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Antanas Maceina
Ateitininkų Federacijos 
Stasio Šalkauskio vardo 
kūrybos premijos laureatas

GENIJAI IR LAISVALAIKIS

Stasio Šalkausko vardo kūrybos 
premija (1.500 dol.) šiemet pa
skirta žymiajam mūsų filosofui, 
teologui ir poetui Antanui Ma
ceinai.

Premijos jury komisija (Alina 
Skrupskelienė, Dalia Kučėnienė, 
dr. Viktorija Skrupskelytė, Česlo
vas Grincevičius ir dr. Petras Ki
sielius) šitai nusprendė birželio 
18 d. savo finaliniame posėdy
je. Anot jury komisijos, premijos 
laureatas Antanas Maceina savo 
kūryba ir asmenybe stipriausiai 
iškyla kaip kūrėjas — mąstyto
jas ir poetas. Jury komisijos nuo
sprendį šiomis dienomis patvirti
no ir Ateitininkų Federacijos vy
riausioji valdyba.

Prof. dr. Antanas Maceina y- 
ra nepriklausomos Lietuvos inte
lektualinio ir kūrybinio subren
dimo vaisius, šiame šviesiame 
tautos laisvės laikotarpyje baigęs 
Lietuvos ir užsienio aukštąsias 
mokyklas ir jau suspėjęs labai sėk
mingai profesoriauti Vytauto Di 
džiojo universitete Kaune. Savo 
paskaitomis ir raštais jis jau ta
da giliai įtakojo jaunąją mūsų 
intelektualų ir rašytojų kartą, po
kario metais stipriai pasireiškusią 
laisvajame Vakarų pasaulyje. 
Pats laureatas šiuo metu profe
soriauja Miunsterio universitete, 
Vakarų Vokietijoje.

Savo raštais ir savo žodžiu An
tanas Maceina reiškiasi kelerio
pose srityse kaip filosofas, kaip 
teologas, kaip sociologas, kaip pe
dagogas kaip literatas eseistas ir 
kaip poetas (A- Jasmantas).

Jo išleistų veikalų virtinė yra 
tikrai impozantiška: Tautinis 
auklėjimas (1934), Kultūros filo
sofijos įvadas(1936), Socialinis 
teisingumas (1938), Pedagogikos 
istorija I (1940), Buržuazijos žlu- 
gimas( 1940), Didysis Inkvizito
rius (1946), Jobo drama (1950), 
Saulės Giesmė (1954), Didžioji 
Padėjėja (1958), Niekšybės pa
slaptis (1964),Dievo Avinėlis (19 
66), Gruodas (eilėr. rinkinys, lai 
mėjęs 1965 m. Lietuvių rašyto
jų draugijos premiją). “Didįjį In
kvizitorių” ir “Niekšybės paslap
tį” vokiečiai yra išsivertę ir iš
leidę vokiečių kalba. Šalia to, 
gausybė straipsnių ir gana pla
čių studijų yra paskelbęs įvai
riuose lietuvių ir vokiečių žurna
luose.

Kaip visuomenininkas, giliai 
reiškėsi ateitininkuose, buvo 
Ateitininkų Federacijos Tarybos 
pirmininku ir ėjo Federacijos va
do pareigas. Lietuvoje buvo Krik-

Šiame numery
• Genijai ir laisvalaikis.
• Antanas Maceina, Ateitininkų 

Federacijos Stasio Šalkauskio 
vardo kūrybos premijos laure
atas.

■ Antano Jasmanto sonetai.
/ Gražina Irena Bacevičiūtė.
• Jaunimo literatūros konkursas 

ir jo rezultatas.
• Ką veiks astronautai mėnulyje? 
/ Susitikimai su Vincu Krėve.
• Lituanikos parkas Beverly 

Shores, Indianoje.
• Prisikėlusios Lietuvos Karo 

mokykla.
• Nauji leidiniai.
• Kultūrinė kronika.
• Spygliai ir dygliai, 

ščionių darbininkų sąjungos cen
tro valdyboj, išeivijoje žinomas 
kaip Lietuvių Fronto ideologas.

Stasio Šalkauskio vardo kūrybos 
premijos paskyrimo Antanui Ma
ceinai proga čia bent laikrašti
niuose rėmuose supažindiname 
mūsų skaitytojus su kažkuriomis 
laureato mintimis, spausdindami 
keletą ištraukų iš jo knygų bei 
raštų, taipgi duodami jo (Anta
no Jasmanto) poezijos pavyzdžių.

*

Istorija ant bedugnės kranto

Tačiau Nietzschės beprotis ne
pasitenkina tiktai paklausęs, 
kaip žmogus galėjo Dievą nužu
dyti, bet sykiu vaizduoja ir tą 
naują buvimą, kurį žmogus pra
dėjo jau be Dievo. Atkabintos že
mės simbolis čia yra nuostabiai 
gilus. Atsitraukęs nuo Dievo žmo
gus pasidaro tarsi nuo saulės at
sipalaidavusi žemė, lekianti į tuš
čią ir tamsią erdvę. Čia viskas y- 
ra susimaišę. Čia nežinia, kur y- 
ra apačia ir kur viršus, nes ne
bėra centro. Čia darosi kas kartą 
vis šalčiau ir tamsiau. Čia ap
temsta visi pavidalai, ir reikia ži
burius degti jau priešpiet. Iš tik
ro, jeigu žmogus yra Dievo pa
veikslas, tai atsikabinti nuo Jo 
reiškia atsikabinti nuo savo Ori
ginalo, nuo savo Modelio, nuo 
savos egzistencijos Pagrindo. Ar
gi paveikslas negyvena savo Ori
ginalo prasme? Ir kuo gi jis virs
ta šį Originalą paneigęs? Bedie
viškoje egzistencijoje girdėti Die
vą laidojančių duobkasių triukš
mas. Bet ar tai nėra triukšmas, 
kad išsklaidytų begalinę anos 
tuščios erdvės tylą? Bedieviško
je egzistencijoje jausti dieviškų
jų puvėsių kvapas. Bet ar tai nė
ra ženklas, kad pati mūsoji eg
zistencija pradėjo pūti? Dievas y- 
ra miręs, ir mes skriejame neži
nia kur. Todėl Nietzschės bepro
tis ir klausia, kas nuplaus nuo 
mūsų Viešpaties kraują. “Kokiu 
vandeniu mes nusivalysime?” 
Kokias aukas turėsim sudėti, kad 
grįžtume atgal? Kokius šventus 
žaidimus turėsime išrasti, kad 
permaldautume mirusį Dievą ir 
Jam leistume mumyse vėl prisi
kelti? Naujoji istorija yra atsisto
jusi ant pat bedugnės kranto.

(Jobo drama, 238-239 psl.)

Rytų ir Vakarų žmogus

Ketvertą metų besibastydamas 
po įvairius Vokietijos užkampius, 
šios studijos autorius nėra pas
tebėjęs, kad, artinantis vakarui, 
vokiečiai paliktų savo darbą lau
kuose, namuose, dirbtuvėse, išei
tų prie savo sodybų vartelių, su
sėstų krūvelėmis ir pradėtų bega
linius pokalbius, besitęsiančius li
gi išnaktų. Tuo tarpu Rusijoje 
tai yra įprastas dalykas. Darbas 
vokiečiui užima visą dieną. Po
kalbiams yra skirtas sekmadienis. 
Tačiau šešetą dienų tylėjęs žmo
gus nedaug ką gali pasakyti sep
tintąją dieną. Todėl pokalbis Vo
kietijoje ir apskritai Vakaruose 
nėra sudėtinė žmogiškojo buvi
mo dalis. Jis stovi periferijoje, 
kaip Rusijoje ir apskritai Rytuo
se darbas. Rusiškasis žmogus dar
bui neskiria viso laiko> nes jo

Prof. dr. Antanas Maceina, Stasio Šalkauskio vardo kūrybos premijos laureatas. Nuotrauka Opitz

Aš dabar skaitau Schopen- 
hauerio “Genijų”. Tai šiais lai
kais nėra labai populiari tema. 
Kai visa eilė genijų arba tokių, 
kurie reikalavo iš visų absoliu
tinio tikėjimo jų idėjoms, yra 
įvėlę žmoniją į visokias bėdas, 
niekas nenori klausytis kalbos 
apie genijus. O Amerikos teat
ro kritikas Erik Benthley su 
pasipiktinimu kalba apie did
vyrių garbinimo šimtmetį, ku
rio priešakyje stovi Nietsche 
ir Wagneris. Apie tai jis para
šęs ištisą knygą. Šiandien, iš 
tikrųjų, mes ilgimės tikro 
žmogaus, o ne genijaus.

Dėl to aš skeptiškai nusitei
kęs imu į rankas Schopenhaue- 
rio: “Apie genijų”. Tačiau vie
ną dalyką aš randu Schopen- 
hauerio genijuje, kuris man 
atrodo yra vertingas ir nege- 
nijui, bet kurio kaip tik trūks- 

. paprastam žmogui.
Šitai, ko trūksta paprastam

- žmogui, pasak Schopenhaue- 
rio, yra tai, kad laisvalaikis 

: jam nėra vertybė. Jis moka 
vertinti tik darbą ir triūsą. Ir, 

aparėję iš darbo, mes tik tada

Masė Bažnyčioje

gyvenime darbas neapima ir ne
išreiškia viso žmogaus. Kai tik 
saulė pasvyra į vakarus, rusas pa
lieka savo užsiėmimą ir eina pas 
kitus ne darbui tęsti, kaip tai da
ro mergaitės vokiečių kaimuose, 
susirinkdamos į Wohnzimmer ir 
susėsdamos aplink besikūrenan
tį pečių; ne, rusas eina pas ki
tus — pasikalbėti. Ir šituose po
kalbiuose kaip tik atsiveria rusiš
koji kasdienybė su savo vargu, 
su savo atsakingumu ir su savo 
kilnumu. Vakarietiškasis žmogus 
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Antanas Jasmantas - Sonetai
GIRIOS SONETAS

SUGROJO ragas girios viduryj
Ir prunkšdamas žvėris nunėrė per tankynę. 
Viršūnėse lizdai siūbuoja atdari
Lyg vėjuje vainikai išsipynę.

Girdžiu, kaip vejoje nepalytėtoj 
Myluoja vėjas pienę šilkaplaukę,
Kaip kūne bunda džiaugsmas ir iš lėto 
Niūnuodamas viršūnėmis atplaukia.

O kūne mano, mano broli! 
Tave kaip ryto šilimą jaučiu.
Iš žemės dykumą, išdegusią, plačią

Visi pavargę grįžtame namolei.
Bet tu, nors tu nepasilik tame mįslingam tolyj, 
Nors tu nebūki greit pradingstančiu svečiu!

ŽUVŲ SONETAS

ARGI NE vandenų tyliąją esam žuvys, 
Tos paukštės ten žemai, ak visada žemai? 
Kažkur dangus didžia šviesa pasruvęs 
Ir meile atdaras kaip vakaro namai.

Ir kartais beria jis — ne mums, tiktai Undinei, 
Tai Marią Žvaigždei — aukso karolius, 
Prisirpusius ugnim ir taip tylius
Kaip mūs atodūsiu pursleliai vandeniniai.

Tada, lyg netyčiom, žalias gelmes pamiršę, 
Virpėdami kad dangūs mus štai pavilios, 
Į svetimą, į svetimą pašokstam viršą.

Bet ten staiga mums visos durys užsidaro:
Į šviesą atsitrenkę krintam atgalios
{ purviną, j tą mūs vandenį nešvarų.

ELGETOS SONETAS

J MĖNESIENĄ, ak į mėnesieną 
Pasviro tylūs mūsą kelio gluosniai. 
O Tu, atgniaužęs savo ranką dosnią, 
Vis dalini tą būtį: ją, tą vieną

Vienintelę kaip naktį sidabrinę
Tu žvaigždėm, mėnesiui ir žiogui duodi. 
Tik mes pavartėj galvas panarinę,
Nuo šalčio ir lietaus lyg stagarai pajuodę,

Vis stovime jau ilgus ilgus amžius, 
Ir drebanti ranka kelintą
Jau kartą vis pakyla ir, paglamžius

Varpelio tavojo virvelę, krinta
Atgal ir mąsto: 
Tur būt, Tavęs namie nerastą.

VOVERĖS SONETAS

ŠIĄNAKT girdėjau,
Kad pašaukei mane tyliu balsu.
O aš tamsoj, kažkur tamsoj esu,
Tu, rūpestingas žiburio Nešėjau.

Kažkur viršūnėj
Vidunaktį sukniubusią pušą 
Kaip girios voverė skujas nešu 
Ir kraunu lizdą būčiai atskalūnei.

Bet Tu dar sykį
Pašauk! O gal ateik ir pamatyki,
Kaip nevilties maldoj rankas grąžau,

Kaip nerimu palinkę pušys svirdi,
Kaip savo širdį
Aš lyg konkorėžį aižau.

(Iš premijuoto rinkinio Gruodas)

reiškiasi darbu. Rusiškasis žmo
gus reiškiasi kalba. Kasdieninė 
vakariečio buvimo forma yra už
siėmimas- Kasdieninė ruso buvi
mo forma yra pasikalbėjimas. 
Vakarietis būna dirbad'amas, ru
sas būna kalbėdamasis. Todėl Va
karų pergyvenimo pradžioje sto
vi veiksmas — Fausto idėja. Ry
tų pergyvenimo pradžioje stovi 
žodis — Evangelijos idėja. Ry
tams pastovus bei atkaklus dar
bas yra retas atsitikimas ir todėl 
kraštutinė vertybė. Vakarams gi

lus, žmogaus bei pasaulio proble
mas glaudąs žodis yra filosofų 
specialybė ir taip pat kraštutinė 
vertybė. Rytuose visi filosofuoja, 
Vakaruose visi dirba. Žodis ir 
darbas yra Rytų ir Vakarų reiš
kimosi bei buvimo formos ir tuo 
pačiu kasdienybės apraiškos. Va
karietiškoji kasdienybė pasiro
do bei įvyksta darbe, rytietiško
ji — žodyje.

(Didysis Inkvizitorius, 
II laida, 1950, 

130-131* psl.) 

pailsime, kai pradedame taisy
ti savo “porčių”. Laisvalaikio 
realybė mums yra prarasta. 
Veltui mūsų rekolekcijų vedė
jai kalba mums apie kontemp
liacijos ir meditacijos palaimą. 
Kol mes neatrasime prarastos 
laisvalaikio palaimos, niekas 
mūsų neįtikins kontempliacijos 
palaima. “O tačiau mes neaiš
kiai jaučiame, kad kažkur mū
sų laukia nesugadinta laisva
laikio valanda, jei tik mes su
gebėtume ja naudotis... O kai 
mes naudojamės malonumu, 
visada jaučiamės nusikaltę, 
nes daug darbo dar mes turi
me atlikti” (Walter Kerr, The 
Decline of Pleasure). Tačiau 
galimas dalykas, kad uždaras 
laisvalaikio palaimos duris ga
li mums atidaryti kontemplia
cija.

Taigi, ne visais atžvilgiais 
yra blogas Schopenhauerio ge
nijus, kuris ne kartą kalba vie
nas sau, yra truputį arogan
tiškas kitiems ir svarsto klau
simus, kurie ne visada yra 
praktiški. , V. Bgd.

koma jam “Nuodėmė”, bet pa
skelbiamas įstatymas, kuris tai 
leidžia. Kad miniažmogis nesu
teptų savo dorovės, žiūrėdamas 
į paveikslus ar skaitydamas eilė
raščius, šiandien nebesakoma 
“Valdyk akis”, “Valdyk smalsu
mą”, bet reikalaujama nebepieš- 
ti ir neberašyti to, kas minia- 
žmogiui būtų pavojinga. Minia 
nori būti saugi nuo visko: nuo 
pavojų gyvybei, nuo rizikos apsi
rūpinime, nuo sąžinės priekaiš
tų, nuo baimės susitepti doriš
kai. Asketų santykis su menų įsi
jungia į tą patį minios apspręs- 

Todėl kai tik minia pasiekia 
Bažnyčioje reikšmingos įtakos ar 
net persvaros, ji persunkia masi- 

' niu principu bažnytinio gyveni
mo apraiškas, palenkdama jas 
buržuazine kryptimi. Masės bu
vimas Bažnyčioje sumasina ir ją 
pačią. Ir žmogaus santykių su 
gamta ir jo santykių su Dievu 
dramoje minia nustumia atski
rus veikėjus į šalį, o centrą už
leidžia chorui, kuris čia pradeda 
reikšti savo valią. Ir juo dides
nis darosi Bažnyčios narių skai
čius, juo didesnis bei įtakinges- tą elgesį, kurio vedami gyveni
nis darosi ir šis choras. Jo bal
sas darosi toks garsus, kad tik jis 
tėra girdimas ir kad tik jo šūks
nių tėra paisoma. Masės išniri
mas religijoje yra kur kas pavo
jingesnis, negu jos pasirodymas 
kultūroje, nes asmens sužlugdy
mas reiškia sykiu ir religijos su
žlugdymą. Masė nužudo asmen- 
nybę, o juk “ne mirusieji garbi
na Viešpatį” (Ps. 113,17).

(Niekšybės paslaptis, 266 psl.)

; mo tvarkdariai santykiuoja su 
technika, su ekonomika, su poli
tika ir kurio aukščiausias tikslas 
yra miniažmogio saugumas.

(Literatūros Lankai, Nr. 5, 
20 psl.)

♦

Stasio Šalkauskio vardo kūry
bos premijos šiemetinis laureatas 
Antanas Maceina, daugumai iš- 
sisklaidant užjūriuose, pasiliko 
Europoje ir jau keliolika metų 
dirbo ir tebedirba, kaip filosofi
jos ir jai giminingų šakų profe
sorius, žymiuose Vokietijos uni
versitetuose. Jo dėstomi kursai te
nykščių studentų yra labai mė
giami, auditorijos klausytojais 
perpildytos. Tačiau ir nuo lietu
viškos bendruomenės profesorius 
nėra atšokęs. Jai metai po metų 
vis dovanojus stambios apimties, 
giliai išmąstytų veikalų, nuolat 
duodąs aktualių straipsnių lietu
viškajai periodikai. Ne kartą An
tanas Maceina yra skaitęs taipgi 
reikšmingas paskaitas ir įprasti
nėse Europos lietuvių Studijų sa
vaitėse bei talkinęs Baltų insti
tutui Bonoje, kurio jis yra tikra
sis narys.

Šiuo metu prof. dr. Antanas 
Maceina kiek rimčiau nesveikuo- 
ja. Laureatą sveikindami, linki
me užtikrinto sustiprėjimo, kad 
naujų knygų eilė ir jų autoriaus 
stipriai mūsų kultūrinį gyvenimą 
judinantis žodis dar ilgai ilgai 
nenutrūktų.

i
Asketas ir menas

Gyvenime susiduriame su nuos
tabiu reiškiniu: užuot įspėjęs 
žmogų, asketas imasi kovos prieš i 
kūrinį; užuot skelbęs susilaikymo 
bei apsivaldymo dorybę meno 
naudotojams, jis skelbia ją pa
tiems menininkams. Tai elgesys, 
kuris mums atskleidžia šiurpią 
gyvenimo dramą; dar daugiau— 
gyvenimo nuosmukį, nes masė 
čia virsta net ir dorovės apspren- 
dėja. Visa turi prie jos taikytis, vi
sa turi jai pataikauti, o ji nesi- 
taiko prie nieko, niekam nesilen- 
kia, niekam iš kelio nesitraukia. 
Kad miniažmogis nečiupinėtų 
aukšto įtempimo elektros laidų, 
šiandien nebekabinama įspėjan
čių ženklų “Pavojus gyvybei”, 
bet nuimami patys laidai. Kad 
miniažmogis neužsimuštų, grei
tai važiuodamas, šiandien nebe
statoma pakelėse ženklų “Posū
kis”, bet ištiesinami patys keliai, 
pašalinant posūkius. Kad minia
žmogis nesikankintų, nužudęs ne- 

i gimusią gyvybę, šiandien nesą- k. brd.
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Kelionė į mėnulį 
ir kas toliau
C. MASAIT1S

Liepos 16 dieną trijų tūkstan
čių tonų erdvės laivas pakils nuo 
žemės, stumiamas pusaštunto mi
lijono svarų jėga, Amerikos pra
monės išradingumu ir 20 bilijo
nų dolerių, išleistų visiems su tuo 
įvykiu susijusiems pasiruošimo 
darbams. Po trumpo šios nepap
rastos jėgos išvystymo nuo pra
dinių 3000 tonų liks apie 140 to
nų skriejančių aplink žemę 18,000 
mylių per valandą. Apskridus ap
link žemę ir po naujos jėgos iš
vystymo, likusios keturiasdešimt 
septynios tonos skries 24000 my
lių per valandą. Apskridus ap
link žemę ir po naujos jėgos iš
vystymo, likusios keturiasdešimt 
septynios tonos skries 24000 my
lių į valandą greičiu mėnulio, 
link. Šio greičio pakaktų pasiekti 
mėnulį per dešimt valandų su 
trupučiu. Tačiau žemės trauka 
pamažu lėtins erdvių laivą ir to
dėl jis tepasieks mėnulį tiktai po 
trijų dienų. Dar vienas raketinių 
motorų įjungimas sulėtins šį lai
vą tiek, kad jis negalės atsiplėš
ti nuo mėnulio traukiamosios jė
gos ir pasiliks suktis aplink mė
nulį apie 83 mylias nuo jo pa
viršiaus. Tada atsiskirs nuo pa
grindinio erdvių laivo mėnulin 
nusileidimo prietaisas su dviem 
astronautais. Savo raketinių mo
torų prilaikomas, šis prietaisas, 
populiariai vadinamas Voru, lei
sis į mėnulio paviršių. Kai jis bus 
vos 200 pėdų nuo mėnulio pavir
šiaus, jo motorai jį beveik visiš
kai sustabdę, laikys kabantį virš 
paviršiaus ir pamažu besilei
džiantį žemyn. Penkiolikos pėdų 
aukšty motorai visai bus išjung
ti ir Voras trijų mylių į valandą 
greičiu atsidauš į mėnulio pavir
šių. Tai yra toks pat smūgis ko
kį Voras patirtų jeigu žemėje bū
tų numestas nuo keturių colių 
aukščio. Nusileidimui pasibaigus, 
astronautai išlips iš Voro, pa
rinks akmenukų ir paviršiaus dul
kių, nufotografuos aplinkinius 
vaizdus, o taip pat ir žemę, pa
matuos vieno kito artimo krate
rio skersmenį, pažiūrės į bet ką 
kitą, jeigu ten ras dar ką nors 
žiūrėtino, ir po dviejų-trijų va- 
/andų sulips atgal į Vorą. Atjun
gę Vorą nuo jo pastovo, įsijungs 
raketinį motorą ir, jei Dievas duos 
viską laimingai, sugrįš su surink
tais akmenukais į apie mėnulį be
sisukantį pagrindinį erdvių laivą. 
Tuo laivu kartu su jų laukusiu 
trečiu astronautu per tris dienas 
sugrįš, Dievui padedant, atgal į 
žemę.
miHiiiiiiniB^

Šiame numery
• Neužtenka apie meną vien 

kalbėti.
• Kelionė j mėnulį ir kas to

liau.
• Gražina Bacevičiūtė.
• Simfonijų ir nuostabaus pei- 

sažo poetas.
• Alfonso Nykos - Niliūno ei

lėraščiai.
• Kai ir vasaros poilsis išnau

dojamas darbui.
• šimtmečius turėsią reikšmės 

dokumentai.
• Knyga apie dangaus aukštu

mas ir žmonių senumą.
• Moterų gyvenimas.

Kas bus po to? Bus sveikatos 
patikrinimas, apklausinėjimai, 
sveikinimai, priėmimai, pakeli- į 

mai ir paradai. Bus tinkamai pa-( 
gerbta astronautų drąsa ir jų il
gu apmokymu įsigytas sugebėji
mas, kuris leido jiems atlikti šį 
epochinį žygį. Tačiau kas po to?

Po to planuojama pasiųsti dau
giau keliauninkų į mėnulį, kurie 
ten ilgiau pasiliktų. Gal net bus 
įsteigta pastovi stotis, kurioje nuo
latos gyventų keli žmonės. Gal 
bus įruošta didelė astronomijos 
observatorija, iš kurios be jokių 
atmosferinių trukdymų būtų ga
lima stebėti tolimieji pasauliai. 
Gal būt. Tačiau tai būtų nepap
rastai brangi observatorija, ir jos 
pirmumas prieš žemėje aukštai 
kalnuose pastatytus teleskopus 
būtų labai nedidelis. Sunku tikė
ti, kad kas skirtų bilijonus dole
rių tokiai observatorijai įsteigti ir 
išlaikyti, nes ji vargu ar žymiai 
prisidėtų prie mūsų visatos paži
nimo.

Daug įdomiau ir maloniau bū
tų pačiame žemės ašigaly, negu 
mėnulyje. Tačiau žmonės ten nu
ėjo, sugrįžo ir niekas nesiveržia 
vežti ten turistų ar kurtis gyven
ti. Juo mažiau vilios mus mėnu
lis. Kartą nuvykus į mėnulį, bus 
pasiektas keistas ir nepraktiškas 
žmogaus nerimasties tikslas. Pa
siektas ir įrašytas į praeities is
toriją.

O gal, paskui keliausime į ki
tas planetas? Ar tai yra galima? 
Ir ką mes ten rasime? Gerai ži
nome, kad nė viena saulės sis
temos planeta neturi nė kvėpuo
ti tinkamos atmosferos, nė van
dens. Kai kurios planetos, kaip 
Jupiteris, neturi nė aiškaus kie
to paviršiaus, ant kurio galima 
būtų nusileisti.

Lengviausia būtų pasiekti Mar
są. 1965 metų vasarą pasiųstas 
erdvių laivas su instrumentais 
Marso link, kuris tų metų liepos 
14 dieną praskriejo 5000 mylių 
nuo šios planetos paviršiaus. Šis 
erdvių laivas iš viso keliavo iki 
Marso 228 dienas. Jo svoris buvo 
575 svarai. Atsiminkime, kad er
dvių laivas, kuris nuveš astronau
tus į mėnulį, svers 47 tonas. Jam 
į erdves išmesti reikės iš viso 
3000 tonų kuro ir motorų. Kad 
būtų galima nusileisti į Marsą ir 
vėl nuo jo pakilti, reikia daug 
kartų didesnio kuro kiekio, negu 
nusileidimui į mėnulį. Todėl, no
rint nukeliauti į Marsą ir sugrįž
ti, reikėtų nuo žemės paviršiaus 
pakilti su bent 15000 tonų kuro 
ir motorų svoriu. Kelionei į mė
nulį pirmoje fazėje bus naudoja
mi vienu metu penki pasaulyje 
galingiausi raketiniai motorai. 
Kelionei į Marsą turėtume sukin
kyti bent 25 tokius motorus. Toks 
jėgos sukoncentravimas vienoje 
vietoje būtų lygus dideliam spro
gimui, kuris suardytų visą erdvių 
laivą. Taigi, nuvažiuotiį Marsą 
ir sugrįžti dar labai ilgas kelias, 
reikalaująs naujų išradimų ir ne
suskaitomų bilijonų dolerių. Ži
noma, galima dalimis išmesti rei
kiamą kurą ir motorus suktis or
bitomis aplink žemę ir paskui 
juos sujungti į didelę krūvą ke
lionei į Marsą ar Venerą. Tačiau 
tam pasiekti taip pat dar ilgas 
kelias. Be to, tur būt, turėtume 
“išrasti” ir naujus žmones, kurie

galėtų išlaikyti fiziškai ir dvasi
niai daugiau kaip metus trunkan
čią kelionę į Marsą ir atgal ankš
tame erdvių laive, kuriame savai
tę po savaitės reikėtų praleisti nie
ko neveikiant Jei kada nors pa
vyktų tokia kelionė, tai už visas 
savo pastangas turėtume kelias 
monotoniško Marso landšafto
nuotraukas ir saujelę akmenukų 
bei dulkių, kurie neprityrusiai a- 
kiai nė kiek nesiskirtų nuo žemė
je sušalusios lavos nuotrupų. Jei 
Marse pavyktų surasti ko nors gy
vo, ko labai sunku tikėtis, tai su
grįždami astronautai parvežtų 
rastos tenai aukščiausios gyvybės 
formų: truputį pelėsių, o geriau
siu atveju, labai primityvių sama
nų gniūžtę. Kelionė į kitas sau
lės planetas būtų dar sunkesnė ir 
dar mažiau ką būtų galima iš jų 
parsivežti.

O kaip su kitomis žvaigždėmis? 
Juk yra planetų sistemos susida
rymo teorijų, pagal kurias gali 
būti daug kitų sistemų, panašių 
į mūsų Saulės sistemą. Nors vi
sos kosmografinės teorijos stovi 
ant labai silpnų kojų (dėl to jų 
ir yra tokia daugybė!), prileiski
me, kad Weizsaecker’io sūkurių 
teorija arba Moulton — Jeans’o 
potvynių teorija apie Saulės sis-1

Žmonijos žvilgsnis į mėnulį...
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temos atsiradimą yra teisingos ir 
todėl plaBĮgtų, sistemos neturėtų 
būti jokia retenybė žvaigždžių vi
satoje. Prileiskime net, kad pati 
artimiausia mums žvaigždė vardu 
Proxima Centauri turi įdomią 
planetų sistemą. Prileiskime, kad 
nepaisant net žemės ir saulės 
traukos poveikio į erdvės laivą, 
bandantį išsiplėšt! iš Saulės siste
mos, jis vis dėlto pajėgs pasileis
ti į erdves 10.000 mylių į valan
dą greičiu. Tada šis laivas su sa
vo keleiviais galėtų pasiekti arti
miausią žvaigždę po 280 tūkstan
čių metų! Ar rasime savanorių ši
tai kelionei?

Todėl aišku, kad kelionę į mė
nulį reikia laikyti erdvės tyrinė
jimų apoteoze. Dar bus kelios 
ekspedicijos į mėnulį, bus aplink 
žemę skriejanti laboratorija, ku
rioje žmonės išbus savaitėmis, 
grįš iš jos į žemę ir kiti pakils 
nuo žemės juos pakeisti; skries 
aplink žemę specialios paskirties 
satelitai: vieni orui stebėti, kiti 
geodeziniams matavimams, ko
munikacijai, radiacijai stebėti, 
bet kelionė į mėnulį liks kulmi
naciniu tašku. Tai bus mūsų tech
nologinio pasiekimo apvainikavi
mas, o gal ir prie jo privedusios 
epochos pabaiga.
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Paukštė mėnesienoje^.

• Jono Aisčio poezijos plokš
telė šiomis dienomis Chicagoje 
išleista Jono Karvelio Prekybos 
namų. Tai jau ketvirta šio mū
sų kultūrai talkinančio prekybi
ninko parūpinta literatūrinė 
plokštelė. Plokštelė išleista, taip 
vad inamų, literatūros vakarų se 
rijoje, tad ji ir įvardinta “Ket
virtas literatūros vakaras — 
Jonas Aistis”. Poetas joje pats 
skaito savo rinktinius eilėraš
čius. Jų iš viso plokštelėje yra 
31. Tarp jų autoriaus skaitomi 
visiems žinomi ir mėgiami šie 
Jono Aisčio eilėraščiai: Kara

liaus šuo, Naktis, šilainė, Kara
vanas, Peizažas, Paprastas gy
venimas, Kūrimo valanda, Pla
tanai, Serenada, Vėlinės, Kris
taliniame karste. Jau ketvirtos 
mūsų literatūros autorinės plokš 
teles išleidimas akivaizdžiai ro
do, ką gali padaryti vienut vie
nas, ne kalboms, o konkrečiai 
kultūros talkai ir darbui nuo
širdžiai atsidavęs žmogus, šiuo 
atveju — Jonas Karvelis.

— Tarptautiniai ..atsiliepimai 
apie “Penkis stulpus”. “Five Post 
inthe Market Place, A. Lands
bergio ‘Penkių Stulpų” angliš
koji versija, susilaukė įvairių at-

siliepimų Europos ir Amerikosti dramatine literatūra”. Tačiau
spaudoje.
Pasak Londono žurnalo “Books 

and Bookmen” (1969, gegužis), 
drama “priklauso pagrindinei 
ekspresionistinės dramos tradici
jai... Landsbergis pasiekė tikrojo 
dramatinio ir poetinio efekto, pa
sinaudodamas senųjų lietuvių 
mas tautinę praeitį su savo tarp
tautine dabartimi”.

Kitas Londono žumals “Dra
ma” (1969, pavasris) mini “Pen
kis Stulpus” kaip vieną “roman
tinės dramos atgimimo” pavyz
džių. Kritikuojama vaidin. kon- 

■strukcija ir sakoma, kad jis “kar-

“vaidinimas... gaubiasi ‘romanti
niu’ erdvumu, kuris iškelia dra
mos dimensiją į didžiąją skalę”. 
Tardytojas “naudoja tą pačią pa
mišėlišką logiką, kaip Anouilh’o 
Kreonas”.

Prancūzijoj žymusis poetas Re
nė Char atsiliepė apie “Penkis 
Stulpus” kaip apie “vertingą” vei
kalą, kurį jis “pamėgęs”.

Amerikoje “Library Juornal” 
(Birželio 1) pavadino vaidinimą 
“skaitytine melodrama”. Antra 
vertus, “Long Beach Press Tele- 
gram” sprendimas buvo — "po
etiniai graži drama”.

Nuotrauka Vytauto Maželio l tais ignoruoja save, siekdamus bū

NEUŽTENKA APIE MENĄ
VIEN KALBĖTI

Žvelgiant kiek giliau į pas
kutinius šio pokario metus, 
matome ne tik mūsuose, bet ir 
visame pasaulyje nepaprastai 
didelį domėjimąsi, rūpestį ir 
net kovą su politinėmis ir vi
sur smunkančiomis kultūrinės 
gyvybės priežastimis. Atrodo, 
šiame laikotarpyje trūksta lyg 
kažko praktiško, ypač kūrybo
je, mat, atnešti vaisiai nepa
teisina visą tą gal perdėtą su
sirūpinimą kultūra, nepateisi
na visas gražias kalbas, ginčus 
ir tiesiog menišką tų kultūri
nių klausimų ir problemų pri
statymą skaitytojui ir žiūro
vui. Menui šiandien dažnai at
rodo, kad tik prilaikoma gyvy- 

I bė — egzistencija, vien meniš
kai apie jį kalbant, diskutuo
jant, net kuriant meniškus vei
kalus apie menininko proble
mas ir meno išlikimą ateityje. 
Yra rašomi net romanai apie 
rašytojo gyvenimą, ne tik ki
tur, bet ir pas mus (J. Gliau
dos “Liepsnos ir apmaudo ąso- 

i čiai”), novelės apie dailininko 
kūrybą (Fideiman’s Pictures, 
1116 Atlantic, Dec. 68) ir po 
ezija, kurioje poetas yra daž
nai susirūpinęęs savo įkvėpi
mu, savo Mūza. “Aš sėdžiu ir 
rašau...” atrodo pasidarė šių 
dienų heroika, ir autorius ten 
yra herojus (gal dėl to, kad 
šiandien taip maža kas rašo), 
nors dar yra kritikų, kurie pa
stebi, jog autoriaus gyvenimas 
negali 'būti įdomus ir kūry
binio proceso “intriga’’ nedaug 
ką, gal tik rašytojus, gali do
minti.

Kitas, gan panašus, bet in
triguojantis šių dienų kultūri
nis klausimas yra: televizija 
ar knyga? Šį įdomų klausimą 
iškelia pati televizija. Ironiška, 

‘ bet, jei kas matė “Fahrenheit 
451”, tai meniškas vaidinimas 
apie fantastišką ateities gali
mybę, kai visos knygos būtų 
deginamos dėl to, kad jos 
žmogaus nepadaro laiminges
nių. Šituo vaidinimu, kas iro
niškiausia, pati televizja (ne 
kokia knyga) fiktyviai mums 
parodo, jog gali ateiti diena, 
kai knygų skaitymas būsiąs 
net draudžiamas, baudžiamas. 
O šiandien ar nematome jau 
pradžią kažko panašaus? Pe
riodika (“Post”, kiti ir mūsiš
kiai leidiniai) miršta, vaikai ir 
jaunimas vos prisispiria at
versti rimtesnę, net bet kokią 

į knygą, o laikraščiuose daugu

ma ieško tik prekių išpardavi
mo informacijos, sporto, para
ko kvapo, laimės...

Viso to priežastis gal slepia
si tame, kad šiandien humanis
tinių materijų stoka ir jų pa
viršutiniškas pristatymas že
mesnėse ir net aukštesnėse 
mokyklose formuoja kitokį 
žmogų ir padaro jį tik savotiš
ku “srities amatininku”. Ir 
mūsų spauda pastebėjo, kad 
“mūsų jaunoji karta yra ne- 
rašytojai”, bet juk tam reikia 
nemažo bagažo, reikia gero fi
losofijos, religijos, sociologijos, 
kalbų, meno, literatūros ir is
torijos nepaviršutinio pažini
mo, kurio ji negauna mokyk
loje. O dar labiau viską užgo- 
žus moderniems fiziniams 
mokslams, ar visa ta dar turi
ma humanistika nebus ateity
je išspausta kaip balastas? 
Apie visa tai leidžiama ir ra
ginama šnekėti, laikas gaiši
namas, bet praktiškai mažai 
kas daroma.

Net pranašautojai, kaip Or- 
well (“1984”, “Time Machi
ne”) tik meniškai pristato 
mums žmogaus nepavydėtiną 
ateitį, jo dirigavimą iš aukš
čiau, bet apie tai geriausiu at
veju tik pamąstoma. Kartais 
dingtelia mintis, ar net ir mū
sų rašytojai bei kritikai nelin
kę daugiau šnekučiuotis apie 
kūrybą, apie kūrėjus ir jų lais 
vę, duodami net nurodymus: 
nerašyk laikraštine, vadovėli
ne, moksleiviška, moterų žur
nalų, kalendorine ar anekdoti
ne forma. Bet niekas neklau
sia, ar yra kitokių galimybių 
mūsų rašytojui kitaip subręs
ti. Nenuostabu tad, kad ir te
levizija, kuri yra priešingybė 
spausdintam žodžiui, knygos 
problemą “Fahrenheit 451” 
sprendžia ekrane, nors ir savo 
nenaudai, kad ir nenuvertinda
ma savęs, iškeldama savo prie
šą — knygą, bet ir palaidodama 
nejučiomis tai, ką ji norėtų 
prikelti. Vien kultūrinis susi
rūpinimas šiandien atrodo net 
veidmainiškas, juo ir mums ne
reikėtų didžiuotis. Reikia dau
giau praktikos, įrodymų — 
kalbos, rūpestis be tinkamų 
brendimo sąlygų kūrėjui atro
do kaip svajonė žmogaus, ku
ris, norėdamas užmigti, skai
čiuoja iki šimto ir atbulai, įsi
kalba ir., galų gale — užmie
ga. P. Min.
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Pasauliečių 
apaštalavimo
centras
Sena problema ir nauji motyvai jai aiškintis*)

STASYS YLA

Prieš porą metų iškilo klausi
mas, ar šio krašto lietuviams 
katalikams nereikia naujo cent
ro, kuris visus apjungtų, išjudin
tų, įkvėptų naujos gyvybės. A- 
pie tai pradėta daugiau rašyti, 
diskutuoti kunigų ir pasauliečių 
suvažiavimuose, pagaliau imta 
ieškoti sprendimų.

Sprendimų kol kas nerasta, ir 
matysime kodėl. Nuomonių skir
tumai tebėra nesuderinti. Jiems 
aiškintis ir naujesnių gairių pa
ieškoti kaip tik ir skirtas šis pra
nešimas.
1. Motyvai, nuomonių skirtumai ■ tų bei legalizuotų?

' 3. Dėl apimties bei sudėties:
ar Taryba turėtų būti iš vienų 
pasauliečių ar kartu su kunigais, 
atseit — apjungianti kunigus ir 
pasauliečius?

4. Dėl sudarymo būdo: ar Ta
rybą turėtų kas nors sudaryti iš 
viršaus, ar ji būtų rankama de
mokratiniu būdu.

Be šių klausimų pasirodė ver
ti dėmesio dar keletas kitų:

1. Kas turėtų imtis iniciatyvos 
Tarybą sudaryti bei Centrą steig
ti?

2. Kas tokį Centrą autorizuo-

I

ir neaiškumai
Buvo iškelta įvairių motyvų, 

kodėl mums reikia tokio centro. 
Iš jų svarbiausi buvo šie:

1. Lietuvių religiniai — baž
nytiniai reikalai tebėra decentra
lizuoti.

2. Tie reikalai palikti vieniems 
kunigams, o tuo tarpu naujoji 
Bažnyčios kryptis reikalauja ak
tyviau įjungti pasauliečius.

3. II Vatikano dekretas apie 
pasauliečių apaštalavimą ( par. 
26) rekomenduoja steigti “pasau
liečių tarybas padėti Bažnyčiai 
apaštalauti”.

4. Tokios tarybos jau steigia
mos įvairiuose kraštuose ir iš jų 
sudaromi centrai.

5. Iš lietuvių panašias tarybas 
jau sudarė katalikai Vokietijoje, 
o Kanadoje pernai sudarytoji lai
kinoji taryba šių metų spalio 4 
d. bus pakeista pastoviąja.

Amerikoj, besvarstant šį klau
simą, iškilo nuomonių skirtumai 
bei neaiškumai dėl keletos daly
kų:

1. Dėl vardo — kaip tokį da
lyką tiksliau vadinti — Katalikų 
Centru ar Taryba bei Senatu? Ta ; 
ryba ir senatas reikštų tą patį, o| 
centras būtų vieno ar antro val
dyba — vykdomasis komitetas.

2. Dėl paskirties: kam tokios 
tarybos su Centru reikia — prob 
lemoms studijuoti, veiklai akstin- 
ti ar religinę veiklą koordinuo
ti?

3. Kas ir kaip spręstų Centro 
kompetenciją kalbėti vienu ar ki
tu klausimu ir daryti sprendimus?

*) Pranešimas Kunigų Vienybes 
seimui š. m. liepos 1 d. Chicagoje.
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Siame numery
Apie tautinio heroizmo rea
lizmą.
Pasauliečių apaštalavimo cen 
tras.
Iš didelio rašto išėjo iš kraš
to.
Eugenio Montale eilėraščiai. 
Ar svarbu operai geras lib
retas?

Šv. Juozapas V. K. Jonyno skulp tūra granite St. Braudens bažnyčioje, Bronx’e, N. Y. Nuotr. V. Maželio

APIE TAUTINIO HEROIZMO
REALIZMĄ

Neseniai vienas tautietis at
siuntė man gana priekaištingą 
laišką, liečiantį ne tik mane, 
bet drauge ir kitus lietuvius 
rašytojus. To žmogaus galva, 
girdi, nereikia vaikytis “tarp
tautinių šmėklų”, nes nereikia 
mums “tarptautinio žanro for
mų”. Ir gale jau beveik įsaky
mas: “Parodyk man bent vie
ną knygą, kuri žadintų mūsų 
jaunimą”.

Kartu suvedant visų tų prie
kaištų ir pageidavimų balansą, 
tenka galvoti, kad lietuviams 
rašytojams svetimoje užkrau
nama pareiga rašyti pagal 
“tautinę nuovoką”, operuoti 
superlatyvinio heroizmo temo
mis, iš ko mūsų jaunimas sem
tųsi lietuviško stiprumo ir mei
lės Lietuvai.

Suprantama, visa tai at
skamba tomis pat gaidomis ir 
tuo pat raugu kvepia, kuo pil
ni ataskaitiniai suvažiavimai 
okupuotoje Lietuvoje. Ten, pa
vadinę rašytoją “žmogaus sie
los inžinieriumi”, komunistai 
nuolat ragina ir verčia rašyti 
apie savo doktrininius siekius, 
apie savo doktrinines vizijas 
ir kurti, kad ir nerealius, bet 
savus, doktrininius tipus. Sa
vo laiku, pakankamai susipaži
nęs su socialistinio realizmo 
esme, aš rašiau apie tai “Pra
dalgės” almanache. Kaip tik 
tada aš gavau keletą laiškų iš 
mūsų literatų. Jie buvo paten
kinti mano studijėle. Ir ten 
man įkrito mintin posakėlis, 
kad mes tuo ir esame gyvi, 
kad neturime diktato rašyti 
kokio nors autoriteto aprobuo
tomis temomis.

Mūsų tautinio heroizmo rea
lizmas pats savaime išplaukia 
iš mūsų gyvumo. Šlaitui nerei
kia herojiškos pozos skelbti 
mūsų egzilinei heroikai. Jam 
pakanka vien atsidusti, kad 
tas atodūsis dėl menkučio ob
jekto staiga atskambėtų mu
myse, liktų ilgam gyventi su 
mumis ir net mus pergyventų. 
Laisvoji lietuvių literatūra be
veik nežino prikištinių temų. 
Ji visad buvo labai savarankiš
ka ir pakankamai drąsi. Ro
manas “Tiesiu keliu” buvo su
jungtas su tendencija ir todėl 
liko už literatūros ribų. Už li
teratūros ribų gal bus ir kele
tas egzilyie sukurtų veikalų, 
kur patriotiniai pamokslai nie
ko nesukrečia, bet vien troš
kina nuoboduliu. Kada publi
cistika, kur mums labai reika
linga tendencija (gyvybės 
ženklas) nustelbia mene išraiš
ką, kūrinys, tada pasmerktas 
gimti negyvu kūdikiu. Tačiau 
pats faktas, kad ant akmens 
auga ir žydi gėlės, jau dekla
ruoja mūsų didžiulį atsparumą 
išlikti, duoti ateičiai, brandinti 
visuomenę (ir jaunimą, jeigu 
jis dar paskaito). Tautinio he
roizmo realizmas (jeigu leisti
na tokį terminą ištarti) yra 
realizmas to fakto, kad lietu
vių kūrybinis potencialas ne 
tik neužgeso už tėvynės ribų, 

'bet. laikui bėgant, ėmė įsiverž
ti net atgal j tėvynę, vieniems 
ten nerimaujant, kitiems tyliai 
pritariant ir džiaugiantis. Gan*

sūs faktai byloja apie tai. Ir 
visa šitai buvo įmanoma, kad 
tik čia, už tėvynės ribų, bet 
koks kūrybinis gyvenimas 
vyksta laisvės sąlygose. Kai 
kartais kas nors surinka, kad 
“tarptautinės šmėklos” slopi
na “tautinę dvasią”, tai nėra 
vox populi — vox Dei, bet tik 
vox populi — vox ignorantiae.

Ištrūkę iš diktato sąlygų, 
mūsų (kūrybingieji žmonės ne
sutiks kurti čia kūrinius a la 
romanas “Tiesiu keliu”, kuria
me kiekvienas vyksmas, kiek
vienas siekis Ibuvo pastanga 
įrodyti autoriaus tezę. Tezės ir 
formos struktūra yra neatski
riamas dalimis junginys. Lie
tuvai kylant, kada, atrodo, bu
vo dėkingiausia dirva atsi
skleisti ura - patriotikai rašti
joje, tų motyvų mes neranda
me nei Vaižgante, nei Žemaitė
je, nei ankstyvame Šeiniuje. 
Bet tie rašytojai sukūrė mums 
literatūrą. Kitaip jie liktų vien 
pamfletų rašytojais.

Kaip talentingo rašytojo 
plunksnos brūkšnys gali at
skleisti didžiulę realybę ir at
žymėti tragediją, matome iš 
Aleksandro Solženicino roma
no “Vėžio palata”. Viename 
probėgšminiame jo personažų 
pasikalbėjime šnekama apie 
gydytojų areštus. Sužinome, 
kad iuos, kaip ir kitus imtinius, 
griebia staiga, be dėmesio ir 
rūpesčio, nors gydytojas čia 
pat turi operuoti, kai ligonis 
jau guli ant operacijos stalo.

— Tai buvo atsitikimas su 
vienu lietuviu, sako romano 
personažas. Lietuvis stengėsi 
ištrūkti iš kalėjimo vienutės, 
patekti bent į ligoninę. Jis pra
rijo aluminį šaukštą, stengda
masis turėti pagrindą operaci
jai. Tačiau prieš pat tą opera
ciją gydytojas chirurgas buvo 
suimtas ir išgabentas į tremtį.

Ar mes nepajuntame, kartu 
gal ir su viso pasaulio skaity
tojais, kokiose kalėjimo sąly
gose buvo tas neįvardintas lie
tuvis, kuris iš kalėjimo karce
rio gelbėjosi, prarydamas alu
minį šaukštą ? Čia rusų rašyto
jas nedemonstravo nei “tauti
nės heroikos”, nei apriorinių 
tendencijų smerkti ar kelti 
protestus.

Solženicinas nespausdinamas 
Tarybų Sąjungoje. Tuo jis 

(skaudžiai baudžiamas už ne
klusnumą “socialistiniam rea
lizmui”. Ir tai padaro jį rašy
toju, kurio nemėgsta režimas, 
bet kurį adoruoja pasaulis. Jis 
savo tėvynėje gyvena mistinėje 
tremtyje, kaip mes už tėvynės 
ribų gyvename vis dėlto tėvy
nėje. Hercenas, Blaseo - Iba- 
nez ar Šlaitas — jie ir jų kraš
tas yra viena nedaloma visybė. 
Jie yra skelbėjai reiškinio, di
desnio už publicistiškai suvok
tą raštiją. Jie skelbia savo 
nepakartojamą savitumą. Ra
šytojai net suformuoja tautą. 
Drįstu tvirtinti, kad mus su
formavo ta mūsų literatūra, 
kuri dabar, kain sarkofaguose, 
iėgingai ilsisi literatūros vado
vėliuose (tik ne tarybinės lai
dos).

Kūrybinio savitumo ir nepa- 
(Nukelti | 2 psL).

2. Ar iš tikro reikia naujo 
Centro Amerikoje?

Nors diskusijos tuo reikalu y- 
ra įsibėgėjusios, tačiau dar ne vė
lu klausti, ar mums iš viso rei
kia naujo Centro Amerikoje? 
Juk čia veikia Kunigų Vienybė, 
kuri atstovauja lyg ir hierarchi
nį organą liet, religiniams rei
kalams. Tokias 'kunigų vienybes 
bei tarybas (Clergy Counsels) 
amerikiečiai pradėjo steigti visai 
neseniai ir tik pernai sudarė sa
vo centrą Chicagoje. Tuo tarpu 
lietuviai turime Kunigų Vieny
bę jau 60 metų. Tiek pat metų 
veikia ir mūsų Katalikų Federa
cija, kuri apjungia visas katali
kų organizacijas. Federacijos tik
slas, pagal 1946 metų įstatus, bu
vo aptartas taip: “Katalikiškoji 
akcija pagal Bažnyčios šūkį Vi
sa atnaujinti Kristuje.”

Tos dvi mūsų “struktūros” — 
KV ir KF — rodo, kad mes už
bėgome už akių daugeliui kitų 
kraštų ir pralenkėme II Vatika
no pageidavimus. Dėl to nebū
tų mums reikalo šiuo metu sek
ti kitus, nes kiti mus seka su di
deliu pavėlavimu. Mūsų proble
ma būtų ne kurti ką nors nau
ja iš esmės, kaip tai daro kiti, 
bet tik naujai persitvarkyti, at
naujinti tas esamas struktūras ir tas tokiam centrui būtų tik pa

galbinis (Pr. G., Tėviškės Žibu
riai 1968, rūgs. 19).

Kaipgi toks centras galėtų 
veikti tarp dviejų jau esamų, mi
nėtų struktūrų? Ar jis būtų ša
lia jų, ar būtų virš jų, kaip vy
riausioji kepurė, ar būtų joms pa
lenktas? Sprendžiant iš pareiški
mo, kurį Katalikų Federacija y- 
ra padariusi pernai (Draugas, 
rugp. 31), toks Katalikų Cent
ras veiktų “per Federaciją ir Ku
nigų Vienybę” ir jis “turėtų tik' 
direktyvinės galios”. Kunigų Vie- ‘ 
nybės ir Federacijos centro vai 
dybos buvo pasiėmusios tokį 
centrą sudaryti iš 5 asmenų, ku
rių 2 būtų skiriami iš Federaci
jos, 2 iš Kunigų Vienybės ir 1 
parenkamas vysk. V- Brizgio. Fe
deracijos kongresas, vykęs pernai 
rudenį, šiam projektui nepritarė.

tikaniniais laikais?
Kai kas iš mūsų galvoja, kad 

tik sudaryti iš abiejų struktūrų 
naują gyvesnį branduolį, bent 
studijinį, kuris apčiuoptų naujas 
veiklos problemas ir įkvėptų se
niems organizmams naujos dva
sios (plg. Pr. G., Draugas 1968, 
liepos 27). Kiti galvoja, kad stu
dijinio centro per maža. Reikia 
pirmon eilėn veiklos centro, ku
ris ateitų su naujais, efektinges- 
niais metodais bei priemonėmis 
ir kuris visą katalikų veiklą, vi
sose srityse sėkmingai akstintų ir 

1 koordinuotų. Studijinis momen-

labiau jas pritaikyti II Vatikano 
reikalavimams. Pati išmintis sa
ko, kad jokios struktūros, net ir 
pačios geriausios, negali visą lai
ką likti veiksmingos. Pagaliau 
negali būt laikoma tobula ir sėk
minga, kas tiko prieš 60 ar 30 
metų, nes gyvenimas pastaruoju 
laiku labai pasikeitė ir socialiniai 
reikalavimai darosi kiti.

Iš tikro, Kunigų Vienybė ir 
Katalikų Federacija toli gražu 
nepralenkė šių dienų gyvenimo, 
net gi nepasivijo, nors ir stengė
si laiks nuo laiko keisti bei to
bulinti savo įstatus. Aiškiai ma
tome, kad tos dvi mūsų struktū
ros pastaruoju laiku pasidarė ne- 
beveiksmingos. Jos nebėra pa-

sis tas apie “Mažąją, lietuvis- žangios nei uždavinių pasirinki-
ką ją tarybinę enciklopediją’’. 
Kaip buvo užimta Utena. 
Nauji leidiniai.
Kultūrinė kronika. 
Akademinės prošvaistes.

darytas jau esamų dviejų centrųrybos. Jeigu taip, tai mūsų buvu- 
ir veiktų “per juos”, nebūtų cen
tras, o tik biuras.

2. Būdamas ne savarankus, 
toks centras būtų ir neveiksmin
gas ta prasme, kaip norima ir 
laukiama.

3. Jis neatstovautų ir visų ka
talikų, nes būtų sudaromas iš čia 
viršaus, o ne delegavimo bei 
kimo pagrindu.

sios dvi struktūros būtų palikti
nos ir nejudintinos. Kitaip ta
riant, mums reikia atsisakyt min 
ties steigti naują trečią centrą, 
šalia esamų dviejų, arba kurti 
naują vieną centrą vietoj turimų 
dviejų.

Iš tikrųjų, mums reikia ne ko 
nors naujo iš esmės, bet naujos

3. Kodėl ir kaip mes 
susipainiojome?

Spręsdami šį klausimą, atrodo, 
mes kažkur įklimpome ir nega
lim kol kas išbristi. Jaučiam rei
kalą atnaujinti aptingusį katali
kų veikimą, bet nežinom, kaip 
geriausiu būdu tai padaryti. Be- 
piga Vokietijos ir Kanados lietu
viams, kurių katalikiškasis gyve
nimas žymiai mažiau išplėtotas. 
Jie eina pirmyn su savo centrų 
kūrimu paprasčiau ir tiesiau, o 
mums sunku atsisakyti, ką jau tu 
rėjome, ir žymiai sunkiau sude
rinti išaugusias organizacines ša
kas. Ko gi mums reikia?

Pirmiausia mums reikia išsi
aiškinti vieną dalyką. Ar mes pa
siliekam prie to paties organiza
cinio pasidalinimo principo, ku
rį buvom pasirinkę prieš 60 me
tų, būtent — kad veikia du cen
trai: vienas kunigams, antras pa-i 
sauliečiams. Šis principas, atrodo, 
laikytinas galiojančiu ir dabar 
po II Vatikano, nes ir kituose 
kraštuose dabar naujai kuriamos

mu, nei priemonių vartojimu, 
nei gyvenimo reikalavimams ati
tikimu. Ko gi tad reikia šioms Motyvai prieš tokį centrą, be kit- 
struktūroms? Ko reikia patiems ko, buvo šie:
lietuviams katalikams šiais povą-1 1. Toks centras, kuris būty su* atskiros Kunigy ir pasauliečiy ta-

rin-
reorganizacijos. Jos reikia Kuni
gų Vienybei ir dar labiau Katali
kų Federacijai. Kalbėdami apie 
Katalikų Centrą, man regis, mes 
ir sukomės ne apie ką kitą, kaip 
apie Katalikų Federaciją, pir
miausia galvodami, kad reikia jos 
vietoj sukurti ką nors geresnio, 
o iš tikro reikalas būtų tik tas, 
kaip ją atnaujinti, sugyvinti, pri- 
derint II Vatikano reikalavimam. 
Šis klausimas tiesiogiai liestų pa
čią Federaciją ir pasauliečius, tad 
mums kunigams nereikėtų į jį kiš
tis, juoba, kad mums nemažiau 
reikia susirūpinti, kaip atnauji
nus savąją Vienybę.

