šia prasme Lietuvos isto
rijai skirtas vienas ketvirtadalis 
knygos. Tai pilnai pakaktų, jei bū 
tų išlaikyta reikiama proporcija 
ir tinkamas sugrupavimas - są
ranga. Kadangi šioje apžvalgoje 
noriu apsiriboti vien istorija, tai 
pažiūrėkime į to skyriaus apim
tį.

Lietuvos proistorė apima 22 p.
Lietuvos istorija iki Gedimino 

dinastijos išnykimo 1572 m. - 14 
p. Bajorų viešpatavimo laikai 15 
72 - 1795 m. - 20 p. Nuo nepri
klausomybės netekimo iki jos at
gavimo (1795 - 1918) - 12 p.

Šiame numery:

• Ar tikrai kovojome?
• Lietuvių Enciklopedijos penkio
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kos konferencijoje. ...

ANTANAS KUČAS

menį, daugiau dėmesio kreipia
ma tik nuo Kazimiero Jogailai- 
čio ligi Žygimanto Augusto.

Kad skaitytojas žinotų apie ką 
kalbama, jam tuojau patariama 
žiūrėti atitinkamą LE tomą ir rei
kiamus puslapius. Tų “žiūrėji
mų” pilna. Pavyzdžiui tik dvie
juose puslapiuose, (292 - 293) 
skaitytojas gainiojamas 40 kartų. 
(To gainiojimo nevengia nė ki
ti straipsniai). Ko šis metodas sie
kia, man neaišku, ar pagelbėti 
specialistams, ar visai supainio-

I ti skaitytoją, jei jis mėgintų laiky- 
I tis nurodymų. Ir vienu ir kitu at
veju šis straipsnis nepatamauja 
pagrindiniam enciklopedijos tiks 
lui — teikti trumpai aiškią infor
maciją. Negalėčiau sakyti, kad I- 
vinskio straipsnis nedavė santy
kių su kaimynais vaizdo, tačiau 
istoriją kuria asmenys, ne aplin
kybės, ypač tai tinka mūsų tau
tos istorijai. Reta tauta yra turė
jusi tokią ištisą eilę asmenybių, 
imperijos kūrėjų ir gabių valdo
vų kaip Lietuva. Jų visų pasigen 
dame XV LE tome.

Bajorų viešpatavimo laikai, ku
riuos aprašo Konstantinas Avižo
nis, yra kur kas daugiau kompli
kuotas Lietuvos istorijos laikotar
pis. Čia jau turime reikalus su už
sienių valdovais, kurie mėgino į- 
siveržti į sostus ir sėti nesantaikas 
viduje. Jų intrigas sekė kariuome
nių invazijos ir krašto teriojimai, 
kol Lietuvos Lenkijos valstybė 
buvo išdraskyta. Straipsnis skai
tosi lengvai. Norint piktai paly
ginti, galėtume pasakyti, kad sa
vo pasiimtą laikotarpį Avižoniui 
pavyko išpainioti, o Ivinskiui — 
supainioti.

Visai gera išėjo Vinco Trum
pos rusų valdymo laikotarpio ap
žvalga: Nuo nepriklausomybės 
netekimo iki jos atgavimo (1795- 
U918). Nepriklausomybės laiką

Nepriklausomybės laikai (1918 - 
1940) - 17 p. Sovietų - vokiečių - 
sovietų okupacijos - 44 p. Mažo
sios Lietuvos istorija - 15 p. Lietu
viai užsienyje - 15 p. Lietuvių tau 
tos ir valstybės plotai bei gyven 
tojai - 34 p. Tiesiais žodžiais ta
riant, garbingiausiam ir didin
giausiam Lietuvos istorijos apie 
400 metų laikotarpiui skirta tik 
14 puslapių, maždaug kaip spor
tui, dailei ar muzikai. O jei pridė
sime daugiau kaip poros šimtų ne 
priklausomo gyvenimo bajorijos 
laikotarpio, tai gausime viso 34 
p., - lygiai tiek, kiek teatrui...

Lietuvos istorija iki Gedimi
no dinastijos išmirimo, parašy
ta Zenono Ivinskio, pristatoma 
tam tikrais išilginiais piūviais: 
Lietuvos valstybės pradžia ir jos 
išsivystymas iki XIII a. galo; di
džioji lietuvių tautos kova su kry 
žiuočiais iki 1422; Lietuvos eks
pansija į rytinių slavų plotus, ir 
Lietuvos santykiai su Lenkija. Vi
sa tai apima apie 7 puslapius. Di
džiųjų Lietuvos kunigaikščių var 
dai įpinti tik viename kitame įvy
kyje. Nei Vytenis, nei Kęstutis jo
kioje veikloje neminimi, nors vi
sokių nereikšmingų vardų yra 
gana apsčiai. I valdovą, kaip as-

Sniego grafika Nuotr. Vyt. Maželio

(1918 - 1940) Juozas Jakštas at
vaizduoja šešiuose puslapiuose. 
Tai mažoka. Jį papildo Domas 
Krivickas apie Lietuvos užsienio 
politiką, ir Albertas Gerutis apie 
nepriklausomos Lietuvos mi
nistrų kabinetus. Tai prideda dar 
11 puslapių. Tačiau dėl to nenu
kenčia atstatytosios Lietuvos lai
kotarpis, nes jam pašvęstas beveik 
visas XV tomas.