Kodėl tačiau mes įsivėlėme į 
šį Katalikų Centro reikalą? Ko
dėl jį svarstom ir jaučiam turį 
teisės bei pareigos? Mums svarbu, 
kad pasauliečių dalyvavimas ir 
apaštalavimas Bažnyčioje būtų 
veiksmingas, o ne fiktyvus; kad 
pasauliečiai nesiribotų sukūrę 
centrą be masių ir jos atstovų; 
kad toks centras susiderintų su 
kunigų veikimu, o ne kryžiuotų- 
si ar kontrastuotų; kad jis išreikš
tų II Vatikano reikalavimus ir 
mūsų tautinės grupės katalikų

.(Nukelta j 2 psU



n <T

linu lininiu
ANTROJI DALIS / 1969 METAI, LIEPOS MENESIO 26 D. / J U L Y 26 , 1969 / P A R T T W O N R. 174 (3 0)

Ateitininkijos 
jubiliejui 
artėjant
JUSTINAS PIKCNAS

1970 metais sueis 60 metų nuo 
ateitininikijos sąjūdžio kūrimosi 
dienų, šešiadešimties veiklos me
tų tėkmėje ateitininikija pergy
veno veiklos laisvę ir draudimą, 
kietą svetimųjų priespaudą ir sa
vųjų diskriminaciją. Ji žygiavo 
Laisvės alėja, ji veikė pogrindyje 
ir jos draugovės rinkosi miške ir 
kaimo gryčioj. Bolševikams oku
pavus tėvynę ir uždraudus visas 
nepriklausomos Lietuvos organi- 
cijas, ji suklestėjo svetur- Nežiū
rint sąlygų sunkumo ir didžių is
torijos lūžių, ateitininkija išlaikė 
organizacijos tęstinumą ir ideolo
ginių principų šviesumą.
Ateitininkijos genezė

20 amžiaus pradžioje marksiz
mas, laisvamanybė ir panašūs 
kairiųjų judėjimai sparčiai plėtėsi 
Vakarų ir Rytų Europoje ir iš a- 
biejų pusių veržėsi į Lietuvą, pa
traukdami į savo eiles vis dau
giau inteligentų, studentų ir 
moksleivių. Norint užkirsti kelią 
kietoms marksizmo bangoms, rei
kėjo gyvos katalikų srovės, ir min 
ties ją organizuoti gimė 1908 me
tais. 1910 metais įvyko du steigia
ntieji susibūrimai: vienas Liuvene 
Belgijoj, antras Degučiuos, Ru
sijos aneksuotoje Lietuvoj. Vasa
rio 19 dieną Liuvene buvo įsteig
ta LK studentų sąjunga, kuri sa
vo programoj pastato Kristų jo
sios ir tautos gyvenimo centre. 
Sąjungos nariai pasiryžo vystyti 
tėvynės meilę, kelti mokslą, do
rą ir kultūrą. Vasaros atostogų 
prieglobstyje Degučių kaime prie 
Marijampolės sušaukiamas dido
ko masto studentų susirinkimas. 
Čia buvo nutarta įsteigti moks
leivių ir studentų organizaciją ir 
leisti jai žurnalą, kuris pavadina
mas “Ateitimi”. Šis vardas duo
damas ir pačiam sąjūdžiui. Pra
nas Dovydaitis išrenkamas pir
muoju ateitininkų pirmininku ir 
jam pavedama organizuoti mok
sleiviją, nors caristinėje priespau
doje organizavimosi laisvės nebu
vo.

P. Dovydaičiui ir E. Drauge
liui pavedama ruošti ideologinę 
platformą ir redaguoti “Ateitį”, 
kurios pirmasis numeris pasirodė 
1911 metų vasario mėnesį. Atei- 
tininkijos sąjūdžio idėja uždegė ■ pat prof. Šalkauskio susiste-
vis naujas širdis ir augo visur, 
kur tik buvo lietuvių studentų ar 
moksleivių.

Šiame numery
Kiek meninės tiesos yra ansamb
liuose.
Ateitininkijos jubiliejui artėjant. 
Vėl balsas iš Stalino kapo. 
Mėnulis muzikoje ir dainose. 
Aleks. Radžiaus eilėraščiai. 
Sapnuoju Valpurgijų naktis. 
Vincas Krėvė savo laiškuose, 
1944-1954 m.
‘‘Dana" — pirmoji ar trečioji 
naujųjų ateivių parašyta opera? 
Kovos dėl Kupiškio ir Rokiškio. 
Lietuvių mokslininkų suvažiavi
mas.
Iš Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos veiklos.
Mokslo sekuliarizacija ir religija. 
Kultūrinė kronika.
Moterų gyvenimas.

nėra 
ateiti-

Suvažiavimų raida

Trumpo įvado rėmuose 
įmanoma aprašyti pilnos 
ninkijos raidos. Todėl bent trum
pai pažvelkime i šio veiklaus są
jūdžio kongresus ir konferencijas. 
Pradedant reikia pažymėti, kad 
1970 metais sueis 50 metų nuo 
pirmojo ateitininkijos kongreso 
Kaune. Šis 1920 metų kongresas 
buvo glaudžiai susietas su Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimu, 
pareikalavusiu iš ateitininkijos 
eilių daug kraujo aukų. Kongre
sas pabrėžė ateitininkijos ideolo
ginį ir ugdomąjį pobūdį. Kaune 
taip pat įvyko 1925 ir 1930 metų 
kongresai. 1935 metų kongresas 
įvyko Telšiuose, o Vilniuje ren
giamą 1940 metų kongresą nu
traukė bolševikų okupacija. Se
kantis kongresas jau įvyko Nau- 
jarhe Pasaulyje, 1954 m. Chica
goje. Jame buvo priimta naujom 
gyvenimo sąlygom pritaikyta 
konstitucija, šeštasis ateitininkų 
kongresas įvyko 1960 metais taip 
pat Chicagoje, jame buvo iškil
mingai paminėta ateitininkų 
veiklos 50 metų sukaktis. Septin
tasis kongresas buvo 
1965 metais Toronte, 
vo išryškinta mintis 
laikui — ištikimybė
Kaip matome ateitininkijos vado
vybė šaukė visos federacijos kon
gresus kas penkti metai. Deja, 
Lietuvos okupacija ir įvykiai su
siję su II pasauliniu karu ne vi
suomet leido ateitininkams laiku 
susiburti.

Istorijos raidos ir ateitininkijos 
veiklos lūžių perspektyvoje buvo 
šaukiamos nepaprastosios konfe
rencijos. Pirmoji tokia konferen
cija įvyko 1917 m. birželio 2-13 d. 
Voroneže, Rusijoje. Tai pirmasis 
ateitininkų išėjimas į viešumą, 
caristinei priespaudai žlungant ir 
Rusijos revoliucijai įsiliepsnojant. 
Didžioji Voronežo konferencija 
sprendė ateitininkų organizaci
nius, lietuvybės ir visuomeninio 
veikimo bei principų išryškini
mo klausimus. Po dešimties me
tų sekančioji konferencija, vadi- 

sušauktas
Jame bu- 
“Atvirybė 
idealui”.

Koks buvo kultūrinis gyveni
mas okupuotoje Lietuvoje Stalino 
laikmečiu, yra daug prirašyta ne 
vien čionykštėje mūsų spaudoje, 
bet pakankamai anas laikotarpis 
per keliolika pastarųjų metų bu
vo iškeiktas ir nuo jo “atsižegno-

nama reorganizacine, įvyko Pa-, ta” net ir tenykščiuos raštuos, 
langoje 1927 metais liepos 15-20 I Tik kažin kaip anie okupuotos 
d. Ateitininikija priėmė trijų są
jungų federacijos formą, o taip

mintą ateitininkų ideologiją, ga
liojančią ir šiandien.

Trečioji nepaprastoji ateitinin
kijos konferencija įvyko Reino 
ekskursijos formoje 1947 metais 
birželio 22-24 d., AF atsikūrus 
Vokietijoje. Jos metu ateitininki
jos vairas atiteko gabioms dr. A. 
Damučio rankoms, o AT pirmi
ninku buvo išrinktas dr. A. Ma
ceina. 1951 metais Rochesteryje 
sušaukta ketvirtoji nepaprastoji 
konferencija sudarė AF vadovy
bę Amerikoje pagal Palangoje su
formuluotą ideologiją ir struktū
rą, nes tremtį sekusi emigracija 
patraukė didelę ateitininkų dalį 
į JAV. Paskutinioji New Yorko 
nepaprastoji konferencija buvo 
sušaukta 1963 metais. Pasidali
nusi į 4 (organizacijos sudėties, 
jos veiksnių, jos reškmosii ir 
jos propagandinių gairių) sekci-

(Nukelta j 2 paL)

Vrncas Krėvė, žymusis mūsų literatūros kioskas, ni o kurio mirties šiemet liepos 7 d. suėjo 15 metų. Ra
šytojas mirė 1954 m. VII 7 d. ir palaidotas Phila lf phijoje, sulaukęs 72 metų amžiaus. Mirties penkiolik
mečio proga šiandien atkarpoje pradedame spausdinti Vinco Maciūno straipsni “Vincas Krėvė savo laiš
kuose, 1944__ 1954 m.” Nuotrauka Vytauto Maželio

Vėl balsas iš Stalino kapo
jimo kryptimi. Visos iliuzijos di- nistų forumo atkirtis reakcijai 
džiąja dalim turi dabar išsisklai-j 
dyti, kai po maskvinio komuniz
mo posėdžių Maskvoje pats rašy
tojų pirmininkas turi savo lūpo- 
mir pakartoti ir pranešti: vaikai, 
šitaip žaisti toliau nevalia! Mie
želaitis čia, kaip ir Stalino lai
kais A. Venclova, privalo eiti tik 
partinio šaltyšiaus pareigas, anot 
Donelaičio, pranešti baudžiau
ninkams “urdelį”. Gal dalinai 
dėl to paties kadaise pats Mieže
laitis vertė iš rašytojų viršinin- 

| ko sosto A. Venclovą, naiviai 
i sapnuodamas, kad jis pats galės

Lietuvos rašytojai, kritikai ir ap
lamai kultūrininkai bei žurnalis
tai jaučias dabar po Rašytojų 
sąjungos pirmininko Eduardo 
Mieželaičio įsakyminio straipsnio 
“Istorinės pažangos vardan”, ku
ris buvo atspausdintas ne vien tik 
liepos 12 d. “Literatūros ir me- būti kitoks. Šiandieninė mieželai- 
no” puslapiuos, bet, kaip bendro 
partijos nutarimo įsakas — kuo
ka, ir kitoje ten leidžiamoje spau
doje.

Žinome taipgi gerai, kad po 
Stalinio mirties eilę metų visoje 
Sovietų Sąjungoje ir okupuotoje 
Lietuvoje rašytojas, menininkas, 
dailininkas ar mokslininkas kar
tais kvepteldavo ir kiek laisviau. 
Kartas nuo karto tai vienas tai 
kitas, nepabūgęs drąsios iniciaty
vos, sukūrė tai, kuo gali džiaug
tis kiekvienas laisvasis žmogus. 
Šitai vertė ne vieną ir Vakaruo
se, tegu ir su kuklia viltimi, spė
lioti, girdi, gal ten pavergtame 
krašte bent kultūrinis gyvenimas 
evoliucionuojasi gerąja laisvė-

tiškoji partijos plokštelė kaip tik 
rodo, kad niekas tenesitiki šioje 
atžagareiviškoje sistemoje būti ki
tokiu negu yra partijos nuspręs
ta, kai į faraonų laikus istorijos 
laikrodį atsukanti sistema nesigė
di kalbėti net straipsnio antraš
tėje pažangos vardu.

Žinoma, daugau pusė viso 
Mieželaičio rašto nieko bendro 
su kultūrinio gyvenimo proble
momis neturi. Kaip ir Stalino lai
kais, tat tik pasišvaistymas lozun- 
ginėmis ir keiksmažodinėmis par
tijos frazėmis:

“Tarptautinis imperializmas 
pastaraisiais metais pasidarė zo
ologiškai agresyvus, reakcija suį
žūlėjo. Ir todėl pasaulio komu- 

buvo padarytas pačiu laiku. Pa
saulio komunistai ryžos didžiajai 
humanistinei misijai: išsaugoti 
pažangią mintį, žmonijos intele- 
ktualnį progresą...” ir t.t. ir t.t. 
Žinant sovietinę tikrovę, visa tai 
skamba kaip pažangios minties ir 
intelektualinio progreso išjuoki
mas.

Po tų politinių ir partinių ti
radų, pereinant prie literatūros, 
gerąja prasme suminima eilė pro
zaikų ir poetų pavardžių. Žino
ma, pastarųjų atveju, minint rei
kšmingesnius jaunuosius poetus, 
negalima nė laukti, kad būtų už
siminta, jog daugelį jų įtakoja 
laisvojo pasaulio lietuvių poezijos 
raida-

Nepaslaptis, kad formos ir 
taipgi minties atsinaujinimo 
prasme šiandien Lietuvoje yra 
net pro kitus žanrus prasišovusi 
drama. Okupantui šitai, žinoma, 
nepatinka. Tad ir dramaturgų 
pavardės straipsnyje nutylimos, 
lyg suminėti vertų ir nebūtų. Pa
sitenkinama tik bendru jų nuver
tinimu:

“Tačiau šis žanras tuo tarpu 
mūsų dar nepatenkina. Vodevi
lis, groteskas, sceninis feljetonas 
turi visas pilietines teises teatro 
rampoje. Tačiau vienų vodevilių 
neužtenka rimtai nacionalinės

KIEK MENINES TIESOS YRA 
ANSAMBLIUOSE?

Didesnio dydžio akmuo, 
įmestas į ramų 'kultūrinį van
denį, sukelia didesnes bangas, 
maži virpu'liavimai nusako 
mažesnį galimumų pajudini
mą, populiaresnė, ikad ir iš 
esmės klaidinga “per se" me
ninė forma, išjudina paprastai 
godesnį dėmesį, ir tik retas 
domisi už uždarų durų ant 
vieno pageltusio lapo nakties 
glūdumoje užrašyta tylia, vie
nišo individualaus kūrėjo 
šnekta, jo intymiu, žmogišku 
pašnekesiu su gamta, šėtonu 
ar Dievu. Taip jau susiklojo, 
kad heteniškas menininko in
dividualybės supratimas isto
rijoje tapo pakeistas romėniš
ku — organizuotu, masiniu, 
įveliančiu tūkstančius artistų, 
šokėjų, net deginamų krikščio
nių ir maurojančių liūtų — 
spektakliu arenoje. Net ii- po 
romėnų išnykimo, menas, at
rodo, niekad to neužmiršo ir 
vis prie šios organizuotos — 
rcanėniško lupiatimo — ga
lios mene dažnai sugrįždavo: 
prie didžiulių chorų, viduram
žių riteriškos didybės, rene
sanso ir ypač baroko nenatū
ralaus, frontališko ceremonia
lo, prancūziško “grandeur", 
teutoniško masinio grubumo, 
itališko organizuoto operų 
efekto, slaviško “platumo”, 
amerikiečių “shaw” išstudi
juoto miklumo, ar (kolosalinių 
filmų triukšmingumo, kuriose 
net intrigą nusprendžia ne 
vienas, bet ištisas, įvairių di
rektorių, rašytojų ir muzikų 
komitetas.

Ansamblis gyvuoja. Kodėl 
ne? Jis įspūdingas: šimtai (šo
kėjų — šimtai apvalių kojų, 
šimtai aktorių — dešimtys 
gudrių direktorių, keli šimtai 
muzikos instrumentų — pusė 
tiek būgnų; neapsimoka, atro
do, tada klausytis vieno smui
kelio raudos ir kelių, kad ir 
taikliai pasakytų žodžių poeti
nės prasmės? Juk ir mes sako
me “Kai du stos, daugiau pa
darys”, neužtenka vieno me
nininko intencijos — ja nepa
sitikima; viena mintis iššau
kia dešimtis komentarų — kri 
tikos nevaržomai laisvei prieš
pastatoma menininko kūrybi
nė direkcija, kurioje individu
alumas neišvengiamai lanksto
mas į prieštaraujančias kryp
tis; masiniuose spektakliuose 
jis įtaigojamas iš visų pusių, 
ir todėl daug kas ten nuken 
čia ir daug kas turi būti su
šluota į kampą ar po viską 
jungiančiu uniforminiu kili
mu. Retas pagalvoja, kad gal 
atmestose iškarpose gali slėp
tis dalykai, kurie galėtų pasi

dramaturgijos charakteristikai. 
Tik rimta drama gali sukurti vi
sai rimtą nūdienę nacionalinę 
dramaturgiją. O jos mes dar la
bai pasigendame.”

Mieželaitiniame partijos straip
snyje tačiau daugiausia užsipuo
lama kritika. Matyt, kad ji laiko
ma labiausiai kalta dėl susidariu

daryti net viso veikalo tema
tiniu pagrindu?

Kartais dėl to ar neatrodo, 
jog pats masinis spektaklis 
savo esmėje yra kažkokia 
klaida, kūrybinė klaida “per 
se”, kurioje net joks praprusi- 
nimas, joks išsilavinimas ne
gali daug padėti? Juik masi
nio spektaklio foima yra taip 
dirbtinė, farsiška, redaguota, 
suklijuota; meninė teisybė ja
me visuomet nukenčia, dra
minės tiesos atskleidimas daž
nai sukreivinamas, charakte
rių motyvacija įklijuojama, 
net jos išugdymas, jei jis yra 
stengiamasi ugdyti, matyti, 
kad yi*a dirbtinis, o įvesti įvai 
rūs kontroversiniai motyvai 
užgauna publiką arba neran
da joje vienodo atgarsio, ir 
komentarai jklimsta tada į 
dirbtinius akligatvius.

Ar neprieiname tada prie 
šių dienų hamletiškos meno 
problemos? Planavimas, intri
ga? Ar be jos? Ar ji nėra 
dirbtinis dalykas? Gal jos vi
sai nėra gyvenime? Kur yra 
teisybė? Meninė teisybė? Ar 
menininkas neforsuoja veika
lo, kai jis ar kiti a priori pasi
stato griežtas formas, planuo
ja įvykių sėkmės rėmuose?

Meninė teisybė nėra nei dė
kinga, nei lojali, nei kerštin
ga, ir jos nerasime veikale, jei 
intencionalinės emocijos lanks
to kūrėjo pastangas. Šiandien 
dėl to visiems menams pataria
ma prisiminti, kad yra daug 
svarbesnis pats ieškojimas, 
kaip kad kūryba pagal nusta
tytas formules. Gal dėl to ir 
atsirado tiek naujų, kartais 
keistų, formų: disonansai, ab
straktybės, naujasis romanas, 
sąmonės srautas, fragmentiš
kumas, naujasis filmas, nerea- 
liškumas ir 'kitokios formos, 
kurios, kad ir netobulos, bet 
gal stovi “per centimetrą” kiek 
arčiau teisybės — meninės tei
sybės — nors pavyzdžiui, 
Faulkneris, sakoma, ir mirė, 
dar ieškodamas ir žinodamas, 
kad jis kažko nebepasakė. No
ras sukurti bet ką pagal seną 
formulę ar senų formulių miši
nį verčia kūrėją nepasakyti 
tiesos, verčia eiti tiesiu keliu, 
bet dėl to verčia jį meluoti, 
kai mažuose kryptelėjimuose į 
šoną, net akligatviuose jis gal 
atrastų visą veikalo temą, gal 
visai negirdėtą, naują, bet rea
lesnį pasaulį. Taigi, kokią me
ninę teisybę galime atrasti ma
siniuose spektakliuose, kurie 
kad ir savo organizaciniu įspū
džiu įdomūs, bet dažnai yra 
taip toli nuo realybės ir meni
nės tiesos, kaip popierinės pi
lys? P. Mik.

sios nepageidaujamos situacijos. 
Čia jau net pavardėmis iškelia
mi kritikai — kaltininkai ir be
veik nustatomas jiems terminas 
susiprasti:
“Pastaruoju metu kritikos žodis 

kelia tam tikrą susirūpinimą. Iš
augo kritikos profesinis lygis, bet

(Nukelti j 2 psl.)
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Ketvirtasis 
gundymas
ANTANAS MACEINA

1
Kristus buvo gundytas tris kar

tus: duona (“sakyk, kad iš šitų 
akmenų pasidarytų duonos”, Mt 
4,3), stebuklu (“pulk žemyn”, Mt 
4,6) ir valdžia (“aš Tau duosiu 
visą šią valdžią”, Lk 4,6). Vi
siem šiem gundymam Jis atsis
pyrė, ir “velnias atstojo nuo Jo 
iki laikui”, (Lk 4,13). Luko pas
taba “iki laikui (usque ad tem
pus)” yra be galo prasminga. Ji 
reiškia, kad gundytojas yra pasi
ryžęs grįžti ir savo viliones tęsti 
toliau. Be abejo, jis negali grįžti 
ir gundyti Kristaus, esančio gar
bėje. Bet jis grįžta ir gundo Kris
tų, besiskleidžiantį laike bei erd
vėje; tai yra: jis gundo Bažnyčią. 
Nes Bažnyčia, būdama Kristus 
istorijoje, yra gundymams taip ly
giai prieinama, kaip ir Kristus, 
kol tebegyveno mūsajame buvi
me. Tiesa, šie Bažnyčios gundy
mai kinta pagal istorinį metą, ta
čiau jie nesiliauja niekados. Kiek
vieną savo gyvenimo tarpsnį Baž
nyčia esti ištinkama ketvirtojo 
gundymo.

Jeigu mums reiktų apibūdinti, 
koks yra šiandieninis Bažnyčios 
ketvirtasis gundymas, turbūt ne- 
suklystume pasakę, kad tai yra 
prievarta meilei įgyvendinti. Sa
vo knygoje “Dvasinio gyvenimo 
pagrindai”(1882-84) VI. Solovjo
vas teisingai pastebi, kad gundy
mas ištinka tik “Dievo žmogų”, 
vadinasi, žmogų geros valios ir 
kilnios širdies, nes “bedievis žmo
gus gundymo nėra reikalingas: 
jis vykdo piktą sugadintos savo 
prigimties dėka” (skyriuje apie 
maldą). Bet kad gundymas galė
tų būti “Dievo žmogui” priim
tinas, jis turi pasirodyti, prisiden
gęs “gėrio išvaizda”; jis turi bū
ti pergyvenamas kaip vertybė ir 
net pareiga.“Čia tad ir glūdi gun
dymo galia”, sako Solovjovas.

Ši Solovjovo pastaba kaip tik 
ir pasitvirtina prievartos gundy
me. Vykdyti artimo meilę yra 
aukščiausias Krikščionybės įsaky
mas, kuriuo remiasi jos praeitis 
bei ateitis: Įstatymas ir pranašai. 
Artimo meilės vykdymas apreiš
kia mūsų meilę Dievui kasdieno
je, o jo nevykdymas paverčia mū
sų būtį vienu didžiuliu melu 
Viešpaties akivaizdoje (plg. 1 Jo 3, 
17-8; 4,20). Betgi šiame pasau
lyje esama tiek artimo neapykan
tos, tiek skriaudų bei neteisybių,
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tironiją.
• Ketvirtasis gundymas.
• Kuklųjį laureatą užkalbinant.
• 'Jorge Guillen eilėraščiai.
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tiek priespaudos ir net žiaurumo, 
tiek daug “pasaulio lobio” (1 Jo 
3,17) ir sykiu tiek daug širdies 
uždarumo bei kietumo, kad visiš
kai pagrįstai galime kalbėti, jog 
savą brolį mylime tik liežuviu, o 
ne “darbu ir tiesa” (1 Jo 3,18). 
Užtat labai lengva aniem Solov
jovo minimiem “Dievo žmonėm” 
nejučiom palinkti prievartos pu
sėn ir jos net sąmoningai grieb
tis, kad šis melu virtęs gyvenimas 
būtų perkeistas iš pagrindų ir kad 
artimo meilė liktų ne vien evan- 
gelinis patarimas, o virstų tikru 
įsakymu ir net visuomenės įstaty
mu; kad ji “būtų nuprivatinta” 
ir “visuomeniškai mobilizuota” 
(J.B. Metz) kaip tai šiandien daž
nai skelbiama.

Kelias į šitokią nuprivatintą ar
timo meilę yra revoliucija. Juk 
kaipgi kitaip priversti žmones my 
lėti artimą kaip patį save, jei ne
įvykdžius revoliuciją, tai yra, su
daužius visas tas lytis, kurios ar
timo meilę lig šiol laikė uždariu
sios atskiro žmogaus širdyje, ne
leisdamos jai virsti objektyviniu 
viešojo gyvenimo dėsniu? Štai ko
dėl šiandien ir ieškoma Krikš
čionybėje pradų, kurie revoliuci
ją pateisintų, ją pagrįstų ir anuos 
“Dievo žmones” net įpareigotų į 
revoliucinius sąjūdžius jungtis, 
juose veikti ir griebtis ginklo. 
Štai kodėl vad. “revoliucijos teo
logija” šiandien svaigina ne vie
no protą ir širdį. “Dievo žmonės” 
— anie užsidegėliai bei kilniašir
džiai — nė nepastebi, kaip pik
tas (prievarta) prisidengia gėrio 
(artimo meilės) kauke ir virsta 
didžiuliu gundymu, modeminiu 
gundymu, nepaprastai patrauk
liu visur ten, kur artimo meilės 
pažeidimas ypač krinta į akį ir 
skaudžiai užgauna jaunus Bažny
čios narius.

Prasnaudusi, 
Getsemani sode 
45), naujaisiais 
socialinio priešo artėjimą. Bažny
čia šiandien pašoksta, išvydusi 
milijonus skurstančiųjų, badau
jančiųjų, išnaudojamųjų, ir išsi
gąsta, pastebėjusi, kad net ir di
džiausi karitatyviniai darbai ne
įstengia pakeisti šios padėties. So
cialinis priešas jau per arti; jis jau 
perdaug giliai įleidęs šaknis, jog 
išmalda — net ir labai gausi — 
galėtų apsaugoti bei pakelti jo 
paniekintą žmogų. Tada anie 
“Dievo žmonės”, sekdami Petru 
Getsemani sode, išsitraukia kar
dą ir pradeda jub švytruoti (plg. 
Jo 18,10). Tačiau kaip tik čia ir 
prasideda prievartos tragiką. Už
uot nubloškę patį priešą, šie 
“Dievo žmonės” savu kardu su
žeidžia tik nekaltus jo tarnus — 
kaip ir Petras, nukirsdamas vy
riausiojo kunigo tarnui Malkui 
ausį (plg. Jo 18,10). Argi Cami- 
llo Torees, tasai tikras “Dievo 
žmogus”, pataikė iš kulkosvai
džio bent į vieną sūnų anų ke
liasdešimt šeimų, kurios valdo 
90 proc. Kolumbijos turtų? Anaip 
tol. Nes kariuomenėje, išsiųsto
je prieš Torres partizanus, nebu
vo nė vieno iš anų turtingųjų bei 
valdančiųjų. Tai buvo tie patys

kaip apaštalai 
(plg. Mt 26, 40- 
laikais žmogaus

Kristus ii- apaštalai (Jacąues Gelmau kolekcija, Mexico)<Georgės Roualt

Georgės Rouault (prancūzas, 1871-1958) Kr.stus priemiesčiuose (Fukišima kolekcija, Tokio)

jais tad ir tenka kovoti — tie-lbusio revoliuciniu savo esmėje,' Evangelija esą artimesni, negu 
siog, akis į akį, nes pats priešas būtent komunizmo. Išvystęs pas- 
yra toli, labai toli: neprieina
muose rūmuose. Kokia tragiką. 
Norint padėti vargstantiems, rei
kia žudyti visų pirmą tuos pa
čius vargstančiuosius: jų sūnus ir 
tėvus, paliekant dar didesniame 
skurde bei nusiminime motinas 
ir žmonas su vaikais. Piktas, pri
sidengęs gėrio kauke, sunaikina 
galop patį gėrį, kurio kaukę jis 
nešioja, Čia tad ir glūdi kiekvie
no gundymo galas.

Be abejo, “Dievo žmonės” ši
tam gundymui vargiai pasiduotų, ------- -------- j------------ ------------------------r—o-—
jei nebūtų šalia sąjūdžio, pasiskel du- Atrodo, kad komunizmas ir

tarajame dešimtyje savą etiką ir 
šios etikos centre pastatęs žmo
gaus meilę — ne “kaip viltį ar 
dorinį įsakymą, bet kaip objekty- 
vinį visos visuomenės dėsnį” (R. 
Garaudy), komunizmas, atrodo, 
pralenkęs Krikščionybę ir sugėdi
nęs Bažnyčią, kuri apie artimo 
meilę amžiais kalbanti, o nieko 
nedaranti, kad ši meilė būtų į- 
vykdyta socialinėje santvarkoje. 
Atrodo, kad komunizmas, o ne 
Bažnyčia galų gale sutvarkysiąs 
žmonių santykius meilės pagrin- 

Bažnyčia ir Evangelija. .Štai kodėl 
anie “Dievo žmonės” ir pradeda 
komunizmu tikėti, juo domėtis, 
jam meilintis ir dėtis į jo gretas. 
Jiem pasivaidena, kad tarp komu
nistinės ir krikščioniškosios arti
mo meilės skirtumas išnykęs, nes 
abi jos kovojančios už paniekinto 
žmogaus pakėlimą. Jiem atrodo, 
kad atėjęs laikas paisyti ne pra
eities, o žiūrėti į ateitį ir tuo bū
du žengti petys petin su visais, 
kurie žlugdo šį melagingą ir ne
teisingą gyvenimą. Komunizmo 
išnirimas artimo meilės vardu
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INTELEKTUALŲ PROTESTAS 
PRIEŠ TIRONIJĄ

Julien Benda yra tiksliai 
pasakęs, kad Sovietų vyriau
sybė tai barbarai, kurie gėdisi 
savo barbariškumo. Jį sten
giasi kaip galima užmaskuoti, 
bet vis dėlto jo neatsisako.

Nauja barbariškumo apraiš
ka — nušalinimai iš redakci
jų, iš vadovybės postų tų as
menų, kurie ima nors kiek 
laisviau, savaranfkiškiau gal
voti. Tai teroras prieš kūry
binguosius, konformizme nepa- 
skendusius piliečius. Vienu iš 
tokių yra Pavelas Litvinovas, 
vaikaitis aukštojo Sovietų pa
reigūno porevoliuciniais lai
kais.

Pavel Litvinovas buvo fizi
kos profesorius Lomonosovo 
institute Maskvoje. Kai 1967 
m. Maskvoje buvo surežisuo
tas teismas prieš rašytojus 
Ginzburgą, Galanskovą, Dob
rovolskį, Laškovą, Litvinovas 
drauge su nuteisto rašytojo 
Danieliaus žmona Larisa teis
mo koridoriuose dalino atsi
šaukimą į pasaulio opiniją 
prieš tuos prievartos veiks
mus. Netrukus ir Litvinovas 
buvo areštuotas.

*
Bet jo ryžtas prieš raudo

nąją tironiją rado plataus at
garsio visoje Rusijoje. Jam 
ėmė siųsti užuojautos laiškus 
telegramas. Surinkus eilę tų 
dokumentų, jie buvo persiųsti 
užsienin ir išspausdinti atskiru 
leidiniu: “Dear Comrade. Pavel 
Litvinov and the Voices of So- 
viet Citizens in Dissent.” Reda
gavo K. Van Het Reve, Leyde- 
no universiteto profesorius. 
(Išleido Pitrnan leidykla, New 
Yorke. 199 psl., $4.95). Įvai
rūs pareiškimai čia išspausdin
ti originalia rusų kalba ir ang
lų vertime.

Čia randame balsų, rodančių, 
kaip patys rusai yra ištroškę 
laisvės, kaip jie užjaučia val
dančios komunistų 'klikos au
kas ir protestuoja prieš tironiš
ką raudonosios diktatūros prie
spaudą. Vienas patriotas, kuris 
pasisako net nesąs pažįstamas 
Litvinovui, rašo: “Geros svei
katos ir sėkmės Jūsų švietimo 
darbe, kovojant prieš tamsuo
lius’’. Vienas tyrimų studen
tas (dėl represijų pavojaus 
pavardės neskelbiamos ar net 
nebuvo paduotos) taria/‘No
riu išreikšti savo pagarbos 
jausmą ir pasididžiavimą jūsų 
ryžtinga ir drąsia iniciatyva, 
kam, be abejonės, pritaria 
dauguma mūsų žmonių”.

Mokytojas: “Nuoširdūs svei 
kinimai... Stebimės jūsų ryž
tu. Linkime milžino jėgos ir 
ištvermės jūsų teisingumo už- 
mojuje. Garbė jums, brangūs 
rusų liaudies žmonės!”

*
Grupė Maskvos universiteto 

humanitarinių mokslų studen
tų: “Mes solidarizuojame
jums. Jūsų iniciatyva yra di
delės svarbos kovoje už žmo
gaus teises ir už sužmoginimą 
sovietinės santvarkos. Su gilia 
užuojauta ir dideliu dėmesiu 
mes stebime, kua darosi 

jumis ir jūsų draugais. Esa
me įsitikinę, kad galutinoj iš
vadoj asmens laisvės idealai ir 
tikroji demokratija triumfuos 
ir kad jūsų vardas figūruos 
kovos istorijoje. Geriausioji 
jaunosios kartos inteligentijos 
dalis yra jūsų pusėje”.

Slepiantis nuo raudonųjų 
pareigūnų persekiojimo, ano
niminiam laiške yra rašoma: 
“Jūs dabar tapote asmeniu, 
kuris yra arčiausias visų gar
bingų mūsų krašto žmonių šir
dims. Laiškas, kurį parašėte 
Jūs ir Larisa Daniel kaip 
šauksmą į visą pažangiąją 
žmoniją Vakaruose, o drauge 
ir j mus, yra įrodymas nuosta
bios valios ir didžiausių nuo
pelnų. Šiandien, sausio 12 d., 
tas raštas buvo perduotas per 
(britų) BBC radiją ir visas pa
saulis klausėsi sulaikęs kva
pą... Ir daugelis lenkiasi prieš 
jūsų iniciatyvą ginti nelaimin
guosius... Tai jums sako ko
munistas, kuriam mūsų idėjų 
likimas nėra indiferentiškas 
dalykas... Jūs atakavote nau
jąjį fašizmą, kuris, kaip cha
meleonas, dabar priėmė gar
bingą raudoną spalvą... Net 
caro laikais rašytojai nebuvo 
taip teisiami. Tokie dalykai te
gali įvykti ten, kur žydi fašis
tinė praktika”.

Maskvos moksleivių grupė 
savo laiške sako: “Mūsų sene
liai ir tėvai buvo šaudomi, mi
rė koncentracijos lageriuose, 
žinojo visas Stalino reakcijos 
baisenybes. Mes suprantame, 
kaip baisu gyventi apsuptiems 
tylos ir baimės... Negalime ty
lėti, kai visur aplink mus de
magogija, laikraščių melai, iš
davimas... Mes prašome pa
skelbti šį laišką, kad būtų ži
noma mūsų amžiaus jauniems 
žmonėms ir kad rašytojų liki
mas būtų išspręstas pagal tei
singumą...”

*

Net iš Rygos atėjo žodis: 
“Žaviuosi jūsų ryžtu...” v

Iš Podolsko vienas rašo: 
“Negaliu išreikšti savo susiža
vėjimo (ir tai ne vien mano) 
Jūsų drąsa ir neprilygstamu 
heroizmu šiame prievartos ir 
melų pasaulyje... Kartu su ju
mis reiškiu pasipiktinimą, kad 
tęsiamos Baltramiejaus išva

karių žudynės, organizuojamos 
piktybės ir revolverio geni
jaus. Matyt, kad neribota val
džia, visuotinis melas ir veid
mainystė (kurie kai kam pri
valomi, o kitų praktikuojami 
iš pareigos) mūsų vadus nu
bloškė į tokią padėtį, kad jie 
ignoruoja savus įstatymus ir 
komunizmą transformuoja į 
pagrindą nusivylimams, bai
mei ir anekdotams...”

Iš Arzamo atėjo skundas: 
“Ar pažįstate visiškos despe
racijos jausmą, kai matote ap
linkui sieną, kuri Jus atitveria 
nuo pasaulio ir nuo gyvenimo, 
sieną, kuri jus triuškina, ir 
tuo tarpu nieko negali padary
ti, kad ją nublokštumei ? štai 
ką aš jaučiu, kai stebiu tą sie
ną, triuškinančią pagrindines 
teises žmogaus sąžinės laisvės,

[(Nukelta j 4 PU31.J
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UTlimii
Vanagaičio "juokologijos" 
filosofija

Kodėl Vanagaitis juokėsi?

VYT. ALANTAS

PaAAAtč,
RUSINIMAS VIS DIDĖJA

ir našiai pasinaudos, stodamas 
kovon su didžiuoju slibinu, bū
tent, su savo brolių nulietuvėji- 
mo banga. Kaip lietuviai šviesuo
liai kovojo už lietuvybę Lietuvo
je, taip griebsis ginklo Vanagai
tis Amerikoje, įsijungdamas į čio
nykščių veikėjų eiles ir tęsda
mas toliau šliupų, burbų ir mi
lukų tradiciją. Aš sakau “įsijun
gė”, bet reikėtų to žodžio pras
mę patikslinti: Vanagaitis įsijun 
gė kaip veikėjas, dirbąs lietuvy
bės darbą, tačiau savo darbo me
todais jis išsiskyrė iš visų Ameri
kos lietuvių veikėjų, užimda
mas išskirtinę, labai individualią 
vietą jų tarpe.

Mano pažinės su Vanagaičiu

Su Vanagaičiu aš susipažinau 
1937 m., kai sportininkų ir laik
raštininkų ekskursija lankėsi iš 
Lietuvos šiame krašte. Mes važi
nėjome po Ameriką visą liepos 
mėnesį, o Chicagoje praleidome 
10 dienų. Atsimenu, buvo labai 
karšta vasara. Mes čia sportavo
me, gerokai gurkšnojome per vie
šus pobūvius ir privačiai, mūsų 
sportininkai, rungdamiesi su vie
tiniais liet, sportininkais, ga
lima sakyti, be atsikvėpimo sky
nė pralaimėjimų laurus bemaž 
kiekvienoje mūsų apsistojimo vie 
toje, žodžiu, turėjome labai daug 
“fun”.

Ar aš susipažinau su Vanagai
čiu Margučio redakcijoje, ar ko
kiame pobūvyje, nebeatsimenu, 
tik atsimenu, kad jis man padarė 
labai šviesų ir bičiulišką įspūdį. 
Jo veidas ir aplamai visa povyza 
man taip įstrigo atmintin, kad 
dar ir dabar, rodos, teberegiu jį 
kaip gyvą. Man krito akysna jo 
vešlūs, gražiai pražilę aukštyn 
sušukuoti plaukai, taisyklingi vei-

Motto: Buvau ir aš Margučio .
vakare, mačiau kaip kone isteriš
kai juokėsi ir kvatojosi penios ir 
panelės, moterys ir mergelės... 
Darbininkai, matyt, mėgsta Vana
gaitį ir todėl jų buvo pilna salė.

Korespondentas 
Margutis, 1929 m. kovo mėn.

įžangos žodis

Naujaisiais laikais Lietuva 
neturėjo didelių karvedžių, moks
lininkų bei ekonomistų, bet mes 
turėjome žymių rašytojų, žurna
listų, dailininkų, kompozitorių ir 
nemenkų politikų. Kai sakoma, 
kad Lietuva atgimusi tik plunks
nos dėka, tai, žinoma, reikia su
tikti, tačiau tenka pridurti, kad 
Lietuvos prisikėlimą taip pat rė
mė ir dailininkai bei muzikai. 
Nuo Aušros laikų visų mūsų į- 
žymiųjų vyrų veikla kone išimti
nai buvo sutelkta į tautos ilge
sio žaidimą apsispręsti laisvai 
tautiškai, kultūriškai ir politiškai.

Antanas Vanagaitis glaudžiai 
įsirikiuoja j tų vyrų eiles tik su 
tuo skirtumu, kad jis darbavosi 
užjūryje ir kad jo veikla buvo la
bai šakota ir spalvinga. Jis iš
važiavo iš Lietuvos 1923 m., t. y. 
tuo metu, kai Lietuvos atkurta 
nepriklausomybė buvo tik penke- 
rių metų senumo. Jis buvo gi
męs dar Varpo gadynėje, bū
tent, 1890 m. ir augęs bei bren
dęs prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
ir karo metu, kitaip sakant, jis 
pradėjo savo karjerą atgimimo 
gadynės pabaigos ir laisvosios Lie 
tuvos pradžios sąvartoje. Jis dar 
paveldėjo iš aušrininkų bei var
pininkų tuos idealus, kuriuos tau
tinis renesansas statė lietuviui 
inteligentui, būtent, kovoti su 
priespauda ir gelbėti tautą nuo 
pražūties. Tai buvo ano meto lie 
tuvio šviesuolio didysis įsipareigo 
jimas. Paskum, nepriklausomy
bės metais, lietuviui inteligentui 
atsiras aibės kitų uždavinių, ta
čiau Pirmojo pasaulinio karo me 
tu ir tuojau po karo, kada Lie
tuvai grėsė pavojai iš visų pusių, 
lietuvis šviesuolis turėjo žygiuo
ti pirmose eilėse, tęsdamas kovą 
už savo tautos dvasinį, kultūrinį, 
bei politinį išsivadavimą iš amži
nųjų pančių.

Tokį palikimą gavo Vanagaitis 
iš vyresniosios kartos, savo laga
mine tokį kapitalą jis atsivežė ir 
į šį kraštą. Vanagaitis buvo ne 
tik atgimstančios, bet jau ir atgi
musios Lietuvos produktas. At
sivežtuoju palikimu jis plačiai
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A. Vanagaitis peržiūri laikraščius

do bruožai ir vidutinio ūgio ap
kūni figūra. Vanagaitis priklau
sė prie tų laimingų žmonių, ku
riuos, kartą pamatęs, nebeužmirš 
ti. Atvažiavęs po Antrojo pasau
linio karo į Ameriką, aš Vana
gaičio nebesusitikau tik iš spau
doje pasirodančių nuotraukų 
sprendžiau jį gerokai pridėjus 
svorio...

Pilnesniam vaizdui pacituosiu 
kun. Mykolo Vaitkaus atsimini
mų ištrauką apie Vanagaitį Lie-Į 
tuvoje 1920 m. Tada Vanagaitis' 
turėjo 30 metų. Tai buvo Kaune. 
Vaitkus, Vanagaitis ir Kipras Pet
rauskas valgė vienoje valgykloj. 
Vaitkus pasakoja taip:

“Sėduos prie stalo ir laukiu 
sriubos. Pro duris įeina energin- > 
gal ir ne be bildesio nepažįstamas 
jaunas vyrukas vidutiniško augu
mo, sveiku, tamsiai rausvu vei
du, žemaitiškais ryškiais bruo-į 
žais, be rusų ar mangolų prie- 
maišo, didokom, drąsiom, protu 
blizgančiom akim, vyriškom dai
liai piautom lūpom (kuriose sly
pi sąmojo kipšiukai), lygiais už
pakalin sušukuotais plaukais...” 
(Mykolas Vaitkus, Nepriklauso
mybės saulėje, 1918-1940 atsimi

Ant. Vanagaitis didžiajame Margučio parengime Stevens viešbuty

nimai, V tomas, pirmoji dalis, 
117 psl.).

Kaip matome, jauno Vanagai
čio apybraiža iš po atsiminimų 
autoriaus plunksnos išėjo gan 
ryški, tik man keistokai praskam
bėjo jo užuomina apie “rusų ir 
mangolų” priemaišą. Kuo dėti 
čia tie “rusai ir mangolai” man 
neaišku. Rašydamas Vanagaičio 
biografiją, aš niekur neradau jo
kių užuominų, kad Vanagaičių 
šeima būtų turėjusi kokių nors 
ryšių su rusais ar mangolais. Tie
sa, Vanagaitis kartais užsiminda
vo ravo d~a’ kad jis turįs
prūsų kraujo, bet ar tai buvo tei
sybė ar tik jo įsigaivojimas, nie
kas negali tikrai pasakyti.

Vėlgi pirmąkart išgirdau iš 
Vaitkaus lūpų Vanagaitį turėjus 
“ryškių žemaitiškų bruožų”. Ma
no nuovoka, Vanagaičio veido 
bruožus gali lygiai savintis že
maičiai, aukštaičiai ar suvalkie
čiai. Kad jis turėjo būdingus lie
tuviško veido bruožus, tai, žino
ma, nesutikti negalima, bet tvir
tinti, jog jis “atstovavęs” vienai 
ar kitai Lietuvos provincijai, rei
kia turėti labai vienašališką vaiz
duotę arba būti užkietėjusiu pa

rapijiniu patriotu. Tačiau ten
ka sutikti su Vaitkum, kai jis sa
ko, kad Vanagaičio lūpose paste
bėjęs “slypinčius sąmojo kipšiu
kus”. Kaip vėliau pamatysime, 
tie “sąmojo kipšiukai” rodys savo 
ragelius per visą Vanagaičio veik
lą.

Iš mano susitikimo su Vana
gaičiu 1937 m. mano atmintyje 
pasiliko toks epizodėlis. Jis pa
kvietė mane pakalbėti per savo 
radijo valandėlę. Nebeatsimenu, 
kur buvo ta radijo stotis, iš ku
rios jis transliuodavo savo pro
gramą, tik atsimenu, kad patal
pa man padarė labai slegiantį į- 

' spūdį. Tai buvo ankštas, kuklus 
ir labai prastais baldais apstaty
tas kambarėlis. Viduryje stovėjo 
mikrofonas ir staliukas su seno
višku patefonu. Vanagaitis pasa
kojo į mikrofoną “džokus” ir 
staiga, be jokio perėjimo, imda
vo minėti Tokį ir Tokį velionį, 
pasakoti apie jo nuopelnus ir im
davo groti gedulingą muziką. 
Tokia programa mane stulbinte 
apstulbino, nes nieko tokio savo 
gyvenime nebuvau girdėjęs. Nu
skambėjus, rodos, Avė Maria, Va

(Nukelti j 2 psl.)

Sekdami gyvenimą už gele
žinės uždangos bei stebėdami 
naujus reiškinius Lietuvoje, 
matome, kad kaskart labiau 
stiprinamos rusinimo pastan
gos. Tai ypač ryšku kultūri
niame gyvenime. Pvz. Lietuvo
je lietuvių kalba kaskart la
biau norima padaryti tik kol- 
chozininaų, liaudies susižinoji
mo priemone, gi mokslinėje 
plotmėje kaskart uoliau sten
giamasi įvesti leidinius rusų 
kalba, kad mokslo aukštumų 
besiekiąs okupuoto krašto in
teligentas būtinai turėtų sem
tis iš kiek galima labiau rusiš
kų šaltinių.

Šia prasme daug mums pa
sako stebėjimas, kuria linkme 
vystosi tokie moksliniai leidi
niai. Imkime, pavyzdžiui, vie
ną būdingą atvejį. 1959 m. 
Lietuvos mokslų akademijos 
Istorijos institutas Vilniuje iš
leido I-ją dalį “Lietuvos vals
tiečių ir miestelėnų ginčai su 
dvarų valdytojais”, apimančią 
XVI—XVII amžių 98 doku
mentų tekstų rinkinį (365 p.). 
Ją sudarė ist. prof. K. Jab
lonskis. 1961 m. buvo išleista 
to rinkinio II-ji dalis, apiman
ti XVIII amžiaus 181 doku
mentą (591 p.). Pastarajai da
liai dokumentus surinko R. Ja- 
sas ir J. Orda. Spaudai paren
gė R. Jasas, gi redagavo prof. 
K. Jablonskis (miręs 1960. 
VH. 28 d.) .

Tų abiejų dalių pirmasis bei 
pagalbinis titulinis puslapis, 
pratarmė, paaiškinimai dėl ro
dyklių, vardų, vietovių bei da
lykų rodyklės, dokumentų są
rašas pirma duoti lietuvių kal
ba, o antroje vietoje tie patys 
duomenys duoti rusų kalba. Gi 
dokumentų užvardinimai ir ga
na plačios jų santraukos, o 
taip pat ir apdarų viršelio bei 
nugarėlės užrašai duoti vien 
lietuvių kalba.

*
1968 m. leista to rinkinio 

HT-ji dalis, apimanti 1795 — 
1844 m. laikotarpio 242 doku
mentus- (509 psl.) Ją sudarė 
M. Jučas bei R Jasas spau
dai paruošė M. Jučas. Šios da
lies visi papildomieii tekstai, 
t. y. pratarmė, dokumentu už
vardinimai, jų santraukos ir 
t. t. duotos vien rusų kalba. 
Net apdarų viršelio bei nuga
rėlės užrašai irgi vien rusų 
kalba: tik antrasis titulinis 
puslapis, vienintelis toie daly
je, duotas lietuvių kalba.

Dokumentai visose dalyse 
duoti ių originalia kalba: sena 
kanceliarine slavų kalba (I- 
sios dalies pratarmėje, vieno
je vietoje, nepamatuotai ją va
dinant baltarusių, kitoje vieto
je, irgi nepamatuotai — rusų 
kalba), lenkų kalba su nemažu 
priemaišų lotyniškų žodžių, net 
vokiečių ir. pagaliau, rusų kal
bomis. I-sios bei II-sios dalies 
išleista po 1500 egz., gn TTI-sios 
tik 800 egz. Kitaip tariant, pir
mąsias dvi to rinkinio dalis gal 
ir galima laikyti esant išleis
tas Lietuvos “Mokslų akade
mijos”, nors ir su rusų oku
panto dominavimo antspaudu, 
gi trečioji to pat rinkinio da
lis, nors ir turinti (viduje pa
slėptą ir, greičiausiai, duotą 
tik kaip “figos lapelis”) įrašą 

lietuvškai, jog ją išleido Lie
tuvos “Mokslų akademija”, net 
ir išviršiniai negali būti laiko
ma Lietuvos, bet vien tik ku
rios rusų įstaigos leidinys.

¥
Nejaugi M. Jučas užmiršo 

rašyti lietuviškai ? Greičiau
siai, vien jam buvo “leista” ar 
įsakyta III-ją to rinkinio dalį 
spausdinti tik kaip rusų leidi
nį (kodėl tik 800 egz. — visai 
nesuprantama). Jei Lietuvos 
istorikai sugebėjo l-s bei II-s 
dalies aprašymus bei santrau
kas duoti lietuvių kalba, tai, 
reikia manyti, jog jie būtų su
gebėję tai padaryti ir III-jai 
daliai. Ši dalis buvo surusinta, 
greičiausiai, Maskvos nurody
mu, argumentuojant, kad “vi
si" istorikai supranta rusiškai 
ir, be to, išmetus tekstą lietu
vių kalba, būsią sutaupyta 
“tiek daug” popieriaus.

Jei IH-ji dalis būtų sau atski
ras leidinys, tai josios surusi
nimas taip nesimestų į akį, bet 
kai šitaip išleidžiama trečioji 
dalis rinkinio dokumentų, lie
čiančių vien Lietuvą, josios, o 
ne Maskvos praeitį, tai kitaip 
neįmanoma tą faktą suprasti, 
kaip sustiprintą siekimą stum
ti “innorodcų” (kitataučių, t 
y. ne rusų) kalbas iš moksli
nio lygio leidinių. Gaila tik, 
kad tas Maskvos pastangas 
savo pavarde it sankcionavo 
lietuvis M. Jučas.

*
Vertimas mokslininkus var

toti tik vieną Sovietijos kalbą, 
rusų, tėra tik "eilinė” priemo
nė prie visos jų virtinės, kurio- 
mis ten siekiama sistematiškai 
rusinti visus nerudus. Tos pa
stangos nėra ir niekad nebuvo 
sustojusios. Jos neša vis dides
nį Sovietijos nerusų rusėjimą. 
Neatsitiktinai kompartija 1958 
m. atmetė sumanymą respubli
kines kalbas padaryti valstybi
nėmis tų respublikų kalbomis, 
nes Sovietijoje turinti būti tik 
viena valstybinė, “supranacio- 
nalinė” kalba — rusų kalba. 
Neatsitiktinai 1960 m. centri
niuose kompartijos laikraščiuo 
se buvo keliamas reikalavimas, 
kad nerusiškų respublikų ra
šytojai nustotų rašę savo gim
tąja kalba ir rašytų vien tik 
rusiškai. Užtat irgi neatsitikti
nai 1926 m. 6.6 milijonai So
vietijos nerusų kilmės žmonių 
savo “gimtąją kalbą” nurodė 
rusų kalbą, gi 1959 m. tokių 
ten buvo jau 10.2 milijonai, o 
dabar dar daugiau yvi. Iš 20 
milijonų nerusų, gyv. RSFSR 
(Rusų respublikoje). 4.7 mili
jonai, t. y. 23.5% savo “gim
tąją kalbą” irgi laiko rusų kal
bą.

¥

Ypač aliarmuojančiai atro
do visose Sovietijos srityse 
nuolat didėjantis procentas 
mokinių mokyklose su dėsto
mąja rusų kalba, visur dides
nis, nė tose srityse esančių ru
sų procentas. Lietuvoje tokie 
mokiniai sudaro 11%, gi rusų 
Lietuvoje yra 8.5%. KLose So
vietijos “respublikose” šitie 
procentai atrodo šitaip: Rusi
joj 94% mokinių, gi rusai su
daro 83.3%, Ukrainoje 26 ir

^nukelta į 5-tą puslapį),
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PENKTOJI PRADALGE
PENKTOJI PRADALGE. Litera

tūros metraštis, Redagavo K. 
Barėnas. Nidos klubo leidinys. 
Nr. 71, 1968. 412 pusi., kaina (A- 
merikoja) $2.50! kietais viršeliais 
$3.50. (Nenariams — 25% dau
giau).

Žvilgterėjus į naująjį londoniš- 
kės Nidos leidžiamo literatūros 
metraščio tomą, atrodo, kad li
teratūrinio šieno mūsų egzilinėse 
pievose dar vis netrūksta: “Penk
toji pradalgė”, su 1968 metų da
ta pasirodžiusi 1969-siems jau 
įpusėjus, plačiais pečiais (406 
pusi.) anaiptol nenusileidžia sa
vo pirmtakūnėms. Iš dvidešim
ties šio tomo bendradarbių pa
vardžių ir vėl rastum bent pora 
metraščio lankuose užtinkamų 
pirmą kartą (nors egzilinėje li
teratūroje jau ilgokai besireiš
kiančių), kas liudytų, jog ir pla
tumos potencialas dar nėra galu
tinai išsemtas.

Tobulas balansas
Tarp poetų ir prozininkų “Pen

ktojoje” išlaikytas itin tobulas 
balansas: ir vieniems, ir kitiems 
atstovauja po dešimtį autorių; ta 
čiau puslapiais, lyginant šiąją su 
pirmykštėmis, prozai tenka pro
porcingai daugiau vietos. Bent 
ketvirtadali tų puslapių ir vėl už
pildo Vytautas Alantas su ištrau
ka iš 13 amž. kronikos “Šventa
ragis”. Vien tiktai metraščio lan
kuose kronikos jau buvo išspaus
dinta keli šimtai puslapių ir jos 
pasigesta tik ketvirtajame tome. 
Šventaragio gerbėjai galės pasi
džiaugti, kad ir čia dar galo nė 
iš tolo nesimato: iki šiol daugiau 
tenkinęsis fono ar aplinkos pieši
mu, veikėjų pristatinėjimu, jų 
smulkesniu charakterizavimu, V. 
Alantas bene pirmą kartą Šven
taragiui paveda atlikti stambesnę 
misiją, kurios pasėkoje kiek su
tirštėja veiksmas, o vietomis kyš
teli netgi painesnės intrigos už
uominos.

Stipri Cinzo novelė
Daugiau negu pusšimtį pusla

pių užima ir Eduardo Cinzo po
velė “Moriso Bredo užrašai”. E. 
Cinzas “Pradalgėse”, kurios jį be
rods į platesnes literatūros lankąs 
ir išvedė, pasirodo jau trečią kar
tą, kiekvienu pasirodymu sugebė
damas skaitytojo dėmesį vis stip
riau užangažuoti. Ir šį kartą jo 
novelė intriguoja neeiliniu įvy
kiu (amnezijos priepuolis auto 
katastrofos pasėkoje, pagrindinį 
veikėją nukeliąs į visiškai kitą pa
saulį), pastabiai piešiamomis de
talėmis, sklandžiai vystoma fabu
la ir prasminga atomazga. Ir šį 
kartą jis gilinasi į bendrąsias žmo 
giškasias problemas, savo veikė
jus imdamas iš normalios jų gy
venimo krašto aplinkos. Kaip ir
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Siame numery
• Penktoji pradalgė
• Nuotoliai ir bendr»vmas
• Borges poezija
• Krėvė savo laiškuose
• Varnas atsilankė Los Angeles
• Šimtmetis nuo Vaižganto gimimo

• Tautos istorijos pabiros

• Nauji pažangos Įx>lėk:ai religijoj

• Stutthofo lagery su Sruoga ir
Jurgu&u

• Meilė ekrane ir gyvenime

• Dr. V. Vygatno paskaitos imintys

• Pašnekesys su V. Bagdanavičium

• Akademinės skautų stovyklos 
belaukiant

• Maištingumas Sovietų studentijoj

kiekvienas iki šiol “Pradalgėse” 
matytas E. Cinzo darbas, “Mori
so Bredo užrašai” nėra proginis 
ar atkištinis kūrinys- Jis išmąsty
tas, parašytas jautriai, daugiau 
dėmesio kreipiant į kūrinio visu
mą, turinį, kompoziciją, intrigą, 
negu detalių didesnį stilistinį ap- 
šlifavimą.

Dovydėno pasakos

Sprendžiant iš sąmoningai la
koniško stiliaus (a la: “Netrukus 
atsiunčia karalius tarnus pirkti 
tiek, tokių ir tokių pirkinių.”... 
“Sugrįžę tarnai ir sako, kad taip 
ir taip, pirkinius duos tik pačiam 
karaliui.”...“... — Kaip tu čionai 
patekai? Taip ir taip, tas ir tas.” 
— 279-2S0 psl.) pirmu žvilgsniu 
atrodytų, kad ir Liudui Dovydė
nui jo penkių “Pasakų” cikle to
lygiai labiau rūpi kompozicija ir 

i visuma, negu detalė. Bėda, kad 
jo pasakos stokoja nuotykio, skai
draus požiūrio, blizgesio, kontras
tų ir kitų elementų, kurie pasa
kose skaitytoją kaip tik ir žavi. 
Kiekvienoje L. Dovydėno pasako
je perdaug jau aiškus autoriaus 
kelias į moralę (arba savotišką 
“antimoralą”), kuris, kiek naivo
kai nuo skaitytojo slepiamas per 
keletą puslapių, pabaigoje turi, jį 
neišvengiamai... nuvilti- Iš viso 
ciklo labiausiai patraukia “Vie
nintelis”, kuris yra ne tik origi
naliausias, bet ir geriausiai stilis
tiniai apšlifuotas kūrinys.

Krajikausko ir Katiliškio 
novelės

Juozo Kralikausko (“ Saulelė 
raudona”) ir Mariaus Katiliškio 
(“Senatvėje”) novelės parašytos 
abiems šiems beletristams įprasti
niame lygyje, skaitomos lengvai 
ir įdomiai. Pirmojoje aprašomas 
tragiškas įvykis bolševikams be
sitraukiant iš Lietuvos po pirmo
sios jos okupacijos, gi antrojoje 
tie įvykiai jau vyksta šiame kraš
te, kad ir su ekskursijomis į gim
tąjį artimoje praeityje. Pirmoji y- 
ra daugiau reportažinė: jos veiks-

mą diktuoja aplinka, nuo veikė
jų valios visai nepriklausanti. An
trojoje — aplinka tėra logiški rė
mai, kuriuose savo likimus kala 
patys veikėjai.
Antano Tūlio mistiškai surrea- 

listinio sukirpimo novelė “Mer
gaitė ir kaspinas” perdaug prime
na panašaus pobūdžio šio krašto 
televizijoje dažnai matomų filmų 
serijas a la “Twilight zone”. 
Taigi, nepasižymėdama jokiomis 
kitokiomis literatūrinėmis savybė
mis, ji stokoja ir originalumo.

Nedaug originalumo terastu- 
mėm ir Irenos Joerg apysakaitė
je “Kaimynai”. Jos siužetas paim
tas iš laikraštinėje buitinėje pro
zoje (ypač feljetonuose) įprastų 
nesusipratimėlių dviejų kaimynų 
(šiuo atveju seniokų pensininkų) 
gyvenimo. Atpasakota ji vis dėl
to, gana šiltai ir patraukliai.

Kardės Pažėraitės romano fra
gmento patekimą metraštin iš vi
so reikėtų laikyti nesusipratimu.

Šilbajorio studija
Vienas iš svarbiausių šio tomo 

prozos gabalų, manau, yra “Pra
dalgėse” pirmą kartą pasirodžiu
sio, tačiau iš kitur gerai pažįsta
mo literatūros kritiko Rimvydo 
Šilbajorio studija “Algimantas 
Mackus ir tobula tremtis”, lie
čianti šio tragiškai žuvusio jau
no poeto kai kuriuos kūrybos as
pektus. Kaip ir kiti, taip ir šis
R. Šilbajorio darbas yra įdomus 
savo įžvalgumu, bandymais siek
ti galimai giliau, ieškoti “tarp 

; eilučių” ir iš viso literatūrinę kri
tiką praturtinti naujomis kūrybos 
interpretacijomis.

R. Šilbajoris rašo gyvai, pagau
nančiai, stilingai, sakytum, (prie
šingai savo vertinamo poeto svar
biausiojo rinkinio pavadinimui), 
didžiai “ornamentuotu” žodžiu 
ar sakiniu. Jo straipsnis betgi ap
rašomojo kūrybą ne tik vykusiai 
pristato, bet ją gerokai priartina 
net mažesnių literatūrinių ambi
cijų skaitytojui.

Kaune su Putinu
Prozos duoda ir Marija Slavė

Nuotrauka Vyt. MaželioPrieplauka

nienė gabale “Kaune su Putinu”, 
papasakodama keletą prisimini
mų iš savo gyvenimo su vyres
niuoju broliu, prieš metus Lietu
voje mirusiu poetu. Gaila, kad 
šiame fragmente (jų dar teko 
skaityti “Aiduose” ir “Drauge”) 
autorė keleriopai daugiau dėme
sio skiria sau, negu aprašomajam 
kūrėjui.

Kiekybiškai stambiausią duok
lę poezijai atiduoda Gražina Tu- 
lauskaitė su dvidešimčia eilėraš
čių. Visi jie (sprendžiant iš da
tų eilėraščių gale), netrukus po 
pernykščio stamboko rinkinio 
“Vakarė banga” sudarymo, kas 
rodytų šios niekada didele pro
dukcija nepasižymėjusios vyres
niosios kartos poetės kūrybinį pa
gyvėjimą. Džiugu, kad išsekimo 
nesijaučia nė pačioje kūryboje. 
Prie stipresniųjų pluošto eilėraš
čių skirčiau “Pasaka birželio” ir 
“Negaliu aš gyventi”. Jie dau
giausiai dainiški, skambūs, pap
rasti ir mažiausiai pretenzingi.

Lyrika

Prie geriausios “Penktosios pra
dalgės” lyrinės kūrybos reikėtų 
skirti Jono Aisčio ir Kazio Bradū
no eilėraščius. Gaila tik, kad pir
masis čia teduoda vos vieną pen- 
kiaposmį, o antrasis — keturis ga
baliukus iš ciklo “Donelaičio ka
pas”. Turėjus bent porą progų 
išgirsti poetą K. Bradūną skai
tant didžiąją šio stipriai veikian
čio ciklo dalį, vien iš keturių ga
baliukų sunku susidaryti pilnes
nį įspūdį. Tematiniai ir traktavi- 
vimu artimas “Sonetoms ir fu
goms” šis ciklas rodo Kazį Bra
dūną tebestovintį savo kūrybin
gumo zenite.

Gana stambų (17 eilėraščių) 
pluoštą duoda ir dažnas “Pradal
gių” svečias Iondoniškis poetas 
Vladas Šlaitas. Jo poezija tebeim- 
ponuoja intymiu paprastumu, 
nuoširdžia melancholija, suge
bėjimu, kasdieninį žodį ar posa
kį paversti prasmingais, įsmin
gančiais:

Kryžiaus kelių detalė Kennebunkporte. Archit. J. Mulokas, skulpt. V. 
Kašuba Nuotrauka Vytauto Maželio
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Kas gi yra pavasaris?
Ar pasipuošusios vyšnios yra 

pavasaris?

Ar debesėliai, ar meilė 
po pavasario vyšniomis?
Vieną kartą, 
labai seniai, 
tave baisiai mylėjau, 
ir tada mano visas gyvenimas 

buvo pavasaris. (166)

Baranausko vaizdų mozaika
Rašymu baltomis eilėmis, są

moningu paprastumu, dienoraš- 
tiškai intymiu veik kiekvienos te
matikos traktavimu Vladui Šlai
tui daug kur artimas ir taip dar 

‘neseniai sėkmingai prozoje besi- 
reiškęs poetas Albinas Baranaus
kas. Jo įvaizdžiai betgi žymiai 
daugiau rafinuoti, kontrastingi. 
Jo vaizdų mozaikoje daugiau nu
tylėjimo plyšių, kuriuos užpildy
ti skaitytojo vaizduotė ne visada 
pajėgi. Šlaitiško jausmingumo A. 
Baranauskas, atrodo, sąmoningai 
vengia, ne kartą rizikuodamas 
likti sausokas ar net nesuprastas.

“Penktojoje pradalgėje” debiu
tuojančio (tačiau jau kelinti me
tai “Aiduose” ir kitur periodinė
je spaudoje retkarčiais užtinka
mo) jaunesniosios kartos poeto 
Česlovo Valdo Obsarcko eilėraš
čiuose galima įžiūrėti A. Ny
kos-Niliūno įtakos. Retas kuris 
šiame tome spausdinamų Prano 
Visvydo eilėraščių sudaro griež
čiau užbaigto kūrinio įspūdį. Ne 
vienas posmas skamba banaliai ir 
proziškai; daug ryškiai dirbtinės 
pozos ir... naivumo.

Visi keturi Mykolo Vaitkaus 
eilėraščiai parašyti prieš dvide
šimtį su viršum metų. Jie, kaip 
ir Benedikto Rutkūno posmai, 
skamba gerokai archaiškai ir nuo
bodžiai.

Agnei Lukšytei, irgi dažnai 
“Pradalgių” bendradarbei, iki 
šiol geriau sekėsi prozoje.

Svaresnė Pradalgė
Užgiriant leidėją ir redaktorių 

dėl užsibrėžtojo darbo tesėjimo,

NUOTOLIAI IR 
BENDRADARBIAVIMAS

įžengėme į tarpplanetinio su 
sisiekimo epochą. Tačiau kul
tūros dirvonuose dėl laiko sto
kos ar dėl lėšų nebuvimo, ar 
dėl kasdieniško apkiautimo vis 
dar judame Simano Daukanto 
laikų greičiu. Turiu minty lie
tuvių kolonijų tarpmiestinį kul 
tūrinį bendradarbiavimą.

Dažnas Kalifornijos lietuvis, 
skaitydamas spaudoje apie 
Chicagoje įvykstančius spek
taklius, ne kartą atsidusęs pa
galvoja : O kodėl jie neatskren
da pas mus? Mes gi visi nuei
tume pasižiūrėti.

Bet toks atstumas! Keli 
tūkstančiai mylių. Lėktuvas 
kaštuoja pasiutiškai daug. Di
desnio sąstato ansambliui rei
kėtų krūvos dolerių. O nakvy
nė? Išlaikymas? Prarasti dar
badieniai. Ne... Ne... Tokia iš
vyka yra ekonomiškai neįma
noma. Nereikalingas, atrodo, 
ir toks bendradarbiavimas: kas 
nori pamatyti “Daną”, tegul 
pats sėda į lėktuvą ir vyksta į 
Chicagą.

★
Taip skamba skeptiškoji me 

dalio pusė. O skeptikų ir pesi
mistų partija šiais laikais yra 
didžiulė. Jeigu jos balso būtų 
klausoma, abejoju, ar ameri
kiečiai būtų pasiekę mėnulį. Ta 
čiau skeptikams buvo manda
giai pasakyta: Prašom užsi
čiaupti ! Erdvės programoje 
kilo fantastiniai planai, išsi
vystė komplikuota sistema; pi 
nigas pasidaro nereikšmingas; 
mokslininkai dirbo išsijuosę, ir 
visas kraštas jautriai pritarė. 
Tokiu būdu ir gimė stebuklin
gas erdvėlaivis — Apolonas 11. 
Žmogaus ryžtas tapo apvaini
kuotas pergale.

Iš to istorinio įvykio galima 
tik pasimokyti. Tiesiog peršasi 
naujoviška patarlė: Darykime 
tai, kas skeptikams ir pesimis
tams atrodo neįmanoma ar ne
svarbu. Bendradarbiaukime tar 
pusavyje, nežiūrint nuotolių, 
nežiūrint ekonominių keblumų.

★
Daug kas pasakys: Mes kul

tūriškai bendradarbiaujam Dai 
nų ar šokių šventėse, Kultūros 
kongrese, Dramos festivaly. Tai 
ko daugiau reikia? Tai tiesa. 
Mūsų gyvenime visi šitie įvy
kiai yra labai reikšmingi. Bet 
jų pobūdis yra kitoks. Juose 
mes susiburiame tautinei ma
nifestacijai. Juose menas, kaip 
toks turi tik antraeilę vietą. 
Svarbiau yra dalyvavimas, ne

KULTŪRINS 
KRONIKA

• Juozas Keliuotis, nors jau 
baigia 67 metus amžiaus, tebėra 
kūrybingas. Baigė rašyti atsimi
nimų knygą “J. Vienožinskis ir 

reikėtų pasidžiaugti ir geresniu 
šio tomo medžiagos sutvarkymu, 
atsisakant alfabetinio (pagal au
toriaus pavardę) kūrinių surikia
vimo. O ir literatūrine kokybe šis 
tomas už “Ketvirtąją pradalgę” 
yra žymiai svaresnis, nors viršū
nėmis ir negausus. 

gu tobulas pasiruošimas. Be 
to, tautiniai susibūrimai įvyks
ta Chicagoje, kur visokio kul
tūrinio labo ir taip yra apsčiai.

★
Chicaga, Detroitas, Clevelan 

das — beveik susidurdami no
simis — kultūrinių viešnagių 
turi net ir perdaug. Neseniai 
skaičiau ■ laikraštyje, kad Det
roite į rimtą lietuvių ansamb
lio pasirodymą neatsilankė net 
ir šimtas žiūrovų. O todėl, kad 
kiekvieną savaitgalį prieš tai 
vis kas nors žymaus įvykdavo. 
Rengėjai apsiskaičiavo ir savo 
perdideliu optimizmu nuskriau 
dė atvykėlius menininkus. Kas 
gi nori dainuoti, šokti ir vai
dinti, ypač svetimame mieste, 
išmirusai auditorijai? Baugu.

★
Los Angeles mieste taip ne

atsitiktų. Pagal seną “wild 
west” tradiciją, Califomijos pa 
dangėje aukšto lygio spektak
lis yra retas paukštis. Nuo pat 
Naujųjų Metų ligi šios dienos 
galima būtų rimtai vertinti gal 
tris ar keturis įvykius: Dra
mos sambūrio pastatymą “švie 
sa, kuri užsidegė”, B. Budriū- 
no choro koncertą Vasario 16 
minėjime ir R. Apeikytės forte 
pijono skambinimą. Tai viskas 
per 30 savaitgalių.

★
štai kodėl Pietų Califomijos 

lietuvių tarpe atmosfera gerų 
menininkų pasirodymui iš kitur 
yra labai palanki. Tokiam ba
letui kaip Gruodžio “Jūratė ir 
Kastytis” ar Lapinsko ekspre
syviai operai ar grynai tauti
niam ansambliui atsirastų galy 
bė žiūrovų. Reikėtų dviejų va
karų. Ir amerikiečių laikraš
čiai reaguotų. Būtų visokerio
pa nauda. Lieka tik perduoti 
impresarijų reikalus jauniems, 
talentingiems organizatoriams.

Stovyklų laikais Vokietijoje 
dažnai išgirsdavau iš kitų tau
tybių komplimentus lietuvių or
ganizaciniam genijui. Lenkai 
tiesiog pavydėjo mums entuzaz 
mo veikti, organizuoti, burtis, 
šokti, dainuoti... Žinau, kad ir 
š andien organizacinio veklu- 
mo mums nestinga. Atsiras vy
rai kurie pajus tokio kultūri
nio bendradarbiavimo svarbą, 
ir visos kliūtys bematant bus 
nugalėtos. Įvyktų Chicagos lie
tuvių diena Los Angeles mies
te, ir tie patys losangeliečiai 
gal tuo pačiu atsilygintų Chi
cagai.

Pr. V

i jo epocha”. Išvertė prancūzų dra
maturgo Jean Anouilh pjesę “Ke
leivis be bagažo”; Panevėžio te
atras dabar su ja gastroliuoja po 
visą Lietuvą. Verčia šių dienų va
karų didžiųjų rašytojų noveles, 
kurios spausdinamos “Pergalės”, 
“Literatūra ir menas” bei “Kul
tūros Barų” žurnaluose. Gyvena 
Vilniuje ir mėgsta klausytis kla
sinės muzikos kūrinių plokštelė
se.

• Vladas Ramojus, kurio ant- 
tra knyga apie Lietuvos partiza
nus “Kritusieji už laisvę” dabar 
yra spausdinama, renka medžia-

L alga gą treciai Knygai ta tema.
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Mintys Draugo 
šešiasdešimtmečio 
proga
Lietuvių periodikos mikrofilmavimas

JUOZAS VAITKŪNAS

AMŽIUS IR KŪRYBA

Jau šešiasdešimt metų infor-[kokia nauja lietuviška knyga iš- 
muoja “Draugas” savo skaity o jus, leista, kurią už porą trejetų do- 
apie tai, kas dedasi pasaulyje, oĮlerių gali, jei nori, iš to paties 
ypač jo siaurame, bet mums kaip “Draugo” ir 
tik svarbiausiame, lietuviškame 
bare. Ne tik juos informuoja, bet 
ir formuoja. Štai pvz. Pirmajam 
pasauliniam karui sujudinus nu
sistovėjusius Europos politinius 
pagrindus, “Draugas” (kaip ir ki
ti patriotiniai laikwraščiai) nuo
širdžiai skatino Amerikos lietu
vių pastangas veikti JAV valdžią, 
kad padėtų Lietuvai atgauti ne
priklausomybę. Taip pat rėmė ir 
pačių lietuvių užsimojimus orga
nizuotai šelpti karo nuniokotą 
Lietuvą. Panašiai atsiliepė ir į 
Antrojo pasaulinio karo iškeltą 
opų reikalą rūpintis Lietuvos o- 
kupacijos nepripažinimu, gausių 
lietuvių tremtinių šalpa ir jų į- 
sileidimu Amerikon. Čia “Drau
gas” uoliai talkino Amerikos Lie
tuvių tarybos (beje, “Draugo” 
vyr. redaktorius netgi buvo ilga
metis ALT pirmininkas) ir Bal- 
fo darbui. Ir dabar “Draugas” 
labai stengiasi palaikyti neprik
lausomos Lietuvos mintį ir lietu
višką dvasią Amerikos lietuviuo
se, kad ne taip greitai išnyktų 
pagarsėjusiame Amerikos “tirpi
nimo katile”.

O tasai “tirpinimo katilas” gi 
smarkiai veikė ir tebeveikia lie
tuvius, kurie plačiai išsibarstė po 
Amerikos miestus, įsimaišydami 
svetimųjų tautų tarpan. Dažnas 
anaiptol ne kasdien beišgirsta lie
tuvišką žodį už savo šeimos ri
bų. Kitas vėlgi net retai begau- 
na susitikti su savo tautiečiais, 
toliau nuo jų apsigyvenęs.

Svarbi tautinė jungtis

Ir štai “Draugas”, kaip tikras 
draugas, kasdien atsilanko, lietu
viškai prakalbina, papasakoja, 
kas girdėti lietuviškajame pasau
lyje. Patiri iš jo ne tik svarbes
niuosius lietuvių gyvenimo įvy
kius, bet ir asmeniškai dominan
čias smulkmenas. Sužinai, kas iš 
tavo draugų ar pažįstamų kur ki-, 
tur išsikėlė, ar kokių laimėjimų 
susilaukė, ar kokią sukaktį at
šventė, ar pagaliau savo gyveni
mo kelionę užbaigė. Sužinai, ku
rie lietuviai kuo nors pasižymė
jo, kurie nauji talentai iškilo,

v
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• Moterą gyvenimas. ______ _

išsirašyti. Sužinai 
pagaliau pvz. kad štai sekantį 
šeštadienį tavo paties mieste į- 
vyks lietuviškas koncertas, daly
vaujant solistui, kurį tu seniai 
buvai norėjęs išgirsti; ar rengia
mas koks minėjimas, kurin tau 
būtų įdomu atsilankyti.

Nenurodinėsime čia visko, ką 
tu gali sau įdomaus ar reikšmin
go sužinoti iš “Draugo” (ar ir ki
to lietuviško laikraščio), tik te- 
nurodysime, kad jis tampa svar
bia tautine jungtimi ir padeda 
stipriau pasijusti platesnės lietu
viškos bendruomenės nariu. Tad, 
kas lietuviško laikraščio neskai- 
o, žymiai lengviau nuo lietuvių 
jendruomenės ir nubyra.

Nepamainomas lietuvių 
istorijos šaltinis

Dar vieną dalyką reikia iškel
ti, kalbant apie “Draugo” reik
šmę. Jis yra ir labai svarbus, ne
kartą tiesiog nepamainomas A- 

’merikos lietuvių pastarojo šešias
dešimtmečio istorijos šaltinis. 
Lyg kokioje kronikoje jame pla
čiau ar siauriau aprašyta įvairių 
didžiųjų bei mažesniųjų organi- 
acijų ir lietuviškų parapijų veik- 
a, Amerikos lietuvių suvažiavi

mai ir seimai, jų politinės pas- 
angos ir žygiai Lietuvos reika- 
ais, visokie sukaktuviniai minė- 
imai, lietuviško teatro spektak- 
iai, koncertai, sporto įvykiai ir 
t.t., ir t.t. Visko čia nė neišskai
čiuosi, tik reikia nurodyti, kad vi- 
as Amerikos lietuvių kultūrinis, 

religinis, politinis, visuomeninis, 
net ir ekonominis gyvenimas dau 
giau ar mažiau atsispindi stam
biuose “Draugo” puslapiuose.

Kaip išsaugoti ateičiai?

Visa bėda betgi yra ta, kad la
bai retas kas terenka ir laiko se- 

us laikraščius. Tad vargu, ar 
kur kitur, kaip pačioje “Draugo” 
redakcijoje, yra išlikęs pilnas ar 
bent artipilnis to laikraščio 60 
metų komplektas. Bet ir išlaiky
tųjų “Draugo” numerių amžius 
negali būti labai ilgas. Prastokas 
laikraštinis popierius laikui bė
gant gelsta, trūnija, bevartant 
trupa ir tuo būdu nesulaikomai 
ir neišvengiamai nyksta, o drau
ge išblėsta ateinančioms kartoms 
ir geroka JAV lietuvių istorijos 
dalis. Žinoma, tai pasakytina ir 
pie kitus mūsų laikraščius. An
ai šių eilučių autoriui buvo pri
sireikę straipsnio, prieš eilę me- 
ų spausdinto “Dirvoje”. Deja, 
‘Dirvos” redakcija, į kurią bu
vo kreiptasi, pranešė, kad man 
eikalingas numeris drauge su ki- 
ais leidiniais buvo sunaikintas, 

yatvinusiam vandeniui užliejus 
andėlį. Laimingu atsitiktinumu 
ą numerį susiradau pas vieną 
ietuvių spaudos kolekcionierių 
ialtimorėje.

(Nugelta 12 paU

Bręstančios vasaros lapijoje... Nuotrauka Vytauto Maželio

fflimiiiiiiiiiiiiBiMiiiiniiiitiiiiiiBiiiiiimiffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiffl  ...

Tau visas širdies gelmes atversiu
Jano Aisčio poezijos plokštelės klausantis

PR. VISVYDAS

KETVIRTAS LITE^ATOROS 
VAKARAS. Savo kūrybą skait: 
Jonas Aistis. Stereo plok'telę iš
leido Karvelis. Kaina $5.00.

Prieš dvejus metus klausiausi 
J. Aisčio viename literatūros va
kare, Pietų Kalifornijoje. Gal 
mikrofonas? Gal atoki vieta?.Gal 
mano silpstanti klausa? Bet tą
syk, prisipažįstu, Aisčio skaity
mas, nežiūrint džiaugsmo prieš 
save matyti dievinamą poetą, 
skambėjo kaip tolimo upelio čiur
lenimas. Už salės ūžė didžiulis,

Norint tikrai pasigėrėti Aisčio 
skaitymu, reikia klausytis iš ar- 

|ti — intymiam kambaryje, susi- 
i kaupus, atleidus visus buities var
žtus. Savo kilnia poetine esybe 
Aistis pakyla virš realybės, virš 
mūsų dažnai apverktino laikme
čio. Jis praranda medžiaginį svo
rį. Palengvėja. Gaunasi įspūdis, 
kad jis yra vienas iš tų angelų 
— astronautų, fantastiškai leng-

prieškalėdinio įkarščio kamuoja- vai judančių mėnulyje. Tik to-

Jouaa Aistis Nuotrauka Vytauto Maželių «
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mas miestas; mintys bėgiojo lu- ‘ kiu būdu besiklausydamas pajun- 
bomis; negalėjau praverti kasdie- ti, kaip serbentinė ašara nurie- 
nybės lango. da skruostu, kaip širdis nusiplau

na katarsiu.
Šiandien jau turime Jono Ais

čio plokštelę, neseniai išleistą J. 
Karvelio. Tai tikrai puikus leidi
nys — Ketvirtas literatūros va
karas. Galiu eiti lažybų, kad il
gainiui šita plokštelė pasidarys 
retenybė ir bus neįkainojamas 
turtas literatūros mylėtojų ran
kose. Kas šiandien nesididžiuotų, 
turėdamas Maironio įkalbėtą dis
ką? Aisčio diske randame net dvi 
puokštes rinktinių eilėraščių: 
“Gegutėlė”, “Augo sode”, “Pei
zažas”, “Karaliaus šuo”, “Nak
tis”, “Šilainė”, “Karavanas”, “Se
renada” ir t.t. Tai tik maža da
lelė jo kūrybos, bet vykusiai re
prezentuojanti poeto raidą, nes 
čia girdime ir tuos kūrinius, ku
rie dar nebuvo išleisti jokiame 
rinkinyje, kaip, pavyzdžiui, tą są
skambių ir vidinių rimų šedevrą 
— “Išėjusiai”.

Būtų gera, kad plokštelė turė
tų dar ir trečią pusę. Tokiu bū
du gal ir išgirsčiau tuos eilėraš
čius, kuriuos kadaise girdėdavau 
deklamuojant Dainų kaime ir 
vėliau, karui įpusėjus, pats su 
draugais kartodavau: “Mal du 
pays”, “Tąsyk vėjas”, “Lopšinė”, 
“Našlaitis”, “Pastoralė”, “ Kas 
dieną ilgesį”, “Fuga in as moli”... 
Visų nesuminėsi. Juos būtinai 
reikėtų įdėti į Aisčio diską, ku
ris, esu tikras, bus ankščiau ar 
vėliau išleistas.

J. Aisčio skaitymas yra aiškus, 
švelnus, dainuojantis visais lietu
vių kalbos niuansais. Jo balse gir
dime violončelę, fleitą ir lumz
delį, sudėjus juos draugėn. Abe
joju, ar kitas deklamatorius pa
taikytų, bet Aistis žino, kurią fra
zę bei žodį reikia jautriau išsaky
ti, pabrėžti; kur kokio ilgumo pau 
zę įdėti. Pauzių tikslumą, pavyz
džiui, jaučiame “Peizažo” tapy
biniuose palytėjimuose:

Laukas, kelias, pieva, kryžius, 
Šilo juosta mėlyna, 
Debesėlių tankus ižas 
Ir graudi graudi daina.
Taip ir lieka sąmonėje nuos-
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Išeivijoje tenka dažnai budė
ti, kad, taip vadinamų, sunkių 
sąlygų sąskaiton nebūtų meni
ne prasme nusileidžiama ligi 
per didelio mėgėjiškumo, kad 
laiko neturėjimo ir blogų sąly
gų vardan mes neprarastume 
skonio ir meninės nuojautos. 
Suprantama, tai nėra lengva, 
juo I abiau, kad akademiškumo 
pas mus visada buvo mažiau, 
negu paviršutiniškumo arba 
net, pasakytume, sąmoningai 
neatidaus vertinimo. Eilinėje 
laikraštinėje lietuvių spaudoje 
pasitaiko įvairių parengimų ver
tinimų, įvairių knygų aptarimų. 
Vieni jų yra daugiau, kiti ma
žiau mėgėjiški. Tai pagaliau 
nėra per daug reikšminga, ta
čiau daug blogiau, kai tokie ne- 
akademiški vertinimai spausdi
nami mūsų aukštesnio lygio 
žurnaluose.

*

Birželio mėnesio “Aidų” nu
meryje įdėta knygos “Lietuvių 
literatūra svetur” recenzija, ku
rios autorė Ramunė Stanelytė 
bando atskleisti šioj knygoj iš
spausdintų vertinimų sėkmes ir 
nesėkmes. Galima su kuo sutik
ti ar nesutikti. Dalis vertinimo 
vis tiek priklauso individualiam 
recenzento nusiteikimui. Ta
čiau kai kurie sakiniai prašosi 
būtino pataisymo. Jeigu tai bū
tų pasakyta kitur, gal būtų ga
lima ir nekreipti dėmesio, ta
čiau kai neliteratūriškais krite
rijais arba tiesiog klaidomis kal
bama kultūros žurnale, tenka 
pasisakyti, ginant esminius li
teratūros reikalavimus. Autorė 
rašo: "... atsižvelgiant į pažen
gusį debiutinį autorių amžių, 
žymiai geriau tiktų pensininkų 
romano vardas”. Šioj sakinio da
lyje yra net trys esminės litera
tūrinės klaidos. Pirmiausia lite
ratūroj, išskyrus mokyklą, ne
žiūrima į amžių, o žiūrima į 
kūrinio vertę. Nesvarbu, kokio 
amžiaus autorius, bet svarbu 
kiek meniškai vertas kūrinys. 
Recenzentui amžius turi visai 
neegzistuoti. Recenzentui ne
svarbu, kokio amžiaus kūrėjas, 
bet svarbu kūrinio meninė ver
tė. Tiksliausi vertinimai, kai re

DEVYNIOLIKTAS “DRAUGO” 
ROMANO

KONKURSAS
1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos (romano, 
apysakos) devynioliktąjį konkursą. Rankraščius įteikti pasku
tinė data yra 1969 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 VV. 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.

cenzentas tesivadovauja tik pa
čiu kūriniu, nežiūrėdamas nei 
autoriaus padėties, nei amžiaus.

*

Antra tame pačiame sakiny
je klaida yra ta, kai autorius 
sako, jog tai pensininkų roma
nas. Gali būti romanas apie 
pensininkus ir apie jaunuolius, 
bet negali būti tokio pensinin
kų romano, nes dvasine pras
me seną romaną gali parašyti 
jaunuolis ir jauną romaną ga
li parašyti senis. Trečioji toje 
sakinio dalyje klaida yra tai, 
kad nuvertinamas vėlesnis de
biutinis ir kūrybinis amžius. 
Amžius kūryboje neturi jokios 
reikšmės ir visai nesvarbu, ka
da autorius debiutuoja. Be abe
jo, jaunas pradėjęs kurti auto
rius įgyja daugiau patyrimo, 
tačiau iš esmės kūryboje am
žius neturi reikšmės. Sulau
kę pensininko amžiaus daugelis 
sukūrė veikalų, kurie buvo ver
tesni, negu ankstyvesnioji tų 
autorių kūryba. Čia mes galė
tume išvardinti daugybę poetų, 
dramaturgų ir beletristų. Am
žius gal ir riboja, tačiau ne vi
suomet, kūrybinį pajėgumą. 
Gaila, kad pusės sakinio teigi
me recenzente “Aiduose” pada
rė tris absoliučiai klaidingas 
prielaidas. Be abejo, gal autorė 
ir nėra susipažinusi su litera
tūros reikalavimais, bent jau a- 
pie redaktorių to negalėtume 
pasakyti.

*

Ta pačia proga apgailestau
jant tenka paminėti kitą atve
jį, kur ketvirtame šių metų “Ai
dų” numeryje, vertindamas ro
manus, Sietynas teigia: “Ai
das tarp dangoraižių” para
šytas Šabaniausko epochos Lie
tuvos provincijos ponių kalba 
bei stiliumi”. Tenka pastebėti, 
kad epocha yra tam tikras 
reikšmingas istorijos laikotar
pis, pasižymįs kuriuo nors svar
biu įvykiu. Kada tokia Šaba
niausko epocha buvo ir kada ji 
pasibaigė? Ar tai laikytina su 
solisto gimimo data ar ji tebe
egzistuoja dabar, nes autorius 
tebėra gyvas ir jo plokštelės dar 

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Musų partizanine 
literatūra
VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ

Paskutiniu metu Amerikos 
spaudoje vis dažniau minima 
partizaninė literatūra. Ji ypač po
puliari universitetuose, radikalių
jų aktyvistų tarpe, kurie vieną 
šios literatūros formų, partizani
nį teatrą, laiko efektinga protes
to ir rezistencijos priemone. Par
tizaninis teatras, guerilla theatre, 
paprastai susideda iš trumpo, ke
lių minučių vaizdelio, kuris sche
matiniu ir primityviu būdu pa
rodo kurios nors valdančios gru
pės žiaurumą valdomiesiems, ir 
žiūrovą veikia ne tiek įtikinamu 
ar meniniai stipriu neteisybės at
vaizdavimu, kiek staigiu vaizde
lio įterpimu įprastinėn dienos į- 
vykių eigon. Pamokai įpusėjus, 
kolegijos prezidentui tarus pir
muosius mokslo metų atidarymo 
žodžius, staiga pasirodo niekieno 
nekviesti aktoriai. Jie suvaidina 
akimirką trunkančią propagandi
nę sceną ir šia staigmena žiūro
vus sukrečia, suerzina, bet taip 
pat ne vienam suardo saugią pa
sitenkinimo ramybę ir išjudina 
pirmąsias protesto nuotaikas. Ši
tokio vaizdelio paskirtis yra aiš
kiai praktinė, propagandinė; juo 
norima ne tik iššaukti pasiprie
šinimo akciją, sugriauti įvykių 
stebėtojų pasyvumą; jis taip pat 
iš tikrųjų yra rezistenciniu veiks
mu. Jis, jei ne žiūrovui, tai vaiz
delio autoriui ir aktoriui, tampa 
efektinga kova.

Šitaip suprastos partizaninės li
teratūros randame ir kituose kraš
tuose. Pvz., okupacijos metu 
Prancūzijoj išaugo turtinga po
grindžio spauda, ne tik informa
ciniai ar publicistiniai straipsniai, 
bet taip pat vaidinimai, poezija, 
novelės. Savo paskirtimi ji buvo 
propagandinė; net ir žinomi ra
šytojai žodį laikė ginklu ir ne 
vienas jų savo kūryba siekė pasi
priešinti okupantui ir tuo būdu 
keisti istorinių įvykių linkmę.

Kitokio pobūdžio, man atrodo, 
yra lietuvių partizaninė literatū
ra, nes ji ne tiek siekia formuo
ti rezistento nusiteikimą, ir tuo 
būdu netiesioginiai keisti įvykių 
eigą, kiek greičiau išreiškia jojo 
santyki su jį užgriuvusia situaci
ja. Ji, man atrodo, įsišaknija 
žmogaus pastangoje situaciją su
prasti, interpretuoti okupacijos į- 
vykius ir, įdomu, šiuos įvykius re
gėti viso savo gyvenimo perspek
tyvoje. Todėl lietuvių partizani
nėj literatūroj nelauktai jaučia
mas gana didelis žvilgsnio platu-

Šiame numery
• Tradicija, aromatas ar totali 

vizija?
• Čiurlionio paveikslai pasmerkti 

sunykimui.
• Mūsų partizaninė literatūra.
• Į stiklo kalną ar j Golgotą.
• Vincas Krėvė savo laiškuose.
• K. Bradūno eilėrašts
• Modernios architektūros 

milžinas.
• Slaptas sovietų rašytojo dieno

raštis.
• Jubiliejinė “Bauhaus” paroda 

Chicagoje.
• Septyni seniai.
• Lapinskas, Stempužienė ir Ba

rauskas su Stuttgarto simfoniniu 
orketru.

• Poilsis ar išklebtoms. 

mas; propagandinė kovos nuotai
ka dažnai nudyla ir tada atsis
kleidžia palygint plati pergyveni
mų skalė, atviresni horizontai nei 
minėto partizaninio teatro pasi
priešinimo momentas. Kartajs net 
kyla mintis, kad lietuviui sunkiau 
susitelkti ties vienu savo egzisten
cijos aspektu, tapti tik kovotoju 
tik politine būtybe. Politinės par
tijos linksta kultūrinės bendruo
menės pusėn, o rašytojas, net ir 
kraštutinėse situacijose savyje re
gi daugiau nei rezistentą, karį. 
Šia prasme, tur būt, toliau nuė
jęs rašytojas, ne skaitytojas, ku
ris, manau, laukė daugiau patrio
tinės ir net propagandinės, čia 
minėto “Guerrilla theatre” pras
me literatūros.

Sis žvilgsnio platumas gal ryš
kiausias ne egzodo literatūroj, ne 
dramoj ar prozoj, bet pačių par
tizanų lyrikoj, kuri, ypač ją pa
lyginus su pvz., populiariausio
mis prancūzų rezistentų daino
mis, atrodo, iš vis turi maža ko
vingo atspalvio. Tiesa, viena ki
ta šios lyrikos eilutė suskamba 
lyg kovon kviečiančio šauklio tri
mitas, tačiau daugumoje rezis
tencinė tikrovė, okupanto ir par
tizano konfliktas eilėraštin įsilie
ja trumpa disonansine gaida:“Pa 
nemunėse žydi krauju pažliugu
sios pievos”. (Mykolas Viltis, 
“Panemunėse žydi pievos”, Ne
parašyti laiškai, 5 psl.); ar lieka 
stipriai supoetinto žodžio, meta
foros paslėptas. Jei prancūzų ra
šytojas Maurice Druon, nebijo
damas aštrių žodžių, kviečia 
draugus priešą žudyt —“cama- 
rades, tuez vite” — skubėk žu
dyt, lietuvis laisvės kovų daly
vis, lyg akimirkai primiršęs prie
šą, susitelkia ties savąja buitimi, 
išmatuoja sunkią savo dalią, mąs
tymu save jungia į šeimos ar tau
tos bendruomenę ir pajunta, kad 
jo situacija yra ne tiek arši ko
va, kiek begalinis, visuotinis pra
radimas viso to, į ką žmogus tu
ri teisę: saulės, laisvės, žmogiš
kų ryšių, artimųjų, laimės.

Iš garbanotų ąžuolų viršūnių 
Mačiau ateities slėnių laimę... 
Avietynų garbanose svajojau 

per dienas...
Mirė visos mano pasakos, visi 

sapnai žieduose
(Mykolas Viltis, “Avietynai”)

Šitokia partizanų lyrika savo 
autentišku pergyvenimu prašoka 
vieno istorinio laiko ribą. Nors 
jos autoriai buvo tampriai su is
toriniais įvykiais surišti, savo po
ezijoj, pasivaduodami asmeniniu 
jausmu ir, iš kitos pusės, tradi
cine dainos forma, pasiekė uni
versalumo ir žodį, kuris galėjo 
likti tik kovos priemone, įvedė li- 
teratūron.

Jei toliau pereisime prie išei
vių rašytojų, pastebėsime truputį 
kitokio “platumo": veikalų, dau
gumoje dramų ir romanų, kon
cepcija, manau, siaurėja, ta pras
me, kad stipriau akcentuojamas 
patriotinis, ar net propagandinis 
atspalvis, bet, iš kitos pusės, par
tizanine tema rašiusiųjų sąrašas 
plečiasi, ilgėja. Čia randame Sta
sį Laucių, Vytautą Alantą, da
vusį visą eilę partizaninių dra
mų ir romanų, Nelę Mazalaitę, 
Alę Rūtą, Anatolijaus Kairio tri
jų veiksmu dramą Šviesa kuri už-

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Mergele (iš Zodiako ženklų ciklo)

Čiurlionio paveikslai pasmerkti sunykimui
Kai kurie Lietuvoje apsilankę 

turistai sako, kad tenai turėję 
progos patirti, jog esama didelio 
susirūpinimo dėl K.M.Ciurlionio 
kūrinių likimo. Ne tik paveikslų 
spalvos baigia išblukti, bet nesu
laikomai genda ir popierius. Esą 
bijoma, kad jau gal net nebe me
tais, o tik mėnesiais bereikia skai
čiuoti laiką, ligi paveikslai ims vi
siškai byrėti... Restauruoti jau per 
vėlu. Vienintelis dalykas, kuriuo 
tuos kūrinius maždaug būtų ga
lima išgelbėti ateičiai, tai spal
vinės nuotraukos — reprodukci
jos.

Vilniuje išleistas Čiurlionio kū
rinių reprodukcijų rinkinėlis ro
do, kad priemonės tenai tokiems 
dalykamas skurdžios ir prityrimo 
dar labai stinga.

Dailininkai, muziejininkai ten 
turi nemaža pavyzdžių,kaip dai
lės kūrinių reprodukcijas priren
gia ir išleidžia Italijoj arba Švei
carijoj (SKIRA leidykla). Jiems 
ten susidariusi didelė pagunda 
atsikviesti tokios leidyklos specia
listus į Kauną ir duoti jiems da
ryti viską, ką dar galima, gelbs
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sidegė. Ypač nemaža dėmesio su 
silaukė Antano Škėmos Pabudi
mas ir Žvakidė; taip pat neseniai 
pasirodžiusi Jurgio Jankaus Pei
lio ašmenimis, ir Algirdo Lands
bergio Penkių stulpų turgaus aik
štėje drama. Autorių ir veikalų 
sąrašas tikrai ilgas, tačiau, jei ati
džiau jį pastudijuosime, pastebė
sime šį įdomų faktą: išeiviai ra
šytojai partizanų nepamiršo, bet 
ne visada jų kovų problematiką 
statė veikalo centre. Partizaninės 
istorijos medžiagą ne vienas pa
naudojo fonui sukurti, intrigos

griaučiams sulipdyti, papildyti' 
veiksmo detalėms. Pavyzdžiui ga
lima imti Jono Griniaus, prieš 
penkiolika metų išleistą Žiurkių 
kamerą. Tai yra šiurpi, tardy
mų scenomis paremta, drama, 
kurioje susiduria dvi pasaulėžiū
ros: komunizmas ir krikščioniš
kasis idealas, ičreikštas Joanos 
Švelnytės ir kun. Ginkaus perso
nažuose. Dviejų pasaulėžiūrų su
sidūrimas sudaro veikalo pagrin
dinę temą, ir nors jis paprastai 
vadinamas partizaniniu, partiza
nai čia nėra esminė aplinkybė:

tint Čiurlionio kūrybą.
Deja, čia susiduriama su kliū

timis, su užtvaromis kaip kalnais. 
Be Maskvos leidimo svetimšalių 
specialistų atsikviest neįmanoma. 
Šiaušias čekistai ir finansistai. Če
kistai dėl šnipomanijoš, o finan
sistai — gaili valiutos.

Rusuose irgi yra Čiurlionio ger
bėjų. Odesoj yra net Čiurlionio 
klubas... Bet vargu kas iš jų pa
siryžtų užtarti Čiurlionio kūrinius 
pas čekistus ir biurokratus. Kai 
kas to tikisi iš viršūninių Lietu
vos komunistų, bet kol kas ir jie 
tokios drąsos dar neparodė, nors 
labai norėtų, kad visi pripažintų 
juos dideliais, netgi pasiaukojan
čiais Lietuvos patriotais... O ne
ginčytina, kad italų ar šveicarų 
leidyklos šiame reikale bene vie
nintelė išeitis, nes jei čia kas dar 
gali stebuklą padaryti, tai tik jie.

Bet, matyt, lietuvių kultūros 
smaugliui — rusui okupantui y- 
ra labai svarbu, kad lietuvių kul
tūros paminklų ir gyvų jos pa
vyzdžių žemės paviršiuje ir žmo
nijos kultūros istorijoje visai ne
liktų. Tragišku Čiurlionio tapy

bos gelbėjimo atveju visos lietu
vių pastangos (jų buvo parody
ta ir išeivijoje) visada kietai at
sitrenkdavo į rusiškąjį veto.

Be anksčiau minėtų priežasčių 
(tariamų šnipų baimės, valiutos 
gailėjimo ir noro lietuvių tautą 
prieš kultūrinį pasaulį palikti 
tuščiomis rankomis), be abejo, 
rusiškoms užmačioms stoja sker
sai kelio Čiurlionis dar ir dėl to, 

' kad laisvojo pasaulio įvairių tau
tų meno leidiniuos bei žurna
luos, ieškant abstrakčiojo meno 
ištakų, vis iškyla klausimas: kas 
laikytinas šios meno krypties 
pradininku — lietuvis Čiurlionis 
ar rusas Kandinskis?

Tad stovime prieš baisų fak
tą: mūsų tautos didysis genijus 
M.K.Ciurlionis marinamas, o ją 
pavergęs rusiškas komunistinis 
nacionalizmas prie mirštančiojo 
neprileidžia jokios pagalbos, į pa
vergtųjų ir laisvųjų lietuvių pas
tangas pasinaudoti aukščiausiaja 
šios rūšies technika bent spalvo
toms paveikslų reprodukcijoms 
pasigaminti, atsakoma tuo nuo
latiniu ir buku “Niet”. (ELTA)

Joana švelnytė ir kun. Ginkus y- 
ra kaltinami partizanų palaidoji
mu. Panašiai sukomponuotas A. 
Škėmos Pabudimas. Skirtumas 
tas, kad čia vienas kaltinamųjų 
kalėjiman patekęs už pogrindžio 
veiklą. Autoriaus dėmesys, tačiau, 
nukreiptas ne į rezistencijos prob
lematiką ar istoriją, bet į perso
nažų vidinę dramą, kuri, manau, 
nedaug pasikeistų, jei ją visiškai 
atkirstume nuo partizaninės is
torijos įvykių. Ši pastaba juo la
biau tinka Antano Škėmos Žva-

(Nukelta j 2 psl.)

TRADICIJA, AROMATAS AR 
TOTALI VIZIJAP

Kažkada šiame dienraštyje 
V. Alanto teisingai buvo pa
stebėta ir kartu patarta, kad 
mūsų kūrybai, mūsų kūrėjams 
pravartu būtų ne tik stebėti, 
bet ir pasimokyti, ką čia vieti
niai amerikiečiai (galima pri
durti ir prancūzus) rašto ir 
ypač romano srityje yra įvei
kę, taigi, kokių technikų, ko 
praktiško, gal mums tinkan
čio, gal ne visuomet tinkančio, 
pasiekiamo ar nepasiekiamo 
šioje srityje galėtų įpiršti? Ži
nodami, kad kartais taip sun
ku ką nors naujo išmokti, kas 
gi vis dėlto yra išmoktina, ir 
kokios kliūtys mūsuose stovi 
tame žvilgsnyje į kitus? Per
siimta technika nėra viskas, 
bet ją persiimti galima, ir to
dėl teisinga yra M. Vaitkaus 
pastaba, kad nei vienas iš mū
sų rašytojų nėra be įtakų, nes 
į ką žiūrėjo, į tą įsižiūrėjo ir 
tas daugiausiai jį įtakojo, 
ypač tada, kai lietuviško rašto 
pačioje istorinėje užuomazgo
je nebuvo net galimybių, sa
kysime, nebuvo net j ką iš sa
vųjų įsižiūrėti ir tada, net ne
priklausomybės laikais ir da
bar, beveik viskas ateina iš to 
taip mums svetimo “ten”, iš 
vieno kito kaimyno, net istori
nio priešo.

Bet apie tai dėl vienokių ar 
'kitokių priežasčių stengiamasi 
per dažnai nekalbėti, lyg vis
kas būtų, mūsų. Gal net pana
šiu būdu kaip karo metais, 
okupacijoms keičiantis, teatrų 
repertuaruose, kai staiga sce
noje dingdavo vienos tautos 
veikalai, o atsirasdavo kitos ir 
atvirkščiai. Ir tuo daugelis ne
sistebėjo, ką gi, karas: tole
ruojami tada buvo tik neutra
lūs, trečių, kad ir silpnesni 
darbai. O kaip mes elgiamės 
dabar? Gal panašiai? Savotiš
kas “okupacinis” stovis mūsų 
istorijoje. kni.--> dnmoklinis 
kardas, vis dėlto kabojo per il
gai. Gal jis praeis, pasibaigs. 
Bet padėtis nepasikeis, jei 
žvilgsnis į istoriją mūsų mo
kyklose ir periodikoi vis turės 
įtakos menui ir literatūrai.

Ir iš amerikiečių (nors tai 
vėl nauja įtaka) galima šio to 
išmokti. Žvilgterėjus į ameri
kiečių literatūrą, randame, 
kad ir ji yra įdomi. Įdomumas 
tačiau yra totalinėje visumoje, 
ne tik stiliuje, ne tik gyvame 
herojuje, ne tik teisybėje 
(jiems atrodo yra svarbesnė 
dramatinė teisybė, kaip meni
nė tiesa), ne nedažytoje aplin
kumoje, ne tik temos laisva
me pasirinkime, ne tik skai
tančioje publikoje, leidyklose, 
kurios to laisvumo reikalauja, 
ignoruoja ir nesidomi neorigi- 
nalumu, bet visoje čia minėto
je nedalomoje įvairių aspektų 
gamoje. Veikalai yra neparti
niai, nei respublikoniški, nei 
demokratiški; tokioje laisvėje 
jau du šimtu metų ugdyti, jie 
kartais yra labai drąsūs. Bet 
vis dėlto tai didelė literatūra 
(Hemingvvay, Mailer, Faulk- 
ner, Buck, Miller, Williams, 

Below, Huxley, Baldwin ir t. 
t.). Mums jos totalinio efekto 
išmokti nėra lengva, nes jos 
visumoje nėra mūsų — tradi
cijom suvaržyto — žmogaus, 
ten nėra (labai retai) europie
tiškai galvojančio žmogaus. 
Technika, sukirpimas? Bet tai 
ne viskas.

Graikų literatūra Europoje 
buvo didelė. Ir amerikiečiai ja 
tiki. Bet, atrodo, viduramžiais 
herojus Europoj įsmuko į ri
botumą, dirbtinumą, veikda
mas tik vyrų - riterių tarpe, 
epo gale jis bučiuodavo damos 
ranką, jis buvo gražus, sche
matiškas žmogus, be ydų ir 
kompromisų. Nuo jo dauguma 
Europos tautų, atrodo, net ir 
po renesanso nepajėgė atsikra
tyti. Jis tapo savotiška tautine 
tradicija, ir kiekviena, net 
prancūzų tauta, nuo Zola iki 
šiandien dar vis stengiasi jį 
keisti, rast silpnybių ir naujų 
jėgų, jam leidžia sužmonėti, 
kontroversiškai galvoti. Bet 
senoji tradicija tempia vis at
gal. Ir tik retas šiandien (ne
bent Camus, Sartre, Robble - 
Grillet ir kt.) tik savo gilesnėm 
detalėm išeina, kaip lygūs “ko
votojai”, prieš tą dominuo
jantį, amerikietišką totalinį 
efektą.

Paviršutinis skystumas, in- 
telektizavimas, tradicijos varž 
tai, atrodo, šiandien yra visų 
tradicinių literatūrų proble
mos. Ir tik vienas kitas Euro
poje, pavartojęs “paslaptingas 
literatūrinės kulinarijos žole
les” (Kafka — sapnais, Joyce 
— srautu, Sarraute — rašy
tojo psichologija), atkreipia į 
save amerikiečių dėmesį, nu
stebimą ir pagarbą. Bet ameri
kiečiai visa tai skubiai ir ne
delsdami įtraukia ir pavartoja 
savoje kūryboje, pavartoja de
talę jų totalinio efekto pagra
žinimui. Jam išgauti jie neven
gia nei vieno patarimo, nei 
vieno, kad ir mažiausio, įnašo, 
niekad nepaleisdami iš akių 
tolumoje žibančio didžiojo 
tikslo.

Ir pas juos rašytojų užsi
ėmimas žurnalizmu, faktais, 
periodikos ribotas dėmesys 
drąsesnei literatūrai yra pri
pažintos kliūtys ne vienam ra
šytojui. Įsikibę į faktiškumą, 
tokie rašytojai grožiniame vei
kale nepajėgia nuo to įprati
mo atsipalaiduoti ir vietoj gi
laus dvasiškumo, išgauna dva
sišką raportą ar sausą fikty- 
vinį raštą. Išmokti iš kitų 
daug galima ir mums. Techni
kos, detalių? Ar visumos, ku
rioj juda naujas, bet savas 
žmogus? Ar prancūzų pavyz
džiu, kurie nepamėgdžioja 
amerikiečių, bet kuria “paslap
tingas literatūrinės kulinarijos 
žoleles”, kurias amerikiečiai 
pasigardžiuodami stveria savo 
totalinės vizijos aromatui pa
gerinti? P. Min.
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ŽINOJIMO 
MATAS
ČESLOVAS MASAITIS

Viena iš didžiausių žmogaus I 
galių, o kartu ir jo esmės paslap- Į 
čių, yra žinojimas. Mes žinome/ 
kad gimėme, kąd esame ir kad 
mūsų buvimą žemėje laukia ne
išvengiamas galas. Mes suvokia
me, kad yra mus supantis pa
saulis ir žmonės, kad yra džiaug
smas ir laimė, nepriteklius, pra
radimas ir skausmas, atsakomy
bė, nuodėmė ir atpildas. Šita 
nuovoka normuoja mūsų elgesį 
ir ji pati sukuria laimę arba skaus 
mą: pasitenkinimo džiaugsmą 
sėkmėje bei pareigos atlikime ir 
liūdesį, kai suklumpame.

Kasdieninio gyvenimo skubėji
me mes nekvaršiname sau gal
vos, kas yra žinojimas, ir dažnai 
mums atrodo, kad žinojimo ar ne
žinojimo klausimas yra taip pat 
perdėtas arba taip pat naivus 
kaip ir abejonė mūsų pačių buvi
mu ar nebuvimu. O vis dėlto, ne
paisant mūsų tikrumo dėl savo 
žinojimo, per amžius daug 
išminčių ir filosofų kvarši
no savo galvas ir prirašė daug 
puslapių svarstydami, kas jis yra 
ir kokia jo esmė. Tačiau niekam 
nepavyko išnarplioti tų procesų 
žmogaus dvasioje, kurie sujungia 
mūsų patirtį, emocijas, sapnus 
ir troškimus, tikėjimą, ilgesį, ir 
viltį į nuostabią sintezę, kurią 
mes vadiname žinojimu.

Gal būt, šios sintezės paslapti
mi ir jos subtilumu remiasi mūsų 
nepajudinamas įsitikinimas savo 
žinojimo galia, o gal mes tikime ■ 
ja todėl, kad mūsų pašaukimas 
yra ieškoti tiesos ir pažinimo. 
Mes godžiai skverbiamės giliau 
ir giliau į atomo, žvaigždynų są
rangą ir surenkame neapsakomą 
gamtos galybę į mažytę žinoji
mo lempą, kad galėtume pasi
šaukti ją, kaip Rytų pasakos mil
žiną, tarnauti mums, kada mes 
tik to norime. Žinojimas pasida
ro ne tik mūsų pašaukimas, bet 
ir mūsų išsilaikymo laidas. To
dėl žinojimo esmės supratimas tu
ri''mums ne vien tik filosofinę 
prasmę. Todėl ne tik filosofija, 
bet ir gamtos mokslai ieško at
sakymo, kas yra žinojimas. Ta
čiau šie du ieškojimai yra labai 
skirtingi.
Gamtininkui atrodo, kad filoso 

fai ieško atsakymo metafizikoje 
ir žodžių sąskambyje, t.y. jie sten 
giasi atskleisti pačius jo esmės 
pagrindus ir po to pateikti savo 
atradimą tokiais žodžiais, ku-
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tį Lietuvos istorija.
• Spygliai ir dygliai. __

riems atsilieptų mūsų dvasios sub 
tiliausios stygos. Gamtininkui gi 
uždrausta kastis iki pat pamatų, 
nes tada iškils neišvengiamas 
klausimas: ant ko gi laikosi šio 
pamatai? Nė jam priimtina žo
džių retorika, nes mūsų eksperi
mentiniam mokslo pasauly tik
tai skaičiais išreikštas matas te
turi vertės.

Todėl tikslieji mokslai palie
ka filosofus džiuginti mus sava 
minties poezija apie pagrindus ir 
esmę, o patys pasirenka būdą 
skaičiais išmatuoti kiek yra ži
nojimo ir kiek ignorancijos kiek
viename mokslo teigime.

Tiesa, mokslininkai dažnai 
skelbia savo atradimus, neprikerg 
darni jiems žinojimo ar ignoran
cijos skalės, bet jie tai daro arba 
tik dėl skubėjimo arba dėl to, 
kad yra per daug įsimylėję į savo 
proto ir darbo kūdikį, kad galėtų 
prisegti prie jo atseikėtos igno- 
rancijos matą. Tačiau jų darbai 
yra arba greit užmirštami arba 
kitų pakartojami ir patikrinami 
ir tiesiogiai ar netiesiogiai aprū- 
n’nami patikimumo matu.