Pagal tai, atrodo, būtų buvę 
kiek logiškiau istorinę medžia
gą sudėstyti, prisilaikant elemen-

Žiemos ramybė.. Nuotr. Vyt. Maželio

tariu chronologijos taisyklių. 
Čia tiktų įjungti ir bažnyčios isto
rijos skyrių. Dabargi, nuo pat pra 
džios viso tomo, išskyrus kraštą ir 
bažnyčią, viskas prasideda nuo 
1918 m. Tuo sudaromas įspūdis, 
kad tik nuo tada ir prasideda svarbus. Ne vienas lietuvis tuojau 
Lietuvos gyvavimas.

Senosios kaimo kultūros kai ku 
riuos straipsnius galima buvo pri 
jungti prie atitinkamos srities, 
kaip antai: muzika, liaudies me
nas, kaimo architektūra, nes ir ei
lė kitų sričių turi istorinius įva
dus.

Lietuvos istorijai labai trūksta 
senosios lietuvių religijos pavaiz
davimo (Jono Balio “Dievų ir 
dvasių” čia nepakanka), valsty
bės struktūros, kariuomenės, gin
klavimosi, karo technikos, impe
rijos sričių santykių su valdovu, 
kultūrinių bei prekybinių ryšių 
su Vakarais ir t.L Ne pro šalį bū
tų buvę paryškinti Lietuvos sta
tuto ir valakų reformos reikšmę.

Tai, aišku, būtų padidinę to
mo puslapių skaičių. O to, atro
do, labai vengta, nes straipsniai 
vieni prie kitų suspausti, tarsi tai 
būtų koks menkas laikraštėlis, at
sisakyta iliustracijų ir bet kokių 
paryškinimų. Tokiam monumen
taliam tomui tai nemenkas trū
kumas. Vis dėlto, man susidaro 
įspūdis, kad redaktorius buvo 
perdaug geraširdiškas Nemanau, 
kad jis autoriams buvo prisiekęs 
sudėti viską, ką jie parašė, todėl 
reikėjo netaupyti žirklių. O jų ti
krai reikėjo, nes jis redagavo en
ciklopedinį tomą, ne chrestoma
tiją.

Lietuvos tomas turi daug ver
tingos medžiagos, tačiau jis visai 
nutolęs nuo pagrindinio enciklo
pedijos tikslo: informuoti, ne stu
dijas skelbti. Jei tokį buvo numa
tę šio tomo planuotojai, tai nerei
kėjo gadinti tomų numeracijos ir 
Lietuvos tomą išleisti LE priedu. 
Lietuvos tome paliečiami ir užsie
niuose gyveną lietuviai, todėl de
ra pasidomėti ir jų istorija bei bui 
timi.

...Lietuviai užsienyje. Sis straip
snis dabartiniu metu, kada po II 
pas. karo lietuviai pasiskleidė po 
įvairius pasaulio kraštus, kada A- 
merikos lietuviai ateiviai gali mi
nėti ateivijos šimtmetį, yra gana 

griebsis žiūrėti, kaip sekasi ki
tiems laisvojo pasaulio tautie
čiams.

Straipsnio autorius, Juozas Jak 
'Nu ke lt n i 9 nsl i 

Nuotr. Vyt MaželioPirmosios pėdos

Praeitin jau benueiną 1968 
metai mūsų veiksnių patetiškai 
buvo pavadinti Laisvės kovos 
metais. Gi lietuviškas priežo
dis sako: “Kaip pavadinsi, ne
pagadinsi”. Atseit, dėl paties 
pavadinimo nėra ko ginčytis. 
Ginčytis jau galima ne tiek dėl 
sąvokos skambėjimo, kiek dėl 
jos turinio, dar labiau — ne 
tiek dėl etimologinio turinio, 
kiek dėl gyvenimiško turinio, 
dėl to, kiek mūsų realaus šieme 
tinio bruzdėjimo faktų galima 
būtų pagrįstai atžymėti laisvės 
kovos etikete.