Kokiu būdu mes galime išma
tuoti žinojimą, jei net nežinome, 
kad jis yra? Iš tikro, labai papras
ta: mes nežinome medžiagos es
mės, bet pasverdami lengvai iš
matuojame jos kiekį. Žinoma, 
šis mūsų matas yra reliatyvus: 
jis tepasako, kiek kartų daugiau 
yra medžiagos, kurią sveriame, 
lyginant su pasirinktu svorio 
vienetu, kuris irgi padarytas iš 
medžiagos. Taip pat ir su žinoji
mo matavimu, jis yra dar labiau 
reliatyvus.

Šiam matavimo būdui paaiš
kinti žvilgterėkime, kaip tikslie- 
j- mokslai atskleidžia naują žino
jimą. Mokslinių atradimų proce
sus galima suskirstyti į dvi gana 
panašias klases. Pirmiausia, ka
dangi mes gyvename visokių prie 
taisų ir instrumentų- gadynėje, 
kadangi mes galime išmatuoti 
mažiausius elektros kiekius, silp
niausius šviesos spindulius, gali
me pasverti subatomines medžia
gos daleles, atrasti mišiny mili
jonus kartų atskiestus chemika
lus, mes nuolat matuojame, su
renkame didelius kiekius duome
nų, o paskui juos gretiname, ly
giname, analizuojame, kol su
randame tam tikrą dėsningumą, 
atskirų duomenų tarpusavę pri
klausomybę. Šis atradimas suda
ro naują hipotezę, kuri po sėk
mingo patikrinimo virsta nauju 
įnašu į mūsų žinojimą.

Kitą priėjimo būdą sudaro pra
eities išmėgintas planingesnis ke 
lias. Čia tyrinėtojas, pasiremda
mas savo patirtim, savo skoniu, 
taisyklingumo ieškojimu, kitaip 
sakant, savo kūrybingumu, su
formuluoja naują teigimą, tai 
yra hipotezę. Taigi, abiem atve
jais anksčiau ar vėliau prieina
ma prie hipotezės, kuri apima vi
sus tam tikros rūšies stebėjimus, 
atliktus hipotezėje .nusakytomis 
sąlygomis.

Kan. Juozas Tumas . Vaižgantas (1<.69-1933) V. K. Jonyno medžio raiž.n.vs
Š. m. rugsėjo mėn. 8 d. nuo mūsų literatūros klas-'kc tautin o atgim mo epochos dinamiško visuomenininko 
ir nepriklausomybės metų skaidrios os asmenybės kan. Juozo Tomo - Vaižganto gimimo sukanka lygiai 

šimtas metų. Kaip rašytojas ir kaip visuomenin nka: , Vaižgantas jau plačiai reiškėsi dar spaudos draudi
mo gadynėje, redaguodamas “Tėvynės Sargą.” Mūsų literatūros lobyne amžinai išliekančia verte spindi 
šie pirmaeiliai Vaižganto kūriniai: Pragiedruliai. Dėdės ir dėdienės, Rimai ir Nerimai, šeimos vėžiai, Ne
bylys ir kt. Žymios vertės turi ir gausūs jo publ cistiniai raštai, literatūros kritikos straipsniai ir, kaip 
literatūros istoriko, sukauptoji literatu inės praeities medžiaga.

prie naujų išvadų — teoremų 
(kurių tarpe, žinoma, gali būti 
ir pati hipotezė.). Iš tų teoremų 
išrenkamos tos, kurias lengviau
sia galima patikrinti eksperi
mentais arba stebėjimais. Tada 
atliekami tokie stebėjimai, su
renkami duomenys ir padaro
mas sprendimas, ar tie duomenys 
sutinka su hipotezės išvado
mis, ar ne, tiksliau sakant, nusta
toma, iki kokio laipsnio jie sutin
ka. Šis laipsnis ir yra mūsų hi
potezės teisingumo matas, t. y. 
naujo žinojimo mastas.
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Sekantis žingsnis yra hipotezės 
sugretinimas siu žinomais faktais 
ir gamtos dėsniais. Jei šis sugre
tinimas veda į loginius priešta
ravimus, hipotezė atmetama. Ki- Ran Juozo Tumo - Vaižganto gimtosios parapijos Svėdasu miestelio atkAtė, kurioje pastatytas paminklų

j Iv atveju, šis sugretinimas veda i uis rašytojo biustas. —----- — Nuotr. J. Lingio

Žvilgterėkime į pavyzdį. Saky
kime, jog mūsų hipotezė teigia, 
kad kiekviena tabokos rūkymo 
minutė sutrumpina gyvenimą 
devyniom sekundėm. Mes tiesio
giai šito negalime patikrinti, nes 
nėra būdo atgaivinti nė vieno 
mirusio pypkoriaųs ir patikrinti, 
kada jis numirtų, jei, sugrą
žintas į savo jaunystę, gyventų 
nerūkydamas. Todėl mes ieško
me šios hipotezės išvadų, kurias 
galima patikrinti stebėjimais. Pa
kankamai didelėse vienodai pa
rinktų žmonių grupėse mes ras

tume visas mirties priežastis pa- 
sikartojant. Todėl ir vidurkis to
kiose grupėse būtų toks pat. Pa
rinkus vieną grupę pypkorių, o 
kitą nerūkančių, mes eliminuotu
me vieną mirties priežastį: rūky
mą. Amžiaus vidurkių skirtumas 
rodytų rūkymo įtaką. Kadangi 
mes galime užrašyti, kiek laiko 
pypkoriai praleidžia rūkydami, 
tai pagal savo hipotezę galime 
suskaičiuoti, kiek jie sutrumpina 
savo gyvenimą. Palaukę, kol visi 
jie numirs, galime nustatyti jų

(Nukelta j 2-rą psl.)

YRA IR TOKIA 
VADOVĖLIŲ PROBLEMA

Naujiems mokslo metams 
prasidedant, rūpestis lituanis
tiniu švietimu dar padidėja ir 
paaktualėja. Spaudoje ir šiaip 
pokalbiuos reikalas diskutuo
jamas, įvairių nuomonių, įvai
rių receptų negerovėms gydyti 
žmonėse netrūksta. Ir tai yra 
normalu nenormaliose išeiviško 
se mūsų “vargo mokyklų” sąly 
gose. Todėl ir nuomonėmis pa
sikeitimas neturėtų niekieno 
būti priimtas už piktą, jeigu 
tik jis pats kuria nors prasme 
nėra piktybinis.

Ne paskutinėje vietoje čia 
yra ir vadovėlių problema. Tik 
ne todėl, kad mes jų stokotu
me. Nemenkomis pedagogų, 
švietimo institucijų, leidėjų ir 
visos visuomenės pastangomis 
vadovėlinio bado, kol kas ne
jaučiame, o net pasiginčijame 
kurį vadovėlį iš dviejų ar trijų 
tai pačiai klasei pasirinkti. Va
dovėlinėje problemoje šian
dien visas dėmesys, manytu
me, turėtų krypti į tų vadovė
lių atšviežiuimą ir jų medžia
gos prasmingesnį atrinkimą.

Ką tai reiškia prasminges
nis medžiagos atrinkimas? 
Turint galvoj pirmoje eilėje 
skaitymo knygas, reikia neuž
miršti, kad nėra tų knygų vie
nintelis tikslas tik pramokyti 
skaityti, bet drauge mokinį su
pažindinti palaipsniui ir su lie
tuvių literatūros atskirais ga
baliukais ir su jų autoriais. O 
tai jau yra ne vien tik mecha
niškas skaitymo mokymas, 
bet ir mokinio dvasios įdiegi
mas į savo tautos kultūrinio 
klodo dirvožemį. Sakysim, čia 
rašantysis puikiai prisimena, 
kokį visam gyvenimui neišdil
domą įspūdį jam padarė ka
daise pradžios mokyklos sky
riuose skaitytos trumpos ir 
vaikui suprantamai parinktos 
Vaižganto, Krėvės, Lazdynų 
Pelėdos, Biliūno, Pr. Mašioto, 
Maironio, Binkio, Vaičiūno ir 
kitų mūsų rašytojų kūrybos 
ištraukos. Juo labiau, kai mo
kytojas čia pat keliais žodžiais 
pasakydavo, kas tie rašytojai 
yra, ir ką tos pavardės reiškia 
mūsų tautai.

O kaip yra šiandieninėje 
mūsų praktikoje? O tiesiog 
tvanas neplaningo, neprasmin
go skaitinių atrinkimo. Paimi 
į rankas tą ar kitą pradžios 
mokyklai skirtąjį vadovėlį ir 
nustembi baisia pelų ir grūdų 
mišraine. Vadovėlio autorė ar 
autorius skaitinių pavyzdžius 
rinkosi, kas ir iš kur greitosio
mis po ranka pakliuvo. Užteko 
kam nors šiaip taip kokia pora 
ir tai gana prastų eilėraštukų 
“per didelę bėdą” atspausdin
ti vaikų laikraštėlyje ar laik
raštiniame vaikų skyriuje ir, 
žiūrėk, autorius su savo raš
tais jau reprezentuojamas mo
kykliniame vadovėlyje, kai ta
me pačiame vadovėlyje mūsų 
vaikų literatūros klasiko Vy
tės Nemunėlio (Bernardo Braz 
džionio) nė vienos eilutės ne
randi. O šitai akivaizdžiai ro
do, kad vadovėlių autoriams 
neužtenka tik patiems mokėti 
skaityti ir rašyti, bet reikia 
turėti k aštrią. literatūrine bai 

estetinę nuovoką, gi jeigu jos 
neturima, reikia ją pirma įsi
gyti, o tik paskui imtis vado
vėlių rašymo.

Ir antroh šiandieninės mū
sų temos pusė — vadovėlių at- 
šviežinimas reikštų štai ką. 
Aukštesnių čionykščių mūsų 
lituanistinių mokyklų literatū
ros kursui ir jam skirtų chres
tomatinio pobūdžio vadovėlių 
autoriams lietuvių literatūros 
raida, atrodo, yra pasibaigusi 
su dar nepriklausomoje Lietu
voje subrendusiais rašytojais. 
Susidaro įspūdis, kad pokario 
išeivijoje gyvosios mūsų lite
ratūros visai ir nebėra. O šitai 
juk žalingai įtakoja patį moki
nį: visa tai jam lyg sakyte sa
ko, kad dėmesio vertos groži
nės literatūros išeivijoje nėra 
ir negali būti, todėl nė nesi
stenki pats ko nors rašyti.

Tačiau tikrovėje gi yra visai 
kitaip. Pokario meto dešimt
mečiuos išeivijoje išaugo ir 
subrendo mūsų rašytojų kar
ta, kuri dabar jau ritasi per 
penkiasdešimt metų. Gi po anų 
jau gana nemažą indėlį yra at
nešusi dar jaunesnė generaci
ja. Kodėl tad apie juos beveik 
nekalbama mūsų mokyklose, 
kodėl jų kūrybos pavyzdžių 
nėra chrestomatiniuose skaiti- 
niuos? Ar jie dar per jauni? 
Sprendžiamasis veiksnys čia 
turėtų būti ne amžius, bet pa
ti kūryba. Juk kadaise savo 
vadovėliuose skaitėme, o iš at
minties dar ir dabar neiškrito, 
Kazio Binkio “Rudenio” eilu
tės;

Šaltas vėjas blaškos 
Po miškus ir sodus, 
Kur tiktai pažiūri — 
Reginys nuobodus. 

Eilėraščio autorius tada buvo 
tik apie trisdešimt metų. Ir nie 
kam neatrodė, kad jis vadovė- 
lin dėti per jaunas. Tai ką be
kalbėti apie mūsų išeivijos ra
šytojus, jau perkopusius per 
daug aukštesnes amžiaus ke
teras, kurie tačiau mūsų čio
nykštei mokyklai vis dar ne
egzistuoja.

Tuo tarpu pats mokyklinis 
ir akademinis mūsų jaunimas, 
kaip čia rašančiojo organiza
cinė patirtis su jaunimu rodo, 
jei dar lietuviškai skaito, tai 
skaito kaip tik labiausiai šiuos 
jaunesniuosius mūsų tremties 
rašytojus, nes jie kalba šio 
laikmečio kalba ir problemo
mis, kurios čia augančian mū
sų jaunimui yra artimai sa
vos. Todėl ir Mačernis ir Na- 
gys, ir Niliūnas, ir Baronas, 
ir Bogutaitė, ir Landsbergis, ir 
Ostrauskas, ir Škėma, ir Šva- 
baitė, ir Saulaitytė, ir Šlaitas, 
Sutema, ir Mackus, ir Sadū- 
naitė, Almenas ir kt. yra jų ra
šytojai. Jie visi mūsų jauni
mui yra gyvasis pavyzdys, sa
kantis, kad ir išeivijoje yra 
užaugusi gyvoji ir brandi lie
tuvių literatūra, ir kad pats 
šiandieninis jaunimas gali šią 
vyresniųjų kūrybinę rašto tra
diciją čia pat tęsti.

Todėl ir yra pats laikas li
teratūrinio pobūdžio mūsų va
dovėlius, kurie pravers ir li- 
_ _  {Nukelti j 2 psl.).
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Kanauninkas Juozas Tumas - Vaižgantas

1869
JONAS AISTIS

Žmonių atmintis trumpa. Vi
sa tai, kas didelėmis pastangomis, 
pasiaukojimu ir pasišventimu 
buvo sukurta, dažnam šiandien 
atrodo taip natūralu ir paprasta, 
lyg tai būtų nuo neatmenamų 
laikų iš tėvų ir senolių paveldė
ta. Sakysime, šiandien niekam 
net galvon neateina, kad prieš 
šimtą metų lietuvių tauta buvo 
rimtų ir jai palankiai nusiteiku
sių žmonių laidojama. Iš tiesų, 
tauta tada sparčiai nyko ne tik
tai nesipriešindama, bet dargi 
net pati savo agonijos nejausda
ma. Ne gana to, bendrai sako
ma, kad tautos nyksta tiktai susi
dūrusios su aukštesne kultūra. 
Lietuvių gudėjimas net ir tą mi
tą sugriovė. Lietuva nyko iš vi
sų keturių pusių: gudėjo, lenkėjo, 
vokietėjo ir net latvėjo.

Dėl to mus visada turėtų ste
binti Lietuvos nepriklausomybės 
žadintojų ir statytojų karta. Tau
tos sąmonėjimas laukia didelės 
plunksnos. Jis yra nuostabus ir 
tikrai didingas. Aštuoniolikos 
metų būvyje Lietuva pagimdė ke
turias didelio masto figūras: Ba
sanavičių, Kudirką, Maironį ir 
Tumą. O to meto antraeilių as
menybių skaičius bene bus buvęs 
šimteriopai didesnis. Jų dėka 
amžių užguita liaudis tapo sąmo
ningas vienetas.

Iš paminėtosios ketveriukės be
ne pats šilčiausias bus buvęs ka
nauninkas Juozas Tumas - Vaiž
gantas. Nors tuoj po mirties jis 
yra sulaukęs stambios Aleksan
dro Merkelio monografijos, kuri, 
beje, ir šiame krašte buvo antru 
kartu išleista, tačiau patsai Tu
mas-Vaižgantas yra neužtarnau
tai primirštas. Turėjome Done
laičio, turėjome Maironio metus,

Tumas - Vaižgantas tos garbės 
nesulaukė, nors negalima būtų 
pasakyti, kad jis tos garbės būtų 
buvęs mažiau vertas. Lygia da
lia neteko spaudoje užtikti, kad 
šiame krašte jo vardu būtų bu
vusi pavadinta lietuviškoji šešta
dieninė mokykla. Už tai jokiu 
būdu negalima būtų pagirti lie
tuvių bendruomenės kultūrinių 
žinybų.

Dr. Vincas Kudirka savo gyve
nime traukia dramaturgus. Tu
mas - Vaižgantas buvo reikalin
gas kruopščios ir gerai dokumen
tuotos biografijos. Jo gyvenimas 
nemažiau dramatiškas negu Ku
dirkos. Nemažiau vientisas ir tie-
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sus, tačiau jame buvo ir kažkas 
daugiau. Jis, sakyčiau, neveikė, o 
grūmėsi vienas prieš visus ir prieš 
visa, kas tiktai pasipynė jam po 
kojų. Vaižgantas už Kudirką bu
vo kur kas gyvesnis, smarkesnis, 
nebijojęs žerti tiesą į akis net sa
vo vyresnybei, dėl to dvasinės 
vyresnybės buvo be paliovos mė
tomas iš vietos į vietą. Reikia 
pasakyti, kad ne kartą jis tuos 
“persekiojimus” pats yra išprovo
kavęs. Buvo staigaus ir ugningo 
būdo, be to, ambicingas, ypač 
niekam neleidęs užminti jo jau
trios lietuvybės nuospaudos. Lie
tuvybę, beje, dažnai tapatino su 
savimi...

Man Tumą-Vaižgantą teko pa
žinti kiek arčiau jau tada, kai jis 
buvo pertekęs metais, nuopel
nais ir garbe. Jis buvo nuoširdus, 
paprastas .visiems prieinamas, at
viras, kasdieniškas. Buvo pragar
sėjęs savo “deimančiukų” atradi
mu. Ne vienas tų jo deiman
čiukų vėliau pasirodė beesąs pa
prastas žvyro žvirgždas, bet jis 
dėl to nesijaudindavo ir sakyda
vo, kad yra daug geriau paginant 
dešimt kartų apsigauti negu vie
ną tikrą talentą atstumti.

Tumas-Vaiažgantas gebėjo ap
rėpti visą viešąjį tautos gyveni
mą. Kas jis gyvenime nebuvo?. 
Karštas tribūnos oratorius, kruop
štus senienų lesiotojas, lėšų or
ganizatorius, dosnus lietuviško 
ir humaniško reikalo rėmėjas, 
be to, dvasiškis, redaktorius, vi
suomenės veikėjas, rašytojas, pu
blicistas. Visose srityse pirmaujan 
tis. Visą gyvenimą skubėjo, bėgo, 
stigo laiko, bet tuo pačiu laiku 
vakarų vakarais galėjai matyti jo 
žilą galvą parterio pirmoje eilė
je per patį vidurį. Premjeros, sa
ko, kol sveikata leido, nė vienos 
nepraleisdavo...

Tai buvo retas lietuvis, kuris 
nežinojo, kas tai yra pavydas. 
Jam visi buvo geri. Kiek profesio
nalų sukčių jis yra sušelpęs. Kiek 
iš kalėjimo ištraukęs. O ar nors 
vienas jų, šiandien aukštai iški
lęs, savo geradarį bent geru žo
džiu prisimena?.

Nepriklausomu savo tautos gy
venimu Tumas Vaižgantas džiau
gėsi ir didžiavosi taip, kaip gali 
džiaugtis ir didžiuotis tik tasai, 
kuris prie nepriklausomybės at
gavimo viso savo gyvenimo triū
su buvo prisidėjęs...

Dar gyvam esant, jo raštų pa
sirodė apie dvidešimt tomų. Į tą 
skaičių neįėjo brošiūrėlės ir ori
ginalūs leidiniai. Savo knygas 
jis matuodavo metrais lentynose. 
Ir, mano supratimu, toli gražu 
ne visa, ką jis yra parašęs... Ne 
vien beletristika, ne vien medžia
ga literatūros istorijai, bet lygia 
dalia ir jojo publicistika eiliniais 
dienos klausimais yra didelis lai
ko dokumentas. Tumas-Vaižgan
tas yra pirmaeilis polemistas. Jis 
reagavo gyvai ir aštriai į dienos 
įvykius ne dėl to, kad būtų sko- 
nėjęsis kivirčais, o tiktai norėda
mas užaštrinti problemą, o tiktai 
stengdamasis sugyvinti visuome
ninio gyvenimo tėkmę bei išga
ninga linkme pakreipti jos kryp
tį. Ne visa buvo tauru ir kilnu 
nepriklausomo gyvenimo buity- 

ije. Buvo dienos stabų ir visa eilė 
jbalvonėliy, kurie Jautėsi neliečia*

mi, ir daugelis juos vengė užkliu
dyti spaudoje, bet ne Tumas 
Vaižgantas... Vienu atveju štai 
kaip jisai aiškinasi:

“Ak, kaip man būtų miela, 
kad visi in gremio mūsų valdi
ninkai sukiltų už tai prieš mane, 
kuo smarkiausiai išpravardžiuo- 
tų spaudoje, net sutikę fiziškai 
mane užgautų, parodydami, jog 
aš klystu, šmeižiu, o jie nekaltai 
kenčia” (Vaižganto raštai, IV t, 
8 p.,).

Jis niekad nebijojo “kompro- 
mituotis bei susitikti su priešin
gų pažiūrų žmonėmis. Kas neat
simena Vaižganto gyvam Kapsu
kui parašyto nekrologo.... Ir ka
žin, ar tas lietuviško bolševizmo 
tėvas turi geresnį portretą už tą, 
kurį minėtam nekrologe nutapė 
Tumas - Vaižgantas.

“Mažutis, liesutis, stačiais plau
kais, smulkiu, gražiu, tyru, tikrai 
lietuvišku veideliu. Būtų rodęsis 
pusbernėliu, kad ne didelės, la
bai gražios ir ryškios akys” (ten 
pat, 233 p.).
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Nuotrauka Vytauto MaželioGausios rugsėjo mėnesiu dovauoa.

Aišku, Tumo-Vaižganto publi
cistika to paties rašytojo-menin- 
ko, ne laikraštininko darbas. Tie
są sakant, jis publicistika bodė
josi: “trokštu, kad kas paliuosuo- 
tų ir mane nuo kasdieninio dar
bo publicistikoje, nuo to perlei
dimo per protą ir širdį visų die
nų mažmožių... kiek labiau gai
vina visuomenės dvasią dailė ir 
mokslas... It griausmo bildesiai, 
išnyks kapsai ir kapsukai, zana
vykai ir zanavykučiai, druskiai ir 
nedruskiai. Bet paliks donelai- 
čiai, poškos, valančiai, daukan- 
tai, jablonškiai, mačiuliai, mairo- 
niai, dambrauskai- jakštai, rim- 
šos ir žmuidzinai, nauja- 
liai ir sasnauskai” (Vaižganto 
raštai, XVI t., 48 p.).

Nors turėjo didžiulį talentą ir 
aštrų stebėtojo žvilgsnį, bet jo pa
ties būdas ir reikalai neleido 
daugiau laiko skirti pačios fabu
los apdorojimui, dėl to net jo ir 
stambesnieji kūriniai iš jo paties 
pavadinto “vaizdų” tipo neišei
na. Kaip tai beskambėtų para-
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doksu, bet Tumas Vaižgantas bus, 
mano supratimu, turėjęs didžiau
sią įtaką, jei ne hegemoniją mū- 

, sų beletristikos raidai. Be labai 
mažų ir nereikšmingų išimčių,
visa beletristika - nepriklausomy
bėje, svetur ir tarybose - pasilie
ka vaižgantiškuose “karo vaizdų 
ir šiaip vaizdų” rėmuose. Tai sa
kydamas nenoriu Vaižganto kū
rybos nuvertinti. Ja jis yra sulau
žęs lietuviuose amžinos garbės. 
Galop, ir pačioje rašto raidoje 
jis užima gana svarbią ir reikš
mingą vietą.

Vis dėlto, kokia ironija. Visas 
jėgas jis buvo sukaupęs visuome
ninei veiklai, o pasiliks, galima 
sakyti, tiktai rašytojas, nors rašė 
tiktai nuo visuomeninės veiklos 
atliekamu laiku. Bet ir tie da
lykai,kurie neįeina į literatūros 
istoriją, įeis į bendrąją lietuvių 
tautos istoriją. Jis yra prisidėjęs 
prie dviejų politinių partijų or
ganizavimo. Jau “Tėvynės Sar
go” puslapiuose jis skelbė, galima 
sakyti, Antrojo Vatikano suvažia
vimo idėjas, tai yra, norėjo ras
ti katalikybei kelią į atvėsusias 
lietuvių inteligentų širdis. Nepa
sakysiu, kad jam būtų šimtu 
procentų tai pavykę. Kiekvienas 
Bažnyčios atsinaujinimas vyko 
bendru dvasiniu pakilimu, ne 
nuolaidomis. Tumo katalikiška
sis liberalizmas vieną kitą pikti
no, o Antrojo Vatikano suvažia
vimo reformos privedė prie ne 
itin malonių išsišokimų.

Pati stiprioji Tumo-Vaižganto

LITERATŪRINIS RUDUO
Dėl šių metų viso literatūri

nio derliaus šiandien būtų ne
tikslu per daug nuliūsti, ar 
per daug džiaugtis, kol metų pa 
baiga dar ne čia pat prie var
tų. Taičau literatūros vakar- 
rų rudeniniu derliumi jau ga
lima iš anksto pasigėrėti. Ga
lima pasidžiaugti jau bent mū
sų organizuotos visuomenės 
pastangomis vienokios ar ki
tos formos literatūrinius vaka
rus surengti.

Štai, sakysime, vien tik Chi
cagoje, tiesiog neperdėdami, šį 
rudenį galime pavadinti litera
tūriniu rudeniu. Spalio ir lap
kričio mėnesių laikotarpiu čia 
bus net keturi literatūrai skir
ti vakarai. Spalio mėn. 11 d. 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje iškilmingai įteikiama mū
suose reikšmingiausia Lietuvių 
rašytojų draugijos premija už 
geriausiąją 1968 metų knygą. 
Kaip žinome, ši premija pa
skirta šviesiajam mūsų litera
tūros veteranui kan. Mykolui 
Vaitkui už pernai išleistą atsi
minimų dvitomį “Nepriklauso
mybės saulėj”. Pats laureatas, 
nežiūrint gražaus 85 metų am
žiaus, iš Naujosios Anglijos 
atvyks tada Chicagon. Visiems 
čikagiečiams tai bus reta ir, 
gal būt, vienintelė proga pa
matyti akistatoj autorių ir iš
girsti jį patį, skaitantį savo 
kūrybą.

Tačiau to negana. Prie gar
bingos vyresniųjų mūsų rašy
tojų kartos tą patį vakarą ir 
toje pačioje vietoje bus pras
mingai prišlieta ir jaunosios, 
jau čionykštės mūsų rašytojų 
kartos plunksna: bus taipgi 
įteikta premija Švietimo tary
bos jaunimui skirtojo veikalo 
konkursą laimėjusiai Danutei 
Brazytei - Bindokienei už apy
saką “Mieste neramu".

O kitą dieną — spalio 12-tą 
Jaunimo centre vėl vaiku lite
ratūros vakaras. Visu savo po
būdžiu ir visu apipavidalinimo 
spalvingumu mūsuose toks už
mojis bus įkūnytas bene pirmą 
kartą. Jame dalyvaus šie mū
sų rašvtoiai: Birutė Pūkelevi- 
čifitė, Ni,jolė Jankutė - Už”ha- 
lienė, Sesuo Ona Mlka.ita.it® 
(Pupučio autorė), Aloyzas Ba
ronas ir Jonas Minelga. Tai 
bus tikrai išradingas vakaras,

visuomenės veiklos sritis bus bu
vusi lietuvybė ir kova dėl lietu
viškosios kultūros. Jo gyvenimas 
taip klostėsi, kad iis ilgėliau vie
noje vietoje nepabuvo. Kitą, gal 
būt, toksai gyvenimo būdas bū
tų palaužęs, o Tumui Vaižgan
tui, galima sakyti, tai išėjo į svei
katą. Tumo - Vaižganto būde ir 
temperamente buvo, sakytume, 
guvios ir akylos šeimininkės ge
rosios savybės. Kiekvienoje vieto
je jautėsi, kaip pas save namie. 
Matė vietos trūkumus ir galimy
bes. Mokėjo veiklą organizuoti ir 
lėšas kaupti. Pačiose atsilikusio
se ir nežymiose vietose jis mokė
jo taip išplėsti veiklą, kad baž
nytinei vyriausybei pradėdavo 
plaukai, stotis, ir buvo priversti jį 
kelti kitur.

Visuomeninė lietuviškoji veik
la nusitiesė nuo seminarijos lai- 
ky, iki. galima sakyti, pačios mir« 

kurio visų paslapčių čia dar 
nenorime atidengti.

Už savaitės — spalio m. 18 
d. toje pačioje salėje vyks poe
to Vytauto Mačernio mirties 
25 metų sukaktuvinis minėji
mas. Minėjimas bus tuo ypa
tingas, kad jame negirdėsime 
panašiais atvejais įprastinių 
paskaitų bei kalbų. Žuvęs poe
tas bus prisimintas komp. Da
riaus Lapinsko muzikiniu Ma
černio “Vizijų” pastatymu. Va 
kare poeto žodis įsikūnys so
listų balse, aktorių ir akade
minio jaunimo rečitatyve, mu
zikos garsuos, šviesos ir filmo 
efektuos.

Lapkričio 9 d. Jaunimo cent
re vėl pirmakartinis įvykis: 
Anglijos lietuvių klubo at
kviesti, čia savo kūrybą skai
tys europiečiai, Anglijos lietu
viai, rašytojai: Vladas šlaitas 
ir Jonas Kuzmlckis. Kai ligi 
šiol mūsų bendruomenių per 
vandenynus buvo kviečiami ir 
siunčiami tik politikai, sporti
ninkai, aktoriai ir solistai, tai 
šiuokartinis rašytojų atvejis 
liudija vis dėlto tam tikrą mū
sų visuomenės subrendimą ir 
šioje srityje.

Tad kasgi būtų darytina ir 
žinotina šių literatūrinio rude
nio faktų akivaizdoje? Pir
miausia, čikagiečiai ir arčiau 
jų gyvenantieji turėtų kiekvie
nu minėtu vakaru užpildyti di
džiąją Jaunimo centro salę, 
kad tokių vakarų rengėjams ir 
patiems rašytojams netektų 
sava visuomene nusivilti. Ant
ra, Chicagos literatūrinio ru
denio nuotaikomis turėtų užsi
krėsti ir kitos mūsų lietuviš
kųjų kolonijų bendruomenės. 
Jeigu jau vienas Anglijos lie
tuvių klubas įstengia apmokė
ti tarpkontinentinę dviejų ra
šytojų kelionę, tai ką jau be
kalbėti apie nuotolius tarp 
Amerikos ir Kanados lietuvių 
kolonijų! Ir trečia, jeigu vis ir 
vis gražiai pakalbame apie lie
tuvybės išlaikymą, apie lietu
viškosios kultūros aruodų pa- 
pi'dymą išeivijoje, tai ir suda
rykime čia savam rašytojui 
bent moralines sąlygas jaustis 
savai tautai reikalingu ir būti
nu. k. brd.

ties: kova su rusu žandarais dėl 
lietuviškos knygos, draudžiamo
sios spaudos organizavimas ir 
platinimas, sulenkėjusių kunigų 
kartos tradicijų laužymas, so
džiaus švietimas, dorinimas ir 
sąrrioninimas, veikla 1905 me
tais revoliucijos sūkuriuose, vilti- 
ninkų organizavimas ir kova dėl 
lietuvybės teisių Vilniaus krašte, 
“Rygos Garso” redagavimas, ka
ras, pabėgėlių šelpimas, Švedija, 
Kapsuko Vilniuje ir marga vei
kla nepriklausomoje Lietuvoje...

Visur visomis jėgomis kovojo, 
rungėsi. Jo nei laimėjimai nea
pakindavo, nei pralaimėjimai ne
nuvesdavo į nusiminimą. 1907 
m. atsiradęs Vilniuje, bandė lie
tuvybei kelią skinti per bažnyti
nės vyriausybės viršūnes. Nuėjo 
pas vyskupą Eduardą von der

..... INukeiti į 2 pal.),
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Okupuotos Lietuvos

rašytojai ir jų 
kūryba

r ’

I

IV-TOSIOS DAINŲ ŠVENTĖS 
RŪPESČIAI

ALOYZAS BARONAS I

I

Kalbėti*) apie lietuvių litera
tūrą tėvynėje yra sunku ne to
dėl, kad nebūtų galima pasinau 
doti dabartinėmis ten išleidžia
momis knygomis, literatūros žur 
nalais ar laikraščiais, bet todėl, 
kad dalykiškai ir literatūriškai 
svarstant, reikia atsižvelgti į vie
ną atvejį, jog lietuvių literatūra 
ir ten, kaip ir visoj Sovietijoj, 
turi tarnauti komunizmo staty
bai. Dėl tos priežasties, negalė
dama būti laisva, literatūra ne
gali tarpti, ir todėl šandien net 
pati rusų literatūra, davusi tiek 
didelių vardų, Dostojevski, Go- 
golį, Tolstojų, Turgenevą, Ler
montovą, Čechovą ir eiles kitų, 
per penkiasdešimtmetį po revo
liucinio laikotarpio nieko gero 
neišugdė. Ir nereikia manyti, kad 
tautoje nėra talentų, jų yra, bet 
nėra jiems laisvės. Ir keista, kad 
šiandien rusai geriausių savo ra 
šytojų knygų negali skaityti gim 
tąja kalba, o turi skaityti juos 
angliškai. Pasternako “Dr. Živa 
go”, išėjęs Vakaruose, nepriei- i 
namas savo tėvynėje, lygiai taip 
neprieinami ir Solženicino “Pir
majame rate”, “Vėžio palata”, 
Tarsio “Palata nr. 7”. Solženi- 
cinas, ne kartą stipriai pultas, 
kaip išsireiškė čekų žurnalistui, 
gyvenąs ana Chruščiovo klaida, 
kada šis leido išspausdinti “Vie
ną Ivano Denisovičiaus dieną”. 
Be šių autorių, dar yra eilė ki
tų, kuriems Sovietijoje nebeduo
dama reikštis, ir tai yra ne kas 
kitas, kaip talentų žlugdymas, ir 
tai yra patys didžiausieji komu
nistinės sistemos nuostoliai, nes 
kviečiai ar bulvės auga kasmet, 
o talentingi rašytojai gimsta tik 
dešimtmečiais. Kadangi tokia 
būklė yra Sovietų Sąjungoje, tai 
panaši būklė yra ir visur kitur 
už geležinės uždangos, o juo la
biau pavergtoje Lietuvoje, kur 
visą laiką bijoma dar ir vadina
mojo nacionalizmo.

1969 m. pavasarį partija Lietu
voje paskelbė štai kokias instruk
cijas:

“ Komunistų partijos išauklėti tary
biniai rašytojai, meno ir kultūros vei
kėjai kuria politiškai brandžius, meniš I

kai meistriškus kūrinius. Aštrioje ide
ologinėje kovoje, kuri vyksta pasauly
je, jie užima principinę marksistinę- 
lenininę poziciją, moka duoti teisingą 
partinį įvertinimą sudėtingiems pašau ■ 
linės kultūros reiškiniams. Visa savo 
kūryba Lietuvos kultūrinio fronto vei
kėjai ištikimai .tarnauja partijai, pade
da auklėti plačiąsias darbo žmonių ma 
sės klasinio solidarumo, nesutaikomos 
kovos prieš imperializmą, buržuazinę 
ideologiją dvasia, siekia deramai pri-1 
sidėti prie TSKP kovos už tarptau-! 
tinio darbininkų judėjimo vienybę ir' 
susitelkimą marksizmo-leninizmo pa
grindu.

Komunistinis partiškumas, liaudiš
kumas, lenininis nesutaikomumas su 
bet kokiais buržuazinės ideologijos pa
sireiškimais buvo, yra ir bus pa
grindiniai kultūrinės statybos ir meni
nės kūrybos principai.

Visas kultūros — švietimo įstaigų 
darbo turinys nukreiptas j tai, kad 
būtų stiprinami komunistiniai mora
lės principai, formuojama darbo žmo
nių mokslinė — materialistinė pasau
lėžiūra, kad jaunimas, darbininkai, 
kolūkiečiai, inteligentija būtų auklėja
mi tautų draugystės, proletarinio in
ternacionalizmo, nesitaikstymo su bet 
kokiais buržuazinio nacionalizmo pa
sireiškimas dvasia”...

Partijos kanceliarija sutaisė suvažia
vimui ir “kreipimąsi” į visus kitus 
kultūrininkus Lietuvoj, kurių suvažia
vime nebuvo. Ten sakoma “Kiekvieno 
rašytojo, meno darbuotojo pareiga — 
savo talento geriausias kūrybines jėgas 
skirti būtent komunistinės visuomenės 
sukūrimui. Tai ypač svarbu nepa
miršti šiandien, paaštrėjus ideologinės 
kovos sąlygomis, kai buržuazinės ideo
logijos atstovai atkakliai ieško spra
gų, kuriomis pasinaudoję, galėtų vyk
dyti ideologines diversijas. Tarybų 
Lietuvos kultūros darbuotojų suvažia
vimo respublikos meno bei kultūros 
darbuotojams, .tvirtai pareiškia: mūsų 
kelias — su liaudim, su komunistų 
partija, ir nėra tokios jėgos, kuri ga
lėtų mus iškreipti iš pasirinktojo ke
lio”...

Taigi šitokios instrukcijos yra

į' ' ■ Š»J

•) Paskaitos, skaitytos šiemet 
mokytojų savaitėje Dainavoje, san
trauka.

Poetas, romanistas ir dramaturgas 
Justinas Marcinkevičius

R
J,

Vasarą atsisveikinant .♦ Nuotrauka Vytauto Maželio

vienas? Ryškesnių gali būti ir prasme ir menkesnė už pirmąją, 
pusšimtis, o kiek knygų jie pa
rašė tikrai vertingų, galima sa
kyti, kad jos tik ant pirštų skai
čiuojamos. Tos knygos yra ir pa
čių Lietuvos kritikų gerai verti
namos. Galima sakyti, kad tiek 
vakariečių, tiek ten esančių nuo
monės sutampa. Nors, be abejo, 
yra jų kritikų iškeliamų pusla
pių, kuriuos mes laikome 
tiktai knygos silpnybėmis.

Apskritai apie kūrėjus

vien

Siame numery
• IV-tosios Dainų šventės rūpes

čiai.
• Okupuotos Lietuvos rašytojai ir 

jų kūryba.
Aleksas Kutkus prisimin'muose. 
V. Mykolaičio-Putino eilėraščiai. 
Europos operas belankant.
Prem'.juotos apysakos ištrauka. 
Laimėjimu laikau vyresnios.os 
ir jaunosios kartos dialogą. 
“Lituania — veni, \idi, vici”. 
Albinas Šmulkštys ir 1 etuviškas 
filmas.
Nauji ieidinia’.
Akademinės prošvaistės: 
Studentų ateitin nkų stovykla, 
Korp! Šatrija inscenizuoja V. 
Mačernio “Vizijas",
Lietusių kalba pasaulio univer
sitetuose.

literatūros kapas, ir reikia labai 
daug drąsos, norint tas instrukci
jas apeiti, ir reikia daug pastan
gų, kad tokiuose rėmuose gali
ma būtų ką nors sukurti ir savo 
kūrybinį aš patenkinti. Po šio, 
kad ir ne per ilgo įvado, kyla 
klausimas: ar lietuviai kūrėjai 
kaip nors išsiveržia iš tos Pro- 
krusto lovos ar ne? Galima at
sakyti teigiamai. Toliau vėl įdo
mu: ar tarp lietuvių kūrėjų yra 
talentų ir ar jie yra sukūrę, va
karietišku mastu matuojant, ver
tingų kūrinių? Į abu klausimu 
galima atsakyti — taip. Kiek gi
yra talentų, gali paklausti ne į ra, tik gal šiek tiek literatūrine

Iš senesniųjų rašytojų, mums 
iš tėvynės išvykus, tuoj pat po 
karo, Lietuvoje pasireiškė tik la
bai nedaugelis. Tai Venclova, 
Cvirka, Baltušis, Jonas Marcin
kevičius ir nedaug iš jaunesnių
jų: Dovydaitis, Mozūriūnas, Mie 
želaitis, Širvys. Įdomiausia, kad 
nei Cvirka, nei Venclova, nei Jo
nas Marcinkevičius nebesukūrė 
didesnių veikalų, o ribojosi tik 
smulkesnio žanro kūriniais. Vė
liau Venclova, be atsiminimų, 
parašė ir romaną, “Gimimo die
na”, jokios literatūrinės vertės 
neturintį. Pasirodė jaunesniųjų 
gana nemaža, tačiau be jokio ryš 
kesnio veido. Visi tik rašė apie 
komunizmo laimę, apie trakto
risto meilę, apie Alžiriją, vėliau 
apie Korėją, Kubą, apie visą, kas 
buvo reikalinga partijai ir pro
pagandai, ir, be abejo, visi nu
džiugo, kai tik po dešimtmečio, 
1957 m., išėjo Juozo Baltušio, 

i (gim. 1908), “Parduotos vasa
ros”. Galima drąsiai teigti, kad 
tai viena geriausių prozos knygų 
visoje pokarinėje literatūroje ša
lia Putino “Sukilėlių”, kurių 
antroji dalis liko neužbaigta. Ant
roji “Parduotų vasarų” dalis pa
sirodė šįmet. Ir ji yra taip pat ge-

j Romane aprašomas prieškarinio 
samdinio gyvenimas, tačiau tai 
vaizduojama literatūriškai. Dau-

' gelis amerikiečių rašė apie savo 
krašto skurdą, tačiau jų kūriniai 
vertingi ne dėl temos pasirinki
mo, bet dėl literatūriškumo. Taip 
yra ir su “Parduotom vasarom”.’ 
Putino “Sukilėliai” taip pat ga
na įdomus kūrinys, vaizduojąs 
sukilimą prieš rusus. Pagal šį ro
maną buvo parengta ir opera. 
Tačiau scenon ji nepateko, ru
sai sustabdė finalinį jos paruo
šimą. Daugelis vyresniųjų rašy
tojų tegalėjo pasirodyti tik labai 
vėlai. Juozo Grušo (g. 1901 m.) 
knyga pokario metais pasirodė ‘ 
tik 1955 m., J. Graičiūno (g. 
1903), tik po 20 metų —1966 
m., Antano Miškinio (gim. 19- 
05 m.) eilėraščiai — 1960 m., 
St. Anglickio (g. 1905 m.) — 
1960 m., K. Inčiūros (g. 1906 
m.) — 1962 m. Bet buvo tokių 
autorių, kaip Gira, Nėris, Mozū
riūnas, Mieželaitis, iš Sibiro grį
žęs Gricius (g. 1899 m.), Dovy
daitis (gim. 1914 m.) ir Sluckis 
(gim. 1928 m.), kurių knygos pa

Beletristas Romualdas Lankauskas

sirodė tuoj po karo. Visa tai tebu 
vo labai jau skurdi literatūra, 
daugiausia programinė, kadangi 
taip reikėjo. Ir taip viskas stūmė
si maždaug ligi Stalino mirties, 
kol ūžtelėjo literatūron laisves
nis vėjas. Atėjo naujų vardų, o 
ir tie, kurie buvo įsprausti į kie
tus rėmus, pasijuto laisviau ir 
tuo pačiu kūrybingiau.

Proza

betnauji, 
kūrybiniais 
Tai Jonas

Išeivijoje Dainų šventės pra
dėtos labai gražiai ir jos vyko 
gana sklandžiai, nes ir mūsų 
chorai buvo pačiame savo žydė
jime ir chorvedžiams netrūko 
ryžto ir entuziazmo. Tuoj po 
HI-čiosios Dainų šventės įvyko 
bažnytinių chorų lūžis, kuris 
daugelį chorų labai nusilpnino 
arba net visai panaikino. Prie
žastis glūdi liturginiuose pa
keitimuose, nes užakcentuotas 
kongregacinis giedojimas na
tūraliai degradavo chorinį gie
dojimą, ir todėl choristai aplei
do vargonus ir įsimaišė į mi 
nios giedojimą. Čia ir yra vie
na iš rimtų problemų, belau
kiant IV-tosios Dainų šventės. 
Klausimas iškyla labai realus 
ir gana neigiamas; o kas gi 
dainuos? Jeigu dainuos tik ke
li ansambliai, kurie irgi jau 
“braška", jeigu provincijos 
chorų bus tik dalis, tai kažin 
ar jau panašu bus į Dainų 
šventę? Tada jau tokį pasiro
dymą reiktų vadinti ansamblių 
jungtiniu koncertu arba dar 
kitaip.

Visos trys buvusios dainų 
šventės muzikiniu atžvilgiu bu 
vo pakankamo lygio tik reper
tuaro parinkimo atžvilgių, bet 
ne jo atlikimo. Priežastis ir čia 
ne choristai ir ne chorvedžiai, 
bet repertuaro komisija, per il
gai miegojusi ant praėjusių 
dainų švenčių laurų. Būdavo 
atsibundama vos prieš metus 
arba net vėliau. Tad rezultatai 
ir negalėjo būti geri: tik dalis 
choristų mokėjo dainas vos vi
dutiniškai ir gal nei vienos at
mintinai, nes dainas pradėda
vo mokytis prieš pat Dainų 
šventę ir visų nespėdavo net 
peržiūrėti. Gi silpnesni chorai 
sunkesnių dalykų net visai ne
mėgindavo. Ir nenuostabu, kad 
auditorija iš suaugusių choro 
laukė kažko didingesnio dai 
nų sąskambyje, ko neteko iš
girsti nei vienoje iš buvusių 
Dainų švenčių. Tik vaikų cho
ras III-čioje Dainų šventėje vi
siems padarė neišdildomo įspū
džio ir kartu jie padarė dau
giau, negu buvo tikėtasi Ko- 
dėlgi vaikai, kurie nei muziki
niu atžvilgiu, nei savo balsine 
medžiaga negali prilygti suau
gusiems, labiau patiko audito
rijai? O gal čia ir slypi kaip 
tik pats pagrindinis Dainų 
švenčių charakteris: dainos 
turi būti nesunkios, melodin
gos, nuotaikingos ir gerai cho
ristų išmoktos. Juk vaikai jas 
visas dainavo atmintinai.

Kokie reikalai dabar yra de

Iškilo tokie gana 
reikšmingesni savo 
laimėjimais vardai. 
Mikelinskas (g. 1922 m.). Jo no
velių rinkinys “Senis po laikro
džiu”, išėjęs 1960 m., yra tikrai 
talentą liudijanti knyga, vėliau 
jis išleido romaną “Vandens ne
šėja”, ir pasisekimo sulaukusį ro
maną “O laikrodis eina”. Gi 19- 
68 m. gruodžio mėn. “Pergalėj” 
išspausdino apysaką “Trys dienos 
ir trys naktys”, kurią kompartija 
pasmerkė. Iškilo Justinas Marcin 
kevičiųs (g. 1930 m.) — apysa
ka “Pušis kuri juokėsi”, Romual
das Lankauskas (g. 1934 m.) su 
romanu “Vidury didelio lauko”, 
Jonas Avyžius (g. 1922 m.) — 
“Kaimas kryžkelėje”, kuris išvers 
tas į rusų kalbą ir yra apvalytas 
nuo įvairių sakinių, pvz. besi
skundžiančių komunizmu, kuris 
vis tik žada, o žmogui neduoda 
gyventi šiandien. Neblogai pasi
rodė ir Alfonsas Bieliauskas (g. 
1923 m.) savo romanais “Ro
žės žydi raudonai”, “Mes dar su
sitiksim Vilma” ir “Kauno roma
nas”, Myk. Sluckis, kurio “Laip
tai į dangų” ir “Adomo obuo
lys” taip pat laikomi vienais ge
resnių. Į geresnių beletristų tar
pą galima įskaityti ir K. Maruką 
(g. 1921 m.) — “Žaliakalny 
šluoja gatves”, Icchoka Merą .
(gim. 1934 m.), kurio “Lygio-1 vardų, tačiau jie jau nebėra to-

sios trunka akimirką” gana įma
nomas, nors ir apie getą parašy
tas, bet be skundo, Vyt. Rimke
vičių (gim. 1930 m.), kurio 
“Studentai” susilaukė piktokos 
kritikos, o dabartinės novelės 
“Kaimo kronikos” patraukia dė
mesį, nes jose rašoma apie parti
zanus. Kaip liečiąs partizanus su
laukė daug dėmesio, ir Vyt. Pet
kevičiaus (g. 1930 m.) romanas 
“Meilė, duona ir šautuvas”. Ša
lia šių vardų, yra dar, kaip ir 
visur literatūroj, gausybė kitų

gantys, belaukiant IV-tosios 
Dainų šventės? Atrodo, kad 
JAV LB pirmininkas inž. Bro
nius Nainys laiku užmezgė kon 
taktą su ALRK Vargonininkų 
ir muzikų sąjungos centro val
dybos pirmin. muz. Vincu Ma
maičių, ko išdava — jau turi
me dirbančią repertuaro komi
siją, kurios pirmininku yra 
muz. Petras Armonas. Kiek 
tuo reikalu padaryta, nesiimu 
spręsti, tik žinau, jog komisi
ja jau daug kartų spaudoje ra
gino visus muzikus prisiųsti 
savo kūrinius, kurie galės būti 
išspausdinti greitu laiku vieno
je knygoje ir iš jų komisija 
parinks dainas TV-tajai Dainų 
šventei. Jeigu repertuaras ir 
šį kartą suvėluotų, tai komisi
jai nebūtų tiek atsakomybės, 
nes ji jau daugiau kaip pus
metis tuo reikalu rūpinasi ir 
lietuvius muzikus skatina. Jau 
dabar užsiregistravę chorai 
gali gauti Br. Budriūno kanta
tą “Lietuvos šviesos keliu", 
kuri jau yra įtraukta į re
pertuarą. Vaikų choro dainų 
rinkinys jau baigiamas spau
dai paruošti, ir reikia tikėtis, 
jog vaikai dainas laiku gaus. 
Kitos suaugusių choro dainos 
dar neaiškios, tačiau tuo rei
kalu pakankamai komisija rū
pinasi, kreipdamasi asmeniškai 
į lietuvius kompozitorius bei 
muzikus.

Keli komisijos nariai niekad 
ir negali visos Dainų šventės 
repertuaro gerai ir išsamiai 
paruošti arba jį atrinkti. Čia 
reikalingi ir kitų chorvedžių 
pasisakymai bei sugestijos. 
Yra be galo įvairių ir gana 
svarbių klausimų ir pačių cho
rų organizavimo ir jų paruoši
mo reikalais, kurie galėtų pa
aiškėti, tik sušaukus visų 
chorvedžių ir muzikų konfe
renciją Chicagoje Padėkos sa
vaitgalyje. Konferencijai reik
tų skirti pakankamai laiko ir 
kantrybės. Dar nevėlu tokią 
konferenciją sušaukti, tuo la
biau, kad Chicagoje jau yra 
numatyta mokslo žmonių su
važiavimas Jaunimo centre 
kaip tik Padėkos savaitgalyje. 
Gal muzikai ten irgi galėtų tu
rėti savo sekciją, kuri rūpi 
mus klausimus prieš TV-tąją 
Dainų šventę apsvarstytų, pri
imtų praktiškas tuo reikalu re
zoliucijas ir pradėtų jas vyk
dyti. Tuo reikalu gali daug pa
daryti JAV LB Centro valdy
ba ir ALRK Vargonininkų ir 
muzikų sąjungos centro val
dyba. St. Slž.

kie nei literatūrine, nei kokia ki
ta prasme labiau išskirtini. Įdo
miausia, kad juo didesnis talen
tas, juo jis mažiau laikosi, taip 
vadinamo, socialistinio realizmo, 
juo mažesnis talentas, juo labiau 
laikosi partijos linijos. Daug pa
vergtos Lietuvos poetų rašė apie 
melžėjas ir traktoristo meilę, gi 
Putinas, kad ir rašė kartais po 
plauku, bet apie mėšlavežį eilių 
vis dėlto nekūrė. Tokie auto
riai, kuriuose užtinkama, pasaky 
tume, beveik antirežiminių už-

(Nukelti į 2 psl.)
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perteklius
ANTANAS MACEINA

Teatleidžia “Draugo” skaity- pač ryškiai išeina aikštėn vysk, 
tojai šio straipsnio autoriui, kad J.P. Shannon atveju. Kai jis vie
toki šventą ir šiandien taip opų 
dalyką kaip sąžinė jis apibūdina 
ūkiniu terminu ‘perteklius’. Juk 
perteklius reiškia gausą. O kur 
esama gausos, ten viskas atpin
ga. Bet kaip tik tai autorius ir 
nori pabrėžti sąžinės atžvilgiu: 
sąžinė niekad nebuvo taip pigi 
kaip mūsų dienomis. II Vatika
no Susirinkimui paskelbus, kad 
“Evangelija... šventai gerbia są
žinės vertę ir jos apsisprendimo 
laisvę” (Past. konstitucija, liet, 
vert. I t., 211 p.), netrukus pasi
pylė pareiškimai bei veiksmai, 
kaip tik šaukiąsi šios vertės bei 
laisvės. Vyskupų (J P. Shannon), 
teologų (H. Kueng) ir kunigų 
(suspenduotų kard. P.O‘Boyle) 
viešas atmetimas popiežiaus enci 
likos “Humanae vitae”; sielova- 
džių reikalavimai bažnytiškai 
tuokti perskirtas moterystes (ku
nigų susirinkimas Chur, Šveica-

noje paskaitoje St. John College 
Santa Fė pareiškė: “Bažnyčia y- 
ra mano Motina ir dvasinė ma
no Tėvynė” ir iš kitos pusės, kai 
savo laiške popiežiui (rūgs. 9 d. 
1968) rašė, jo sąžinė neleidžian
ti jam “Humanae vitae” priimti 
ir jos nuostatų tikintiesiems skel
bti, jis kaip tik ir atskleidė aną 
bedugnę, tvylančią tarp katali
kiškosios ir dabartinės sąžinės 
sampratų. — Kokiu būdu? Stab- 
telkime tad truputį prie šio klau
simo.

1
Kalbantis kartą su vienu jau

nu gydytoju “Humanae vitae” 
klausimais, jis labai nustebo pa
tyręs, kad katalikiškojoje (ir ap
skritai krikščioniškojoje) doro
vėje esama dviejų normų, bū
tent: dieviškojo įstatymo ir sąži
nės. Tai, atrodo, turėtų būti ži- 

rijoj); studentų su jų dvasios va- noma kiekvienam. Tačiau ka- 
dais dalyvavimas kitatikių pa-įdangi mes, pasauliškiai, gražiu 
maldose ir priėmimas eucharisti
jos iš jų rankų (Švedija, Olan
dija), beveik visuotinis jaunųjų 
kunigų sukilimas prieš celibatą 
— visa tai remiama sąžine, vir
tusia žmogiškosios būties cent
ru bei mastu. Prie šių religinių 
apraiškų pridėkime dar visiems 
žinomas pasaulines, kaip: nėji- 
mas kariuomenėn arba iš jos bė
gimas, šaukimo lapelių viešasis 
deginimas, graibstymasis narkoti
kų bei svaigalų, viršinės išvaiz
dos sąmoningas apleidimas; ap
raiškas, kurios taip pat grindžia
mos sąžinės laisvės vardu, ir tu
rėsime apytikrį sąžinės pertek
liaus, t y. jos atpigimo vaizdą.

Jeigu betgi visus šiuos kovoto
jus už sąžinės vertę bei jos lais
vę paklaustume, kas gi yra są
žinė, susilauktume nuostabaus 
atsakymo, amžiais negirdėto ir 
katalikų dorovėje niekad nevyk
dyto. Čia, kaip ir daugeliu kitų 
atvejų, vartojamas tas pat termi
nas, kurio reikšmė tačiau yra jau1 šioji žmogaus gyvenimo norma 
visiškai kita. Sąžinė, apie kurią yra pats dieviškasis, amžinasis, 
daugelyje savo pareiškimų kalba 
II Vatakano Susirinkimas, ir są
žinė, kurios šaukiasi prieš popie
žių kovoją vyskupai, prieš vys
kupus kovoją kunigai, prieš ku
nigus kovoją studentai, neturi 
tarp savęs nieko bendro. Tai y-

P. Caadaevo posakiu (nors ir tai
kintu kitam atvejui), “augam, 
bet ne bręstam”, todėl ši pagrin
dinė tiesa kažkaip išsprunka 
mum iš akių, ir mes virstame 
etiniais monistais: arba viską 
matuojame tik dieviškuoju įsta
tymu (etinis objektyvizmas) ar
ba — tik sąžine (etinis subjek
tyvizmas). Tuo tarpu Krikščio
nybė nepakenčia jokio monizmo: 
nei ontologinio, suliejančio relia
tyvinę būtybę (kūriniją) su ab
soliutine Būtimi (Dievu), nei e- 
tinio, žinančio tik vieną normą 
ir virstančio arba nepakeliamu 
griežtumu arba viską griaunan
čiu palaidumu. Krikščionybės gi 
pagrinduose glūdi dualizmas, ir 
kas jo nepastebi, tas nepajėgia 
suvokti nė pačios Krikščionybės: 
jos dogmų ir jos dorovės; tas ga
lop nesuvokia nė sąžinės — jos 
vertės ir jos laisvės prasmės.

II Vatikano Susirinkimas yra 
aiškai paskelbęs, kad “aukščiau-

i
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Dievuli mano, argi mūsų godos / Tave prie kelio iš d angaus atprašė... (Putinas)

PASAULIUI ATVIROJE
SCENOJE
šukytė, Grandinėlė ir kita kas

New Yorkaa

kimas (Šventraštis ir Tradicija) 
nėra vienintelis dieviškojo įsta
tymo šaltinis. Šio įstatymo šal
tinis yra ir prigimtis kaip Vieš
paties veikalais. Todėl kai Bažny 
čia šaukiasi vad. prigimties įsta
tymo, grįsdama tą ar kitą savo 
sprendimą dorovės srityje, ji šau
kiasi tokiu atveju ne mokslo duo
menų, kaip 'tai ne kartą teigia 
neišmanėliai (tegu jie nešiotų ir 
teologų vardą!), bet dieviškosios 
sąrangos, mokslui iš viso nepa
siekiamos. Kaip jokis mokslas ne
gali pasiekti Dievo, taip jokis 
mokslas negali pasiekti nė die-

viškojo įstatymo, slypinčio kūri
nijoje ir kalbančio per jos pri
gimtį. Jokia psichologija negali 
pasakyti, kas yra žmogus kaip 
Viešpaties kūrinys ir kame glūdi 
jo panašumas į Dievą, sudarąs 
giliausią jo esmę. Todėl išves
ti kovon psichologiją su Bažny
čios doriniais nuostatais yra iš 
tikro kova Don Kichoto su vėjo 
malūnais. Ginčuose dėl “Huma
nae vitae” šis donkichotizmas 
apsireiškė visu savo juokingumu 
ir kartu visa šiurpia savo tragi
ką, nes Don Kichotas yra giliai 
tragiška asmenybė, kaip ir visi

objektyvus bei visuotinis įstaty
mas” (Pareiškimas: “Tikėjimo 
laisvė”, liet vert. II t., 291 p.). 
Tuo Susirinkimas nepasakė nie
ko naujo, nes tai buvo skelbia
ma visais amžiais. Juk jei Die
vas yra, jei Jis yra pasaulio Kū
rėjas bei Palaikytojas, jei Jis žmo
nijai apsireiškė, paskelbdamas sa
vo Valią, tai savaime aišku, kad 
Jo įstatymas yra aukščiausia ir 
galutinė žmogaus elgesio nor
ma. Štai kodėl katalikiškojoje e- 
tikoje bei moralinėje teologijoje 
ir kalbama apie dieviškąjį įsta
tymą (lex divina arba lex aeter- 
na) kaip apie tolimiausiąją, vad. 
galutinę visų mūsų veiksmų do
rinę normą (norma remota). 
Bet kuris mūsų veiksmas yra ge
ras, jei jis yra dieviškojo įstatymo 
išraiška, tai yra, jei per jįjį pra
byla dieviškoji pasaulio arba 
Apreiškimo sąranga. Šis dieviš
kasis įstatymas yra dažnai vadi
namas dar ir prigimties įstatymu 
(lex naturalis), kadangi Dievas! 
yra prigimties autorius ir todėl . 
įkalba į mus ne tik savu žodžiu,, 
(bet ir savu darbu. Žodinis Agteiš- į

DEVYNIOLIKTAS “DRAUGO”
ROMANO

KONKURSAS
1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos (romano, 
apysakos) devynioliktąjį konkursą. Rankraščius įteikti pasku
tinė data yra 1969 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.

mažieji donkichotai mūsų lai
kais. Aiškindama prigimties įsta
tymą, Bažnyčia aiškina ne psi
chologiją ar kosmologiją, o onto
logiją, vad.' žmogų ir pasaulį 
kaip Dievo kūrinį, kuriame spin
di Kūrėjo paveikslas bei Jo valia. 

jTai šiandien kaip tik pamiršta
ma arba nenorima suprasti.

Ir vis dėlto dieviškasis įstaty
mas nėra vienintelė kat. doro- 
bės norma. Kodėl? Todėl, kad 
mūsoji tikrovė, kurioje gyvename 
bei veikiame, yra stipriai blogio 
aptemdinta, taip kad ne visur ir 
ne visados pajėgiame dieviškąjį 
įstatymą aiškiai paregėti. Ne- 
kiekviena mūsų padėtis leidžiasi 
būti dieviškojo įstatymo be nie
kur nieko apsprendžiama. Die
viškasis įstatymas yra galutinė 
dorinių mūsų veiksmų norma. 
Tačiau kaip tik todėl jis nėra 
artimiausioji norma (Norma pro 
xima). Konkretūs mūsų veiksmai 
dažnai yra tiek susipynę vienas 
u kitu ir su visokiomis juos ly

dinčiomis aplinkybėmis, kad 
juos išpainioti pagal dieviškąjį 
įstatymą labai dažnai neįmano
mą. Kas to primygtinai reikalau
tų, paverstų žmogiškąją egzis
tenciją abstrakcija ir nužudytų 
žmogaus asmenybę. Štai kodėl 
Krikščionybė ir skelbia, kad ar
timiausioji dorinių žmogaus veik
smų norma yra jo paties sąžinė. 
Sąžinė jam pasako, ar kuris kon
kretus jo veiksmas sutaria su die
viškuoju įstatymu ar nesutaria, 
vad. yra geras ar blogas. Kitaip 
tariant, sąžinė yra ne kas kita 
kaip dieviškojo įstatymo aiš
kintoja konkrečiu mano paties 
atveju.” Ji nuostabiu būdu ats-

Lilijos Šukytės koncertas 
New Yorke (1969 m. rugsėjo 
mėn. 14 d.), rengtas Laisvės 
Žiburio radijo programos, bu
vo didelis įvykis. Ne tik dėl 
patrauklaus, gyvo, įvairaus 
repertuaro, ne dėl solistės 
tikslaus kiekvienos gaidos per
davimo, ne dėl tobulo visų ari
jų, dainų ir muzikinių poemų 
nuotaikų iš scenos pervedimo 
į auditoriją, šis koncertas yra 
didis ir savo darniu jtilpimu to 
didmiesčio kultūrinio gyveni
mo mozaikon. Tai nebuvo dar 
vienas etninės grupės suspur- 
dėjimas, kokių visuose mies
tuose pilna kiekvieną sekma
dienį. Tiesa, šio koncerto klau
sytojus sudarė beveik tik lie
tuviai, taigi, etninė grupė, ta
čiau vietos parinkimas, kon
certo organizavimas ir rūpes
tis juo solistei sudarė rėmus, 
kuriuose dainuojant, buvo ga
lima sulaužyti ‘etniškumo’ 
lukštą. Įvykis tapo viso mies
to įvykiu, ką matėme ir iš 
New York Times recenzijos. 
Klausytojų tautinė spalva dar 
labiau išryškino koncerto ver
tę. Kultūringa auditorija ir šil
tas priėmimas kritikams neži
nomų kompozitorių solistės ta
lentui padėjo atskleisti ne tik 
muzikinius, bet ir dvasinės ši
lumos turtus. Sis įvykis buvo 
naudingas solistei, klausyto
jams, mūsų visuomenei, pa
čiam New Yorkui, ir labai no
rėtųsi, kad jis liktų naudin
gas rengėjams.
Philadelphija

Artėja kitas, panašiai orga
nizuojamas įvykis. Reikia ma
nyti, kad ir jo rezultatai bus 
panašūs. Tai Clevelando Gran
dinėlės 
phijoje 
18 d., 
Hali).

Šiam 
tui parinkta miesto centre pla
čiausiai žinoma salė. (Tiesa, 
ne pati geriausia.) Apie jį pla
katai paskMsi-i universitetuo
se, meno ir muzikos mokyklo
se tiek Philadelphijos mieste, 
tiek ir artimesnėse New Jer
sey vietovėse. Įvykis pristato
mas ne kaip tautinės grupės 
pasirodymas, bet kaip reikš
mingo tautinių šokių vieneto 
retos progos koncertas, pri-

pasirodymas Philadel- 
(1969 m. spalio mėn. 
8 vai. vakare, Town

tautinių šokių koncer-

lygstąs kitiems iš Europos ar 
iš kitų šio krašto miestų at
vykstančių menininkų vizi
tams. Bilietai parduodami 
agentūrose ir P. O. Eox adre
su. Painformuoti amerikiečių 
šokių klubai. Trys VHF tele
vizijos kanalai perduoda ’spot 
announcements’ kaip apie ki
tus miesto įvykius. Data 
įtraukta abiejų didžiųjų laik
raščių kultūrinio gyvenimo ka
lendoriuose. Rimtoje, stiprioje 
radijo stotyje parengtas pusės 
valandos pokalbis apie koncer
to-

Grandinėlei Philadelphijoje 
fonas sudarytas. Ji atvyksta 
koncertuoti ne dviem L. B-nės 
apylinkėm: (jos įvykį ruošia), 
bet miestui. Tiesa, ir čia, kaip 
Šukytės koncerte, žiūrovų dau
gumą sudarys lietuviai. Bet tai 
nesvarbu. Esmingiausia žymė 
yra etninio lukšto nuplėšimas. 
Ir, žinoma, yra labai svarbu, 
kaip pati Grandinėlė pasiro
dys.
Atsiskleidimas

Seniai kalbėta apie atviros 
scenos kelius. Bet ilgai jų rei
kėjo laukti. Reikėjo laukti iki 
Manyland leidyklos atsiradimo, 
iki Vardžio “Lithuania under 
the Soviets” ir kt. Dabar pa
našūs įvykiai padažnėjo. Poli
tine prasme buvo reikšmingi 
Lietuvos nepriklausomybės ju
biliejinių metų įvykiai Phila
delphijoje, visuomenine pras
me Ekumeninė diena, kul
tūrinę paskirtį atliko šukytės 
koncertas, dabar laukiame 
Grandinėlės egzamino.

Žinoma, čia išvardinti įvy
kiai sudaro tik dalį tų reiški
nių, kuriais rimtai džiaugia
mės. O rimtai džiaugiamės vi
sais, kurie mus atskleidžia, ku 
rie mus daro gyvenimo dali
mi, bet ne muziejaus ekspona
tais.

Užsimintai temai konkrečiai 
pailiustruoti pateikėme dviejų 
miestų pavyzdžius. Jie pasek- 
tini ir kitų didesnių lietuviškų
jų kolonijų, tais atvejais, kada 
scena praskleidžiama tikrai 
aukšto lygio dalykui. Savuotės 
uždaruma ir menkavertiškumo 
kopleksa.; tokiomis progomis 
mums yra mirtinai kenksmin
gi. Lietuviško veržlumo ir lie
tuviško išdidumo (gerąja pras 
m e) čia niekada nebus per 
daug. Vt. Virt.

183 p.), ir tai todėl kad jos bal
sas "reikale tiksliau kalba šir
džiai: tai daryk, to venk” (t. p.). 
Sąžinė pritaiko bendrą, visiems 
galiojantį ir amžiną dieviškąjį 
įstatymą manam reikalui, nuro
dydama man šio reikalo dorinę 
vertę ar nevertę. Štai kodėl sąži
nė ir yra artimiausioji mano 
veiksmų norma doriniu atžvilgiu. 
Patekęs į tokią padėtį, kurioje 
man dieviškasis įstatymas daro
si neaiškus, ašen pasiklausiu sa
vos sąžinės. Nužudyti nekaltą 
žmogų yra bloga tiek prigimties,

įkleidžia tą įstatymą”, kaip sako I tiek Dievo įsakymu. Tačiau jei
IU .Vatikano Susirinkimas .(1 L, medžiodamas nušoviau draugu

tai tik mano sąžinė gali pasaky
ti, kiek buvau neatsargus ir to
dėl kiek esu kaltas už jo mirtį. 
Gali teismas mane paskelbti ir 
nekaltą, bet tiktai mano sąžinė 
man pasakys, ar iš tikro esu ne
kaltas. Pavyzdžių, kur tiek die
viškasis, tiek prigimties įstaty
mas esti apsprendžiamas sąžinės, 
gyvenime esama begalės.

Šios dvi normos — dieviškasis 
arba prigimtasis įstatymas ir są
žinė — kaip tik ir sukuria etinį 
dualizmą krikščioniškojoje do
rovėje. Krikšč. dorovė nėra nei 

į grynai objektyvi, nei grynai sub- 
{Nukeltį J 2 psL),
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SEPTYNI LIETUVOS ŠIMTMEČIAI
ANTANAS KUČAS

LITHUANIA 700 YEARS. Edlted 
by Dr. Albertas Gerutis, Translated 
by Algirdas Budreckis, Introduc- 
tion by Raphael Sealy. Manyland 
Books, New York 1969. Kaina 
$12.00. VU + 474 puslapiai. Copy- 
right by Lithuanian Independence 
Fund, Ine.
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Tokiu vardu praėjusį pavasarį 
pasirodė anglų kalboje ilgai re
klamuota knyga, kurią išleido 
Lietuvos Nepriklausomybės fon
das. Leidėjai pasirūpino ją pri
statyti didesnėse Amerikos lietu
vių kolonijose, veždami visuome 
nei parodyti net jos autorius 
kaip kokias Hollywoodo žvaigž
des. Tai buvo pirmas toks iškil
mingas knygos pristatymas.

“Lithuania 700 Years” yra 
sudėtinis veikalas, kurio bendra
darbiais yra dr. Jonas Puzinas, 
dr. Juozas Jakštas, dr. Albertas 
Gerutis, dr. Algirdas Budreckis 
ir ministeris Stasys Lozoraitis. Re 
dagavo dr. Gerutis. Veikalo tiks
lą savo įžangos žodyje redak
torius nusakė kaip užmojį pasek
ti lietuvių tautos praeitį nuo 
seniausių laikų iki šių dienų, y- 
patingai pabrėžiant XX a. nepri
klausomos Lietuvos, valstybės su
siformavimą. Todėl du trečdaliai 
visos knygos paskirti 1918-1940 
m. nepriklausomybės laikotar
piui ir po jo sekusioms okupaci
joms.

Veikalas taikomas visiems skai 
tytojams, kurie domisi Rytų Eu
ropos, ypač Lietuvos, istorija. Jis 
ypatingai skiriamas jaunesnei 
Amerikos lietuvių kartai, kuriai 
anglų kalba gali būti lengviau 
suprantama negu lietuvių.

Redaktorius sakosi pasitelkęs 
žymius specialistus atitinkamose 
srityse, kiekvienam suteikdamas 
laisvę išdėstyti savo skyrių pagal 
savo nuožiūrą ir jam prieinamą 
medžiagą bei šaltinius. Šiuo kuk
liu pavedimu redaktorius tarsi 
nusiima atsakomybę už veikalo 
turinį. įvadą parašė prof. Rapha
el Sealey.

Knygos turinys ir sąranga

Gražiu aplanku ir estetišku 
kietu apdaru knyga savo turinį 
paskelbė tik viename puslapyje: 
The Origins of the Lithuanian 
Nation — J. Puzinas (1-42 p.), 
Lithuania to World War I — 
J. Jakštas (43-144 p.), Indepen- 
dent Lithuania — A. Gerutis 
(145-312 p.), Lithuanian Resis- 
tance, 1940 - 52 — A. Budreckis 
(313-392 p.) Liberation At- 
tempts from Abroad — A. Bud
reckis (393-442 p.), The Pros-
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Siame numery
• Apie duoną ir žaidimus.
• Septyni Lietuvos šimtmečiai.
• Mokslo ir kūrybos simpoziu

mo ekrane.
• Dimensijoms vis augant.
• Stefan George eilėraščiai.
• Kultūrininkai Vaitkaus atsi

minimuose.
• Europos operas lankant.
• Poeto Vytauto Mačernio mir

ties diena.
• “Eglutė” žaliuoja ir kviečia.
• Nauji leidiniai.
• Kultūrinė kronika.
• Spygliai ir dygliai.

pects for Lithuanian Liberation 
— S. Lozoraitis (443 - 449).

Turinyje, kaip matome, nėra 
pažymėta jokių smulkesnių pa
dalinių. Neapsipažinusiems su 
Lietuvos istorija, šis turinys įtai
goja, kad pirmose dviejose da
lyse kalbama apie Lietuvą tik 
bendrai, — jos kraštą, gyvento
jus, papročius, o valstybė (Inde- 
pendent Lithuania) atsirado tik 
trečioje dalyje, vadinasi 191b 
metais.

Paprastai skaitytojas su knyga 
susipažįsta pirmiausia iš turinio. 

I Kai to nėra, dažnas ją pavartys 
keliose vietose ir padės į šalį, kol 
turės daugiau laiko, o specialis
tas vargu ar susigundys gilintis 
į nežinomą knibždyną. Gi ieškan
čiam trumpų informacijų — vi
sai beviltiškas reikalas, nes ir var 
dynas (index) gale gana skur
dus.

Kiek miglota yra ir pati kny
gos antraštė. Juk lietuviai ir jų 
kraštas Lietuva gyvavo ir prieš

Lenkjos karaliaus ir Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Žygimanto Augusto 
sidabrinis trigrašis

valstybės įsikūrimą, gal dvigu
bai ar trigubai ilgiau negu pra
sidėjo šis aprašomasis laikotarpis. 
Būtų buvę daug tikslingiau pa
čioje antraštėje akcentuoti valsty 
bingumą, pavyzdžiui LITHUA
NIA: 700 YEARS OF STATE- 
HOOD.

Kiekvienas rašinys paprastai 
turi planą, kuris kūriniui suda
ro griaučius. Juo labiau to reikia 
knygai. Po pagrindinės antraštės 
yra žymimi skyriai ir poskyriai. 
To prisilaikė Puzinas, Jakštas ir 
dalinai Budreckis, tik nežinia ko
dėl to nepadarė pats redaktorius 
Gerutis. Jis po Independent Li
thuania stogu į 168 puslapių 
tekstą sukišo net 43 skirsnelių 
antraštes... Tai jau daugiau ne
gu neapsižiūrėjimas.

Teksto sudėjimą į puslapius, 
vadinama knygos laužymą, tur 
būt, atliko koks menkų kvalifi
kacijų seržantas. Visi puslapiai 
turi po lygų eilučių skaičių. Tai 
gražu. Tačiau susižavėjimas dings 
ta, kai randi apačioje puslapio 
naujo skyriaus antraštę ir tik dvi 
ar tris eilutes teksto (pvz. 4, 12, 
13, 18, 20, 51, 66 ir t. t.), o 33 
ir 81 p. turi net pagrindines ir 
antrines antraštes su dviem ei
lutėm teksto. Taip pat netrūksta 
nė rekordinio ilgio antraščių (13 
ir 33 p.). Skyreliai kai kur neap
galvoto trumpumo: 51 p. net trys 

skyrelių antraštės. Greičiausia, 
kad toks pat specialistas redaga
vo ir paties redaktoriaus skyre
lių tvarką, nes po sovietų ultima
tumo ir Lietuvos užėmimo ap
rašymo seka straipsnis apie ne
priklausomos Lietuvos kultūrinį 
gyvenimą, ir tuoj po to aprašo
mas sovietų valdžios formavima
sis (255, 258 ir 265 p.).

Neišvengta net skyrių antraš
čių kartojimosi: The Renewed 
Wars with Moscow 77 ir 91 p.; 
The Collapse of Nazi Germany 
ir Collapse of German Rule 293 
ir 355 p.; The Lithuanian Ameri
can Council net tris kartus: 404, 
416, ir 430 p.

Keletas verkiančių smulkmenų

Kryžiuočių ordinas Jakšto ap
rašymuose (47-78 p.) turi net 
šešis vardus: Teutonic Knights, 
Knights, Order, German Order, 
the Germans ir Prussian Order. 
Visi tie vardai mirguliuoja greta

Livonijos (kalavijuočių) ir dar 
Rygos arkivyskupo. Nė vienas jų 
nepaaiškintas jokiais aptarimais, 
nei teritorijomis, tai kaip čia ga
li susigaudyti skaitytojas? Auto
rius dar tekstą pamargina tokiais 
vardais, kaip Žečpospolita, Za- 
parože Ziče, Užnemunė, lenkų 
partija PePeSe ir t L

Gerutis panašiai daro su vokiš
kais titulais. Kandidatas į Lietu
vos karalius vadinamas: Wil- 
helm Herzog von Urach, Graf 
von Wuerttemberg, Dūke of U- 
rach, Dūke Urach ir Urach 
(158-161 p.). Vokietijos kancle
ris vadinamas: Prince Max von 
Baden, Chancellor von Baden, 
Prince von Baden ir Dūke of 
Baden (159-160 p.), — kone 
kiekviename sakinyje vis kitaip.

Budreckis jau šaudo partizani
niais sviediniais: NKVD - LAS 
- LKG - LIG - LAF - LLKS - 
VLK - VLIK - LPS - VGPS - 
BDPS - MVD - MGB - NKGB - 
LF - VLAK - CPSU - ALT - 
LVS - BALF - LAIC - ELTA - 
ACEN - UNESCO - CACEED - 
PLB-LOK-BATUN... (tarp 315- 
439 p.). Vieni tų hieroglifų y- 
ra sudaryti pagal rusų, kiti pagal 

, lietuvių, treti pagal anglų kalbo
se organizacijų pavadinimų ini
cialus. Vardyne, deja, jie nepažy
mėti, tai skaitytojas turi jų ieš
koti kur nors jau skaitytuos

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Žygimanto Augusto 1566 m. sidabrinis 
keturgrašis

puslapiuos arba visai nepaisyti.
Visi autoriai mėgsta vartoti 

įvairių kalbų posakius (lotyniš
kus, vokiškus, prancūziškus, kar
tais ir lietuviškus), kurie never
čiami anglų kalbon. Vertėjo dau 
giau kreipti dėmesio ir vardų bei 
pavardžių žymėjimui. Kai kur 
rašoma tik pavardė (Hymans, 
Petisnė, Veriov.kinąs), kitur prieš 
pavardes stovi tik vardo inicia
lai. Dažnai minimas Antanas 
Merkys pavadinamas ir Juozu 
(242 p.). Neaišku, kodėl Vytau- 
as krikštytas Vigandu ir Alek

sandru (58-59 p.) Ten pat ir 
Jadvyga (lenkai ją vadina Jad
vyga) rašoma vokišku Hedwig 
vardu.

Didelė Lietuvos švietimui 
skriauda gimnazijas vadinti 
“High School”'. Tai su mažom 
išimtim eina per visą knygą, tar
si autoriai visai nepažintų Ame
rikos švietimo santvarkos. Visur 
turėjo būti rašoma gimnazija ir 
jos aptarimas pažymėtas vardy
ne. Nedidelė autoriams garbė 
vienintelį nepriklausomybės lai
kais Lietuvos universitetą (nuo 
1930 Vytauto Didžiojo universi
tetą) vadinti Kauno universite
tu.

Tokių “verkiančių” smulkme
nų yra ir daugiau. Jų lengvai 
būtų išvengta, jei autoriai ir re
daktorius savo darbui būtų su
telkę daugiau dėmesio ir širdies.
Atskirų autorių įnašas

Šio sudėtinio veikalo autoriai 
turėjo daug lengvatos medžiagos 
telkimo atžvilgiu. Jiems tereikė
jo atrinkti faktus, kurie, jų ma

1549 metų Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos sidabro grašis

nymu, tiko pasirinktam uždavi
niui, ir juos kompiliacijos būdu 
sugrupuoti į deramą vienetą, 
nes neatrodo, kad veikalas pre
tenduotų į mokslinę studiją. Vie
nintelė autorių problema buvo 
ką ir kaip pasakyti, visų pirma 
drauge aiškiai aptarus veikalo 
apimtį, jo paskirtį ir pačią veika
lo auditoriją — skaitytojus. Žo
džiu, paruošti patrauklų ir vi
siem suprantamą kūrinį, aukš
čiausia verte laikant savo tėvynę.

Lietuvos istorijos veikalų jiems 
nestokojo. Čia galima paminėti 
dr. Adolfo .Šapokos, dr. Vandos 
Sruogienės ir angliškus dr. Kons
tantino Jurgėlos bei Thomas G. 
Chase veikalus. Rezistencijos rei
kalui taip pat gerokas pluoštas 
darbų: dr. Algirdo Budreckio, K. 
V. Tauro, Juozo Audėno, Juozo 
Daumanto ir puikus N. E. Sūdu
vio “Vienui vieni.” Visiems ga
lėjo daug talkinti Lietuvių En
ciklopedija. Gi ir patys autoriai 
bibliografijos sąrašuose nurodė 
daugybę literatūros. Tik kažin 
kodėl nėra bibliografijos J. Jakš
to skyriui.

Pirmoje dalyje dr. Puzinas pa
teikė įdomių archeologijos duo
menų apie pirmuosius lietuvių 
tautos pėdsakus, juos paremda
mas ir filologiniais šaltiniais. Ma 
no supratimu, šios knygos apim
tyje galima buvo apsieiti be gau
sių smulkmenų ir visai nereikė
jo pasakoti apie lietuvių kilmės 
romėnišką, frygišką ir kitas teori
jas, kurias jis pats atmeta 
(111 p.). Dėl angliškai skai
tančių patogumo derėjo matavi
muose žymėti ne vien metrinę

APIE DUONĄ

Buvo vienos imperijos žmo
nės, kurie šaukė duonos ir žai
dimų. Šiandien pasaulyje vyks
ta įvairiai, vieni šaukia duo
nos, kiti laisvės, treti žaidimų. 
Tačiau įdomu, kad dažnai šau
kia duonos ir tie, kurie jos pa
kankamai turi. Tai mūsų nuo
latiniai baliai, kuriuose domi
nuoja materialinė, o ne dvasi
nė pusė. Žinoma, balių niekas 
neneigia, jie neblogas daiktas, 
tačiau ir geriausi daiktai turi 
šešėlinę pusę. Šiais laikais pa
rengimų daug, tikrai ne vie
nam sunku savaitgaliais bėgio
ti iš vieno parengimo į kitą, 
tačiau galima pasakyti, kad nie
kas už rankos į banketus ne
traukia. Gal ir taip, tačiau kiek
vienas banketas yra rengiamas 
gerąm tikslui, todėl automatiš
kai kiekvienas, kuris nenori at
sisakyti gero tikslo rėmimo, yra 
moraliai verčiamas į tokį balių 
eiti. Ir būtų gera, kad tikrai 
būtų galima apsieiti be mora
linio spaudimo.

Seniau būdavo daugybė pa
rapijų piknikų, tačiau vėliau 
jįe panaikinti, primenant žmo
nėms, kad vieton to jie gali 
padidinti savo auką. Ir niekas 
tų piknikų šiandien nebepasi- 
genda, net ir parapijos, kurių 
labui jie buvo ruošiami.

Anaiptol mes čia nenorime 
pasisakyti prieš balių ruošėjus, 
čia laisvas kraštas, ir kas ką 
nori tedaro, tik norime pažy
mėti, kad jie per daug reika
lauja pastangų ir per maža duo
da pelno, gal jų tiek ir nerei
kėtų. Iš antros pusės, jei jų ne
galima sumažinti, bent jau rei
kėtų juos suderinti taip, kad 
baliai nesikirstų su mūsų kultū
riniais parengimais, kuriuose 
gal neduodama duonos, bet žai
dimų, turtinančių mūsų dvasią. 
Tai įvairūs meno vakarai, kon
certai ir panašūs įvykiai, kurie 
žmogiškajam silpnumui gal ir 
ne tiek žavūs kiek eiliniai ba
liai. Žmogui reikia pasilinks
minti, juo labiau, kad tas pa
silinksminimas suneša pelno ge
ram tikslui, tačiau rudeninių 
balių gausoje žmogui gana sun
ku pasidalyti.

Štai kitą šeštadienį Chicago- 

sistemą.
Dr. Jakštui teko pats sunkiau

sias uždavinys: į 100 puslapių 
sutalpinti beveik visų 700 metų 
Lietuvos istoriją. Tam tikslui rei 
kėjo labai kruopštaus paskaičia
vimo, apimant svarbiausius įvy
kius, vengti smulkmenų ir as
meniškų sprendimų, dėstyti aiš
kiai ir objektyviai.

Pati Lietuvos istorijos pradžia 
mums iškelia Mindaugo asmeny
bę. Kaip medievalistui, Jakštui 
buvo dėkinga proga Lietuvą į- 
vesdinti į Vakarų pasaulį, pla
čiau pavaizduojant Mindaugo ry 
šius su popiežium, jo vainikavi
mą, kovą dėl vyskupo priesai
kos ne tam, kam reikia, buvo 
proga Mindaugą parodyti kaip 
valstybininką, o ne kaip brolių 
ir brolėnų žudiką (45-46 p.), pa
sikliaujant vien Volinijos kroni
ka, o ne gausiais istorikų moks
liniais tyrinėjimais, kurie tai pa
neigia. Nevertėjo minėti nė prie
šų tauškalų apie žemą Gedimi
no kilmę (50 p.).

IR ŽAIDIMUS
je įvyksta trys baliai ir vienas 
literatūros vakaras - tikrai neei
linė meno šventė. Sakoma, kad 
Chicagoje užtenka žmonių net 
keliems parengimams tą patį 
vakarą. Gal ir taip, bet šiaip 
ar taip, juk vis tiek turime duo
ti pirmumą tokiai meno šven
tei, kokios niekad nebuvo isto
rijoj ir kokia niekad nepasikar
tos gal ne tik mūšų, bet ir pa
saulio literatūroj. Kitą šeštadie
nį įteikiama premija vienam se
niausių lietuvių rašytojų kan. 
Mykolui Vaitkui, bene pusės 
šimto veikalų autoriui. Tą pa
tį vakarą ten pat įteikiama ir 
premija rašytojai Danutei Bra- 
zytei-Bindokienei, kuri beveik 
puse šimto metų jaunesnė už 
mūsų veteraną rašytoją. Tai 
kažkoks dviejų literatūrinių kar 
tų paryškinimas. Negana to, tą 
patį vakarą po iškilmingos da
lies dainuoja mūsų viena ryš
kiausių solisčių Valentina Koje
lienė. Kultūros priedo pareiga, 
be abejo, pasisakyti už tai, kad 
visi eitų ten, kur pagerbiama 
mūsų literatūra ir mūsų daina. 
Tai bus žaidimai akiai ir duo
na sielai. Ir tiesiog gaila tų, 
kurie jaučia moralinės pareigos 
eiti į vieną ar į kitą balių, juk 
jei rengiama, tai padaroma ir 
išlaidų ir pažadų. Žmogus jau
čia moralinę pareigą eiti į jam 
artimam tikslui rengiamą balių, 
bet irgi jis jaučia, kad tam tik
ra prasme save apvagia, nes il
gaamžio rašytojo gal tokia ge
ra proga nebepasitaikys pama
tyti ir išgirsti, kai atvažiavi
mas į Chicagą mūsų literatū
ros veteranui nėra taip jau pa
prastas.

Taigi, šiaip ar taip, reikėtų 
geresnio tų visų parengimų ko
ordinavimo. Yra mūsų dien
raštyje skelbiamas parengimų 
kalendorius, jį visi seka ir jis 
visiems prieinamas, tačiau, žiū
rėk, kas nors jo nebesilaiko ir 
pabando laimę, tuo pačiu pa
kenkdamas sau ir kitiems. Ir 
iš to galima padaryti šią kon
krečią, malonią ar nemalonią 
išvadą. Balių buvo ir bus dar 
kiek nori, o tokios literatūrinės 
šventės nebuvo ir vargu ar ka
da nors bebus.

Myk. Meilūnas

Keistoka, kad autorius priima 
už gryną pinigą pasakas apie 
1387 m. krikštą, įvykusį vasario 
mėnesį, Esą Jogaila su Vytautu, 
atvykę Vilniun su kunigais krikš 
tyti, suvarė žmones (manyčiau, 
kad tai buvo didikai) į Nerį... 
Viena, tai buvo žiema, antra ka
talikai krikštydami nenardina,— 
tai tik ortodoksų paprotys. Apra
šydamas bažnyčiai suteiktas 13- 
87 - 89 m. privilegijas, autorius 
neužmiršta pažymėti, kad kiek
vienam parapijos kunigui leidžia 
ma statytis smukles... Ir skyrelį 
baigia griežta savo išvada: turtin 
ga bažnyčia išplėtė savo hierar
chiją po visą kraštą, nors nepa
jėgė išnaikinti pagonybės, kuri 
klestėjo keletą amžių (59-60 p., 
o 62 p. autorius jau paremia 
priešingą nuomonę).

Dėl privilegijų tenka pasakyti, 
kad jos pažymi, jog viskas čia 
teikiama Vakarų Europos kraštų 
pavyzdžiu. Taigi, ir smuklės, ku
rios mums gali nepatikti, taiko- 

(Nukelti j 2 psl.).
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VYTAUTAS 
MAČERNIS 
VILNIUJE
Atsiminimų pluoštas poeto 25 metų mirties sukakčiai

KAZYS BRADŪNAS

Pirmojo bolševikmečio me
tais (1940), uždarius okupantui 
Teologijos - filosofijos fakultetą 
Kaune, kone visi šio fakulteto 
studentai, o drauge ir Vytautas 
Mačernis, persikėlėme i Vilniaus 
universitetą. Vytautas, tada vis 
intensyviau rašydamas savo vizi
jas ir sonetus, nuo literatūros 
mokslų čia pradėjo atšokti ir Vil
niuje savo studijų pagrindu pa
sirinko filosofiją, jau visą laiką 
ją dabar uoliai studijuodamas 
pas profesorius Sezemaną ir Kar
saviną. Tada ir visoje jo kūry
boje ima atsirasti daugiau ir dau
giau filosofinio mąstymo, kar
tais juo net nuskriaudžiant poe
tinį laisvumą ir vaizdingumą. 
Vilniuje Mačernis tačiau ne
tampa kokiu užsidarėliu ir nebė
ga nuo draugų, kai kauniškį mū
sų Čepumos restoraną sostinėje 
pakeičia kitas viduramžiškoje Li
teratų gatvėje. Bet Vytautas vis 
labiau kniaubiasi į knygas, vis 
su viskuo lyg ir labiau skuba, vis 
darosi kažkaip neramesnis. Ta
da jam ir pasirašo, manyčiau, 
visai autentiški jo anuometinės 
būsenos posmai:

Savo sielą, alkaną kaip žvėrį, 
Maitinu geriausiais žemės vaisiais: 
Mokslu ir menu. Tegul ji gėris 
Spalvomis ir tonais įkvėptaisiais.

Mačernio kūryboje imamas jaus
ti kažkoks betoveniškas galinėji-

Tiktai staiga į mano langą krito 
paukščio ištiestų sparnų 
šešėlis,

Pridengdamas man šviesų džiaugs
mą ir svajas.

Aš suvirpėjau, puoliau prie senolės 
Ir verkdamas kritau į ištiestas 

rankas.

Ir aš matau, kaip bunda vakaras, 
slypėjęs miško pakraščių 
šešėliuos,

Matau, kaip slenka jis per lygumas 
plačias

Ir motinos — mirties šaltom, kau
lėtom rankom

Apglėbia mano darbo ir kančios 
dienas.

Ir tos mirties šaltos rankos nuo 
tada vis intensyviau ir intensy
viau ima sklaidyti jo rankraščių 
puslapius, kulminacinį tašką 
pasiekdamos jau poeto mirties 
metais parašytame pilname sar
kazmo ir net šiurpaus grotesko 
sklidiname eilėraštyje “Garsus 
Toreodor, Mirtis baisioji”. Rei
kia pasakyti, kad kone kiekvienas 
Mačernio eilėraštis, kiek jis išsi
pasakodavo, turėjo kokią nors in
spiraciją pačioje gyvenimo tikro
vėje, laimingoje ar nelaimingoje 
kasdienybėje. Sakysim, rašyti 
apie Mirtį Toreodorą buvo įkvėp 
tas baisios šeimos nelaimės. Poe-

Poetas Vytautas Mačernis, nuo kurio žuvimo spalio 7 suėjo 25 metai. Sukaktį minėdama, studentų ateitinin
kų Korp! Šatrija spalio 18 d. (kitą šeštadienį) 8 vi. vk. Junimo centre, Chicgoje, inscenizuoja Mačernio po
ezijos spektaklį “Visicnes Clarissiimae”. Pastatymas it muzika Dariaus Lapinsko. Dalyvauja: Aldona 
Stempužienė, Karite Baltrušaitytė, Leonas Barauskas, Bronius Mačiukevičius ir Chicagos akademinis jau
nintas.

PRASMINGA VEIKLA, 
TAIKANTI Į DRAMATURGUS

“Mes pasižadame padengti 
konkurso išlaidas”, taip pra
kilniai būsimam dramos kon
kursui įsipareigojo Los Ange
les Dramos sambūrio nariai.

Šiam reikalui aptarti rugsė
jo 21 d. ponų Mackelių namuo
se susirinko visas branduolys 
Sambūrio aktorių. Man, kaip 
svečiui, teko tik ausis ištempus 
klausytis. Visų pirma rež. Da
ilia Mackialienė įžanginiame 
žodyje iškėlė konkurso tikslą: 
išjudinti dramaturgus artėjan
čiam antrajam Teatro festiva
liui, kuris įvyks 1971 m. Chi
cagoje. Rašytojai stalčiuose 
turi rimtų veikalų, kurie pra
šosi išleidimo ir pastatymo. O 
gal šiai progai jie parašys ir 
naujų. Sambūrio valdybos 
pirm. Gr. Raibienė paaiškino 
premijos finansavimo reikalus 
ir kvalifikuotos komisijos su
darymą. Po to sekė gyvos 
diskusijos. Iš šalies stebint, 
džiaugsmas kuteno širdį, nes 
mačiau jaukioje terasoje, po 
žalsva pastoge, bręstant neeili
nį, sekmadienio popiečio šviesa 
paženklintą planą. Prasmingą 
ir taurų.

Buvo nutarta: Sambūris ne
trukus paskelbs dramos kon
kursą. Už geriausią veikalą 
bus paskirta 1,000 dolerių pre
mija. Tą veikalą Sambūris pa
statys antrojo Teatro festiva
lio metu. Apie konkurso deta
les ir komisijos sąstatą bus 
skelbiama vėliau.

*
Kaip minėjau, premijos me

cenatu pasižadėjo būti pats 
Sambūris. O man kilo noras 
dėl to priekaištauti; kam jie

save skriaudžia, nes ruoša, pa
statymo išlaidos (plius kelio
nė) ir taip didžia dalimi plau
kia iš narių kišenės. Čia buvau 
drūtai perkirstas akt. Vinco 
Dovydaičio- “Mes garantuoja
me premijos išmokėjimą pa
tys. Medžioti mecenatus mums 
kažkaip netinka ir nėra lai
ko. Apskritai, apie pinigus da
bar nedera šnekėti.” Taigi, 
niekas apie tai daug ir nešne
kėjo. Kiekvienas davė savo pa
žadą, ir su tuo buvo baigta. 
Tylėjau, galvodamas apie mū
sų vietinės (ačiū Apvaizdai) 
pasiturinčios visuomenės iš
teklius. Man nesinorėjo tikėti, 
kad konkurso finansavimo gar 
be nenorės pasidalinti kiti, ku
rie visuomet laukte laukia to
kių progų. Čia reikia pridurti, 
mūsų tarpe riteriškos meilės 
menui niekad nestinga. Tiesa, 
buvau Sambūrio narių prašo
mas apie finansavimo būdus 
niekur aitiram neminėti. Štai, 
nusikaltau, išplepėjau. Turiu 
blogą įprotį — negaliu paslap
čių užantyje laikyti.

*
O dabar prie paties veikalo. 

Buvo nuspręsta jokiomis in
tencijomis dramaturgų nevar
žyti. Laisvas kraštas, laisvas 
konkursas ir laisvi mūsų Šeks
pyrai! Beje, sambūrio aktoriai 
nebūtų žmonės, jei nepuoselė
tų pageidavimų ir troškimų. 
Todėl šia linkme ir pasipylė 
viena po kitos jausmingos nuo 
monės. Įsitikinau, kad mūsų 
egzodo scenos gaivintojai 
trokšta vaidinti tuos veikalus, 
kuriais jie gali prabilti į žiūro- 

(Nukelta į 4 pusi.)
masis su likimu, kažkoks grės
mingas požeminis dudenimas lyg 
ano muzikos giganto simfonijo
se. Pirmas toks grėsmingo likimo 
šešėlis jau nukrinta anoje dar, 
rodos, tokioje idiliškos gamtos

(Nukelti j 2 psl.)

kupinoje Ketvirtojoje vizijoje 
paukščio sparnų šešėlio motyvu, 
primenančiu taipgi idilišką, bet 
kartu ir baugiai grėsmingą mil
žinišką Čiurlionio paveikslo 
paukštį viršum pienės pūku be
žaidžiančio kūdikio. Saulėtos va
saros ramybės kupinoje Ketvirto
joje vizijoje pirmą kartą suskam
ba kontrastiškai šiurpus moti- 

. nos mirties akordas:

nnniniiniiHiiiiiMiiiiiiii:

Šiame numery
Prasminga veikla, taikanti į 
dramaturgus.

• Vytautas Mačernis Vilniuje. 
Mačernio eilėraščiai.

• Monikos Jonynienės atsimi
nimai apie Vytautą Mačernį.

• Viešpatie, atitolink tautos 
slogas.

• MoTrslo ir kūrybos simpoziu
mo ekrane: prof. dr. V. Var
dys, dr. A. Kliorė ir kun. K. 
Trimakas, S. J.

• Dalios Kučėnienės vokalinis 
koncertas.

• Europos operas lankant 
(Praha).

• Su muziku J uozu Bertuliu 
amžinai atsisveikinus.

• Moterų gyvžBMSb.

Iš
ANTROJI VIZIJA

Žinau, kad žemėje yra vieni namai,
Kuriems dabar ateina rytas nuostabus, 
Ten ilgesingai gieda prietemoj gaidžiai, 
Ir ūkininko žingsniai aidi ten aplink namus.

Pasilenkiu prie žemės ir stebiu,
Kol rytmečio rasoj sudrėkusių kalvų kvepėjime 
Apsvaigsta man galva...
Tenai toli yra laukų,
Kur auga vien irugiai šviesių spalvų,
Kur triukšmo gatvių purvinų 
Nėra.
Įsiklausau: Iš ten, kur šviečia vaiskios tolumos, 
Saldus traliavimas atklysta į mane.
Ir aš matau: piemuo tarp pirštų meldų laiko
Ir pučia, eidamas aukštyn upe...
Ir taip, tarytum toji upė nerami,
Vingiuojanti tarp girių mėlynų, raistų ir pelkių — 
Tasai traliavimas
Ligi širdies gelmių giliausių smelkias.

Ir ašen laimės svaiguly jaučiu,
Kaip meldo paprasta daina
Pažadina iš miego slėnius ir laukus...
Išeina kažin kur nakties tamsa —
Ir keliasi miglom jos liūdesys sunkus...
Vėl slepias po stogais šikšnosparniai juodi, 
Pabūgę rytmečio šviesos.

O aš einu vėl žemės ilgesy
Regėjimų liepsna liepsnot.

SONETAI

XLVm
Būk, gyvenime, man neteisingas, 
Būk vChflhė patyrimų karau

Vytauto Mačernio poezijos
Ir sunkių pralaimėjimų ringas,
Iš kurio grįžčiau pilnas žaizdų, —

Bet būk didelis ir vienkartinis, 
Pažymėtas didžiųjų kančių — 
Skausmo platumos — mano tėvynė: — 
Jas išplėsk begalybėn, meldžiu.

Sūkury nuolatinės kovos
Niekada palankiai nešypsoki
Ir nuo laimės laikyki atokiai.

Man neduoki draugų, mylimos —
Švelnumu jie mane pražudys, — 
Mirsiu aš, mirs kovos troškulys.

Lvn

Už lango regis vakaro dangus ugninis, 
Jame iškyla ąžuolais apaugusi kalva. 
Tenai ramus senolių mano kapinynas 
Ten žemė, juos pridengusi, puri, lengva.

O čia — senolių namas, didelis ir tvirtas, 
Jame gyvena atkakli, žemaitiška dvasia. 
Nevienas, ją nešiojęs, dulkėmis pavirto, 
O ji vis auga ir tvirtėja ainių kartose.

Kiekvieną vakarą iš kapinyno seno 
Senoliai grįžę mano kambary susėda 
Aplink mane plačiu ir taisyklingu žiedu

Ir ima tarp savęs įvertint darbus mano: 
Jeigu atranda kartais esantį vertu kurį, 
Aš stoviu ir džiaugsmu liepsnoju žiedo vidury.

LXV
Ūždamas per dangų šiltas marių vėjas
Neša grįžtančius paukščius per vandeniu plačius

Ir dainuodamas, į sausumą atėjęs, 
Išmeta iš medžių jų supuvusius lizdus.

Jis ateina šniokšdamas per lygumas pilkąsias, 
Nuo dangaus šiurkščiai nuplėšia debesų skaras: 
Saulės kamuolys plačiai palieja žemėn tąsyk 
Virpuliuojančios ir plūstančios ugnies upes.

Medžių pumpjurai pilki, poškėdami dusliai, 
Aižėja ir skleidžiasi gleivėtais lapais
Ir toli aplinkui nirtulingai kvepia.

Džiūsta vėjuje ir saulėje visi keliai; 
lr širdis, į tolumas melsvas įsižiūrėjus,
Jais norėtų skrist tolyn, kaip skrenda vėjas.

PAJŪRIO VAIKAI

Mes gyvenom prie jūros tada
Du geri, du laimingi vaikai,
Palikti vandenų ir šviesų globoje, 
Palikti vienu du amžinai.

Mes klajojom pajūrio taku,
Neidami protingyn ,nei senyn,
Du draugai tų žuvėdrų baltų, —
Krintančių, lyg akmuo, vandenin.

Kai išvargę vėlai vakare,
Mes sumigdavom kur po medžiu, 
Aš sapnuodavau ją, ji mane — 
Begalybėj sapnų nekaltų.

Mes tetroškom gyventi drauge 
Du vaikai mėlynam pajūry — 
Lig mirties, o po jos
Būt palaidoti paukščių žinia,
Kad sapnuos amžinuos ,
Jie dainuotų kur nors netoli.

RONDO

Tu pamiršai mane,
Ir aš tave pamiršiu. 
Negaila to, bet kai kada, 
Iškilę į paviršių,

Prisiminimai drumsčias širdyje 
Ir plūsta bangomis per viršų...
Tu pamiršai mane,
Ir aš tave pamiršiu.

Belieka tik refrenas dainoje —
— Bet aš jo nepamiršiu — 
Kaip vėjas vandenų paviršių, 
Palies švelniai tave: 
Tu pamiršai mane.

MALONĖ

Paniekinę džiaugsmus ir potroškius žemus, 
Staiga sulaikančia ranka palietus, 
Tesaugo Viešpaties malonė mus,
Kai nuodėmių taurė pilna 
Jau tapo žemėn išlieta...
Palaukim, kol šviesos ir meilės vandenais 
Jis Pats malšinti troškulio ateis.

MINIATIŪRA

Įsiklausyk: kaip skamba laiko pakrašty 
Pirminiai muzikos garsai,
Lyg lengvo vėjo iš Anapus atnešti 
Dainuojančių vaikų balsai.
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Lietuvių dalis 
pasaulio mokslo ir 
kultūros židiniuose
VYSK. V. BRIZGYS

VAIŽGANTAS APIE 
LIETUVIŠKĄJĮ TINGINĮ

Kurie turėjome progos vienu ar 
kitu tikslu pabūti pasaulio didžio
siose bibliotekose, nemaloniai jo
se pasigedome lietuviškų leidinių. 
Beveik niekur tenai negali rasti 
Lietuvos skyriaus, o ir kokiame 
nors kitame vargiai ką bepama- 
tysi iš laikų prieš Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimą, taipgi la
bai mažai ką iš Lietuvos nepri
klausomybės laikų :nei knygų, nei 
periodikos, nei laikraščių. Šiuo 
atžvilgiu mus labai toli yra pra- 
Ienkę ne tik didesnės tautos, at
gavusios laisvę kartu su Lietuva 
(pvz. Cekoslovakų skyrius Wa- 
shington, D.C. Kongreso biblio
tekoj), bet net mūsų kaimynai 
latviai ir estai (antai, Vatikano 
bibliotekoje Latvijos skyriuje ga
li rasti vieną-kitą bereikšmę ir 
lietuvišką knygą, bet nėra Lietu
vos skyriaus). Nėra prasmės da
bar svąrstyti, kas turėjo tai pada
ryti ir kodėl nepadarė. Verčiau 
pagalvoti, kaip dabar galėtume 
nors dalinai išpirkti tą mūsų tau- 

, tos vardui ir pasaulio kultūrai ne
atliktą pareigą.

Laisvojo pasaulio lietuviai kol 
kas savo tarpe neblogai susiklau
some. Galima sakyti, kad pavyz
dingai stengiamės savo tautybę ir 
savos kultūros elementus perduo
ti jaunąjai kartai. Ir mūsų svetur 
augąs ar svetur jau ir gimęs jau
nimas palyginti dar nedaug yra 
nukentėjęs nuo oportunistinio pi
gaus šūkio, raginančio nusikreip
ti nuo praeities tradicijų.

Tačiau“ lietuviai ir dabar per 
mažai stengiamės su savo kultū
ra pasirodyti už savos lietuviškos 
šeimos sienų. Net stambūs mūsų 
kultūriniai įvykiai, kaip tai vis y- 
ra, skiriami tik sau patiems. Šią 
beveik apsamanojusią izoliacijos 
sieną pastaruoju laiku peržengė 
vienas kitas rašytojas, meninin
kas. Tačiau tai tik mažas krislas 
iš to, kiek mes turime ir priva
lėtume kitiems parodyti ir su ki
tais pasidalinti. Čia yra kaltas, 
nors dalinai, mūsų paveldėtas kai 
miečio kuklumas ir uždarumas. 
Bet reikia pakaltinti ir mūsų in
teligentus platesnio akiračio sto
ka. Daugelis mūsų esame per stip 
riai nusiteikę ta prasme, tarsi že
mėje gyventume tik mes — lietu- 
itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiniuiiiiiiiiiiiiinioiiiiiiiniiiiiiiKiiuiim

Šiame numery
• Vaižgantas apie lietuviškąjį tin

gini.
• Lietuvių dalis pasaulio mokslo 

ir kultūros židiniuose.
• Apie poeto Vytauto Mačernio 

tėviškę ir giminę.
• Mokslo ir kūrybos simpoziumo 

ekrane: prof. dr. T. Reineikis, 
prof. dr. Br. Vaškelis, dr. Vyt.
Klemas. [ -į

• Dėmės šviesioje Vaižganto kūry
boje.

• Nespaudęs norago, nekąsi py
rago.

• Kaip okupuotos Lietuvos spauda 
minėjo Vaižganto šimtąjį gimta
dienį.

• Kaip Cvirka mokė Sruogą ir Pu
tiną paklusti okupantams.

• Europos operas lankant (Berly
nas).

B N'Miji IcidlsžaL
• Aiiaaeminet, prosvajstes. 

viai, lyg aplink mus nebūtų ir ki
tų žmonių, o jei ir būtų, tai mum 
su jais nebėra reikalo turėti k< 
nors bendro. Kad lietuvių vaikai 
lankydami universitetus ir kito 
kias mokyklas randa ten visokių 
leidinių, tik ne lietuviškų, tai 
mums dėl to nei šilta, nei šalta. 
O jeigu kuris universitetas ar bib 
lioteka nori turėt lietuviškų leidi 
nių, tai tegul patys kur nors pa 
siteirauja, tegul ieškosi ir klausi 
nėja, ar negalima tokių kur nor 
surasti. Tik dėl šitokių mūsų nuo 
saikų pasaulyje aplink mus pa 
čius kitataučių net inteligentų ta 
>e randama tiek maža, kurie k 

nors žinotų apie Lietuvos seną i. 
turtingą istoriją, apie vieną iš se
niausių gyvų pasaulyje kalbų — 
mūsų kalbą.

Lietuviai laisvajame pasaulyje 
turime Kultūroj fondą, auga Lie
tuvių fondas,' -prie Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės yra Švieti
mo taryba. Reikia tik planingų 
ir dinamiškų pastangų mūsų kul
tūros lobius surinkti į tokias vie
tas, kur jie būtų prieinami kiek
vienam lietuviui ir nelietuviui, 
kas tik jais besidomėtų. Reikia, 
kad, mirus kuriam nors švieuo- 
iiui, jo turėtas lietuviškas knygy
nas nebūtų parduotas senų po
pierių supirkinėtojui, kad nebūtų 
jis paprasčiausiai sudegintas. Ogi 
taip jau yra atsitikę ne vienu at
veju.

Laisvame pasaulyje pas lietu
vius dar yra leidinių, pasirodžiu
sių prieš Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimą. Būtų galima su
rinkti ir ne po vieną egzemplio
rių beveik visų nepriklausomybės 
laikotarpio leidinių. Iš niekam 
neprieinamų privačių lentynų jų 
nors gera dalis turėtų būti nukel
ta į pasaulio žymesniąsias biblio
tekas. Pirmoje eilėje į ten, kur 
daugiau studijuoja lietuvių 
kilmės jaunimo. Nebūtų, atrodo, 
nei per drąsus, nei per sunkus 
užsimojimas praturtinti visas žy
mesnes pasaulio bibliotekas bent 
jau pokariniais laisvojo pasaulio 
lietuvių leidiniais. Planingai vei
kiant, būtų galima surasti tokias 
vietas, kurių vienos net primokės 
už tokią dovaną, kitur dėkingai 
priims, kitur gal reikės mums pa
tiem pasirūpinti lietuviško sky
riaus įrengimu. Ir šio paskutinio 
atvejo nėra ko išsigąsti. Man at
rodo, kad prie PLB Švietimo ta
rybos turėtų būti komisija ar ki
tokio vardo kolektyvas grynai 
šiam reikalui realizuoti: sudaryti 
bibliotekų sąrašą, rinkti lietuviš
kus leidinius, lėšas ir tuos leidi
nius planingai skirstyti po pasau
lio bibliotekas. Nelaukiant, kada 
tokia komisija atsiras prie PLB, 
ne pro šalį būtų tuoj pat atskirų 
kraštų ir net atskirų miestų ko
misijos lietuviškais leidiniais ap
rūpinti savo gyvenamo krašto ar 
savo miesto universitetų ir kitas 
bibliotekas. Tokių pastangų kon
kretus pavyzdys gali būti kad ir 
Sao Paulo, Brazilijoje, “Nossa 
Senhora Medianeira” universi
tete pradėta iniciatyva. Ten jau
nas latvis jėzuitas T. Stanislovas 
Ladušans, Filosofijos fakulteto
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Apie poeto Vytauto Mačernio tėviškę ir giminę
JONAS ERVYDAS

Poetas Vytautas Mačernis gi
mė, augo ir brendo toli nuo di
desnių centrų, Žemaitijos gilu
moje, netoli Žemaičių Kalvarijos, 
Šamelės kaime, stambaus ūkinin
ko šeimoje. Iš viso augo 6 bro
liai ir viena sesuo.

Busimasis poetas mokėsi Sedos 
progimnazijoje ir Telšių gimna
zijoje. Studijavo Vytauto Didžio
jo universitete ir Vilniaus uni
versitete iki jo uždarymo vokie
čių okupacijos metais. Grįžęs į 
tėviškę, čia išgyveno iki 1944 m. 

Vienas iš tų Žemaitijos kalnelių, kariuose ilsisi ir prieš 25 metus žuvusio poeto Vytauto Mačernio palaikai. Memp-
J namus puota ‘Vizijų’ pastaųmas šiandien ę.paiin )8„d.).S vąL vak. JaūnjLjM.caure, Chicagoje. .. ........

rudens, iki savo mirties.
Namuose nesėdėjo be darbo, 

bet intensyviai rašė. Vytautui ir 
žemės ūkio darbai nebuvo bai
sūs, jis mielai talkininkavo ten, 
kur buvo reikalinga rankų ir rau
menų talka.

Iš Žemaičių Kalvarijos iki Ma 
Černių sodybos yra apie 5-6 ki
lometrai. Sodyba prie mažo kai
mo keliuko.

Gimtosios sodybos statyba pri
mena žilos senovės laikus. Gyve
namasis namas erdvus, pastaty

tas iš nutašytų rąstų, šiaudais 
dengtas su žirgeliais ir liekiais, 
durys ir langai papuošti įvairiais 
ornamentais.

Kieme ąžuolinis, apkerpėjęs ir 
pakrypęs kryžius. Apie jį dar te
bežaliuoja keletas rožių, jazmi
nų ir alyvų krūmai. Toliau pa
drikai išsimėtę keletas ąžuolų ir 
viena kita liepa. Sode tik vais
medžių likučiai. Tarp tvartų ir 
klėties tyvuliuoja tvenkinys, apso 
dintas eglėmis, kurios saugo so- 
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Mūsų literatūros klasiko kan. 
Juozo Tumo - Vaižganto šimtąjį 
gimtadienį minėdami, spausdi
name ištrauką vieno Vaižganto 
straipsnio, rašyto 1925 metais. 
Jame, kaip matysime, nepasenęs 
ne tik spalvingasis rašytojo pub
licistinės plunksnos kibirkščiavi
mas, bet ir pati rašto tema ir 
rūpestis tuo, kuo dalinai dar ir 
šiandien mes gana lėtai atsikra
tome.

Daug ko mes iš senųjų kar
tų esame paveldėję, drauge su 
kūnu—ir dvasios tingumą. Tik 
jei mūsų tėvai ima bent namų 
ruošoje ir liuoboje nebevaduo- 
tis tinginiu*, juoba jaunuome

nė nebegali juo vaduotis bet ko
kiuose savo žingsniuose. Ypač 
šiais laikais, kada eina prie to
kio darbo sutvarkymo, kad ne- 
bežūtų veltui nė vienas pajudė
jimas, nė vienas rankų moste
lėjimas. Pramonėje tėra vienas 
obalsis: greičiau, greičiaul dau
giau, daugiaul Dirba rungčio
mis; tai tas laimėja, kas dau
giau ir geriau padirba.