Metai buvo išskirtiniai, jubi
liejiniai. Ar išskirtiniai ir lais
vės kovos rezultatai? Ar bent 
kuriame fronto sektoriuje pa
siekta tokių laimėjimų, kokių 
eiliniais metais negalima buvo 
ir tikėtis? Ar patetiškasis šių 
metų pavadinimas padėjo fron
te kur nors žymiai prasiveržti 
priekin? Jei taip — tada jis 
prasmingas, jei ne — tada ir 
patetiškasis šūkis buvo nepa
veikus plačiau ir giliau išjudin
ti per metų metus susiklosčiu
siam mūsų rutininės veiklos 
lygiui tiek visuomeniniuos, tiek 
kultūriniuos baruos. O gal ta
Laisvės kovos metų etiketė bus 
mums pravertusi bent tuo, kad 
akivaizdžiai bus parodžiusi, 
jog kiekvieno tautinio ir kūry
binio darbo rezultatą ugdo ir 
brandina ne koks viename ar 
kitame posėdyje priimtas skam 
bus įrašas vėliavai, bet kietas, 
tiesiog jaučio jėga ir užsispyri
mu tempiamas organizacinis ir 
kūrybinis darbas, kurį ant sa
vo pečių dažnai užsikrauja pa
vieniai pasiryžėliai ar idealis
tiniame ūpe krūvon susibė
gęs, jokių kitų pašalinių išskai

čiavimų neturintis susibaudė- 
lių būrys.

Norėtume, kad kiekvienas 
skaitytojas apie tai pats indi
vidualiai pagalvotų, nesitikė
damas ir iš “Kertinės paraš
tės” kokių nors detalesnių ar 
net viską apibendrinančių 
sprendimų, juo labiau, kad 
kiekvienu tokiu atveju būtų 
kalbama apie labai paprastus 
ir aiškius dalykus, kuriuos su
painiojame ir padarome neaiš
kiais, per daug juos vienas ki
tam aiškindami.

Kokio nors tobulo kriterijaus 
praėjusių metų visuomeninei 
bei kultūrinei veiklai vargu ar 
būtų galima ir berasti. Apla
mai, viskas ritosi eilės ankstes
nių metų jau išgraužta vaga. 
O kovos ugnies ir dūmų kar
tais buvo net per daug, kovo
jant dėl menkų niekų vien tik 
savo tarpe.

Tačiau vis tiek, kaip įprasta, 
lietuviškoji visuomenė nebuvo 
palikta be naujų mūsų groži
nės literatūros knygų, nebuvo 
sumažėjusios progos išgirsti 
neblogų koncertų ir najų mu
zikos kūrinių, judintas ir teat
rinis sektorius, dar išgelbėtas 
“Lituanus”, mūsų mokslo ir 
grožinės literatūros raštų pa
skleista ir angliškai kalbančia
me pasaulyje, neužmiršti ir po
litiniai bei visuomeniniai sei
mai, o taipgi ir plataus, masi
nio pobūdžio šventės.

Iš įprastinės rutinos tačiau 
išsiskyrė keletas faktų, kurie 
labiausiai čia ir tiktų dėti į 
Laisvės kovos metų sąvokos 
turinį. Štai bent keletas iš jų. 
Trečioji dainų šventė, techniš
kai buvo suorganizuota net ge
riau už ankstesnes. Pabrėžtina 
ir tai, kad joje šokėjų ne tik 
nesumažėjo, bet jie net pralen
kė ankstesniųjų švenčių skai
čių. Naujiena buvo teatro fes
tivalis. Kaip mūsuose pirma- 
kartinis, jis gali būti vertina
mas ir šiaip ir kitaip, tačiau 
jo suorganizavimas ir parody
tas publikos prielankumas vis 
dėlto yra šviesi praėjusių me
tų prošvaistė. Akin krito ir li
teratūros vakarų bei pavienių 
rašytojų rečitalių renesansas. 
Publikos čia taipgi netrūko. Jei 
gu šia gera kryptimi pasistū
mėtų ir knygos pirkimas, galė
tume kalbėti ir apie didėjantį 
dėmesį knygai. Gerokai suma
žėjo ligi šiol baugiai tvyrojusi 
mūsų literatūros mokslo — 
studijinės kritikos tuštuma. 
Čia jubiliejinių metų duoklė 
yra stambi knyga “Lietuvių li
teratūra svetur 1945—1967” ir 
V. Kavolio “Nužemintųjų ge
neracija” — ieškojimas indivi
dualių bruožų po žemininkų 
kartos atėjusios jauniausios 
kartos kai kurių rašytojų kū
ryboje. Muzikiniame gyvenime 
šviežiena buvo J. Gaidelio “Ko
votojų"’ kantata ir kai kurios 
užsieninės išvykos. Plačiąja 
lituanistine prasme žingsnis 
pirmyn buvo ir lietuvių, lat
vių bei estų mokslininkų studi
jų dienos Marylando universi
tete, iš kurių, kaip atrodo, iš
sivystys ir tampresnis, net or
ganizacinis Visų trijų Baltijos 
tautų mokslininkų bendradar
biavimas. Lietuvių Katalikų
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