Patarimas: festina lente — 
skubėk palengva, visai nereiš
kia mūsų: dirbk atsileidęs ir 
tiek, kiek tam kartui tėra rei
kalinga. Festina lente — ne
reiškia daryk, tinginiuodamas, 
tik — dirbk, neatsileisdamas, 
nors ir palengva; sistemingai 
daugiau padirbsi, kad ir negrei
tuoju.

Ėjo Kiškis ilgakiškis sykį su 
Ežiu lenktynių. Liuokt liuokt 
Kiškis po sieksnį vienu šuoliu, 
ir nebeliko bematyti Ežio. Kol 
jis atropos atpuškės, galiu pa
miegoti ir tai pirmas nubėgsiu. 
Sakė Kiškis, prigulė paežyje ir 
užmigo. O Ežys ruseno ruseno, 
ir pirmas atbėgo į vietą, Kiš
kiui dar nepakirdus.

Tinginys —mūsų sielos vi
joklis; apipina visus mūsų keti
nimus ir nebeleidžia jų reali
zuoti; liepia vis rytdienai atidė 
lioti, kol visai nepereina noras. 
Morgen, morgen, nur nicht 
heute, sprechen immer faule 
Leute.

Moksle, kaip ir pramonėje, 
eina tokių pat rungtynių, tik 
daug garbingesnių, nes ne vie
nų pačių naudai.

Ar mes galime išlaikyti tas 
rungtynes? Ir labai galime, tik 
netingėkime. Mes, lietuviai, 
moksle esame tiesiog universa
lai. Visa ko pramokstame be 
galo lengvai, tik ir be galo sek
liai.

Kalbų mums pramokti — dy
kas galas. Mūsų kalbos organą 
yra padariusi harmoninga ir 
skambi lietuvių kalba. Dykas 
mums galas ištarti sunkiausius 
svetimus garsus. Mūsų kalba
mosios stygos muzikalūs; jų ne
varžo joki garsų švagždėjimai, 
gargaliavimai, ankštumai. Mes 
girių, laukų šaukėjų, daininin
kų tauta. Atmintį mes turime 
gyvą, sujamią ir laikiančią su
imtuosius dalykus. Ir vis dėlto 
mes kalbų nemokame. Rusiš
kai, gudiškai, lenkiškai, vokiš
kai, latviškai ar dar kitaip tie

* Aukštaičiai tuo vienu žodžiu 
vadina tinginį žmogų ir jo tiųgo- 

j juną. — - 

mūsų temoka, kuriems tos kal
bos drauge su jų gyvenamosios 
vietos kvapu ir dvasia įsiskver
bė savaime. Ir jos įsiskverbia 
lengvai, pasidaro lyg gimtinės. 
Bet kad mus tyčia mokina, tai 
jos mums nebesiseka, — mes 
kalbų mokyklose nepramoksta
me.
Ag gerai būtų, pramokus. An

tai, kokių tolumoje matosi lite
ratūrų! Tik gerk, kaip saldaus 
pieno. Antai, vis dažniau ten
ka santykiuoti su svetimtaučiais. 
Ag gera būtų, kad galėtumei 
žmogus su jais susiprasti. Be 
kalbos — kvailas esi, kad ir pū
rą žinių turėtumei ir būtumei 
gudrus, kaip pats Saliamonas. 
Tik įnik gi tu į vieną ar į ki
tą kalbą, kad — tinginys...

Nepaslenkame, drabnumas 
mus ima, lyg paliūtyje. Geriau 
prie lango ištisą valandą pra
stovėti. Geriau be tikslo pratur- 
sinėti. Geriau tuščiai prakom- 
binuoti, kaip aš gerčiau, kad 
galėčiau, kad garnio kaklą tu
rėčiau, arba, kaių žingsniuočiau, 
kad tokius ilgus staibus turė
čiau, kaip garnio.

Turime matematikų, istori
ninkų, archeologų, etnografų, 
medikų, agronomų, girininkų, 
turime inžinierių. Tik neturi
me — profesorių. Kodėl? At
menu savo mokslą realinėje 
mokykloje, dar tebeviešpatau
jant moksle pozityvizmui. Ta
da viršijo gamtos mokslai. Bo
tanika, zoologija, mineralogija, 
anatomija, fizika, chemija, me
chanika skaitėsi ne tik svarbiai
siais dalykais, bet kuone evan
gelija (pozityvizmo). Ir mes 
juos mėgome. Tik kurį? Tai ir 
buvo klausimas, kai teko išsi
rinkti specialybė. Nė vienas mū
sų nebuvo ypačiai pamilęs bet 
kurį mokslą, nes — tingėjome 
į vieną įnikti. Tesimokėme, 
ųuantum satis pažymiui. At, 
geriau mesiu burtą: kuris moks
las savaime man pateks, to bū
siu geras mokslininkas: geras 
girininkas, geras agronomas, 
geras kalbininkas, technologas, 
teisininkas. Pagaliau — net ge
ras “rabinas”.

Ir galėjome būti kai-ko geri. 
Tik ar tapome? Mokslai, kaip ir 
anos kalbos, gėrėsi į mus, kaip 
vanduo susigeria į pentis. Tiek 
ir teturime, kiek įsigėrę. Patys 
nepaslinkome tapti gilintojais, 
idant taptume profesoriais. O 
būtume tapę, nesakyk man, 
bent kas dešimtas einąs aukštą
jį specialų mokslą.

Kalbėk sau sveikas, tai padarė 
mūsų neturtas. Atima jis laiko, 
kai reikia mokytis ir drauge už
darbiauti pragyvenimui. Vis 
dėlto ir šiuo atveju, kad negaiš- 
tume laiko, kad išnaudotume 
kiekvieną valandėlę, trisdešimt 
trys ir trečdalis nuošimčio, kie
tai “moksliškai” imant, galėtu
me daugiau laimėti žinių, kal
bų ir literatūros. Darbas dar
bu, gaištas gaištu.

Argi neatmeni, kaip tau ras
davosi laiko, jei ne dieną, tai 
naktį, kai į tave imdavo kas 
nors savaime sunktis: rašyto
jas savo talentu, kuriam nėra 
pajėgų atsilaikyti? Liepė tau 
paskaityti bent vieną jo veika
lą, o tu ėmęs —paskaitai ke- 

iN ukeita į 2 pal-1 ..
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Tauta, rašytojas 
ir veikalas

J. VAIČIŪNIENĖ

APIE EGLUTĘ IR JOS 
SKARDINĖLĘ

tautinės platumos, net dabarti
nės einamosios mados.

Jeigu daugumos mūsų rašyto
jų, daugumos jų veikalų laiko- 
tarpinės ar “tarptautinės šmėk
los” virstų kūnais, kaip tokie vei
kalai suformuos tautą? O kai 
suformuos, bus ne tik šaukštai, 
bet ir samčiai po pietų. Arba vėl 
turės praeiti šimtai metų, kol iš
kils literatūros šauklių ją prikel
ti ir atformuoti.

Kas nuo seno žinojo ir dabar 
tebežino, kad literatūros veikalų 
tautiškumas niekad nėra buvusi 
ir dabar nėra jokia kliūtis būti 
veikalui literatūriniu ir įeiti į vi-; 
suotinę literatūrą, kurie žino, 
kad veikalo literatūriškumas pri
klauso nuo rašytojo talento, kad 
rašytojai, ypač talentingieji, ga
li suformuoti tautą, — tie visa
da norėdavo ir tebenori, kad for
muotų tautine idealistine link
me. Ypatingai tokiais sunkiais 
tautai laikais, kada ji neturi ap
siginti nuo nutautinimo kitokio 
ginklo, kaip idealistinį tautinį.

Kadangi J. Gliaudą yra iš pa
šauktųjų retas išrinktasis plunk
snos ąžuolas, nors dabar ir ne 
“prie Nemunėlio”, bet dar taip 
neseniai prie jo buvęs, čia ke
letą tikrų literatūrinių lietuviš
kų veikalų yra sukūręs, tai vie
nas gali suvaidinti tokį vaidme
nį, kaip anuomet yra suvaidinęs 
Maironis arba kiti to meto Lie
tuvos lietuviai rašytojai. Tai vi
sai kaip reikiant, jei vienas kitas 
pažįstamas tautinės literatūros 
reikalu jam laišką parašo. Jeigu 
aš būčiau pažįstama, irgi būčiau 
parašiusi ar parašyčiau.

Tik nebūčiau rašiusi, jog nė
ra nė vienos (lietuviškos), kny
gos, kuri patrauktų jaunimą. Y- 
ra ne viena, bet yra ir daugiau. 
Jeigu nepatraukia, tai ne vien 
knyga kalta: yra daug kitų kal
tininkų. Iš jų, kaip minėjau, kal
ta lietuviškoji laikraštija, vis pa
peikianti lietuvišką knygą dėl jos 
“nusibodusio siauro neįtikinamo, 
supelėjusio” lietuviškumo laik
raščius skaitantiems vyresnie
siems. O vyresnieji tėvai, leisda
mi lietuviškai knygai pelyti, tuo 
ir kitaip pamoko jos nevertinti 
vaikus ir būsimą jaunimą.

Šalia straipsnių, vadinančiųjų 
lietuvišką knygą niekinančiais 
vardais tame pačiame laikrašty
je siūlomų pirkti nupigintų lietu
viškų knygų ištiestas sąrašas at
rodo tragiškai kvailai, juokingai, 
dirbtinai...

Tokiu kirviu pati lietuviškoji 
laikraštija kertasi šaką po šakos, 
ant kurios dar kybo, palikdama 
stuobryje tuščių įkartų želti sve
timoms atžaloms (Knygų rim
tos recenzijos, kritikos — kitas 
reikalas).

2. Ar užkraunama pareiga.
Iš asmeniško laiško, lyg apy- 

skaudžiai jo paliestas, mūsų ra
šytojas išveda: “lietuviams rašy
tojams svetimoje užkraunama 
pareiga rašyti pagal tautinę nuo
voką, operuoti superlatyvinio he
roizmo temomis, iš ko mūsų jau
nimas semtųsi lietuviško stipru
mo ir meilės Lietuvai”.

Jokiu būdu nesuprastina, kad 
ne valdžios nuostatų, bet tokio 
pat likimo vieno ar kito brolio, 
kaip ir _ J^jGliąuda, vienaip ar 
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1. Kodėl atsiliepiu

“Draugo” Kertinėje paraštėje 
1969.VII.9 rašytojo Jurgio Gliau
dos straipsnis “Apie tautinio he
roizmo realizmą” be abejonės, 
“Draugą” skaitančią visuomenę 
turėjo labiau paveikti, negu to
kiu ar panašiu reikalu būtų pa
veikęs straipsnis ne rašytojo.

Straipsnį “Apie tautinio hero
izmo realizmą” mūsų rašytoją 
paskatinęs tokį paskelbti spaudoj 
vieno asmens laiškas, atnešęs nei
ginį, kad literatūroje nereikia vai
kytis “tarptautinių šmėklų”, ne
reikia “tarptautinių žanro for
mų”. Ir prašo: “Parodyk man 
bent vieną knygą, kuri žadintų 
mūsų jaunimą”. Iš žodžio “pa
rodyk”, vienaskaita, supranta
ma, laiško rašytoją J. Gliaudai 
esant artimą.

Jeigu artimam asmeniui į as
meniškai rašytą laišką būtų at
sakyta tokiu pat būdu, o ne vie
šu laikraštiniu, abiejų mintys 
būtų likusios šiuo metu tarp jied- 
viejų, be atgarsio visuomenėje. O 
straipsnio autoriaus pabrėžtoji 
tiesa, kad “Rrašytojao suformuoja 
net tautą”, nesišauktų atsiliepti, 
kuriems rūpi vienoks ar kitoks sa
vo tautos suformavimas.

Ir aš atsiliepiu, ne tiek tie
siog atsakydama į J. Gliaudos 
straipsnį, kiek apskritai pavedėta 
šiuo nepraeinamai degančiu rei
kalu straipsnyje paskleistų min
čių.

Atsiliepiu, nors mano balsas, 
kaip J. Gliaudą rašo, būtų “kai 
kartais kas sušunka, kad tarp
tautinės šmėklos slopina ‘tauti
nę dvasią’, tai nėra vox populi
— vox Dei, bet tik vox populi
— vox ignorantiae.”

Ne paslaptis, kad tarptautinės, 
net kitatautinės šmėklos mūsų 
tautos kelionėje čia ir kitur virs
ta kūnais. Taip pat ne melas, 
kad iŠ mūsų spaudos vis garsiau 
ir plačiau pasilieja balsų, ir klos
tosi nuomonių, jog mūsų litera
tūroje tradicinės tautinės pras
mės herojai dabar ne realūs, ne 
esamos praeities šmėklos, besi
draikančios lyg voratinkliaį po 
dabartinio gyvenimo saulės ap
šviestas platumas. Dėl to ir iš 
viso mūsų tautiniai literatūros 
veikalai negalį įeiti į tikrosios li
teratūros veikalų šeimą. O lite
ratūros veikalams premijuoti kor 
misijos ne retai premijuoja lite
ratūros veikalus “realios” tarp-
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A. STULGINSKIO LAIŠKAI
iš Sibiro ir iš okupuotos Lietuvos
JUOZAS PRUNSKIS

Tik tris turėjome nepriklauso
mos Lietuvos prezidentus, tik 20 
nepriklausomybės akto signata
rų. Paskutinis iš jų užmerkė akis 
Aleksandras Stulginskis, miręs š. 
m. rūgs. 22 d. Tai buvo vienas 
pagrindinių nepriklausomos Lie
tuvos kūrėju, kuriuo domėsis kiek
vienas, kuriam tik bus mielas 
nepriklausomos Lietuvos gyveni
mas.

Balsas iš Sibiro

Gilus liūdesys prie to naujojo 
kapo mus verčia domėtis viskuo, 
kas rišasi su tuo didžiuoju žmo
gumi. Jo tauri asmenybė gražiai 
atsiskleidžia pluošte jo laiškų, ra
šytų jo vienintelei dukteriai — 
dr. Aldonai Juozevičienei, gyve
nančiai Chicagoje. Ji velioniui 
buvo taip labai miela, kad kiek
vieną laišką pradeda žodžiais: 
“Brangioji” arba “Mylimoji”. 
Maskuodamasis laiškuos, save va
dina “Seneliu”. 1956 metais, kai 
dar dirbo Sibire ūkyje, vasarą ra
šė: “Dabar senelis per kiauras die 
nas sukinėjas po laukus, nors ir 
pavargsta, bet jaučiasi neblogiau
siai; kiek būkštauja žiemos, nes 

į ji kartais, ypač pereitais metais, 
buvo labai žiauri. Tuomet lau
kuose ne visai jauku. Jei turėsi 
progos, atsiųsk seneliui parkerį... 
Gal už metų kitų ar anksčiau jo
jo padėtis pasikeis ir Jis svajoja 

šį-tą rašinėti”.
Laiške ir ,Stulginskio žmonos 

prierašas, kur ilgimasi grįžimo į 
Lietuvą ir pasisakoma, kad trem
ties kančiose: “vienas šviesus taš
kas mano gyvenime esi Tu, bran
gioji, ir Tavo miela šeima”.

Iš Sibiro grįžtant į Lietuvą
Tolimesniuose laiškuose pasa

koja apie pasiruošimus iš Sibiro 
grįžti į Lietuvą: “Tuo tarpu nie
ko nesiųski, nes projektuojame už 
keletos mėnesių pakeisti savo gy
venamąją vietą. Aleksandras par
vyko 1954 m. pas Onutę (žmo
ną), į jos gyvenamąją vietą (Si
bire), kur ji privalėjo gyventi.” 
Prašo atsiųsti vitaminų ir vaistų. 
Pažymi “Man labai įkyrėjo ši gy
venamoji vieta” (1956.6.20). Se
kančiame laiške rašo, kad vis dar 
nesėkmingos jo pastangos gauti 
vietą apsigyventi Lietuvoje. Lap- 
krič. 4 d. jau rašo su tikrumu: 
“Gruodžio pradžioje išvažiuosim. 
Kalėdų šventėms tikrai būsim pas 
Petrutę. Dabar važiuoti negali
ma, kadangi upė neužšalus, per
sikėlimo per ją nėra, o kol laivai 
vaikščiojo, nesuskubom susitvar
kyti. Nežinia, ar gausiu darbo... 
Gyventi mieste maloniau, bet di
delės išlaidos, ypač sunku su bu
tais. Pamatysime. Jei darbo sulig 
specialybe negaučia, jnan.au iš sa
vo specialybės šį tą rašyti.”

Neleidžia Kaune apsigyvent

Parvykęs į Lietuvą, laišku 1957. 
2.2 atsargiai pranešė apie suvar
žymus: “Senelis pastaruoju laiku 
daugiausia gyvena Dotnuvoje, į 
Kauną tik retkarčiais atvyksta... 
Mat, gydytojai pripažino, kad 
Kauno oras jam kenksmingas.... 
Daug kartų jis važinėjo į Vilnių 
tartis su gydytojais... Jau senokai 
pas mane bloga nuotaika. Nie
kaip negaliu išsipainioti iš visokių 
sunkumų. Nors dirbu gana daug, 
tai vienintelė mano paguoda.”

Pagaliau 1958.2.25 pranešė, 
kad gautas leidimas apsigyventi 
Kaune: “Seneliui Vilniaus gydy
tojai buvo pripažinę, kad jam 
Kauno oras nėsveikas esąs. Todėl 
jis buvo vienam mėnesiui išvy
kęs į Dotnuvą pataisyti sveikatos. 
Dabar, atrodo, ji jau tiek pasvei
ko, kad vėl galės gyventi Kaune”.

Sunku gauti darbą

Rašo, kad žmonos sveikata silp
na, o jam pačiam nepavyksta 
Kaune pragyvenimui gauti dar
bo: “Aleksandras vis dar neuž
baigė su įsidarbinimu. Poryt ma
no važiuoti šnekėtis su dėdėmis. 
Mat, visas dalykas, kad jis nenori 
niekur kitur važiuoti į darbą dėl 
žmonos sveikatos”.

Bai. 9 d. jau rašo “Rytoj pir
mą dieną išvykstu į darbą. Kaip

Kai gimė mūsų dukrelė, ma
no vyras nuvažiavo j mišką ir 
parsivežė mažą eglutę. Ją pa
sodinome vejoje prieš namą ir 
vienas kitam palinkėjome, kad 
ji augtų, kaip mūsų Jolanta, 
kad žiemą - vasarą žaliuotų, 
kad džiugintų širdį ir akį. Nuo 
to laiko eglute pradėjome rū
pintis beveik su prietaringa 
baime. Tai jau nebebuvo pa
prastas medelis — ji tarsi su
tapo su mūsų dukters ateitim. 
Ne sykį matydavau pro langą, 
kaip mano vyras aplinkui ją 
apeina, išraudamas piktžolę ar 
paglostydamas naują jos šakų 
vainiką. O vienais metais, kai 
eglutė pradėjo skursti, mudu 
stačiai nežinojome, kaip ją 
laistyti, kaip ją apravėti, kad 
tik ji nenuvystų.

Šitą istoriją prisiminiau, 
vartydama vaikų laikraštėlio 
“Eglutės” lapus. Juk ir ši eg
lutė nėra paprastas medelis. 
Su ja surišta mūsų jaunuome
nės ateitis, ir todėl ji turėtų 
mums visiems ypatingai rū
pėti.

Šio rašinio tikslas nėra pra
šymas materialinės pagalbos 
“Eglutei". Tačiau savaime per
šasi kelios mintys. Dažnai sa
koma: “Tik duokit gerą tiks
lą, o pinigų jam atsiras.” Bet 
pabūsiu krankliu ir kiekvie
nam optimistui ant peties pa- 
kranksėsiu: “Eglutės” varga
nas egzistavimas yra įmano
mas tik todėl, kad Putnamo 
seselės visą techninę talką, ku
ri kituose laikraščiuose yra 
apmokama, teikia “Eglutei” 
veltui. Antraip “Eglutė” jau 
seniai būtų nuvytusi.

Taipogi pakranksėsiu apie 
vienas liūdnas laidotuves, ku
rios įvyko šią vasarą Kenne
bunkporte. Kad ir kaip mus 
bedžiugintų visi kiti laimėji
mai, Šv. Antano gimnazijos 
uždarymas sunkiai, oi, sunkiai 
sveria kitą svarstyklių lėkštę 
žemyn. Deja, ir labai gražiems 
tikslams kariais paramos ne
atsiranda...

O dabar norėtųsi tarti kelis 
žodžius apie meninę “Eglutės” 
talką. Nepalikime skurstančio 
vaikų laikraštėlio tik kelių raš
to ir dailės žmonių rūpesčiui, 
tik kelių mokytojų ir tėvų de
speratiškai pastangai — ją pa
puošti ir praturtinti.

Tai ne vien lietuvybės išlai
kymo momentas. Tai drauge 
ir jos pristatymas kaip galint 
patrauklesnėj formoj. Esteti
nis vaiko skonis turi būti lavi
namas nuo pat mažumos, nes 
pirmieji įspūdžiai pasilieka vi
sam gyvenimui. Prabėgs kelio
lika metų ir vaikai taps jauną
ja mūsų šviesuomene. Bandy
kim laimėti juos dabar, kad 
netektų sielvartauti, kai būsi
me juos praradę.

ten man seksis, sunku pasakyti... 
Ačiū Dievui, mano sveikata ne
bloga... Labai ilgai viešėjome pas 
gerus žmones. Tur būt nemažai 
jiems įgrisome. Dabar man bus 
sunkiau, nes teks ir. pjodųj^ais 
pasirūpinti... Aš išvykstu į darbą

Neseniai teko vartyti specia
liai vaikams išleistas Chagal- 
lio, Picasso ir Kandinskio pa
veikslų knygas. Mažam pilie
čiui reikia jau vaikystėje bent 
populiariai pažinti tai, ką jis 
užaugęs turės įvertinti ir su
prasti.

Juk vaikui paprastai patie
kiamas pats gardžiausias, pats 
geriausias kąsnelis. Argi ki
taip turėtų būti su dvasiniu 
maistu? Todėl, kaip būtų pui
ku ,kad “Eglutės” talkon sto
tų pačios rimčiausios mūsų 
meninės pajėgos!

Ne vienas oresnis rašytojas 
paabejos, ar vaikų literatūra 
yra iš viso literatūros vardo 
verta. Čia tektų prisiminti, kad 
daugelis rašytojų laimėjo net 
pasaulinį garsą vaikų literatū
ros laukuose.

Kitas vėl tars, kad vaikams 
rašyti ir jiems piešti — reikia 
specialaus talento. Dalinai tai 
teisybė. Bet štai, skaitau ir gė
riuosi, kai Sandburgas rašo 
apie skudurinės lėlytės vestu
vių eiseną, kai Ionesco pasako
ja apie mažą mergaitę, vardu 
Josette. Nors anaiptol nėra 
juodu vaikų literatūrai galuti
nai atsidavę... Atseit, kartais 
net visai kito žanro rašytojui 
su vaikais pasikalbėti būna 
miela atvanga. Nebūkim ir 
mes pernelyg rimti — ne vien 
didžios temos vertos gero kū
rėjo pastangų. Kartais smagu 
pažaisti ir su miniatiūra.

Brangūs rašto žmonės, mo
terys ir vyrai, papasakokit 
apie savo gimtinę ar apie obe
laitę savo sode, aprašykit ko
kį nors vaikystės nutikimą, 
pasekit kartais mažą pasakai
tę! Bent sykį į metus padary
kit tą nedidelę paslaugą vai
kams ir “Eglutės” redakcija 
nejaus nuolatinio nepritek
liaus.

Brangūs dailininkai, tapyto
jai, grafikai, akvarelistai! Nu
pieškit bent po vieną kiškutį, 
baravyką, drambliuką arba 
pienę... Jei ne savo vaikui, tai 
gal kaimyno mergytei ar ber
niukui, kurie pro tvorą jums 
pasako: “Labas rytas!”

Šie žodžiai — tai rinkliava 
“Eglutei”. Duokit, gerbiamie
ji, bent po vieną skatiką, bent 
po vieną savo talento trupinė
lį, kad nereikėtų “Eglutei” el
getauti ir pustušte skardinėle 
skambinti.

Dailininko ranka užbrėžtas, 
net ir mažas šuniukas bus 
kuklus meno kūrinėlis, poeto 
plunksna aprašyta žvaigždutė 
kas vakarą atgis, sumirgės ir 
nusijuoks mažam skaitytojui.

O kiekvienam geram pasiry
žimui pagelbės senas posakis: 
“Bis dat, qui eito dat.” Tas, 
kurs greitai duoda, dvigubai 
duoda. Rp.

apie 7 vai. ryto ir grįžtu taip pat 
apie 7 vai. vakaro. Mat, kelionė 
ten ir atgal užtrunka apie pusan
tros vai. Arti kilometro tenka pės- 
čiaip .eiti... Mūsų kambariukas y- 
ra truputį didesnis už ’sleepingo” 

(Nukelta į 3 psl.)
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Namu poetas
Londoniškė poeto Vlado Šlaito būtis ir buitis — aprašas 
ir pašnekesys jo viešnagės Amerikoje proga

R.E. MAZ/L7AC7SKAS

t »

Tai ne tik istoriška, bet ir gy
venimiška tikrovė: Britanija yra 
monarchija, turinti visiškai tikrą 
— ne pasakišką — karalienę, tu
rinti princus ir princeses ir išsau
gojusi visą eilę viduramžiškų pa
pročių, tradicijų, ceremonijų ir 
ir butaforijos. Tiesa, “Karaliaus 
šuns” gerbėjus tenka šiek tiek 
apvilti, nes karalienės dvaro juok
dario etato Buckinghamo rūmuo
se jau seniai nebėra, kas, gal būt, 
yra ir visiškai nuosekliai angliš
ka: anglai juk rūpestingai puose
lėja savąjį “humoro pojūtį”, at
seit, nė specialių juokdarybos pos
tų jiems nereikia.

Ypatinga kultūrinių vertybių 
globa ir skatinimu britų monar
chai niekuomet nepasižymėjo. Y- 
pač nuo miestietiškas ir net mies
čioniškas vertybes įkūnijusių Vik
torijos laikų britų karališkųjų rū
mų nuotaikos buvo, sakytume, fi- 
listiniškos — nuoširdžiai, abejin
gos visam tam, ką anglai papras
tai vadina “arts”, atseit, dailie
siems menams. Bene intymiau
sias karališkosios šeimos įsivėli
mas į meniškus reikalus pastaro
jo šimtmečio bėgyje, tur būt, bus 
karalienės sesers santuoka su ga
biu fotografu.

Britų monarchija vis dėlto iki 
mūsų dienų išsaugojo vieną jau 
grynai kultūrinį atributą: vadi
namąjį poetą-laureatą, kitaip sa
kant, karališkųjų, rūmų poetą. 
Šitas postas ir pareigos grynai tra
dicinės. Apčiuopiamos naudos rū
mų poetas nedaug tesusilaukia. 
Netoli karalienės Londono rezi
dencijos esančiuose Sv. Jokūbo 
rūmuose poetui-laureatui visuo
met yra rezervuotas nempkamas 
butas, ir tai maždaug viskas. Iš 

jo nedaug ir reikalaujama, o Vladas Šlaitas, vienas ryškiųjų viduriniosios kartos mūsų rašytojų - poetų, kuris kitą savaitgalį, Chicagos 
Anglijos lietuvių klubo kviečiamas, iš Lcndono atskrenda Chicagon ir čia lapkričio 9 d. (sekmad.) 2:30 vai. 
popiet klubo rengiamoje Anglijos lietuvių rašytojų kūrybos popietėje skaitys savo poeziją. Vladas Šlaitas 
yra ir mūsuose reikšmingiausios Lietuvių rašytojų d ra u gijos premijos laureatas, šia premija 1959 metais 
atžymėta jo eilėraščių knyga “Ant saulėgrąžos vamzdžio”. Poeto viešnagės Amerikoje proga “Ateities” lei
dykla išleidžia naują (septintąjį) jo poezijos rinkinį “Aguonų gaisras”. Tikimasi, kad knygą minėtoje lite-

KAD NELIKTŲ TIK 
ABSTRAKTUS SAKINYS
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dar mažiau tikirpasi. Karalienės 
gimtadienio ar kita kuria patrio
tiška proga jis sueiliuoja progi-tiška proga jis sueiliuoja progi
nį eilėraštuką, kurį “The Times” 
atspausdina, ir tuo jo pareigos iš
sisemia. Literatūros rabinai, kriti
kai ir filologijos prefesioriai į vi
są tą rūmų poeto tradiciją pap
rastai žiūri su nuolaidžia šypse
na. Vienoje BBC televizijos pro
gramoje iš 8 apklaustų humani
tarų studentų tik vienas žinojo, 
kas šiandieną yra tuo rūmų po
etu....

♦ ♦ *

Lietuvių Namų poeto Londo
ne niekas neskyrė, bet bendra
darbiai ir kaimynai Vladą Slai-

Šiame numery
Kad neliktų tik abstraktus sa
kinys.
Nantu poetas.
Vlado Šlaito eilėraščiai.
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
ekrane: dr. A. Darnusis, prof. dr. 
A. Klimas ir dr. Stp. Matas.
A. Stulginskio laiškai.
Dėmės šviesioje Vaižganto kū
ryboje.
Tauta, rašytojas ir veikalas. 
Mačernis ir Lapinskas simpo
ziumo svarstyklėse.
KnMū.rhsE krvetkk. 
rii-ižlU- ii "

i tą kartais su šypsena pavadina 
“namų poetu”. Toji šypsena be 
pašaipos, bet geraširdiška, gal ir 
kartais per dantį traukiantį, bet 
visuomet draugiškai šilta.

Londoniškiai Lietuvių Namai 
yra įvairiopas lietuviškosios Bri
tanijos centras. Čia D. Britanijos 
Lietuvių sąjungos valdybos būsti
nė, čia įsikūrusi “Europos lietu
vio” redakcija, čia veikia Nidos 
leidykla, o namų rūsyje tarška 
linotipai ir sukasi spaustuvės ma
šinos, čia kiekvieną dieną 5 vai. 
p.p. savo barą ir svetainę atida
ro Lietuvių klubas, čia veikia ir 
40 kambarių viešbutis. Pagaliau 
čia gyvena ir dirba VI. Šlaitas. 
O todėl toji jo pravardė visiškai 
jau neprašauna pro šalį: jis iš 
tikrųjų yra iš Lietuvių Namų ir 
iš tikrųjų yra poetas.
O už Atlanto Naujajame Pa

sauly gyvuojanti “Ateities” lei
dykla, gal būt, jau baigia spaus
dinti paskutiniąją Vlado Šlaito 
poezijos knygą “Aguonų gaisrą” 
o šiuos daugiau kaip 60 eilėraš
čių poetas juk ir sukūrė Lietuvių 
Namuose, savo kukliame beveik 
vienuoliškai asketiškame kamba
rėlyje. Jo kambarys iš tiesų be
veik nuostabiai neištaigus. Tėra 
būtiniausi baldai ir rakandai: vi
suomet beveik kareivškai draus
mingai paklota lova, spinta, sta
las, viena kėdė ir viena teburetė. 
Mažas stalelis prie lovos prislėg
tas nedidelės knygų krūvelės. Sta
las apdengtas spindinčiai balta 
staltiese, ant jos visuomet švari 
peleninė, vienas kitas žurnalas, 
ar tuo metu skaitoma knyga, gal 
būt, paskutinis lietuviško laikraš
čio numeris. Tai maždaug ir vis
kas. Kambaryje nesimato nieko 
asmeniško, jokių suvenirų, nuo
traukų, miesčioniškų niekučių, 
papuošalų ar meno kūrinių. Ant 
sienos kabo tiktai kuklus kryžius.

♦ * ♦

Vienam paskutiniųjų eilėraš- ratūros popietėje, Jaunimo centre, jau bus galimaįsigyt. 
(Nukelta į 2 psl.)

Vlado Šlaito nauji eilėraščiai
EILĖRAŠTIS UKMERGEI

Mano vaikystėje
tu man buvai pats gražiausias miestas pasaulyje. 
Ir po keturiasdešimties metų
tu man esi patsai gražiausias miestas pasaulyje. 
Tavo čiurlioniški
ir ilgesingi pavasario debesys plaukia per mano 
užsienietišką širdį,
ir dažnai aš taip baisiai baisiai tavęs ilgiuosi, 
mano tolimas mieste.

ANT TEMZĖS KRANTO

Kleopatros adata 
mane apneša liūdesiu, 
nes tai ne Nilo vanduo, 
bet Temzės, 
nes tai ne mano Šventosios upės vanduo, 
bet Temzės, 
ir už tai mane apneša dideliu dideliu liūdesiu 
Kleopatros graudus atminimas ant Temzės kranto.

bet ne per daug nusižeminusiam, 
nes per didelis nusižeminimas 
yra tolygus šunuodegavimui. 
Taipgi reikia būt nuoširdžiam, 
bet ne per daug nuoširdžiam, 
nes per didelis nuoširdumas 
dažniausiai veda į falšyvumą ir dirbtinumą. 
Reikia būti skaisčiam širdy. Daugiau nieko 

nereikia, 
nes aukščiau paminėti dalykai ateina savaime. 
Kur aš bebūčiau, 
kur aš bevaikščiočiau.
aš visuomet esu pakeliui į gražesnį gyvenimą.
Kai dėl senatvės ir nuovargio, 
tai apie tai geriausia visai negalvoti, 
nes į gražesnį gyvenimą 
nėra kelio, išskyrus pusiau surūdijusius vartus, 
kurie veda pro vyšnių sodą ir kapinyną.

STEBUKLAI

PRO VYSNILĮ SODĄ

Nuotrauka studijos Gray

Lietuvių tautos istorijoje 
yra buvę daug tragiškų įvy
kių, vertusių tautos dalį pasi
traukti į užsienį, ieškant sau
gumo ir laisvės. Daugelis pasi
traukė tuoj po Lietuvos tre
čiojo padalijimo. Teko bėgti į 
užsienį ir po visų sukilimų, 
pradedant 1794 m. ir baigiant 
1905 m. Iš nuotrupinių tų įvy
kių aprašymų mes galime vaiz
duotis, kiek daug tie pabėgėliai 
vargo, tačiau istorijoje apie 
juos teparašyta tik keletas žo
džių, kurie, visa ką apibendri
nus, maždaug skamba šitaip: 
“...daugelis pabėgo į užsienį”. 
Pabėgėliai mūsų laikais

Sovietų Rusijai okupavus 
Lietuvą (1940—41 m.), apie 
500 asmenų pabėgo į Vokieti
ją per, taip vadinamą, žaliąją 
sieną. Pagal Vokietijos ir So
vietų Rusijos sutartį, 1941 m. 
pradžioje Lietuvos vokiečiai 
galėjo repatrijuoti į Vokietiją. 
Tuo pasinaudojo ir nemažai 
lietuvių.

1941—1944 m. bolševikus 
pakeitę vokiečiai įvairiais bū
dais gabeno lietuvius į Vokie
tiją. Vienus gaudė į kariuome
nę, kitus prievarta siuntė dar
bams. Apsčiai buvo ir tokių, 
kuriuos išgabeno į kacetus.

Vėl (1944 m.) bolševikams 
okupuojant Lietuvą, jau ištisa 
masė lietuvių pabėgo į Vokie
tiją, Austriją, Švediją ir kitur. 
Prievarta išvežtųjų ir pabėgu
siųjų Vakarų Vokietijoje buvo 
priskaičiuota apie 65,000.

Po Vokietijos kapituliacijos, 
visa minėta pabėgėlių gausa 
buvo surinkta, apgyvendinta 
stovyklose ir aprūpinta bent 
būtiniausiomis gyvenimo sąly
gomis. Juos ten globojo spe
cialiai tam reikalui sudaryta 
organizacija — UNRRA, vė
liau — IRO.
Rašytini atsiminimai

Pirmieji užsienyje atsidūrę 
jau tuoj švęs savo klajonių 30

metų sukaktį. 1944 m. egzodo 
banga irgi jau šįmet sulaukė 
sidabrinio jubiliejaus. Per tą 
laiką vyresnieji pabėgėliai pa
siekė jau senatvę. Jaunesnieji 
irgi pasidarė “pusamžiai.” Gy
venimas švilpdamas lekia, dau
gelį nuvesdamas į kapus.

Kiek daug išgyventa! Juk 
visi bėgo lėktuvų apšaudomi. 
Kiti traukėsi, kasdami apka
sus. Treti, rizikuodami gyvy
be, slinko Vakarų kryptimi 
per užšalusias jūras. Ketvirti 
mažais laiveliais kovojo su mir 
timi, irdamiesi per Baltiją J 
Švediją. Penkti keliavo, išgy
vendami nuolatinį bombarda
vimų siaubą. O kai kam teko 
net kelis kartus bėgti. Trum
pai ir aiškiai norėtųsi pasaky
ti: kiekvienas pabėgėlis nešio
jasi savyje didelę istoriją.

Dar keliolika metų, ir to 
siaubo liudininkų beliks tik 
mažas skaičius. Dabar pats lai
kas pasinaudoti Pasaulio lie
tuvių archyvo kvietimu: sku
biai rašyti savo atsiminimus. 
Tas dalbas neatidėliotinas. 
Kiekvieneri metai neša dide
lius nuostolius. O progą pralei
dus, lietuvių tautoj istorijoje 
vėl bus trumpai įrašyta: “Bol
ševikams okupuojant Lietuvą, 
daugelis pabėgo į užsienį.” Bus 
padaryta savajai tautos istori
jai didelė skriauda, nes bus 
nuslėpta nuo ateinančių kartų 
•patirtas siaubas, apleidžiant 
savąjį kraštą, tie vargingi me
tai po nuolatinėmis bombomis, 
dvasinis skurdas stovyklose, 
baimė rytdienos, pirmosios die
nos laisvuose kraštuose, ku
riuose įsikūrėme, laukdami 
Lietuvos laisvės.
Kas turėtų atsiminimus rašyti

Pabėgusiųjų tarpe buvo mi- 
nisteriai ir įstaigų sargai, mo
kytojai ir mokiniai, apskričių 
viršininkai ir eiliniai policinin
kai, ūkininkai ir bernai, ponios 

(Nukelta j 6 psl.)

kurie per septyniasdešimt metų pasens ir suguls 
į žemę? 

Ar prisikels šitie kaulai?
Jeigu nebūtų vilties prisikelti iš mirusiųjų, 
aš niekados nė iš tolo neužsiminčiau 
apie kaulus ir mirtį.

KITAM PASAULY

Norėčiau būti paprastas eilėraštis, 
kurs dvelkia rožėmis ir vasaros dangum. 
Arba kaip didelis raudonas saulės būgnas 
norėčiau groti vasaros danguj.

Ko dar norėčiau? Nežinau. Tiktai norėčiau, 
labai norėčiau su tavim pabūt 
ir pažiūrėti, kaip kitam pasauly 
atrodo meilė vasaros danguj.

SVETIMŠALIS

NUO TO LAIKO

Nuo to laiko,
kai esu be namų,
viskas nemiela ir svetima mano širdžiai. 
Ten mes sėdėjom pas Babiloną ir verkėm. 
Kaip gerai pasakyta.

Savo metu,
kai gyvenau savame krašte, 
niekados nė iš tolo nepagalvojau.
kad šitie žodžiai buvo ir man parašyti. 
Ten mes sėdėjom ant upės kranto ir verkėm, 
mano tolimas krašte.

MANO TAUTA

. į..

Kur aš bebūčiau,
Iftur aš bevaikščiočiau, 
sš '.tečirt.mri'te U gyvcsisą.

Gimimas yra nemažesnis stebuklas už mirtį ir 
prisikėlimą iš mirusiųjų.

Kadangi kūdikiai gimsta mūsų akivaizdoj, 
kadangi kūdikiai mūsų akivaizdoj bręsta ir auga, 
mes nebemokant atskirti stebuklo nuo kasdienybės. 
Dažnas pasikartojimas praranda įspūdžio jėgą. 
Ar prisikels šitie kadai?

A- i - ūitie kūdikiai#

Tiktai reljefas keičias labai iš lėto. 
Keičiasi taip, kad reikia šimtmečio 
pastebėti mažiausiam pasikeitimUi upės ar ežero, 
arba slėnio.
Tai tiktai medžiai ir žmonės keičiasi greitai. 
Keičias taip, kad po keturiasdešimties metų 
sunku atpažinti vaikystėje matytą veidą. 
Ir atminimų medeliai 
po keturiasdešimties metų siūbuoja kaip tankūs 

mūrai.
Antrą kartą nenorėčiau gyventi, 
nce šimtui metą prcėjus, , 
buuūu svetiBfca.jastojo suuag

Šiuo metu,
kai mano tauta yra suspaudimo pavojuose, 
nedera niekam rašyti meilės eilėraščius. 
Reikia akmens ir švino.
Arba eilėraščių, 
kurie trenkia kaip švinas.
Reikia rašyti taip, kad kiekvienas eilėraštis 
būtų tolygus akmeniui, priešui daužyti — 
tam amžinam mūsų priešui, kurio didžiulės 
voros žengia kovos rikiuotėj Azijos stepėmis. 
O, mano miela, 
nereikia
nusiminimo ir ašarų.
Kraujas ir dūmai
tavo kartus ąsotėlis vandenio vietoje.
Kirčiai ir arklio kanopos paglostymo vietoje. 
Bet amžina? te kelies!rjyVęnt 15 ftsįžjo.
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Prof Hamp — tarptautinio masto kalbininkas. — Kodėl jis pa
migo lietuvių kalbą. — Eidavo j lietuvių susirinkimus klausytis. 
— Paskaito “Draugą” ir turi lietuviškų knygų. — Apie lietuvių 
ir sanskrito kalbas. — Rašo studijas ir laiko paskaitas suvažia
vimuose apie lietuvių kalbą. — Kodėl universitetuose auga susi
domėjimas lietuvių kalba? — Apie milžiniškus dainų lobius.

JUOZAS PRUNSKIS

Viena lietuvaitė, Chicagos u- 
niversitete studijuojanti etninės 
krypties antropologiją, parašė stu
dijinį darbą apie Rėzos ir Stanevi
čiaus dainų rinkinių diminuty- 
vus. Jai buvo leista rašyti lietu
vių kalba, bet kadangi antropo- 
ligijos skyriuj nei vienas profeso
rius nemoka lietuviškai, tai jos 
darbą perdavė lingvistikos depar
tamento vadovui prof. Eric P. 
Hamp, kuris be daugybės kitų 
kalbų, yra išmokęs ir lietuviš
kai. Jis su mūsų lietuvaite pakal
bėjo lietuviškai, pats prisiminė 
net kai ką iš lietuvių poetų ir 
įvertino jos darbą.

Didžio talento kalbininkas

Bostone ir klausydavausi nepri
klausomybės minėjimo ir kitų 
kalbų. Mano didžioji kliūtis, be
simokant lietuvių kalbos buvo, 
kad per mažai turėjom progų ja 
praktikoje vartoti. Eilę metų bu
vau užimtas kitais darbais, tiktai 
paskutiniais metais daugiau lai
ko tam pašvenčiau. Teko pa
dirbėti prie įvairių lingvistinių 
problemų, į kurias įėjo ir lietu
vių kalba. Viena palanki aplin
kybė, kad paskutiniu laiku yra 
daug lengviau gauti lietuviškų 
knygų. Anksčiau sunku buvo su
sekti, kas kokius lietuviškus lei
dinius kur turi.

Nuotr. Uosio JuodvalkioBūdingas Chicagos universiteto rūmų motyvas.

PoAAŠt&

Prof. Hamp — didžio talento 
žmogus. Kaip lingvistikos profe
sorius, jis su paskaitomis yra va
žinėjęs ne tik po įvairius JAV u- 
niversitetus, bet ir buvo kviestas 
į kai kurias Europos, net ir Af
rikos aukštąsias mokyklas. Dau
gelio mokslinių organizacijų na
rys, eilės studijinių žurnalų ben
dradarbis, kalbinius tyrimus atli
kinėjęs D. Britanijoj, Airijoj, Ita
lijoj, Graikijoj, Turkijoj, Jugosla
vijoj, Albanijoj ir kt. Jo specia
lybė — indoeuropiečių, sanskri
to, baltų, slavų, keltų kalbos, o 
disertaciją parašė apie albanų 
kalbos tarmes. Vadovas eilės kal
binių tyrimų projektų.

Norėjosi tokį žmogų arčiau pa
žinti. Atradau jį Chicagos univer 
siteto patalpose, jo paties kabi
nete. Jaunos išvaizdos, stipraus 
sudėjimo vyras.
— Mes labai džiaugiamės, kad 

Jūs išmokot lietuviškai, —prade
du pokalbį.

— Dirbu šioj srity. Mano mo
kėjimas teks knyginis. Interesuo- 
juosi lietuvių kalba, kuri man y- 
ra naudinga lyginamojoje kalbo
tyroje. Lietuvių kalba tai turtin
gas kalbinių studijų šaltinis.

— Kaip mokėtės lietuviškai?

— Susipažinau su kalba iš kny
gų, bet man buvo įdomu žinoti, 
kaip ji skamba. Tai eidavau į lie
tuvių iškilmes, parengimus So.

ją lietuvių daiktavardžiuose, ra
šiau apie lietuviškosios “s” kiti
mą po įvairių balsių. Taipgi ra
šiau apie modernią interpretaci
ją Buivydžių aukštaičių fonolo
gijos, aprašytos tyrinėtojo Gou- 
thiot. Esu rašęs ir etimologinė-

— Ar Jums žinomas naujasis imis temomis. Pennsylvanijos u- 
platus lietuvių kalbos kursas an-1 niversitete turėjome konferenci- 
glų kalba, paruoštas Schmalstie-
go...

— Dambriūno ir Klimo, — 
užbaigė toliau prof. Hamp ir dar 
parodė jo tik ką gautą žurnalą 
“Baltistika”.

— Atleiskit nekuklų klausimą.

ją baltų kalbų klausimais. Ten 
skaičiau savo studijinį darbą, bet 
apie tai jau buvo rašyta “Drau- 
ge .

— Kaip jūs galėjote atsiminti 
mūsų dienraščio vardą?
— Nes aš jį matau protarpiais.

Prof. Eric Hamp

yf
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Kaip toli pažengėte lietuvių kai- A. Klimas atsiuntė man “Drau- 
bos studijose?

— Mokytis gi žmogus niekada šymu. Joje man teko skaityti pa- 
nenustoji. Galiu lietuviškus teks
tus skaityti ir suprasti. Tik mano 
pasikalbėjimas būtų ribotas. Jei 
nujaučiu temą, kuria kalbama— 
galiu ją sekti, bet pvz. diskusijos 
modernios lietuvių poezijos klau
simais man būtų sunkios. Aka
deminę lietuvių kalbą 
suprantu, bet daugelio 
pyvokos dalykų vardų 
dėjęs, pvz. nežinočiau 
“toothbrush” lietuviškai pasaky
ti.

— Teko Jums ką nors rašy
ti apie lietuvių kalbą?

— O, taip. Daugiausia lygina
mosios kalbotyros srityje. Pvz. 2- 
3 dalykus esu parašęs žurnalui 
“Baltistika”. Rašiau apie prob-

I lemą, kaip atstatyti akcentologi-

gą” su šios konferencijos apra-

lengviau 
namų a- 
nesu gir- 
nei kaip

lyginamąją studiją apie lietuvių 
“ugnis” ir slavų “ogn”. Ta stu
dija bus išspausdinta žurnale 
“General Linguistics”, leidžia
mame Pennsylvanijos universite
te. Antrą paskaitą rengiuosi siųs
ti specialiam leidiniui, kuris y- 
ra ruošiamas, pagerbiant didįjį 
lietuvių kalbos studijuotoją nor
vegą Christian Stang, ateinan
čiais metais sulauksiantį 70 m. 
amžiaus. Jis yra parašęs Mažvy
do katekizmo gramatiką.

— Jūs esate specialistas sans
krito, taip pat pažįstate lietuvių 
kalbą. Ar tikrai yra tarp jųdvie
jų panašumo?

— Abidvi kalbos priklauso in
doeuropiečių kalbų šeimai, kuri 
apima apie 12 mums žinomų po-

skyrių. Tas grupes mes pažįsta
me iš įvairių kalbinių dokumen
tų. Sanskrito raštų mes turime 
daugiau kaip 2,500 metų senu
mo, o lietuvių — tik apie 400 
metų senumo, albanų irgi pana
šiai iš to laikotarpio, kaip lietu’“ 
vių. Reikia atminti, kad ne viso
se kalbose įvairios kalbos dalys 
keičiasi vienodai. Pvz. anglų kal
bos kai kurie skiemenys greičiau 
atkrito, ir latvių kalboje skieme
nys daugiau atkrito, kaip lietu
vių. Kalbinės studijos mums ro
do, kad visos šios kalbos yra tos 
pat šeimos, artimos viena kitai, 
pradinėje kalboje beveik visos kai 
bos tuose pačiuose žodžiuose tu
rėjo pagrinde artimus skiemenis, 
bet kai mes stebime kurią kalbą 
iš vėlesnio laikotarpio, joje įvy
kę didesni pasikeitimai. Pvz. 
prancūzų kalba neatrodo kaip 
lotynų, o ji faktinai yra dabarti
nė lotynų kalbos atmaina. Jei 
mes galėtume matyti albanų 
kalbą prieš 1,000 metų, gal ji 
būtų net labiau archaiška negu 
sanskrito.

Kas nuostabu ir kas visada do
mina kalbininkus, tai kad lietu
vių kalba ne tik prieš 100 metų, 
bet ir dabar beveik kiekviename 
žodyje turi tuos pačius skiemenis 
ir diftongus, kaip pirminė indo
europiečių kalba. Kai kalbinin
kai stebi dabartinę lietuvių kal
bą, jos žodžių garsų struktūrą, 
tai stebina kalbininkus. Jiems da
ro įspūdį kalbos konservatyvu
mas. Daiktavardžių struktūroje 
pasiliko linksnių skirtumai.

Čia prof. Hamp pradėjo links
niuoti: vilkas, vilko... ir sanskri
tiškai: vrkah, virkasja... Galū
nės ne tos pačios, bet abi kalbos 
rodo išsaugojimą to, iš ko jos 
prasidėjo. Veiksmažodžiai taip 
nesutampa. Dabartinės graikų 
kalbos žodžiai turi tiek pat skie
menų, kaip Homero laikais, bet 
balsių skambesys kitoks. Visiem 
aišku, kaip nuo Šekspyro laikų 
per 300 metų pakitėjo anglų kal
ba, bet lietuvių kalba mažiau pa
sikeitė per ilgą laikotarpį. Tad ir 
nemanau, kad lietuvių balsės 
daug skirtingiau skambėjo Kris
taus laikais, kaip dabar.

Tačiau apskritai, anglų bei al
banų kalba beveik tiek pat ar
tumo turi sanskrito kalbai, kaip 
ir lietuvių. Įdomu tik, kad lietu
vių fonologija yra vis dėlto la
bai konservatyvi. Lietuviai taip 
nepraranda skiemenų, kaip kitos 
tautos. Modernioji graikų kalba 
pakeitė diftongų ir balsių koky-

bę, lietuvių — ne. Lingvistiškose 
studijose tai didelė mįslė, kad 
kai kurios dalys, kaip tai yra lie
tuvių kalboj, pasilieka labai pas
tovios.

Iš kitos pusės įdomu, kaip to
kios lietuvių kalbos savybės pa
siliko kalboje, kuri metų bėgyje 
praturtėjo, moderniam pasauliui 
atnešant naujus žodžius, pavadi
nimus. Jdomu, kaip lietuvių kal
ba žodžius skolina, parafrazuoja 
ir kaip pati kalba keičiasi. Juk 
yra skirtumas tarp Mažvydo, 
Daukšos ir dabartinės lietuvių 
laikraštinės kalbos. Tuo būdu 
mes, lingvistai, lietuvių kalbą 
matome įdomiame aspekte — 
moderniojo gyvenimo slinkties 
poveikyje.

— Ar manote, kad susidomė
jimas lietuvių kalba mokslinia
me pasaulyje auga?

— Be abejo, ir tam yra daug 
priežasčių. Visų pirma—per pas
kutinius 15-20 m. mūsų mokyk
los iš viso ėmė daugiau intere
suotis kalbinėmis studijomis. Kai 
kurie sako, kad tai dėl praktiš
kų sumetimų: karo metu ir po- 
karėj tarptautinėj politikoj dau
giau susiduriame su kitomis tau
tomis, kitomis kalbomis. Bet ne
manau, kad tai būtų pagrindinis 
motyvas.

(Nukelta į 2 psl.)

Kai rusiškasis ir bolševiki
nis Lietuvos okupantas mūsų 
išeiviją bando praskiesti mig
dančiais įvairių kultūrinių eti
kečių vaistais, kai Maskvos 
pasirinktieji ir įsakytieji emi
sarai (gal jie ir nieku dėti, nes 
gi, ten lieptas, neatsisakysi) 
bando kultūros, net ir tėvynės 
meilės vardan pasisukinėti po 
lietuvių kolonijas, ne vienam 
ir iš mūsų gali susidaryti įspū
dis, kad tik bendruomeniniai 
veiksniai spyriuojasi prieš ši
tokią priešo operaciją, o šiaip 
jau visiems kultūrininkams čia 
nei šilta, nei šalta, jie jau seka 
“neišvengiamą pasaulio raidą” 
ir glėbesčiuojasi visur ir su 
kiekvienu, iš anapus pasiųstu, 
užsimiršę didžiųjų emigrantų, 
Adomo Mickevičiaus ir kitų, 
pavyzdžius.

Tačiau netikėkime šitokia 
tik priešo išgalvota ir įtaigo
jama iliuzija. Lietuvis kultūri
ninkas, ypač rašytojas, gal 
būt, net labiau negu kuris ki
tas rūpinasi išeivijos kultūri
nio nugarkaulio sveikata ir sa
vo žody įkūnija ne vienadienį, 
bet amžiną protestą prieš vi
sas šėtoniškas okupanto už
mačias. Didžiuokimės tais mū
sų plunksnos žmonėmis, kaip 
kadaise didžiavosi ir amžinai 
didžiuojasi lenkai savo 19 šimt 
mečio politiniais emigrantais 
rašytojais, sukūrusiais tautai 
svetimuose pasviečiuose jos li
teratūros aukso amžių. O mū
suose vienas iš panašių yra ir 
Vladas šlaitas, rytoi,. lapkri
čio 9 d. — sekmadienį — 2 
vai. 30 min. Jaunimo centre, 
Chicagoje, skaitąs savo poezi
ją, ir Henrikas Nagys, hero
jiškomis vengrų sukilimo die
nomis sukūręs nepamirštamą 
“Budapešto baladę” ir dauge
lis kitų. (Žiūr. 3 psl.)

Tačiau meluotume, jei saky
tume, jog mūsų išeiviškoje 
masėje įvairaus pobūdžio 
minkštakūnių, sąmoningai ar 
nesąmoningai pasimetusių, nė-

ra. Yra ir bus. Visam tam kul
tūrininkas - rašytojas taipgi 
nėra aklas. O kai mato, tai ir 
netyli. Kaip dabartines šios 
rūšies problemas su visu šian
dieninio gyvenimo kontekstu 
vaizdžiai ir tiksliai užgriebia 
rašytojas, išskirtiniu pavyz
džiu gali būti vėlgi Henriko 
Nagio vedamasis jo paties re
daguojamoje Montrealio “Ne
priklausomoje Lietuvoje” spa
lio 22 d. Raštą dėl jo aktua
lumo čia ištisai perspausdina
me. Rašytojo vedamasis ten 
užvardintas “Būkime savanau
džiai”. Poetas - redaktorius ja
me sako;

Žvilgsnis į Chicagos universiteto rajoną. Nuotr. David Travis

“Neįprastas tai pasiūlymas. 
Nereiškia jis betgi užsidarymo 
savo kiaute ir rūpinimosi tiktai 
savo kūnu bei kišene. Nereiš
kia tasai atsišaukimas ir pa
prasto sukiaulėjimo. Nereiškia 
jis nei abejingumo artimui ar
ba nesidomėjimo svetimo bė
domis. Jis reiškia tik vieną da
lyką: kai rūpinamės visų ir vi
som nelaimėm, kai aistringai 
demonstruojami už kitų teises 
bei laisvę, kai pergyvename vi
sų kitų problemas ir ieškome 
joms sprendimų, kai esame 
ištikimi ir energingi tos, anos 
ar kitos kanadiečių ar ameri
kiečių partijos, kompanijos, 
federacijos, unijos, sąjūdžio 
veikėjai, — nepamirškime, kad 
mūsų pačių lietuviškieji reika
lai ir mūsų pačių kraštas yra 
šiandien vienoj beviltiškiausių 
padėčių. Nepamirškime, kad 
mes patys, tai yra, lietuviškoji 
išeivija, stovime žymiai arčiau 
kapo duobės, negu įsivaizduo
jame ar manome. Nei vienas ir 
niekas už mus ir mūsų reika
lus nekovos, jei mes patys už 
juos nekovosime! Aišku, kad 
kiekvienas mūsų negali likti 
abejingu, jei kur nors trypia
ma asmeniška žmogaus ar 
tautų laisvė, bet ir mes patys, 
ir Lietuva turi tas pačias tei
ses į tą patį apsisprendimą ir 
tą pačią laisvę, šiandien darosi 
labai nebemadinga kalbėti, 
taip vadinamuose, platesniuose 
sluoksniuose apie savo šalies 
ir savųjų žaizdas, tarsi netei
sybė po keliasdešimt metų tap
tų mažesne neteisybe, tarsi už
gijusi žaizda būtų panaikinusi 
ir ją atvėrusį botagą. Dažnai 
girdime savuosius apsišvietė- 
lius bei intelektualus diskutuo
jant Guevaros herojizmą ir 
Kinijos raudonosios revoliuci
jos neišvengiamumą, Kubos 
buvusių kapitalistų nuožmumą 
ir Amerikos negrų persekioji
mus bei išnaudojimus, bet pa
minėjus savo šalies vardą ima
ma gėdintis ir, kartu su sveti
mais, nuduoti, kad šitų smulk
menų neišgirsta. O kiek tokių 
kaip Che Guevara gulėjo Lie
tuvoj turgaus aikštėse? Kas 
juos paminėjo? Kas nešiojo jų 
portretus? Kas ir kur kalbėjo 
apie lietuvio žemdirbio bau
džiavą nuo mėlynųjų bajorų 
iki raudonųjų bajorų gady
nės? Kur ir kokiame seminare 
buvo pasakyta, kad beveik pu
sės Estijos jau nebėra? Arba

(Nukelta j 2-rą psL)
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Įspūdžiai, 
šeštąją paskaičius

KAS ŠITAI PADARYS?
R. E. MAZILIAUSKAS

ŠEŠTOJI PRADALGE. Literatū
ros metraštis. Redagavo K. Balė
nas. Nidos knygų klubo leidinys. 
Nr. 75. 1969 m,
Nidos adr.: 1 Ladbroke Gardens, 
London, W. 11, Great Britain.

Leidinį galima įsigyti ir “Drau
ge”, kaina $3.12.

*

Pradalgės pagaliau pasivijo 
laiką: Šeštoji, datuota 1969 m., 
pasaulin ir iškeliavo š. m. rug
sėjo mėnesį. O Nidos darbuoto
jai visiškai rimtais veidais tiki
na, kad sekančiosios Pradalgės 
ne tik kad nebesivėluos, bet dar
gi pasirodys ateinančiųjų metų 
ankstyvą pavasarį.

Pradalgių ir kitų Nidos leidi
nių dažnokas vėlavimasis praei
tyje, atrodo, niekuomet neįvyk
davo dėl redakcijos kaltės. Ni
dos rinkėjai rankraščių nelauk
davo, bet, anaiptol, rankraščių 
krūvelė visuomet savo eilės lauk
davo rinkykloje. Tačiau šiuo me 
tu kaip tik gerokai pasitaisė Ni
dos spaustuvė, taip sakant, ma
terialinė bazė: įsigytas naujas li- 
notipas. Naujasis linotipas iš 
tiesų nėra visiškai naujas, jis var 
totas, bet, palyginti, modemiš
kas ir pakeis metalo laužan iš
keliaujantį senelį, kuriuo jau 
daug lietuviškų knygų buvo su
rinkta. Šita aplinkybė Nidos dar
buotojus, matyt, ir nuteikia op
timistiškai dėl busimųjų Pra
dalgių ateities.

Šeštosios išėjo po savotišku dr. 
Jono Griniaus ženklu. Jis met
raštyje spausdinasi su dviem dar 
bais( trijų veiksmų komedija 
“Auksine mergele” ir straipsniu, 
pavadintu “Vertybių konfliktas 
dabartinėj lietuvių literatūroj”, 

sviso labo užpildydamas 37.5 
proc. iš 400 tomo puslapių.

Tekyla klausimas, ar aplamai 
buvo prasminga pastarąjį dr. J. 
Griniaus straipsnį Pradalgėse 
spausdinti. Pirmiausia, kaip iš
našoje pažymėta, tas straipsnis 
iš tiesų buvo paskaita, prieš pen 
kerius metus skaityta Studijų sa
vaitėje Vokietijoje. Žinia, lietu
viškoji spauda itin dideliais ko
munikacijos tempais nepasižymi, 
o ir rimtesnių paskaitų perspaus
dinimas kultūrinėje mūsų spau-

Šiame straipsnyje dr. J. Gri
nius ne vieną puslapį paskiria 
dviem klausimams, kurie kadai-

“Pradalgių” redaktorius 
rašytojas K. Barėnas

doje išvirto įprastiniu reiškiniu, 
kuris iš tikrųjų net yra savaime 
suprantamas. Ir mūsų kultūros 
žurnalai, kaip “Aidai” ar“Metme-; 
nys”, tokias paskaitas perspausdi 
na su kelių ar net keliolikos mė
nesių pavėlavimu, tačiau paskai- 
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Siame numery
• Kas šitai padarys?
• Įspūdžiai, šeštąją paskaičius.
• Mokslo ir kūrybos simpoziumo 

ekrane: prof. dr. Šarūnas Užgi 
ris, dr. Remigijus Gaška, prof. 
dr. R. Viskanta, inž. Stasys 
Bačkaitis, dr. A. Nasvytis.

• Išvietintieji ir atstumtieji.
• Prof. dr. R. Šilbajoris puolamas 

okupuotoje Lietuvoje.
• Tauta, rašytojas ir veikalas.
• Zarasų operacija.
• A. Stulginskio laiškai.
• Pas dailininkę užbėgus.
• Akademinės prošvaistės.

I tą perspausdinti po penkerių me 
tų vis dėlto ir “mūsų sunkiomis 
tremties sąlygomis” jau truputį 
perdėta.

Svarbiausia, kad dr. Jonas Gri
nius Šioje savo paskaitoje nieko 
naujo nė nepasako. Jo erudici
ja ir literatūros istoriko vardas 
visiems žinomas, o kaip savo sri
ties specialistą ir žinovą jį ver
tina ir gerbia ne vien tiktai jo 
bendraminčiai. Tačiau lygia da
lia visuomenei puikiai pažįsta
mos ir jo, sakykime “fundamen
talistinės” pažiūros, kurias jis kar 
tais labai atkakliai įvelia ir į gry
nai literatūrinius klausimus. Dr. 
J. Grinius, žinoma, turi visišką 
teisę ir laisvę turėti savo nuomo
nę ir tą nuomonę viešai skelbti. 
Statistikos neturime, ją suran
kioti, tur būt, praktiškai būtų ir 
neįmanoma, bet rašančiojo nuo
mone, ryški dauguma tų, kurie 
rimtai domisi mūsų literatūros 
klausimais svetur, be pasaulėžiū
ros skirtumo, nepritaria dogma
tiškom jo pažiūrom į grynai li
teratūrinius reiškinius.

Clevelando “Grandinėlės’’ šokėjos vainiko šokyje. Praėjusį savaitgalį “Grandinėlė” laukėsi Hartforde ir 
Bostone. Margučio pakviesta, lapkričio 30 d. “Gran dinėlė" šoks ir Chicagoje. Platesnis interwiew apie tai 
bus ateinančio šeštadienio “Draugo” laidoje.

se mūsiškėje spaudoje sukėlė ašt
rias kontroversijas, įaudrinusias 
aistras ir iššaukusias ilgas bei iš
samias polemikas. Tie ginčai su
kosi apie V. Ramono, romaną 
“Kryžiai” ir apie A Škėmos kury 
bą. Abejais atvejais dr. J. Grinius 
į pokalbius buvo labai aktyviai 
įsivėlęs, dalinai juos net iššau
kęs, ir pažėręs po nemažą žiupsnį 
savo samprotavimų. Ir šiame 
straipsnyje jis šiais klausimais 
nieko naujo nepasako, jokių 
naujų argumentų savo tezėm pa
remti neiškelia, tepakartodamas 
savo senas, visiems gerai žino
mas pažiūras.

Joks laicistiškas, liberališkas, 
bedieviškas ar nekrikščioniškas 
(ar dar kaip kitaip pavadinki
me) žmogus, rimtai ir sąžiningai 
literatūriškai vertindamas “Kry
žius”, nepaneigs šito romano li
teratūrinės vertės ir nesiginčys su 
dr. Kebliu, šitą knygą priskyru- 
siu prie geriausiųjų išeivijos ro
manų. Tačiau lygia dalia būtų 
nesąžininga nepripažinti nė A. 
Škėmos literatūrinių laimėjimų, 
visiškai nepriklausomai nuo to, 
ar kam nors yra priimtina jo pa
saulėžiūra, ar ne. 

Kalbėdamas apie Ramono
‘Kryžius”, dr. J. Grinius aistrin-, 
gai gina “teisę rašytojui turėti metais per vėlai spausdinamos.

savo aiškią pasaulėžiūrą”, kam, 
žinoma, tegalima 101 proc. pri
tarti. Tačiau toji teisė vis dėlto y- 
ra visuotinė, taikytina ne tik Ra
monui, bet ir Škėmai, ne tik pa
čiam Griniui, bet ir, sakykime, 
Sajai arba Sluckiui. Literatūrinis 
pokalbis pirmoje eilėje juk sukasi 
apie kaip, o ne apie ką...

O Pradalgių redaktorius, šitą 
dr. J. Griniaus straipsnį spausdin 
damas, gal būt, ir visiškai de
mokratiškai pasielgė. Tai vis 
dėlto vienintelis periodinis litera
tūrinis leidinys svetur, ir redak
torius, atrodo, skrupulingai sten
giasi jo puslapiuose išlaikyti 
reiškiamų pažiūrų pusiausvyrą, 
idant Pradalgės nenusidažytų 
pernelyg vienapusiška spalva. 
Anksčiau spausdinęs L. Dovydė
no samprotavimus, kurie ne vie
nam galėjo kvėptelėti subjekty
vumu, vėliau spausdinęs R. Sil- 
bajorio interpretaciją apie Mac
kaus kūrybą, kuri ideologiškai ir 
dr. Griniui, tur būt, nebuvo itin 
artima, nūn leido pasisakyti ir 
pačiam dr. J. Griniui. Tokia pa
žiūrų įvairybė, be abejo, labai 
pagirtina. Bėda tik tame, kad dr. 
Griniaus tezės jau seniai pažįsta
mos, o be to, dar ir penkeriais

A. T. Antanaitis šiuo metu, 
tur būt, bus produktingiausias 
išeivijos literatūros kritikas. Pa
varde ir slapyvardžiais (kurie jau 
senokai nustojo būti itin “slap
ti”) pasirašytos jo recenzijos ir 
aplamai literatūriniai rašiniai 
nuolatos spausdinami mūsų kul
tūros žurnaluose ir geresniuosiuo- 
se laikraščiuose, o pastabumas 
ir literatūrinė įžvalga pastaruo
ju metu regimai plėtėsi, ir jis, 
kaip literatūros apžvalgininkas, 
neabejotinai subrendo.

Kaip ir visose srityse, kurios 
anglosaksų šnekoje vadinamos 
“arts”, o ne “sciences”, atseit, 
kurios nėra priskiriamos prie 
mokslo, taip ir literatūriniuose 
sampratavimuose visiško objek
tyvumo pasiekti, matyt, aplamai 
neįmanoma: čia reikia ir intuici
jos, ir jautrumo, pagaliau ir sko
nio, o tai vis vertybės, kurios sun 
kiai išmatuojamos... Ir su Anta
naičio reiškiamomis literatūrinė
mis nuomonėmis galima sutikti 
arba ir ne, bet jis jas kiekvienu 
atveju reiškia inteligentiškoje 
plotmėje, kas nūdienėje mūsų 
literatūrinėje kasdienybėje jau 
laikytina nemenku laimėjimu.

Šeštojoje A. T. Antanaitis 
(Nukelta į 2 psl.)

Dažnomis progomis daug 
kalbame (bet nedaug padaro
me) apie informaciją svetim
taučiams, supažindinant juos 
su mūsų tautos tragedija, pra
eitimi, istorija ir p. Retomis 
progomis (dažniausiai partiza
niškai) kai ką ir padarome šio
je srityje, išleisdami vieną ki
tą veikalą bei brošiūrą apie 
Lietuvą.

Tačiau beveik visai nieko 
nedarome, net ir labai mažai 
kalbame apie tinkamą lietuviš
kos išeivijos pristatymą šio 
krašto gyventojams. Prieš 
kiek laiko teko vartyti vieno 
universiteto sociologijos de- 
partmento bibliografinį biule
tenį, kuriame nuolat talpinama 
straipsnių bei knygų sąrašas 
apie etninių grupių gyvenimą 
ir darbus Amerikoje. Paskuti
nių dešimties metų bibliografi
joje teužtikau tik vieną vei
kalą apie lietuvius, būtent, vie
nos mūsų parapijos istoriją, 
parašytą anglų kalba. Tuo pa
čiu metu kitų tautybių straips
niai ir veikalai užėmė ištisus 
biuletenio puslapius. Ypatingai 
šioje srityje aktyvūs yra uk
rainiečiai.

Ta bibliografija privertė su
simąstyti ir pagalvoti apie bū
tinybę savo tautinę grupę tin
kamiau ir rimčiau pristatyti 
gyvenamajai aplinkai. Artė
jant pirmajam platesniam mū
sų mokslo darbuotojų susiva
žiavimui, kyla mintis, jog ypa
tingai mūsų humanitarai (so
ciologai, psichologai, ekono
mistai ir kt). galėtų užpildyti 
šią spragą, šio krašto piliečiui 
lietuviai dažnai tebėra pažįsta
mi tik iš Upton Sinclair “The 
Jungle” romano puslapių, kur 
gyvenimas sukasi apie alkoho
lį, užeigas ir skerdyklas .Gi 
tikro bei pilno vaizdo apie 
šiandieninius lietuvius neturi 
nei paprastas darbininkas, nei 
profesionalas, nei mokslinin
kas amerikietis.

Bent dalinam padėties page
rinimui labai puikiai pasitar
nautų rimta mokslinė studija 
— veikalas anglų kalba, duo
dąs dabartinio Amerikos lie

tuvių gyvenimo profilį - skers
pjūvį. Toks veikalas turi būti 
rimtai, akademiniai paruoštas 
ir jame atsispindėtų visos mū
sų gyvenimo sritys.

Čia skaitytojas susipažintų 
su mūsų kūryba, darbais ir 
siekimais, mūsų švietimo ir 
mokslo institucijomis, su lietu
viškos šeimos raida ir proble
momis, su mūsų ekonominiu 
pajėgumu, religiniais pasireiš
kimais ir p. Tai būtų sociolo
ginė - psichologinė - ekonominė 
studija, paruošta tų sričių spe
cialistų ir išleista kurioje nors 
šio krašto leidykloje. O gal ir 
kuris universitetas susidomėtų 
tokio veikalo išleidimu?

Ką tuo pasiektume? Pir
miausia, veikalas parodytų, 
jog mes jau esame išėję, iš 
Sinclair knygos puslapių ir pa
liekame savo pėdsakus aplin
koje. Antra, toks veikalas ob
jektyviai bandytų pristatyti 
dabartinį lietuvių tautinės gru
pės veidą bei darbus, kuriais 
jungiamės į šio krašto gyveni
mą. Trečia, toks leidinys bei 
savęs tinkamas pristatymas 
skaitytojui ir Lietuvą padary
tų ne vien tik Baltijos pajūriu, 
bet realia, matoma šio krašto 
dalimi. Ketvirta, gal jis būtų 
akstinu mūsų akademiniam 
jaunimui kai kurias iškeltas 
sritis giliau ir plačiau pastudi
juoti, tuo padarant įnašą ir į 
bendrą mokslinę literatūrą.

Prieš kelerius metus JAV 
Lietuvių Bendruomenės Centro 
valdyba buvo užsimojusi orga
nizuoti tokio veikalo leidimą, 
deja, susidėjus aplinkybėms, 
jis liko nerealizuotas, šiandien 
pats laikas vėl imtis iniciaty
vos, nes tokio veikalo paruoši
mas — tai ne vienos dienos 
darbas. Kaip paprastai, di
džiausia problema bus išsiaiš
kinti, kas bus atsakingas už 
tokio veikalo leidimą. Yra ke
lios galimybės. Pirmoji — jau 
minėta JAV LB Centro valdy
ba. Antroji galimybė būtų, jei 
įsisteigtų mokslo draugija; 
pirmuoju savo uždaviniu ji ga
lėtų ir užsibrėžti tokį darbą 
atlikti. Trečioji — turime visą 

(Nukelta į 2-rą psl.)

čikagiečiai klausosi Anglijos lietuvių rašytojų kūrybos praėjusį sekmadienį (lapkričio 9 d.) Jaunimo centre. Chicagos Anglijos lietuvių klubo pakviesti, šioje šventėje asmeniškai dalyvavo ir savo kūrybą skaitė iš 
anapus Atlanto atskridę rašytojai poetas Vladas šlaitas ir Jonas Kuanickis • Gailius. Nuotrauka V. Noreikos
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Šauksmas
Aidų dvidešimtmečio 
proga

LŪŽIS, KUR| SVEIKINAME

Kas mėnesį per 20 metų

Gruodžio pabaigoje sueina 20 
metų, kai “Aidai” leidžiami A- 
merikoje. Tokio ilgo amžiaus 
žurnalui niekas nepranašavo. 
Kai perėmėm jį leisti, kalbėta a- 
pie penkerius metus. Pagrindinė 
pesimizmo priežastis atrodė fi
nansai. Amerikoje, kur taip 
brangiai apmokamas darbas, net 
vietos kultūrinei spaudai sunku 
gyvuoti. Ką bekalbėti apie tau
tinių mažumų leidinius.

Jaučiamės laimingi, kad anos 
rūškanos pranašystės neišsipildė. 
“Aidai” be pertrūkio Amerikoje 
išeina kas mėnesį jau per 20 me
tų. Kaip jau daug sykių esame 
kartoję — tai sutartinio darbo 
bei aukos vaisius. Redaktoriai, 
bendradarbiai, prenumeratoriai 
ir leidėjai ant savo pečių išvil
ko kultūros žurnalą per siaubias 
nutautėjimo bangas. Jos mūsų 
neužliejo, nepaskandino ir nesu
triuškino. Našta buvo maloni, 
nors palinko pečiai.

Manau, jog nėra prasišvietusio 
lietuvio, kuris nelinkėtų, kad 
“Aięlai” gyvuotų ir toliau. Juk 
toks žurnalas, kuriame kas mėne
sį savo kalba gvildomi mokslo, 
meno, literatūros ir visuomeni
nės buities klausimai, saugoja 
tremtį nuo stagnacijos. “Aidai”, 
periodiškai pasiekdami skaityto
ją, jį budina iš kasdienės rutinos, 
įkvėpia ir maitina. Tai vyksta 
jau per 20 metų. Kai lietuviška 
knyga taip retai beperkama, kul
tūros žurnalui lemta pavaduoti 
ir knygą. Jeigu ne “Aidai”, ne
maža juose skelbtų straipsnių ir 
net literatūrinių kūrinių būtų li
kę neparašyta. Kultūros žurnalas 
buvo dvasinis maistas skaitytojui 
ir akstinas mokslininkui bei kū
rėjui. , .

Tebestovime sunkumuose

Po 20 metų mes tebestovime 
ne tik tuose pačiuose sunkumuo
se, kaip pradžioje, bet ir žymiai 
didesniuose. Imkime retėjančius 
tremtinių kartos bendradarbius. 
Palyginkime, kiek jų išmirė arba 
suseno ir kiek jų tepriaugo. O 
žurnalo puslapius reikia pripil
dyti gera medžiaga. Kokia tai 
kankynė redaktoriams? Imkime 
finansinę pusę. Per tuos 20 metų 
spausdinimo medžiaga ir atlygi
nimas už darbą nuolat kilo, ir to 
kilimo galo dar nematyti. Prie 
“Aidų” dirba būrelis žmonių. 
Leidėjai per tą ilgą dviejų de-
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Siame numery
• Lūžis, kurį sveikiname.
• Šauksmas “Aidų” dvidešimtmečio 

proga.
• Lapinsko, Stempužienės, Barausko 

plokštelės.
• Mokslo ir kūrybos simpoziumo ek

rane: prof. dr. B. Mačiuika, L. 
Dambriūnas ir V. Trumpa.

• Iš latvių poezijos.
• Bermontiada Lietuvoje.
• lr mokslininkams reikia linksmumo.
• Dzūkija — Lietuvos Provansas.
• Priesaga -inis ir kilmininkas.
• Chudchillis Goodman teatro scenoje
• Lietuvių kalba Chicagos universitete
• Nauja Lietuvių rašytojų draugijos 

valdyba.
• Muturą gyvenimas.

šimtmečių kelią drebėte drebėjo, 
kai spaudė reikalas pakelti pre
numeratos mokestį. Su didžiausia 
baime ir ilgais pasiaiškinimais 
jis kadaise buvo pakeltas tik vie
nu doleriu, lyg rodos, inžinierius, 
gydytojas, verslininkas, dvasi
ninkas ir net fizinis darbininkas 
neišgalėtų to dolerio sutelkti. Gy
venome ir tebegyvename baime, 
nes tremties tikrovė yra paradok
siškai gąsdinanti. Turime jau pa
kankamai patirties, kaip neran
giai skaitytojai atsilygina metinę 
prenumeratą arba lieka visiškai 
neatsilyginę už kelerius metus. 
Mintis: jeigu pakėlęs prenumera
tos mokestį, neteksi kelių šimtų 
skaitytojų ir turėsi žurnalą net 
numarinti — yra stačiai siaubi. 
Kas tada? Žurnalui platintojų 
šiandien nė su žiburiu neberasi. 
Kai miršta lietuvių kultūrinės 
institucijos, visi graudžiai apgai
lestauja žodžiais, bet klaiki tuštu
ma lieka. Paskutinis tragiškas pa
vyzdys gali būti šv. Antano gim
nazija. Tiesa čia paprasta: nėra 

.mokinių — negali gyvuoti gim
nazija, nėra skaitytojų — nėgali 
gyvuoti žurnalas.

Savigarbos ir gyvybės reikalas

Bet atsiminkime, kad panašiais 
atvejais nukenčia visos tautinės 
mažumos savigarba ir dvasinė 
gyvybė. Užgesinto židinio taip 
greit jau neįpūsi, palaidotos kul
tūrinės institucijos taip greit ne
atgaivinsi. O pagaliau į mus 
tremty žiūri ir tauta. Kaip skau
džiai išgyvena tas mūsų atsive
riančias tuštumas tėvynėje gyve
ną broliai? Įsivaizduokite Ameri
kos arba tremties lietuvių švie 
suomenę net be mėnesinio kul
tūros žurnalo. Ar tai nereikštų 
galutinio smukimo ir paskučiau
sios gėdos? Tądą ir tie, kurie ne
remia numarintų institucijų, at
virai pripažįsta, kad jos buvusios 
reikalingos bent tautinei dekora
cijai. Bet tada jau yra per vėlu.

“Aidai” reikalingi ne vien de
koracijai, bet tiesiog dvasinei gy
vybei. Šis kultūrinis žurnalas, ei
nąs ilgiau už visus kitus lietu
vių kultūros žurnalus (pridėjus 
jo amžių Vokietijoje) gerai at
lieka savo misiją. Jeigu jis tiesio
giniai ir nepasiekia visos mūsų 
šviesuomenės, jis bent lieka pa
tvarus kultūrinio švietimo simbo
lis visiems. Kiekvienas laisvojo 
pasaulio lietuvis gali pasididžiuo
ti prieš kitatautį ir svečią iš tė
vynės, kad turime mėnesinį kul
tūros žurnalą, aplink kurį telkia
si mokslinės bei kūrybinės pajė
gos. Pasidžiaugtina ir tuo, kad 
tas žurnalas kokybe nė kiek nė
ra menkesnis už tėvynėje išei
nančius kultūrinius leidinius.

Kodėl tik dalis?
Minint dvidešimtmetį, kyla 

skaudus klausimas: kodėl “Aidus 
prenumeruojasi ir raštais bei au
kom remia tik dalis mūsų švie
suomenės? Kita gi dalis pasilieka 
nuošaliai, tartum kultūros žur
nalas būtų leidžiamas ne jiems.

Nieko nėra graudesnio leidė
jams, kaip peržvelgti prenumera
torių kartoteką ir joje nerasti 
stambių vardų iš mūsų kultūri
niame ir visuomeniniame gyve-
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Lapinskas - Stempužienė - Barauskas
Naujose spalvingose trijose plokštelėse

Nedaug mes turime tokių gau
sios iniciatyvos, orginalaus kūry
bingumo žmonių, kaip Darius 
Lapinskas. Jis turi savo muzikos 
studiją mūsų atžalynui, rengia 
su jais koncertus, jis spiritus mo- 
vens jaunimo teatre, jis operų ir 
kitų svarių kompozicijų kūrėjas, 
jis išradingas inscenizatorius, 
kaip galėjome įsitikinti iš jojo 
spektaklio, Mačernio mirties su
kaktį minint

Trys naujos
Dabar jis ateina su trimis nau

jomis plokštelėmis, kur išsilieja 
jo turtingas muzikinis potencia
las, apie kurį Jeronimas Kačins
kas sako:

“Gal svarbiausi faktoriai La
pinsko muzikoje yra ritmas ir 
tam tikras melodijos vystymas. 
Tie du dalykai susipynę taip, jog 
daro muziką lyg mozaiką. Ilges
nės ir smulkesnės frazės, muziki
nės figūros bei ritmai šen ir ten 
išbarstyti instrumentuose būdin
gi jo stiliui. Tačiau tai anaiptol, 
kaip dažnai atsitinka tokioje mo
zaikinėje kūryboje, nekliudo D. 
Lapinsko muzikos vientisumui. 
Nuotaika, ritmų panašumai, mu
zikos figūrų ir intervalų pasikar-

JUOZAS DAUGAILIS

tojimai sudaro idealų junginį. La
pinsko orkestrinių kūrinių inst- 
rumentacija lengva ir permato
ma. Jis vengia instrumentų ap
krovimo, juos vartoja saikiai, pa
siekdamos įvairuojančio spalvin
gumo. Jei lietuvių liaudies dainų 
akompanimente žaidžia smulkio
mis muzikinėmis figūromis, tai 
pvz, fortepijono koncerte girdisi 
ilgesnės melodinės linijos ir so
lidžiai išvystyta solo fortepijono 
partija. Čia D. Lapinskas giliau 
pasineria savo muzikinėse idėjo
se.”

Mes turime tik vieną D. La
pinską, ir jo talentas plačiai at
siskleidžia trijose naujose jo, su 
vokalistais menininkais, su sim
foniniu orkestru, sukurtose plok
štelėse. Su jomis lapkr. 17 d. Chi
cagoje dr. J. Bylos salione buvo 
supažindinti muzikai ir spaudos 
atstovai.

Kompozitorius ir solistė

Pirmiausia skardėjo melodinga 
A. Stempužienės daina, Lapins
ko stiliumi ir jo sukurtų melodi

jų akordais Stuttgarto simfonijos 
orkestro lydima, atliekant mistiš
kąsias O.V. Milašiaus “Septynias 
vienatvės”, iš jų paimant reči
tatyvą “Visi negyvėliai girti nuo 
ilgo, nešvaraus lietaus” ir arija 
“Tegu Rytojus niekada neras ma 
nęs kur aš esu”. Išpildoma ori
ginalia prancūzų kalba, bet klau
sytojai tai galės sekti ir iš pa
duodamo K. Bradūno atlikto ver
timo teksto.

Antroji plokštelės dalis — se
nobinės mūsų “Ainių dainos”: 
Sėju veju, čiutela; Pralėkdamas 
bitinėlis: Ūžia girelė; Liūlia, liū
lia, sūnaitėlis mano; Rūta žalioj.

Nors tai pagrinde lietuvių liau
dies kūryba, bet perleista per La
pinsko prizmę, ji sužėri naujo
mis spalvomis, su staigmenomis, 
kapotais perėjimais, modemišku 
naujumu.

Šią, antrąją, plokštelės pusę į- 
grojant, solistei A. Stempužienei 
palydą sudarė fleita, mušamieji, 
fortepijonas.

Barausko pasakos
Kita plokštelė: foną sudarant 

Stuttgarto simfoniniam orkestrui, 
seka lietuvių pasakas aktorius

Kai metai po metų mūs išei- 
viškasis visuomeninis ir kultū
rink gyvenimas vis labiau ima 
nusistovėti tų pačių suvažiavi
mų, tų pačių balių, tų pačių 
spektaklių, parodų, konkursų 
ir koncertų įprastiniuos se
zoniniuos pasikartojimuos, ša
lia malonaus gyvybės jutimo, 
atsiranda prieširdyje ir tam 
tikra baimė; argi jau amžinai 
mes tik šitaip, o ne kitaip? Juk 
kūrybinę mirtį gali reikšti ne 
vien tik nieko nebuvimas ir 
visko išblėsimas, bet ir to pa
ties kartojimasis tuo pačiu 
kasmetiniu laiku tose pačiose 
veiklos formose.

Jei tik tuo mūsų čionykštė 
bendruomenė ir toliau pasiten
kintų, kuo mes, bent amerikie
čių akyse, būtume toliau pa
žengę nuo Uptono Sinclairio 
“Džiunglėse’’ prieš 60 metų 
vaizduojamų lietuvių? Intere
sai ir visokeriopas bruzdėjimas 
savo pagrindinėse kryptyse 
būtų beveik tie patys. O tų, 
sakyčiau, jau istorinių panašu
mų mes dar lig šiol neatsikra
tome ir gana. Dar vis net or
ganizuotai mūsų visuomenei 
atrodo kur kas daugiau laimi
ma, atsigabenant keliom mi
nutėm savo tarpan kurį nors 
trumpaamžį kongresmaną, ne
gu išleidžiant lietuvių literatū
ros antologiją ar Čiurlionio 
monografiją anglų kalba. Ne 
vienam sutiktas lietuvis polici
ninkas Chicagos skersgatvyje 
labiau pakursto tautinę didy
bę, negu lietuvis profesorius 
Chicagos universitete.

Tokią, vis dar pasitaikančią 
realybę stebint, labai atvira 
širdimi reikia džiaugtis jau ne 
trafaretinio ir ne dešimtme
čiais nukartoto fakto, bet pir- 
makartinio mokslo ir kūrybos 
simpoziumo išvakarėse. Kaip 
žinome, kitą savaitgalį Chica- 
gon suskris iš visos plačiosios

Leonas Barauskas. Pirmoj pusėj 
— J. Kaupo “Arlekino meilė”, J. 
Meko “Vasaros naktys”, dai
nuojant dar ir A. Stempužienei.

Antroji šios plokštelės pusė, 
taipgi su muzikine Lapinsko pa
lyda, prasideda Žemaitiška pa
saka. Ją puikiai akt Barauskas 
sudramatizavęs, gi Lapinskui ryš
kiausias vietas sustiprinant tim
panų garsiniais efektais, dalykas 
išeina intriguojantis. Bus įdomu 
ne tik pasiklausyti, bet ir mokyk
loje žemaičių tarmę pademons
truoti.

Toliau Seka Butkų Juzės “Že
maičių stiprybė” ir pagaliau liau
dies pasaka “Močeka”.

Ypač daug humoro ir liaudies 
sąmojaus tuose dviejuose žemai
tiškuose pasakojimuose. Bet in
triguojanti ir “Močeka”, kur ša
lia akt Barausko, naujo spalvin
gumo įneša A. Stempužienės, D. 
Kučėnienės, Br. Mačiukevičiaus 
melodeklamacijos ir dainos.

Abiems aukščiau minėtoms 
plokštelėms muzika sukurta D. 
Lapinsko; jis dirigavo ir kompo
zicijas išpildančiam Stuttgarto 
simfoniniam orkestrui.

Stempužienės arijos
Dar viena šioje serijoje plokš

telė — solistės Aid. Stempužie
nės arijos iš Carmen (Bizet), 
Giocondos (Ponchielli), Truba
dūrų (Verdi), Don Carlo (Ver
di), Samsono ir Dalilos {Saint 

Amerikos lietuviai mokslinin
kai profesionalai, universitetų 
profesoriai, technikos ir huma
nitarinių sričių specialistai pla
tiems ir įvairių temų pokal
biams.

Kas ypač džiugina, skaitant 
iš anksto paskaitininkų ir sim- 
pozininkų pavardes, jog šita
me lietuvių mokslininkų ir in
telektualų susibūrime mirgėte 
mirga pačios jauniausios, jau 
čia išsimokslinusios kartos vei
dai. O jų pionieriškas atėji
mas, neišsiginant lietuviškojo 
savo vardo, savon bendruo- 
menėn ir visos Amerikos inte- 
lektualinin klodan lietuvy
bės išlaikymo prasme reiškia 
čia lig šiol dar nebuvusį ir pa
laimingą lūžį. Reikia tikėtis, 
kad šio pionieriško jaunųjų 
būrio pėdomis paseks apsčiai 
ir daugiau jų bendraamžių ir 
spiečiai dar jaunesnių, kurie 
liejasi ir liesis į šio krašto kul
tūrinio gyvenimo vadovaujan
čius sluoksnius, neprarasdami 
ir savo lietuviškosios sąmonės. 
O tai juk turės ne tik šio kraš
to lietuvybei, bet ir visai lietu
vių tautai, gal būt, šiandien 
dar net neįsivaizduojamos liki- 
minės reikšmės.

Tegu tad Mokslo ir kūry
bos simpoziumas Žymi visos 
mūsų veiklos, visų mūsų pa
stangų pasukimą labiau moks
line, intelektualine, kūrybine 
kryptimi. Tegu lietuvis čia bū
na žinomas ir gerbiamas ne tik 
skersgatvio užeigoje, bet ir 
universitetų auditorijose ir 
pasaulinių mokslo suvažiavimų 
forumuose. Tegu jis šioje ap
linkoje kaupia savo patirtį, ži
nojimą ir prestižą būsimai lais
vajai Lietuvai, bet drauge te
gu nenumoja ranka ir į tokius 
faktus, kuriuos liudija čia pat 
spausdinamas “Aidų” žurnalo, 
liūdnai skambantis, šauksmas.

k. brd.

Saens), Orfeo (Glueck), Sevili
jos kirpėjo (Rossini).

Klasikinės muzikos mėgėjams 
ši plokštelė bus tikras pasisma
ginimas, kur aukštos kultūros 
mezzo-soprano balsas muzikinėje 
darnoje lenktyniauja su Stuttgar
to simfonijos orkestro, susidedan
čio iš 60 muzikantų, garsais, ga
biai vedamais dirigento D. La
pinsko.

Vokiška precizija, 
amerikoniškos technikos 

pranašumas

Visos šios plokštelės įrašytos 
Vokietijoje, su vokišku preciziš
kumu, o pagamintos Amerikos 
RCA, panaudojant visą Naujojo 
Pasaulio technikos pranašumą.

RCA pažadėjo plokšteles pa
leist į rinką Padėkos dieną, tai
gi jos jau bus gaunamos kalėdi
nėms dovanoms...

Pažymėtina, kad ir plokštelių 
apipavidalinimas susilaukęs me
niško dėmesio. “Septynios vienat
vės” ir “Ainių dainos” turi vir
šelį, papuoštą besiveržiančia 
banga juodame fone. L. Baraus
ko pasakos — ryškios Igno liau
diško stiliaus kūriniu, o Stempu
žienės arijos švyti pačios solis
tės keturių spalvų, didelio ryšku
mo atvaizdu.

Plokštelės eis ne vien albumu, 
o atskirai. Išleista kiekvienos po

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvių Enciklopedijos papildymų tomas
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LIETUVIU ENCIKLOPEDIJA. 
Trisdešimt šeštas tomas. Papildymai. 
Tomą redagavo Juozas Girnius. Iš
leistas 1969 metais. Leidėjas Juozas 
Kapočius. Nugarėlę ir emblemą darė 
J. Steponavičius. Technikinė priežiū
ra ir laužymas Kazio Simanavičiaus 
Tekstus linotipu rinko Petras Pilka. 

I Spaudė L.thuanian Encydopedia
Press., Ine. Leidyklos ir redakcijos ad
resas: 361 W Broadway, South Bos
ton. Mass. 02127, USA.

Prieš penkiolika dar metų ne- 
daug kas iš mūsų tvirtai beti
kėjome, kad 1953 m. naujai pra

dėta leisti Lietuvių Enciklopedija 
bus ištesėta ir nesustos kaip ir 
daugelis mūsų įvairių ryžtų pu
siaukelėje, nes nedalios ir nesėk
mės yra pakirtę daugelį mūsų 
darbų. Nesėkmėmis nužymėtos ir 
mūsų pastangos išsileisti lietuviš
kąją enciklopediją. 1910 m. ją 
ryžosi leisti Chicagoje ano meto 
didelis mūsų knygų leidėjas ir tu
rįs pinigo A. Olševskis. Bet jo 
sumanymą pakirto nedalia, ne
galėjo sutarti bendradarbiai jos 
krypties, o vėliau — pakirto jau 
piniginė nesėkmė, nors tada en
ciklopedijos sumanymą rėmė ne 
tik dr. J. Basanavičius, bet ir ki
ti lietuviai šviesuoliai iš Vilniaus 
ir kitų kraštų. 1923-24 m. bau
dėsi leisti Kaune Švyturio b-vė, 
bet darbo dėl piniginės neda
lios nesuskubo ir pradėti. Tuo 
pat metu grynai lituanistinę en
ciklopediją pasišovė leisti Šiau
liuose Kultūros b-vė, kurios tuo 
metu knygų leidimas turėjo JAV 
Tėvynės mylėtojų d-jos visuotinę 
paramą, bet darbo taip pat ne
pradėjo. 1927 m. ryžosi išleisti 
enciklopedinio pobūdžio žymes
niųjų lietuvių žodyną (vadino 
Lietuvos įžymesnybių žodynu) 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mija, kurios žmonės (kun. doc. J. 
Tumas, prel. doc. Pr. Penkauš- 
kas, prof. dr. J. Eretas, dr. Ignas 
Skrupskelis ir raštininkavęs kurį 
metą Al. Merkelis) paruošė 5 to
mus rankraščių, kurie 1930 m. 
buvo perrašyti mašinėle ir rūpin
tasi leidimo lėšomis; atsitiktinai 
ir jos buvo surastos. 1929 — 30 
m. rimtai enciklopedijos leidimu 
susirūpino Spaudos fondas, ku
ris 1931.III. 5 susitarė ir pasi
rašė sutartį su Lietuvių katalikų 
mokslo akademija leisti sutarti- į 
nai Lietuviškąją Enciklopediją; 
paruošta Žymesnybių žodyno 
medžiaga dažnai buvo panaudo
jama šiam naujam darbui, o pa
tys tie rankraščiai buvo įrišti di
deliais tomais. Deja, šios Lietu-
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iKazio Bradūno eilėraščiai.
Naujas rašytojo šauksmas prieš 
tironiją.
Antrųjų Žirginėlių sulaukus.
Chicagos simfoninis orkestras 
Bermontiada Lietuvoje.
Rembrandto meno paroda
Nuo archeologijos iki Berensono.•

• Erazmas Roterdarnieties.
• Nauji leidiniai.
• Kultūrinė kronika.

viškos Enciklopedijos 1931-1944 
tepasirodė tik iki IND-, t. y. ne
pilnų 10 tomų. Atsidūrus trem
tyje ir ėmus po truputį įsikurti 
pastoviau, su nauju enciklopedi
jos leidimo sumanymu 1952 m. 
pasiskardeno Juozas Kapočius. Jis 
susilaukė pritarimo, surado apie 
3400 pastovių prenumeratorių 
(dalis vėliau numirė ir šiaip nu
biro) ir 1953-1968 išleido 35 to
mus Lietuvių Enciklopedijos, o 
šiuo metu ir 36 t. — PAPILDY
MAI. Šiuo tomu LE leidimas tar
tum jau baigtinai užbaigtas, nors 
reikia manyti, kad po 3-4 m. tu
rėtų pasirodyti dar vienas papil
dymų tomas, nes naujos laidos 
tremtyje tikrai nesusilauksime, o 
gyvenimas atneša naujų žmonių 
ir naujų minėtinų darbų.

Naujasis, t. y. LE papildymų 
tomas, kurį suredagavo' dr. J. 
Girnius, savaime skiriasi nuo vi
sų ankstesnių. Papildymų me
džiaga, nors ir nemažiau įdomi, 
bet rašantiesiems lyg recenzijas 
yra labai nedėkinga — jo me
džiaga labai suglausta ir dažniau 
šiai liečia patikslinimus, papil
dymus naujai iškilusiais žmonė
mis, kurie LE pradėjus leisti dar 
nebuvo išryškėję arba dėl kitų 
eilės priežasčių nesuspėti sugrieb
ti. Rūpestingai peržvelgus šį to
mą, nustembi, kiek daug turėjo 
padėti pats redaktorius, kad ga
lėtų visą tą pavardyną sulesio- 
ti. Lygiai taip pat sužymėti mi
rusiuosius, kurių per šešiolika lei
dimo metų tikrai gausiai iš mū
sų tarpo pasitraukė tiek savųjų, 
tiek ir svetimųjų. Antra, dėl ne
paprastų darbo sąlygų ir oku

Lietuvių Enciklopedijos leidėjas 
Juozas Kapočius

Nuotr. R. Kisieliaus

panto varžymų nebuvo gauta 
laiku daugelio lietuvių nei tiks
lių gimimo bei mirties datų, ku
riuos tik per ilgesnį metą tebu
vo galima sugriebti; jos dabar ir 
patikslintos. Taip pat išryškėjo ir 
ne vienas bolševikinės rusų oku
pacijos metu sunaikintas laisvės 
kovotojas - partizanas; dabar ir 
jo trumpą biografiją galima buvo 
įdėti. Taip 1794 m. pradėtoji di
džioji lietuvių tautos žudynė per

Rimtas Tarab.lda

1831, 1863, 1905, 1919, 1941 
priartėja iki mūsų dienų ir nu
žudytuosius, nukankintuosius, 
Sibiro tremtinius jungiame į vie
ną ir tą patį LIETUVOS LAIS- 
VXS KOVU vainiką. Iš to dide
lio būrio partizanų, kurie pasi
rinko mirtį, bet ne vergiją, išky
la trys dideli vadai: Julijonas Bū
tėnas, Juozas Lukša ir Kazys Ve- 
verskis. Visus tris galima lyginti 
su 1863 m. svarbiausiais vadais: 
kun. A. Mackevičiumi, K. Kali
nausku ir Z. Sierakausku. Anuo
met jie, rusų niekinami, virto gy
va tautos legenda ir žadino toli
mesnei kovai bei ryžtui būti lais
vais, o po daugelio metų toji 
laisvės legenda virto tikrove. Ne
mažesne liko nauja laisvės kovų 
legenda tautoje ir J. Būtėnas, J. 
Lukšta-Daumantas, K. Veverskis 
-Senis bei daugelis kitų jų kovos 
draugų, kurių svetur nebesugrie- 
biame nė jų vardų, bet tautoje 
jie visi tebėra gyvi, apie kiekvie
ną jų tyliai tebepasakojama jau
niesiems ir tie slapta vis dar pa
deda pavasariais miško žibučių ar 
kitų gėlių jų žuvimo vietoje ar 
prie slapto kapo. J. Būtėno ir J. 
Lukšos biografijas pateikė arti
mai abu pažinęs J. Brazaitis, K. 
Veverskio—J. Kojelis, o didelio 
būrio kitų partizanų—VL Ramo
jus, surinkęs iš okupanto paskelb
tųjų kaltinimų bei kitais keliais 
gautųjų žinių. Prie šio laisvės ko
vų būrio priklauso Kardo rinkti
nė, Merkio partizanų dalinys (a- 
bu VI. Ramojaus), taip pat ir Si
biro lietuvaičių maldaknygė — 
Marija, gelbėk musq (kun. L. 
Jankus) bei istrebitelių komisaro 
J. Bartašiūno atsišaukimo nuot-

Iš ciklo “Vilniaus miesto žali bromai"

rauka (95 psl.), kur lietuviai ko- generolą, partizanų centro išda- 
votojai vadinami banditais, tebe- viką Erelį — J. Markulį, kurio 

šiandien, garbei atitaisyti ir dabar iš Lietu- 
būtinai
tautos 

suranda- 
Maskvinį

kartojamu žodžiu iki 
Laisvės kovu pilnatvei 
reikalingos ir didžiųjų 
niekšų biografijos. Čia 
me ir J. Bartašiūną,

Lietuvių Enciklopedijos ir jos pas
kutiniojo — papildymų tomo redakto
rius dr. Juozas Girnius

Nuotrauka V. Maželio

vos siuntinėjami emisarai į JAV 
bei kitus kraštus, J. Degsnį, J. 
Kukauską ir kt.

Toliau Lietuvos istorijai pri
klauso papildyminiai vysk. P. 
Parčevskis (P. Jatulis) ir būrys 
pavėluotų Z. Ivinskio: Jonas I 
Albertas (Gediminaitis), Jonu
šas I. Lydymas, Liejykla, Liel- 
vardės kautynės, Patrijotų d-ja, 
Wigand von Marburg, Zoelner 
von Rosenstein, Kauno jėzuitų 
akademija, gimnazija (P. Rabi
kauskas), Žemaičių vyskupija 
(R. Krasauskas); žydams — jų 
gelbėjimui papildymai, bet nesu
naudota Lietuvoje paskelbta nau 
jai medžiaga, pvz. Binkienės “Ir 
be ginklo kariai” ir kt, pasitai
ko blaivių kartais pasisakymų 
bei dokumentų ir anglų k., deja, 
šiam medžiagos rinkimui nebe- 
teikiame reikšmės, tarsi Lietuvos 
žemėse išžudytieji žydai, čigonai 
ir kt nepriklauso ir nesusiekia 
su mūsų istorija. Toliau suminė- 
tini dar Cėsis (P. Jatulis), Byli
na (J. Balys) ir Bažnyčios (J. 
Gimbutas).

• Mažajai, šiuo kartu daugiau 
tremties ir išeivijos istorijai, pri
klauso eilė draugijų, sąjūdžių ir 
kt. Prisimintini straipsniai: Aivų 
das, Šv. Antano gimnazija (jos 
uždarymas suminėtas 454 ps.), 
BATUN, Chicagos Lietuvių ope
ra, Dailė, Dainava, I Laisvę fon
das lietuviškai kultūrai ugdyti, 
Kraštotyros d-ja, Lapkričio 13 
manifestacija (A Budreckis), 
Lietuvių fondas, Lietuvių kat re
liginė šalpa, Liet, moterų klubų

Žvelgiant į besibaigiančių 
1969 metų mūsų kultūrinės 
veiklos rezultatus, akys kryps
ta į du išskirtinius faktus; į 
Lietuvių Enciklopedijos ga
lutinį užbaigimą — į jos papil
dymų tomo išleidimą ir į šį sa
vaitgalį Chicagoje vykstantį 
lietuvių mokslininkų suvažia
vimą — mokslo ir kūrybos 
simpoziumą. Abudu faktai mū
suose regimi pirmą kartą.

Gal ir atsitiktinai, bet, kai 
pagalvoji, gana prasmingai 
šiame puslapyje spausdinama 
paskučiausiojo ir finalinio En
ciklopedijos tomo recenzija su
tampa su lietuvių mokslinin
kų suvažiavimo data. Čia ra
šančiam abu šie dalykai laik
raštyje ir aplamai šiuose me
tuose simbolizuoja labai būdin
gą sargybų pasikeisimą. Ir 
kuria realiąja prasme?

O tąja, kad 1953 metais pra
dėta leisti Lietuvių Enciklope
dija savo pradine iniciatyva 
ir paskui tomas po tomo jos 
redagavimu bei jos puslapių 
prirašymu buvo didžiausia da
limi vyresniosios ir vidurinio
sios mūsų kuTūrininkų kartos 
darbas ir vaisius. Tačiau pats 
tos Enciklopedijos leidimas tę
sėsi 16 metų. Tad ir vyresnio
sios kartos talkininkų eilės to
lydžio vis retėjo, vienam po 
kito išeinant amžinybėn. Retė
jančias vyresniųjų gretas, Lie
tuvių Enciklopediją toliau lei
džiant, dar vis galima buvo 
papildyti viduriniosios kartos 
žmonėmis, o pastaraisiais me
tais į Enciklopedijos bendra
darbių būrį jau vienas po kito 
ėmė jungtis ir čia išsimoksli
nusi, pati jauniausioiji karta. 
Ir štai, Enciklopediją užbaigus, 
šį savaitgalį Chicagoje vyks
tantis mūsų mokslininkų su
važiavimas — kūrybos simpo
ziumas savo organizacine ir 
programos dalyvių prasme yra 
daugumoj jau šios, pačios jau
niausios, Amerikoj subrendu
sios ir išsimokslinusios kartos 
užmanymas ir to užmanymo 
įkūnijimas.

Jeigu tad būkštavome ir dar 
vis būkštaujame, kad vargu 
kas ateis po vyresniųjų, po tų, 
kurie išnešė Enciklopedijos 
naštą, tai šio simpoziumo aki
vaizdoje, gal vertėtų ir kiek 
lengviau atsikvėpti: o gal jau 
mūsuose nėra taip blogai, kaip 
kartais nugalvojame, gal iš

federacija (B. Novickienė), Lietu 
vių tautinių šokių institutas (J. 
Jasaitis), Alg. Mackaus Knygų lei 
dimo fondas, Panevėžio Dramos 
teatras, Pasaulio liet gydytojų s- 
ga, Pasaulio lietuvių bendruo
menė (St Barzdukas), Pietų A- 
merikos Lietuvių bendravimas 
(K. Čibiras), Rezoliucijoms rem
ti komitetas (J. Kojelis), Vatika
no II Susirinkimai, kurių nutari
mai ir lietuviškai jau išleisti, Vy
tauto klubas, o taip pat reikš
mingi papildymai ALTo, ateiti
ninkų, skautų ir kitų mūsų senes
nių susitelkimų veikla. Gausūs pa 
pildymai ir kitų kraštų lietuvių 
veiklai, pvz. Australijos, P. Ameri 
kos ir kL Reikšmingi ir apie Bal- 
tische Gesellschaft in Deutsch- 
land (P. Rėklaitis), Karinė kal
bų mokykla Monterey ir 1.1. 

tikrųjų sargybų pasi kerimas 
vyksta pakankamai normalia 
ir viltinga tvarka?

Kad nebūtų čia tik tuščias 
kalbėjimas, tik kokie simboliš
ki slaptažodžiai, sargyboms 
keičiantis, žvilgterkime į visą 
eilę jaunųjų mūsų mokslinin
kų profesionalų ir kultūrinin
kų, kurie mokslo ir kūrybos 
dienose šį savaitgalį skaitys 
paskaitas arba dalyvaus sim
poziumuos. Dauguma jų, Lie
tuvių Enciklopedijos pirmam 
tomui 1953 metais pasirodžius, 
buvo netoli arba tik peršokę 
20 metų: prof. dr. Algirdas 
Avižienis tada buvo 21 metų, 
dr. Algirdas Kliorė — 18, kun. 
Kęstutis Trimakas, SJ, — 23, 
prof. dr. Tomas Remeikis — 
19, dr. Vytautas Klemas —
19, prof. dr. Romualdas Kašu
bą — 22, dr. Stepas Matas —
20, inž. Stasys Bačkaitis — 24, 
prof. dr. Bened. V. Mačiuika 
— 25, arch. Arvydas Barzdu
kas — 19, prof. dr. Šarūnas 
Užgiris — 17, dr. Remigijus 
Gaška — 21, prof. dr. Romual
das Viskanta — 22, dr. Dona 
Gražytė — 20, prof. Zenonas 
Rekašius — 25, dr. Kęstutis 
Kirvaitis — 22, prof. dr. Rim
vydas šliažas — 17, prof. dr. 
Vytautas Kavolis — 23, prof. 
William R. Schmalstieg (ame
rikietis) — 24, prof. Vytautas 
Doniela — 23, prof. dr. Arū
nas Liulevičius — 19, dr. Kęs
tutis Keblys — 20, prof. Ri
mas Vaišnys — 16, prof. Ju
lius Šmulkštys — 23, prof. Bi
rutė Ciplijauskaitė — 24, prof. 
Ina Užgirienė — 17 h” kt.

Argi tad negali džiuginti 
visos lietuviškos išeivijos tokia 
gausi, tautine prasme sąmo
ninga, nauja ir jauna kultūri
nio ir kūrybinio darbo pamai
na? Tebūna todėl šitas budrių 
sargybų pasikeitimas geriau
sias užtikrinimas, jog lietuviš
kieji kultūros barai išeivijoje 
dar bus ilgai purenami ir der
lius juose brandinamas. Sargy
bų pasikeitimas taipgi tačiau 
tenereiškia vyresniųjų ir jau
nesniųjų antagonizmo, bet, 
kaip ir šiemetinio mokslo ir 
kūrybos simpoziumo dienų 
programoje matome, tereiškia 
bendrąjį darbą, siekiant to pa
ties tikslo — mokslo ir kūry
binės ugnies išlaikymo šiandie
ninei išeivijai ir laisvajai visos 
tautos ateičiai. k. brd.

Neišvengė papildymų nė lietu
vių klabos skyrius. Tai Asmena
vimas, Būdvardis (abu L. Damb- 
riūno), Yla, Javai ir Jokūbas (vi
si A. Salio).

Iš kitų mokslų dar prisidėjo: 
Analitinė filosofija (V. Doniela), 
Automatizacija (L. Dargis), Ki
bernetika (L. Kačinskas).

Taip pat papildyta daug erze
lio sukėlusieji praleidimai, pvz. 
kai kurių asmenų laiku negautos 
biografijos, kaip VI. Braziulis, 
Pr. Gudynas, B. Grėbliūnas ir kt

LE leidimo darbas užbaigtas. 
Ir užbaigtas neįprastomis darbo 
sąlygomis svetur, užbaigtas įtem
pus visas įmanomas darbo jėgas,

(Nukelta i 2 pal.).
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Literatūra mokslo ir 
kūrybos simpoziume
Paskaitininkų ir kalbėjusiųjų mintys bei nuomonės, 
atpasakotos korespondento žodžiais

KERTINĖ PARAŠTE

KRITIŠKUMO DAUG, 
O KRITIKOS TROKŠTA

Kaip ir buvo galima laukti, 
paskaitos apie literatūra, nors j- 
vykusios kiek neįprastoje vietoje 
(Midway House), sutraukė be
ne daugiausia publikos. Nedide
lę saliukę sausakimšai užpildė 
maždaug pora šimtų klausyto
jų. Eiliniam žmogui, tur būt, me
nai visada liks artimesni negu 
mokslai. Jausti yra lengviau ir 
paprasčiau negu galvoti.

Veik visos paskaitos, liečian
čios literatūrą, buvo skaitytos 
lapkričio 28 dieną. Tarpšventi- 
nis penktadienis daugeliui buvo 
patogus nusiimti nuo kasdieni
nio darbo. Popiečio turinį suda
rė trys paskaitos ir simpoziumas. 
Juos čia savais žodžiais ir atpa
sakosiu.

“Naujos mintys ir išraiškos 
priemonės lietuvių literatūroje”.

ILONA GRAŽYTĖ (jai neat
vykus, paskaitos tekstą skaitė dr. 
Elona Vaišnienė): Vadovausiuo
si lietuviškais kriterijais, nes tai, 
kas mums dar nauja, bendruo
ju mastu būtų jau atgyventa... 
Literatūra nėra rungtynių arena, 
kurioje stiprūs jaunesnieji nurun 
gia pasenusius. Egzodo literatū
ra visada lieka daugiau tradici
nė, taigi ir nauji bandymai joje 
turi didesnę prasmę.

— Paskutinio dešimtmečio 
poezijoje (o tai periodas, kuria
me pradėjome daugiau apsipras
ti ir susigyventi su svetima ap
linka) ryškiausiai išsiskyrė Al
gimantas Mackus. Su savo “Ne
ornamentuotos kalbos generaci
ja” jis davė naują kryptį. Emo
ciniai A. Mackus dalinai yra že
mininkų įpėdinis. Žemininkai 
irgi buvo vieniši, bet žinojo, ką 
prarado. A. Mackaus vienišumas 
yra jau savotiška “alienation” 
(atsiribojimas). Tai pirmas egzi- 
lės poetas, kuris nebegalėjo grįž
ti. Jo poezijos žodis nunuogin
tas, įvaizdžiai — nelygūs, forma 
— suprastinta. Tai savotiška ir 
nuolatinė kova dėl žodžio. Reikš
mingiausi A. Mackaus pasekėjai 
yra Liūne Sutema ir Vitalija Bo
gutaitė. Jo įtaka jausis ir atei
nančioms kartoms, kurioms rei
kės rašyt su dar mažiau žodžių.

— Jonas Mekas paskutiniuo
siuose rinkiniuose pasuko mini- 
malinės poezijos keliu. Jo kalba 
paprasta, tiesi, lyriška. Jono Me
ko eilėraščiai yra nuotrupos jo 
vidinio pasaulio, į kurį jis skai
tytojo užsispyręs nekviečia. J. Me-
nniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiHiiuiiiiiiiiiii^ ,

Šiame numery
Kritiškumo daug, o kritikos 
trūksta.
Literatūra mokslo ir kūrybos 
simpoziume.
Kai nesiskaitomo su savai
siais menininkais išeivijoje.
Iš amerikiečių poezijos.
Mokslas ir kultūra mūsų pe
riodikoj.
Moderniojo žmogaus blašky
masis.
Lietuvių kalbotyra mokslo ir 
kūrybos simpoziume.
Spygliui ir dygliai. 

kas pas mus dar egzotiškas pauk
štis. Jis daugiau reikalauja iš 
skaitytojo. Jonas Mekas, kaip ir 
Mgimantas Mackus, tiki į apnuo
ginto žodžio prasmę.

— Paskutinio dešimtmečio e- 
ttiigracinėje prozoje žymesnių po 
sūkių nėra. Su Antanu Škėma 
Žuvo mūsų prozos atsinaujini
mo galimybė .. Antanui Škėmai 
‘Baltoje drobulėje” pavyko ras
ti dviejų tikrovių — sąmonės ir 
pasąmonės — sintezę. Dalinai 
tas pavyko ir Algirdui Lands
bergiui “Kelionėje”. A. Škėmos 
pastangos matyti charakterį iš 
vidaus mūsų prozoje pasekėjų 
nesusilaukė. A. Škėma atmetė 
sentimentalumą ir erotinių — 
seksualinių santykių vaizdavime, 
kuris mūsų romane daugumoje 
tebėra toks, koks buvo karalienės 
Viktorijos gadynėje. A. Škėma 
davė ryškiausią tremtinio išeivio 
portretą. Jo kūryboje ryškiausios 
ir Vakarų pasaulio įtakos.

— Geriausias bandymų para
šyti “bestsellerius” pavyzdys y- 
ra Jurgio Gliaudos dokumenti
nis romanas “Agonija”. Jis, ta
čiau, naujų išraiškos priemonių 
neieško.

— Kazys Almenas yra naujas 
siužetų, situacijų ir mūsuose dar 
neįprastų veikėjų pasirinkime, 
bet į romano formą jis nieko

Tik tvirtai sujungus rankas darbui, buvo galima įkūnyti mokslo ir kūrybos 
simpoziumą. Iš kairčs į dešinę: JAV Lietuvių Bendruomenės Centro valdybos 
pirm. taž. Bronius Nainys, simpoziumo programos vicepirmininkas dr. Ar
vydas Kliorė ir simpoziumo programos pirmininkas prof dr. Algirdas Avižie- 

ini* 1...................... “

Amerikos ir Lietuvos himnais atidaromos Mokslo ir kūrybos simpoziumo dienos lapkričio 27 Jaunimo centre, Chi
cagoje. Nuotr. Antano Gulbinsko
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naujo neįnešė. Iškeltina jo pas-I lankelėj”. “Meilės mokykla”, kad taforos, šalia kasdieninės, turi ir 
tanga sudominti ir užintriguoti
(ypač jauną) skaitytoją.

— Juozo Kralikausko istori
niai romanai būdingi stiliumi, į- 
vedant senovišką, menamai 
Mindaugo laikų kalbą. Prancū
zišką terminą naudojant, jojo 
“Titnago ugnį” ir “Mindaugo 
nužudymą” būtų galima pava
dinti “gerais nepavykusiais ro
manais”.

I — Efektingiausiai naujų ke- 
! lių ieško ir randa dramaturgai.
Betgi ir čia turtingesni buvo ke
li pirmieji, o ne paskutinieji ap
kalbamosios dekados metai, ka
da išėjo A. Landsbergio “Meilės 
mokykla” ir “Barzda”, ar Kosto 

j Ostrausko “Pypkė”, bei “Žaliojoj

kitą prasmę. Vis dėlto jų poeti
niame pasaulyje tebėra būdingas 
žodžių tikslumas. Persilaužimas 
mūsų poezijon ateina su Algi
mantu Mackum ir Jonu Meku. 
Prasmė jau nebūtinai glūdi 
transcendencijoje. Ji gali glūdėti 
nieke ir būti nieku. Jie protestuo
ja prieš žodžių iškilumą ar ne- 

: paprastumą. J. Mekas paskuti
niuose rinkiniuose jaučia, kad iš 
kiliais žodžiai* jis .jau. nebegali 
nieko pasakyt. Jis ieško papras
tų žodžių, o taipgi suprastėja ir 
eilėraščio struktūroje. Jis atsisa
ko prakalbinės poezijos, atsisako 
ilgų sakinių, ar net žodžius pra
deda skaldyt.

— A. Mackus ieško poetinio 
vaizdo, kuris būtų savotiškas an- 
ti-vaizdas. Iki tol vartotiems po
etiniams įvaizdžiams jis išdirba 
naują prasmę.

— Kai kurie Lietuvoje rašan
tys poetai, kaip Janina Deguty
tė ir Judita Vaičiūnaitė, emoci
niai tebeturi mūsiškių žeminin
kų pasaulėžiūrą. Dvi minėtosios 
ypač artimos K. Bradūnui. J. Vai
čiūnaitės kūryboje nors emoci
jos lieka intymios, tačiau jas iš
reiškiantys daiktai jau yra kon
kretūs. Pradedama išeit iš įpras
tinio poetinio žodyno. Aprašo
mi daiktai jau tą patį reiškia ir 
išimti iš eilėraščio. Poezija juos 
padaro jausmo įtampa. Augantis 
jausmo antplūdis paskiau išbrau
kia tikrąsias realybines sąvokas. 
J. Vaičiūnaitė, kaip ir žeminin
kai, rašo ir apie duoną ir apie

(Nukelta į 2 psl.)

ir nebūdama visai originali šio 
krašto dramaturgijos prasme, y- 
ra mums dar naujas bandymas. 
K. Ostrausko dramos neveikia 
raminančiai. Absurdo teatras at
sisako kelti ir šviesti. Egzisten
ciniai klausimai žmogui kelia 
baimę, jie žiūrovą sukrečia ir ver
čia pagalvoti. K. Ostrauskas nau
doja absurdo teatro priemones.

— Susumuojant: per paskuti
nį dešimtmetį /^arijoje nutilo 
arba pritilo žemininkai, atėjo gi 
“neornamentuotos kalbos gene
racija”. Prozoje tradicinę kaimo 
tematiką pakeitė šių dienų ak
tualijos. Romanas prasiplėtė siu
žeto, bet ne vidaus gelmės atž
vilgiu. Pati atmosfera (skaityto
jai, leidėjai etc.) naujų bandy
mų neskatina.

“Poetinio vaizdo ieškojimai 
naujoje lietuvių poezijoje”

RIMVYDAS ŠILBAJORIS: Tra 
diciniai poetinis vaizdas rėmėsi 
kalbos iškilumu, skambumu. 
(Pavyzdžiai — Bernardas Braz
džionis, Jonas Aistis). Metaforos 
šaknys glūdėjo metafizinėj di
mensijoj. Vaizdai buvo paremti 
jausmų, o ne daiktų logika. Hen
riko Radausko metaforoj, kurios 
šaknys grimsta istorijon ar mi- 
tologijon, būdingas dviprasmiš
kumas ar daugiaprasmiškumas.

— Žemininkai aprašo daly
kus, egzistuojančius jų poetinia
me pasaulyje, kurie realybėje ne
beturi tos pačios prasmės. (Ci
tuojamas Alfonsas Nyka-Niliū- 
nas ir Kazys Bradūnas). Jų me-

Po keturių įtempto darbo dienų ir mjkslininkai ir simpoziumų publika lapkričio 30 d. nuotaikingai atsipalaiduoja Margučio rengtoje Clevelando Grandinėlės 
Nuotrauka Antano Gulbinsku šokių popietėje Marijos aukštesniosios mokyklos auditorijoj, Chicagoj. Nuotr. Antano Gulbinsko

I
Sunku išskirti kritiškumą ir 

kritiką, bet skiriasi. Pirmasis 
turėtų vesti į antrąją, bet daž
niausiai neveda, kažkur įstrin
ga ir sustoja. Kas yra ginčai ir 
polemikos, kurių bodimės ir 
juos plakame, jaudinamės — 
jau kuris laikas — ir, atrodo, 
perdėtai. Norim visuomeninės 
taikos ir vienybės, ir užmer
kiam akis natūraliem skirtu
mam, pažiūrų priešybėm, nuo
monių įvairumui. Vieno siek
dami, kita užgniaužtame. Ko
dėl?

Norim gyvos visuomenės ir 
gyvo kultūrinio gyvenimo, bet 
ar gali būti gyvybė be skirtin
gų požiūrių ir interesų, be jų 
apykaitos, derinimo, lyginimo? 
Ar išvengiama, kad toje apy
kaitoje ir derinime, nebūtų 
įtampų ir neškiltų nesusipra
timų ? Tik diferencijuota visuo
menė yra tobulėjanti, dėl to 
kas ieško “šventos ramybės ir 
vienybės”, tas pameta iš akių 
tobulybę. Vienybės nekuria 
vieno bėgio galvojimas, vienas 
stilius, viena forma ar unifor
ma. Vienybei reikia daugybės, 
įvairumo, skirtingumo.

Ar ne keista, kad ginčą, po
lemiką, diskusiją mes greit va
diname nesutarimu, asmeniš
kumu, užsikirtimu. Šie dalykai 
berods yra pripuolami esmi
niams skirtumams išreikšti. 
Be reikalo vieną dalyką mai- 
šom su kitu — formą supla- 
kam su turiniu, stilių ir to
ną su esme. Jei mes tų dalykų 
neskiriam, kaip skirs jauni
mas?

Esam perfekcionistai, teisy
bės ieškotojai ir moralistai. 
Tokia mūsų lietuviška prigim
tis. Bet ar dėl to ji peiktina? 
Man regis, blogiau yra su to
kia prigimtimi, kuri apatiška 
kriminalui, negerovei, nesąmo
nei. Ar mus nepradeda veikti 
svetima prigimtis ir aplinka, 
kur žmonės dangstosi tokiais 
skydais, kaip “man nesvarbu”, 
“manęs tai neliečia”, “nenoriu 
būti įveltas”, “kam jaudintis 
ir ginčytis dėl niekų”? Juk 
daug kam, o ypač jaunimui, 
darosi “niekai” ir tie lietuviški 
kultūros, politikos, švietimo 
reikalai, dėl kurių dažniausiai 

polemizuojame ir diskutuoja
me.

Jeigu žmogui darosi “vis 
tiek”, kas bevyktų jo tautinės 
grupės darže ar tame krašte, 
kur gyveni, kas gi tada besu
daro jo žmogiškąsias reakci
jas ? Kur tokio žmogaus verty
bių pajautimas? Kas jis iš vi
so yra — manekenas, robo
tas? Koks jis pagaliau krikš
čionis? Argi krikščionis turi 
niekam neužkliūt, visiem viską 
leist, viską pakęst, nesupykt 
ir nesusierzint? Kaip galima 
nepykt ir nesusierzint, jei tu
ri sąžinę, jausmus ir protą? 
Kaip tu save gali laikyt geru, 
ar bent gėrio siekiančiu, jei 
nesiteiki net reaguot prieš blo
gį, neteisybę, netvarką?

Ar ne klaidingas principas, 
tariamai krikščioniškas, kurį 
skelbė Tolstojus ir kurį dabar 
atstovauja hippinis “pacifiz
mas” — viską užglostyti meile 
ir gėlėm? Krikščionybė reika
lauja meilės ir pagarbos akme
niui ir neleidžia prieš jį liet 
tulžies. Bet ar ji reikalauja 
meilės, pagarbos ir pakantos 
blogam elgesiui, skandalui, pa
piktinimui? Kristus neparodė 
pakantos šventyklos pirkliams 
ne dėl jų asmens, bet dėl jų el
gesio. Kristus neglostė ir gė
lių nekaišiojo fariziejams, o 
tiesiai juos vadino veidmainias 
dėl jų elgesio.

Mūsų polemikos ir ginčai, 
esą, prasilenkia su kultūringu
mu, tad kiti mano, jog pasi
tarnausią kultūrai, vengdami 
polemikų ir ginčų. Bet argi 
mūsų tarpe nėra kultūringų 
polemikų, diskusijų, ginčų? 
Argi daug mes turime, ypač 
kultūrinėj spaudoj, tokių, ku
rie pameta kontrolę žodyje? 
Kas kontrolę pameta, tas ne 
kitą, o save nuplaka. Kultūrin
ga visuomenė pati geba skirti 
tuos dalykus. Tad ar verta pa
neigti polemikų ir minties apy
kaitos reikalą vien dėl to, kad 
ji kartais pakaitina smegenis 
ar nervus?

Kritiškumo pas mus daug, 
bet kodėl neišauga kritika — 
sveika, blaivi, pagrįsta, įžval
gi? Ar jos mums nereikia?

(Nukelta į 2 psl.)
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Dr. Juozas Girnius 
apie 
filosofiją lietuviuose
JUOZAS PRUNSKIS

Mokslo ir kūrybos simpoziu
me Chicagoje lapkr. 27 d. “Ai
dų” redaktorius dr. J. Girnius 
skaitė paskaitą “Istorinis žvilgs
nis i lietuvišką filosofiją”.

Pažymėjo, kad šiuo metu tėra 
tik vienas tarptautinio masto fi
losofas, kilęs iš Lietuvos, tai Em- 
manuel Levinas. Tai supranta
ma, nes mes savo kultūrinį gy
venimą matuojame ne šimtme
čiais, o dešimtmečiais. Didžiuo
jamės Vilniaus baroku, bet ji juk 
išstatė vokiečiai ir italai.

Filosofijos studijos Lietuvoj
Iki 16 a. pusės nebuvo Lietu

voje aukštesnių mokyklų. Į užsie
nį tik 16 a. antroje pusėje gau
siau jaunimas vyko studijuoti. 
Pas Kulvietį buvo ir Platonas, ir 
Aristotelis. Lietuvoje filosofijos 
studijos prasidėjo su Vilniaus ko
legija, greit virtusia akademija. 
Filosofija buvo dėstoma Kauno, i 
Raseinių, Marijampolės ir kitose 
kolegijose.

Zaluskio vadovėlis buvo pir
mas filosofijos vadovėlis, išspaus
dintas Vilniuje. Vėliau išėjo vi
sa eilė filosofijos vadovėlių loty
nų ir lenkų kalba. Uždarius jė
zuitų akademiją, filosofija buvo 
panaikinta. Atidarius Vilniaus u- 
niversitetą, buvo įvesta filosofija. 
Po 1831 m. universitetas buvo 
uždarytas ir filosofija panaikin
ta. Ir vysk. Baranauskas yra da
vęs filosofinių darbų.

Atgimstančioj Lietuvoj
Atgimstančioj Lietuvoj filosofi

ja turėjo pradėti iš nieko. Kito
se srityse atramos buvo rasta liau
dies kūryboje (dainos, liaudies 
menas ir tt.). Filosofinių spau
dinių ėmė rastis keliant tikėjimo 

—netikėjimo klausimus, tačiau 
aušrininkai filosofų dar nedavė.

Lietuvių filosofijai buvo užda
viniai išsiauginti savą inteligen
tiją ir duoti tautai teisingo kelio 
gaires. Čia daugiausia reiškėsi 
Jakštas, Vydūnas.

Jakštas
Jakšto pagrindiniai veikalai 

šioj srityj: Mokslas ir tikėjimas, 
Logika, Pikto problema. Jakštas 
buvo nuoseklus ir griežtas kon
servatorius, bet filosofijoj buvo 
tam tikra prasme revoliucionie
rius ir irracionalistas. Jis dairėsi 
i Solovjovą ir Vronskj, kurie ne-

v
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buvo racionalistai, o mintytojai 
su religiniu atspalviu.

Vydūnas
Vydūno filosofinis pagrindas— 

lotynų filosofija, emonatizmas, 
didįiį dėmesį kreipiant į sąmo
nę, sudarančią ir etini pagrindą. 
“Sąmonė”, “Tautos gyvata” — 
jo veikalai filosofinėmis minti
mis.

Prof. Šalkauskis

Filosofijos uždavinius suvokė 
ir jiems profesiškai atsidavė prof. 
Šalkauskis. Savo veikale “Sur les 
confines de deux mondes” tiesė 
pirmas savo filosofines gaires.

Šalkauskis savo kurse įvedė ir 
mokslinio darbo metodiką, kūrė 
filosofinę terminiją ir atskleidė— 
ką reiškia filosofiškai mąstyti, tai 
dėstydamas veikale “Kultūros fi 
losofijos metmenys”.

Šalkauskis vengė bet kokių kraš
tutinumų, ieškojo sintezės, kuri 
pas jį darėsi sinonimas tiesai. Šal
kauskis buvo pagrindinis mūsų 
demokratijos ideologas, smerkda
mas ir komunizmą ir kapitaliz
mą. Tautinėj filosofijoj kėlė etinį 
momentą, atmesdamas naciona
lizmo kraštutinumą. Jis mūsų tau 
tai kėlė uždavinį — sulydyti ry
tus ir vakarus sintetine jungtimi.

Dovydaitis

Pranas Dovydaitis —kaimo 
vaikas, ateitininkų kūrėjas, trijų 
mokslinių žurnalų leidėjas buvo 
filosofas enciklopedistas, įkūręs 
pirmą lietuvių filosofijos žurna
lą “Logos”, pradėjusį eiti dar 
prieš universiteto įkūrimą. Ant
ras jo gilus žurnalas “Kosmos”. 
Net ne jo pažiūrų žmonės, kaip 
Čepinskis, Biržiška aukštai verti
no šį jo užmojį.

Trečias prof. Dovydaičio įsteig
tas žurnalas —“Soter”, kurį vė
liau perėmė teologai.

Kuraitis

Prof. Pr. Kuraitis, taipgi ka
lintas Sibire, buvo uždaras žmo
gus, mažai žinomas, bet jis buvo 
pirmasis, kuris metėsi į filosofi
nes problemas, davęs veikalus 
“Pagrindiniai gnoseologijos pag
rindai” ir “Ontologija”. Jis kėlė 
klausimą, kokia filosofija turi bū
ti. Pabrėžė, kad filosofija neturi 
remtis autoritetais, o loginėmis 
išvadomis, filosofija — kritiškojo 
proto išvados; pati filosofija turi 
nešti šviesos į gyvenimą — tokie 
buvo jo keliami reikalavimai fi
losofijai.

Ši filosofija galima pavadinti 
neotomizmu.

Sezemanas
Antra grupė telkėsi humanita

rų fakultete, leidusiame “Era- 
nus”. Pirmasis čia buvo irgi Si
biro kankinys Sezemanas. Lietu
vių filosofiją praturtino logikos 
vadovėliu; rašė filosofinius vei
kalus ir vokiškai.

Karsavinas ir Šilkarskis
Leonas Karsavinas, istorikas, 

(Nukelta į 5 pusi.)

Adomas Galdikas, vienas iš kūrybingiausių lietuvių dailininkų, mirė gruodžio 7 d. New Yorke, eidamas 77 
metus amžiaus Nuotrauka Vytauto Maželio

HMiiiiiauiMMiiinininnHiiibiiiiiHiiiiiiciiHimniiiiiiiiHMiiMim

Su Galdiku atsisveikinant
Praėjusio sekmadienio popietė

je Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje, Chicagoje, gausiai susirin
kę lietuvių jėzuitų bičiuliai tra- 
dicinėn vakarienėn, šnekučiuo
damiesi, užkandžiaudami, stebė
dami meninę programą ir šiltai 
plodami jos dalyviams, nenujau
tėme, kad tą pat dieną iš šio re
alaus pasaulio atsiskyrė vienas 
didžiausių šių laikų mūsų daili
ninkų. Rašytojas Aloyzas Baro
nas tada pranešė, kad gavęs liūd
ną žinią iš New Yorko — 
mirė Galdikas.

Vakarienės iškilmės ir progra
ma vyko ir toliau, tačiau min
tys buvo jau toli už salės sienų 

-— tenai, pas Galdiką, jį patį ir 
jo kūrybą.

Atgimstančios Lietuvos meni
nėje veikloje dailininkas Adomas 
Galdikas buvo viena iš įdomiau
sių asmenybių ne tiktai savo kū
ryboj, bet ir visuomeninėj veik
loje.
Pirmą kartą su Galdiku teko 

susitikti 1921-mais metais, bebū
nant pirmo kurso studentu Me
no mokykloje Kaune, kur daili
ninkas tuo metu dėstė piešimą; 
Nuo tada Galdikas tapo ne tik 
studentijai, bet ir visai anuome
tinei menininkų šeimai pagrin-

ADOLFAS VALEŠKA

dine asmenybe naujiems meni
niams keliams ieškoti.

Į nepriklausomos Lietuvos me
ninį gyvenimą Galdikas atėjo, 
būdamas 28-nerių metų — toks 
dar jaunas dailininkas, bet jau su 
labai ryškiu akvarelisto — kolo- 
risto meniniu veidu. Iki Galdiko 
mums, jaunai studentijai, buvo 
pažįstamas akvarelistas tik Kaje
tonas Šklėrius—Šklėrys, skaid
rus spalvose ir švelnus savo im
presijoje. Ir štai —ateina Gal
dikas, visiškai skirtingas: su au
dringa ekspresija, plačiu teptuko 
brūkšniu, jautriai pagaunančiu 

ADOMAS GALDIKAS
KAZYS BRADŪNAS

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

ne tik lietuviškos gamtos portre
tą, bet ir jos atmosferą. Jis, kaip 
ir Donelaitis ar Katiliškis, toje 
gamtoje ieškojo ne blizgučių, bet 
nemeluotos išraiškos. Jo studen
tams visa tai padarė didį įspūdį, 
ir jau anuomet mes pasakėme: 
Galdikas yra lietuviškas.

Galdikas buvo ekspresyvus ne 
tik savo kūryboje, bet ir būde. 
Dažnai jis mus stipriai išbarda
vo, jeigu darydavome ne pagal 
jo sampratą, mes jam taip pat 
atsikirsdavome, bet jis buvo mū
sų. Nebuvo jis metodiškas ir 
vengė nustatytos rutinos, kas “so 
lidžiam” studentui gal ir kėlė ne
rimą, tačiau jo nerimstantis ieš
kojimas naujų išraiškos formų

'Puoštu
LIETUVIŠKOS KNYGOS... 
Į ŠIUKŠLYNĄ

Dažnai tenka skaityti spau
doje nusiskundimų, kad šio 
krašto viešose bibliotekose nė
ra lietuviškų Ikinygų, arba jų 
yra labai mažai. Atsiranda ge
rų tautiečių - patriotų, kurie 
nuperka lietuviškų knygų ir 
jas kaip dovaną išsiuntinėja 
visai eilei lbiblk>te(kų. Daugelis 
mano, kad tuo būdu bus atlik
tas geras darbas. Deja, taip 
nėra, nors ir būtų gavęs padė
kos laišką iš bibliotekos, siun
čiamą automatiškai.

Kas dirba šio krašto biblio
tekose, tas gerai žino, kad ne- 
mdkamos ir neužpralšytos -kny
gos, nusiųstos į bibliotekas, 
dažnai atsiduria ne ant lenty
nų, bet... šiukšlių dėžėse. Ma
žiausia su pusė tokių knygų 
taip atsitiks. Tą patį mes da
rome su visokiom reklamom ir 
pasiūlymais (“junk mail”), — 
metame į krepšį nei voko ne
atidarę.

Bibliotekos apskaičiuoja, kad 
joms sukataloguoti vieną kny
gą, pagaminti jai korteles ir 
jas įrikiuoti į katalogų dėžes, 
kaštuoja apie 5 dol. Be to, be
veik visose -bibliotekose vis 
trūksta lentynose vietos. Lai
komos tos -knygos, kurios skai
tytojų yra -reikalaujamos. Bib- 
-liotėkos dažnai turi “selection 
officers”, kurie nusprendžia, 
kokias knygas laikyti ir kurias 
išmesti. Lietuviškom knygom 
yra nelengva per šią kliūtį per
šokti : daugelis tų pareigūnų 
nežinos, nei kokia kalba tos 
knygos paraižytos, nei apie ką 
ten rašoma, bet svarbiausia — 
suabejos, ar bus joms Skaity
tojų, ar bus pareikalavimas. 
Tikriausias kelias lietuviškai 
knygai .patekti į viešą bibliote
ką yra toks. Tegul atsiranda 
skaitytojas ir pareiškia, kad 
jis ieško štai tokios knygos, 
jos negali rasti ir ar negalima 
būtų ją užsakyti. Jei atsiras 
antras toks pareikalavimas, 

darė įtaką priaugančiai jaunajai 
dailininkų kartai, o ypač tapy
tojams.

Nors Galdikas pats pirmeny
bę skyrė tapybai ir spalvai, bet 
buvo ir grafikas ir Lietuvos me
no mokykloje įkūrė (ir vadova
vo) grafikos studiją, išugdžiusią 
mūsų dailininkų—grafikų gene
raciją.
Pažįstame Galdiką kaip subren

dusį dailininką—akvarelistą. Ak- 
varelinės technikos būdas gal ge
riausiai ir atitiko jo asmeniui iš
reikšti spalvai n formai.

Tapytojas savo kūryboje buvo 
iškalbingesnis akvarelės ir tem
peros technikose, nors dirbo įvai
riomis medžiagomis. Atrodo, kad 
aliejinių dažų technikos metodas 
lyg ir varžė jo dinamišką lais
vumą ir spalvinį tonų subtilumą.

Nors Galdiko kūrybos visuma 
turi savitą veidą, tačiau, arčiau 
įsigilinę į jo kūrinius, rasime ir 
daug jo asmeninių polinkių įvai
rumo, ir todėl jis nepriklauso) 
toms dailininkų grupėms, kurių 
kūrybos charakteris yra vientisas. 
Dar Lietuvoje, ir čia svetur, daž
nai jis naujoj parodoj vis pasiro
dydavo su skirtingu spalviniu ari 
forminiu užmanymą 

tai beveik tikras dalykas, kad 
biblioteka knygą nupirks. O 
jau tada ji bus įrašyta į turto 
knygas, sukataloguota ir jos 
neišmes. Tik pareikalautojas 
būtinai turi paduoti bibliotekai 
šias žinias: knygos autorius, 
pavadinimas, išleidimo vieta ir 
metai (ypač svarbu metai, 
daugelis bibliotekų nepirks 
knygos, jei nežinomi išleidimo 
metai,), galop, kur galima ją 
užsakyti ir kokia jos kaina.

Jeigu knyga bus nupirkta ir 
inventorizuota, tai dar nereiš
kia, kad ji ten bus laikoma, 
kol sudulęs ir pavirs į dulkes. 
Tyrimų bibliotekos (“Research 
Libraries”) paprastai kartą 
priimtas knygas laiko. Tuo 
tarpu viešosios bibliotekos 
(“Public Libraries”) veda sta
tistikas ir karts nuo įkarto pa
tikrina, kokioms -knygoms yra 
pareikalavimas ir kolkiomis per 
10 ar 15 metų niekas nei kar
to nesidomėjo. Tokios gali bū
ti nurašytos ir išmestos, nors 
joms įsigyti ir buvo padaryta 
išlaidų.

Geriausias dalykas yra turė
ti savo tautines bibliotekas ir 
tvarkytis, kaip patinka. Lenkai 
turi didelę biblioteką Chicago
je, estai New Yorke, lietuviai 
daugelyje vietų po truputį: 
Chicagoje, Putname, Mariana- 
polyje ir kitur. Štai dabar Co- 
lumbia universiteto New Yor
ke Rytų ir Centrinės Europos 
institutas užsimojo išleisti va
dovą, kuriame būtų sužymėtos 
visų tautybių JAV laikomos 
specialios bibliotekos, archy
vai, bibliografiniai ir informa
ciniai centrai. Pakviestas bend 
radarbis ir Pabaltijo kraštų 
tos rūšids institucijoms sure
gistruoti ir aprašyti. Tai štai 
kokia kryptimi visi tie dalykai 
vystosi. Nesiųskime lietuviškų 
knygų į šiukšlyną!

Bibliotekininkas

Be abejonės, Galdikas buvo 
vienas dinamiškiausių mųsų lai
kų dailininkų ne tik lietuvių tar
pe, bet ir nuolat gyvas šiuo
metinio tarptautinio meno lau
kuose. Jo kūrybinė mintis tačiau 
buvo tokia įtempta, kad jai įgy
vendinti nepaisė jokių išorės ten
dencijų ar egzistuojančių kryp
čių ir, lyg liaudies menininkas, 
jis savo vidiniu impulsu skubėjo 
įgyvendinti linijų ir spalvų pa
saką. Ir, neduok Dieve, jei kas 
pamėgintų jį tuo metu sutrukdy
ti — susilauktų šimtų šėtonų, ir 
dar kitokių priedų.

Sunku būtų Galdiką šiandie
ną priskirti kuriai nors meninei 
srovei, turint mintyje Galdiko 
personališkumą formų traktavi
me. Nors jis ir išaugo vykstan
čių srovių atmosferoje, tačiau jo 
kūryboje gal nė viena tų srovių 
nepadarė jam didesnės įtakos. Jį 
nebent galėtume priskirti gru
pei, šalia tokių moderniojo meno 
kolosų kaip Henri Rousseau, Lo- 
uis Vivin, Andrė Bauchant, Jo
seph Pichett ir kitų, neišskiriant 
nė mūsų Mykolo Konstantino 
Čiurlionio, kurie nepriklauso jo- 

I kiai klasifikacijai.
(Nukelta į 2-rą pel.)
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Amerikietis profesorius 
pamilęs lietuvių kalbą
Pasikalbėjimas su prof. William R. Schmalstieg

Du kalbininkai —Thomas F. 
Magner ir William R. Schmals
tieg ruošia naują baltų tautų stu
dijinį leidinį: “Baltic Linguis- 
tics”, kur bus sutelktos paskaitos, 
studijiniai straipsniai amerikie
čių profesorių, dalyvavusių spe
cialioje Baltų kalbotyros konfe
rencijoje, organizuotoje Pennsyl- 
vanijos universiteto. Čia bus kal
biniai straipsniai mūsiškių L. 
Dambriūno, Ant. Klimo, J. Kaz
lausko ir tokių lietuvių bičiulių 
kaip prof. Eric P. Hamp, prof. 
Gordon B. Ford.

Prof. Schmalstiego vardą pla
čiau išgirdome, kai išėjo puikus 
lietuvių kalbos vadovėlis anglų 
kalba: “Indroduction to Modem 
Lithuanian”. Šalia mūsų kalbi
ninkų L. Dambriūno ir Ant. Kli
mo, vienu to vadovėlio, varto
jamo dabar net eilėje universite
tų, autorių yra prof. Schmalstieg. 
Šimtai lietuvių gi dabar turėjo 
progos prof. Schmalstiegą pažin
ti Mokslo ir kūrybos simpoziume 
ir girdėti, kaip jis puikia lietu
vių kalba skaitė paskaitą “Baltų 
ir slavų kalbų giminingumo klau 
simas”. Šioje paskaitoje girdėta jo 
lietuviškoji kalba buvo geresnė 
už eilės mūsiškių.

Lietuviams draugingo 
mokslininko 40 m. amžiaus 

sukaktis
Lietuvių kalbą jis nuo seniau 

pamėgęs. Juk baigdamas kalbi
nes studijas Pennsylvanijos uni
versitete (pas Krėvę, Salį ir Sen- 
ną), disertaciją rašė tema: “Kri
terijai, pagal kuriuos sprendžia
mi slavų skoliniai lietuvių kalbo
je”. Šis gabus ir darbštus kalbi
ninkas ir vėliau lietuvių kalba 
nuoširdžiai domėjosi. Jis yra pa-* 
rašęs studijinių straipsnių apie Į 
lietuvių kalbos veiksmažodžių si
stemą, apie baltų kalbų balses, 
lietuvių daiktavardžius galūne 
-ys, kartu su prof. Saliu ėmėsi 
ruošti prof. Endzelyno “Baltų 
kalbų garsai ir formos” angliš
ką vertimą.

Šis talentingas, darbštus ling
vistas, lietuvių kalbos specialistas 
šiemet sulaukė 40 metų sukak- 
ties(gimęs 1929), taigi yra pačia
me pajėgume, ir dar daug ko iš 
jo galime tikėtis. Juo mes dar la
biau susidomėjome, kai prof. Kli
mas Mokslo ir kūrybos suvažia
vimo metu papasakojo apie prof. 
Schmalstiegą šį faktą: beruošda- 
mas minėtą lietuvių kalbos va
dovėlį, jis buvo sunkokai susir
gęs. Pusiau juokais, pusiau rim
tai jis prof. Klimui rašė: jeigu aš
MiiinnaiiaiiiiiiiiiiH
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• Lapinsko, Stempužienės ir Ba

rausko plokštelės jau šioms Ka
lėdoms.

• Angliškoji lituanistikos enciklo
pedija jau rišykloje.

• Nauji leidiniai.
• Filmų įvairumai.
• Akademinės prošvaistės.

dabar numirčiau, mano antkapy
je iškalkite žodžius: “Mirė, rašy
damas lietuvių kalbos gramati
ką”.

Suvažiavimo metu buvo malo
nu prie pietų stalo ilgokai su juo 
išsikalbėti. Jis tvirtai tarė:

— Esu lietuvių draugas ir to- 
kiuo būsiu visada.

— Kaip jūs pasiryžote gilintis 
į lietuvių kalbos studijas, — pa
klausiau jį.

— Studijavau slavistiką ir pro
fesoriai Salys, Krėvė, Sennas bu-i 
vo tiek įtakingi, man padarė to
kį gilų įspūdį, kad panorau ir lie
tuvių kalbą studijuoti, ypač, kad 
slavistikos specialistui lietuvių 
kalbos žinojimas yra labai nau
dingas. Esu “Drauge” skaitęs ir 
prof. Stankievičiaus žodžius, kad 
slavistas turi žinoti lietuvių kal
bą, ir tai tiesa. Šiandien vis dau
giau slavistų pradeda studijuoti 
lietuvių kalbą. Apskritai lietuvių 
kalbos studijos plinta. Dr. Salio 
duktė pradės lietuvių kalbą dės
tyti berods Harvardo universite
te. Girdėjau apie sumanymą lie
tuvių kalbos studijas įvesti Chi
cagos universitete. Beje, lingvis
tas prof. Hamp, su kuriuo čia 
būdamas Chicagoje kalbėjausi, 
siunčia jums linkėjimus.

— Kada pirmą kartą išgirdo
te apie lietuvių kalbą?

— Tai jau buvo senokai. Dar 
studijavau Minnesotos universite
te slavistiką. Patyręs apie nau
dingumą lietuvių kalbos studijų, 
kurių, deja, Minnesotos univer
sitete nebuvo, išgirdau, kad to
kios studijos yra Pennsylvanijos 
universitete, tai ten ir persikė
liau.

— O kaip jums tenka “Drau
gą” paskaityti?

— Prof. Klimas atsiunčia įdo
mesnius numerius.

— Koks yra jūsų įspūdis vis gi
linantis į lietuvių kalbos studi
jas?

— Man ji daro labai muzika
lios kalbos įspūdį. Nesakyčiau, 
kad šis tvirtinimas yra moksliš
kai pagrįstas, bet man susidaro 
toks įspūdis.

— Kas Jums daugiausia padė
jo išmokti lietuvių kalbą?

— Daugiausia prof. Salys, dr. 
Ostrauskas ir dr. Klimas. Kai gy
venau Philadelphijoje, stengiau
si kaip galima daugiau su jais lie
tuviškai kalbėtis.

Mūsų pokalbio klausęsis dr. 
Girnius pratarė į profesorių:

— Jūsų tarimas toks geras, at
spindi prof. Salį....

Prie to paties stalo buvęs ra
šytojas J. Blekaitis pasiteiravo, ar 
prof. Schmalstieg nebus vokiškos 
kilmės. Jis tai patvirtino, bet jo 
protėviai jau seniau iš Europos 
atvykę. Jo pavardės pirmoji dalis 
lietuviškai reikštų “siauras”, an
troji — “laiptas”.

— Ką, Profesoriau, dėstote jūs 
Pennsylvanijos valstybiniame u- 
niversitete?

— Bendrąją kalbotyrą ir seną
ją slavų bažnytinę bei rusų kal
bą. Beveik kasmet duodu ir lie
tuvių kalbos struktūros kursą.

— Kaip jūs įsijungėt į lietu
vių kalbos vadovėlio rašymą?

— Kai buvau studentas, tokio 
vadovėlio nebuvo. Klimas, Ost
rauskas ir aš svarstėme, jog tokį

(Nukelta j 2-rą psl.)

Vytautas K. Jonynas Madona senelių namų koplyčioje, Putname
Nuotrauka Uosio Juodvalkio
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Nemirtingųjų madonų pėdomis
SAULĖ JAUTOKAITĖ

Viena iš labiausiai užtinkamų 
temų krikščioniškajame mene y- 
ra Dievo Motina Marija su Kūdi
kėliu Jėzumi ant rankų. Kadan
gi jokio tikro Marijos paveikslo' 
nėra išlikę ir neturime aprašy
mų kaip ji iš tikrųjų atrodė, už
tat visų amžių dailininkai gali 
laisvai piešti jos atvaizdą.

Patį pirmąjį Marijos su Kūdi
kėliu atvaizdą randame pirmųjų 
krikščionių meno periode, trečia
me šimtmetyje, Priscilės kata
kombose, Romoje. Šis Marijos pa
veikslas nupieštas ant sienos 
(freska), mums labiau primena 
pagoniškosios Romos imperijos 
matroną, negu Dievo Moti
ną. Tačiau, nors šioje freskoje 
Marija su Kūdikėliu yra nupieš
ta klasiškojo (graikiškojo) meno 
stiliumi, jos tamsių akių įdėmus 
žvilgsnis ir viso kūno laikysenai 
mums sako, kad mes matome ne
kasdienišką moterį, bet kažką 
švento, simboliško. Vėlesniuose 
Marijos su Kūdikėliu atvaizduo
se, užsilikusiuose iš šeštojo ir 
septintojo amžiaus, jau randame 
Dievo Motinos paveikslą labiau 
nutolusį nuo klasiškojo meno 
grožio, kur Madona dar mažiau 
natūrali. Ir taip Marijos su Vai
keliu atvaizdą vis piešiant ir kar
tojant, paveikslas išsivystė į sus

tingusią, antžmogišką, iškilmin
gą bizantišką Madoną.

Bizantiškoji Madona nebepa
naši nei į romėnišką matroną, 
nei į pirmųjų krikščionių Mari
ją, bet ji yra pati viena savame 
stiliuje. Bizantiškų laikų meni
ninkas nežiūrėjo į Mariją kaip į 
paprastą, kasdienišką, žemiškąją 
motiną, bet jam Ji buvo Dangaus 
Karalienė pilna to žodžio pras
me. Ji jam buvo graži, ideali, kil
ni, išdidi, sėdinti soste, apsupta 
riebuliais angeliukais, apšviesta 
auksinės dangiškos šviesos. Josios 
veidas yra susimąstęs, liūdnas. Jos 
akių, nosies ir lūpų apybraižos 
yra charakteringos bizantiškajai 
Madonai. Ji sėdi soste didingoje 
ir rimtoje pozoje, jos rūbai stili
zuotai suklostyti. Bizantiškame 
paveiksle Marija yra atvaizduota 
kaip Karalienė, o jos sūnus, Kū
dikėlis Jėzus, kaip Valdovas savo 
dešine rankute laiminąs mus. Ši
toks bizantiškas Madonos ir Kū
dikėlio atvaizdavimas nepasikei
tė per visus septynis šio meno 
šimtmečius. Tokią pat mes Ją 
matome nuo pat pradžios iki pat 
viduramžių.

Vienuoliktajame ir dvyliktaja
me amžiuje, Prancūzijoje prasi
dėjus gotiško stiliaus katedrų sta
tybai, mes randame Marijos ir

Kūdikėlio atvaizdą išreikštą ki
taip nebe paveiksluose ir mozai
kose, bet akmenyje ir spalvota
me stikle (vitražuose). Su gotiš
komis katedromis prasidėjo ir re
liginė skulptūra joms papuošti. 
Geriausias viduramžių Marijos ir 
Kūdikėlio skulptūras randame 
Prancūzijos Chartres, Amiens, 
Rouens ir kitose katedrose. A- 
miens katedros skulptūra pava
dinta Vierge Doree, maždaug iš 
1265 m. jau yra skirtinga nuo 
pirmųjų krikščionių ar bizantiš
kos Madonos.Cia skulptorius Mer 
gėlę Mariją atvaizduoja grakščią, 
realią, žmogišką motiną. Ji stovi 
laisvai, jos truputį įkypos akys ir 
švelni šypsena lūpose charakte
rizuoja individualią asmenybę. Ji 
yra gyva, motiniška, asmeniš
ka. Čia jaučiamas artimas ir žmo
giškas ryšys tarp Motinos ir Vai
kelio. Gotiško stiliaus Kūdikėlis 
Jėzus labiau yra susidomėjęs sa
vo Mama negu bizantiškajame, 
kur mes Jį matome laiminantį 
mus.

Viduramžių meno laikotarpy
je, jam yra charakteringi skulp
tūros darbai ne tiktai tie, kuriuos 
randame gotiškose katedrose, bet 
ir tie mažieji skulptūros darbai, 
padaryti iš brangiųjų metalų ar
ba dramblio kaulo. Maža Ma-

POPULIARUMĄ IR 
MONUMENTALUMĄ 
DERINANT

Visi gerai žinome, kad išei
vijos laikraščiai ir žurnalai 
verčiasi gana sunkiai. Pilnai 
suprantant jų reikalingumą ir 
apgailestaujant, kad net stam
būs mūsų kultūrinio ir visuo
meninio gyvenimo vardai jų 
neprenumeruoja, tenka ir rei
kia vis dėlto nustebti. Bet nu
stebimas yra viena, o “kodėl 
neprenumeruoja” yra gal kas 
kita? Gal kur nors slepiasi ir 
gilesnės, bet paprastesnės prie
žastys? Gal kokios klaidos 
spaudoje buvo, yra ir dar bus 
padarytos ? Ar išlaikome bend
rą ir privalomą nuosaikumą, 
orumą ir pusiausvyrą mūsų 
spaudoje? Ir ar nereikėtų, kaip 
šiame krašte, kažkokio “mūsų 
viceprezidento” įsikišimo, ar, 
kaip Vatikano įspėjimo žurna
listams, dėl objektyvumo sto
kos? Visa tai darosi ypač ak
tualu, metams baigiantis ir 
verbuojant naujas prenumera
tas sekantiems.

Kaip neskaitančius patrauk
ti į skaitančiųjų eiles, dažnai 
yra neišsprendžiama problema. 
Ir čia vargu ar padės metodai, 
kurių buvo griebtasi, “rūpinan
tis” mūsų pagrindiniais kul
tūrininkais, prasiskverbusiais 
net tarptautinėn arenon. 
Aniems, lyg iš desperacijos, 
viešai buvo prikišama, kodėl, 
girdi, vyrai, nesukate filmų 
reikalaujamom temom? Bet ar 
neprarandamas šitokioj situa
cijoj ir tokiuos noruos orumas, 
kai vardan vienos ar kitos idė
jos spauda pati sau nusistato 
etikos taisykles. Gal ne visos 
mintys, kurios ateina į galvą, 
yra jau sakytinos? Ir gal ne 
visos mintys yra gryni pini
gai? Jomis gal ir atbaidome 
nemaža žmonių nuo jau ir taip 
ne milijoninės, kaip vaikiškai 
kartais bandome pasigirti, čio
nykštės lietuviškos visuome
nės.

Kartais net jau seniai susi
tupėjusį rašytoją mūsuose yra 
leidžiama “krutinti’’ ilgiausiais 
postringavimais dėl vienos ar 
kitos jau “perbristos” meno ar 
literatūros teorijos, visai ne- 
užkišant spragos naujom, dar 
neišdiskutuotom teorijom. Mū
sų menininkui taipgi randame 
būdą kaip sudrumsti ramybę. 
Tr kai anas viešai pasako “pa
likite mane ramybėje”, nes, 
gal būt, neužbaigti tapybos, 
grafikos ar skulptūros darbai 
jo laukia, tada kimbame net į 
skvernus.

Tarptautiniai mūsų areninin- 
kai — rašytojai, dailininkai,

donos su Kūdikėliu sidabrinė sta
tulėlė, padaryta prancūzo auksa
kalio 1339 m., atvaizduoja Mari
ją su Jėzuliu taipgi labai šei
myniškai, asmeniškai. Kadangi 
šie mažieji skulptūros darbai bu
vo daromi privačioms koplyčioms 
ir privačiai maldai, jos neturi to 
iškilmingumo ir atokumo kaip 
didžiųjų katedrų akmens skulp
tūros, skirtos viešai maldai. Auk
sakaliui Mergelė Marija yra re
ali motina, o Jėzus yra tikras kū

mokslininkai, muzikai... — ne
duodame jums ramybės nei 
vienam. Atrodo, lyg norim 
tuo pasakyti: “Žiūrėk, Tams
ta. Mums nesvarbus yra tavo 
pasaulis. Mes tau jį duosime. 
Tik paklausyk... štai, “išguldy- 
sime” viską juodu ant balto... 
Jei neimsi, nesvarbu, bent mes 
įšsiplepėsim. Jei kratysies, 
vargas tau, brukte įbruksi
me...” Aišku, visa šitai komiš
ka, bet tai įneša kiek gyvuho 
laikraščiuosna. Ir kodėl? Argi 
verta tada prenumeruoti rim
tą žurnalą, ar “ąuarterlį“?

O mūsų žurnalai? Ar jie to
buli? Gal ir juose perdaug tos, 
taip vadinamos, statiškos, kie
tokos rimties, citatų, išnašų, 
ilgokų šaltinių sąrašų, kad net 
mūsų kultūrininkui ar visuome 
nininkui visa tai gal kek pri
mena vėl tą “universiteto suo
lą”, sunkias akademines stu
dijas, kurias jis gal mielai pri
simena, bet, pavargęs nuo dar- 
bo„gal mieliau atsiskleidžia to
kį vietinį kultūrinį žurnalą, ku
riame viso to nėra, o mintys, 
kad ir gilios, perduodamos 
lengva, intriguojančia forma. 
Nėra abejonės, kad gyvi, in
formaciniai, bet ir literatūrine 
prasme įdomūs ir intriguojan
tieji straipsniai lietuviškame 
žurnale yra perskaitomi, vos 
tik žurnalas peržengia namų 
slenktį. Kiti dažnai atidedami... 
kitam kartui, kuris ir lieka “ki
tu”. Gal tokios grynos akade
minės studijos taip ir nepri
tinka žurnalui? Tam yra aka
deminiai metraščiai, knygos ir 
t. t. O ieškodami skaitytojo, 
ir apie tai mūsų žurnalai gal 
turėtų pagalvoti.

Bet gal reikėtų mažiau kal
tinti, o ieškoti, kur kai kurios 
mūsų spaudos klaidos slepiasi, 
o jų ieškant, nepamiršti pakar
totinai pabrėžtino orumo, nuo
saikumo, pusiausvyros, tačiau 
teisybę į visa tai neiškeičiant.

Kultūriniams žurnalams ir 
mūsų laikraščiams šiuo norė
tųsi palinkėti ne tik naujų pre
numeratų, bet ir naujų bendra
darbių, kurie supranta pagrin
dines spaudos ir straipsnių 
patrauklumo taisykles, bet 
taipgi ir akademikų, kurie gy
vai, įdomiai rašo ir gal ame
rikiečių (Harper’s, The Atlan- 
tic, Yale Review ir kt.) pavyz
džiu bent laikinai pajėgia žur
nale ar laikraštyje pamiršti 
universitetų auditorijų “šaltu
mą ir stiliaus monumentalu
mą.” p. Min.

dikis su visomis vaikiškomis ypa
tybėmis. Jis savo rankutes prig
laudęs prie motinos veido, atro
do, kad jis su ja žaidžia. Mado
nos statulėlės kūrėjas su didžiau
siu kruopštumu išbaigia kiekvie
ną smulkmeną. Jis išryškina ran
kų grožį, drabužių klosčių kriti
mą, tikslią proporciją, Jos figū
ros grakštumą, Jos kilnų grožį. 
O visa tai mums suteikia indivi
dualią ir asmenišką Marijos ir 
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Technologija 
mokslo ir kūrybos 
simpoziume

DR. ALGIRDAS NASVYTIS

Š. m. lapkričio mėn. 28 d. į- 
vykusios technologijos paskaitos 
buvo paskirstytos į dvi dalis: 1) 
informacijos ir erdvės technolo
gijos sesija, vadovaujama dr. V. 
Klemo ir 2) Medžiagų ir energi
jos technologijos sesija, vadovau
jama dviejų Clevelando daktarų: 
S. Mato ir R. Kašubos.

Vienuolika skaitytų trumpų 
paskaitų, trukusių 20-25 minutes, 
tegalėjo duoti paviršutinišką in
formacinį vaizdą apie mūsų jau
nų technologų klasę ir jų veiklos 
sritis. Susidarė ne tik teigiamas, 
bet ir labai džiuginantis įspūdis; 
visi paskaitininkai savo temas 
perdavė su giliu žinojimų ir, su 
mažomis išimtimis, puikia lietu
vių kalba ir geru lietuvišku tech
nikos terminų vartojimu. Net ir 
jaunas, ką tik “iškeptas”, dakta
ras Šarūnas Lazdinis pademons
travo tobulus lietuviškus termi
nus skysčių mechanikos srityje, 
kuri nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo mažai nagrinėjama ir net 
tuomet dar neturėjo pakankamai 
tinkamų terminų.

Paskaitininkai, be išimties, įro
dė, kad jie yra Amerikos inžinie
rių ir pionierių tarpe, kurie stu
mia technologiją pažangos kelių. 
Lietuvių inžinierių ir mokslinin
kų, dirbančių kūrybinį ir pažan
gos darbą visame pasaulyje pir
maujančiose Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse yra kelis kartus dau
giau, negu galėjo atvykti į šį sim
poziumą. Tą patį fenomeną ga
lime pastebėti ir kitose griežtųjų 
bei humanistinių mokslų srityse. 
Vienas iš simpoziumo laimėjimų 
buvo tas, kad mūsų visuomenė 
buvo supažindinta su mūsų inte
lektualų įspūdinga veikla.

Pirma vyko Informacijos ir er
dvių technologijos sesija. Dr. Vy
tautas Mikėnas (Radio Corpora- 
tion of America) kalbėjo apie 
Fazėje suderintų elementų ante
nas radarų sistemoms. Šito tipo 
antenos, kuriose spindulio suki
mas atliekamas be mechaniškų 
priemonių, buvo jau žinomas 
prieš dvidešimtį metų. Tačiau jų 
pritaikymas pasidarė įmanomas 
tik paskutiniu laiku, išvysčius rei
kiamų elektroninių dalių gamy
bos technologiją. Šito tipo ante
nos pasižymi visa eile teigiamų 
ypatybių, palyginus su mechani
nėmis, ypatingai dideliu išmata
vimu radaruose. Dr. V. Mikėnas,
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nagrinėdamas įvairias tų antenų 
pritaikymo problemas, įrodė, kad 
jis yra tarpe tų specialistų, kurie 
tokias antenas išvysto.

Dr. Zenonas Rekašius (profe
sorius Northwestem University, 
Chicago) kalbėjo tema “Opti- 
matinė kontrolė ir interesų kon
fliktas”. Tai yra labai speciali
zuota matematinių kompiuterių 
ir dalinai žaidimų teorijos (Ga
me Theory) sritis. Dr. Rekašius, 
dirbdamas komplikuotoje skaičia
vimo ir kontrolės srityje, ieško 
geriausio sprendimo eilėje vienas 
nuo kito priklausančių faktorių. 
Jis yra suradęs sprendimus tiems 
atvejams, kada visa informacija 
strategijai gaunama optimizaci
jos pradžioje, ir tiems atvejams, 
kada informacija įplaukia pasto
viai kontroliuojamo proceso me
tu. Jis savo teoretinę studiją per
kėlė į ekonomijos sritį, kurioje 
skirtingi faktoriai yra ekonomiš
ki partneriai, ir nagrinėja opti- 
malinės strategijos atvejus, ku
riuose ekonomiški partneriai yra 
ar nėra susitarę, ir kuriais atve
jais galima pasiekti geresnių re
zultatų, susitarus ar nesusitarus.

Dr. Rekašius atlieka kūrybinį 
tyrimo darbą labai progresuojan
čioje automatinės kontrolės sri
tyje.

Dr. Kęstutis Kirvaitis (Bell Te- 
lephone Co., Naperville, III.) -kai 
bėjo apie atpažinimo problemas 
dinaminėse sistemose. Tiksliau 
sakant, jis kalbėjo apie sistemas, 
kurios “mokosi” ir tobulėja, ma- 
tuodamos reiškinius ir perduoda
mos matavimų rezultatus į kom
piuterius, darančius sprendimus 
pagal gautą informaciją. Mate
matinė ir teoretinė dr. Kirvaičio 
paskaita dalinai papildė dr. Re
kašių ta prasme, kad dr. Reka
šius ieško optimalinio sprendimo 
tam tikrose sistemose, o dr. Kir
vaitis ieško optimalinio atpažini
mo tiems sprendimams padaryti. 
Jiedu abu dirba didelių galimy
bių turinčioje srityje.

Inž. Henrikas Bankatis iš Cle
velando, dirbąs Valstybinėje ae
ronautikos ir astronautikos įstai
goj (NASA), kalbėjo apie “Tech 
nologijos vystymą didiesiems kie
to kuro raketų varikliams”. Ra
ketos yra dviejų tipų: skysto ir 
kieto kuro. Skysto kuro galingos 
raketos reikalauja labai galingų 
pompų, bet lengvesnės struktūros 
kuro indų. Kieto kuro raketos ne
turi pompų, tačiau turi dvi prob
lemas: 1) reikalauja daug stipres
nių kuro indų, nes, degdamas 
viduje raketos, kuras išvysto dide
lį spaudimą, ir 2) tolygaus degi
mo problemą. Kietas kuras dega 
paviršiuje. Tolygiam degimui 
reikia gi pastovaus degimo, pa
viršiaus. Šitas reikalavimas 
virsta labai komplikuota geome
trine problema. Inž. Bankaitis sa 
vo paskaita supažindino klausyto 
jus su savo darbu kieto kuro sri
tyje, pademonstruodamas rake
tų modelius. Atominio karo pasi
ruošimui vis daugiau naudoja
mos kieto kuro raketos, nes jos 
gali būti iššautos tuoj pat, gavus 
įsakymą. Skysto kuro raketos rei-
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kalauja valandų pasirengimo. .
Dr. Šarūnas Lazdinis (Ohio 

Statė University, Columbus, O- 
hio) skaitė paskaitą apie termo- 
dinamiškai neekvilibruotų reiški
nių efektus aukštos energijos du
jų srovėse. Labai svarbu yra ži
noti visus parametrus ir termodi
naminius reiškinius aukštos ener
gijos ir supersoninio greičio dujų 
srovėse. Pagrindinis uždavinys y- 
ra tokiose sąlygose išmatuoti rei
kalingus parametrus.

Dr. Lazdinis atpasakojo nau
jus matavimo metodus su elekt
ronų ir ionų koncentruotais spin
duliais bei tų matavimų rezulta
tus. Šie rezultatai gali pagerinti 
raketinių variklių ir kitų degimo 
procesų našumą.

Dr. Vytautas Klemas (General 
Electric, Philadelphia, Pa.) kal
bėjo apie optimalinį fotografavi
mo spalvų parinkimą Marso pa
viršiaus išryškinimui. Žemės pa
viršiaus fotografavimas iš sateli
tų siaurose šviesos spalvų juosto
se jau yra naudojamas su jaut
riomis tik siauram šviesos bangų 
dažnumo tarpui pritaikintomis 
filmomis. Šiandien iš automati
nių erdvėlaivių yra fotografuoja
mas Marsas. Planuojama siųsti 
tobulesnius ir arčiau Marso pri- 
skrendančius instrumentuotus 
erdvėlaivius. Taigi, labai svarbu 
surasti geriausius metodus Marso 
paviršiaus nuotraukom pagamin
ti. Dr. Klemas, vienas iš šios kom- 

1 pilkuotos problemos sprendimo

Pastaruoju laiku jau įpratome 
vienus ar kitus kalendorinius me
tus, be būtinų keturių skaitmenų, 
dar pažymėti kuriuo nors mums 
išskirtiniu vardu. Taip turėjome 
Maironio metus, Donelaičio me
tus, Jaunimo, metus, Laisvės ko
vos metus, na ir besibaigiančius 
šiemetinius 1969-tuosius Šeimos 
ir švietimo metus. Bet iš to Švie
timo išdaigininkas likimas ėmė 
ir net perdaug skaudžiai pasity
čiojo, kai, tokių metų patetišką vė
liavą iškėlus, užsidarė Amerikoj 
toji vienintelė Šv. Antano lie
tuvių gimnazija Kennebunkporte. 
Būtų gera, kad šitą liūdnąjį pokš
tą priimtume kaip įspėjimą, jog 
mažiau pasitikėtume vien tik ko
kių nors stebuklingų šūkių galia, 
o labiau įniktume į kasdieninio 
ir sunkaus darbo — tegu ir šei
mos bei švietimo — .realybę, per 
daug nesiremdami iškilmių, vė
liavų ar skambių lozungų “stebuk 
lingąja” galybe. j

*
Kitas, daug pasakantis, rimtas' 

išvadas verčiantis daryti faktas— 
tai ilga, ypač vyresniosios kartos, 
mūsų mirusių kultūrininkų eilė. 
Visa tai rodo, kad likusius ir kū
rybai pajėgius gyvuosius reikia 
skubiai pačia gerąja prasme iš
naudoti. O čia jau turėtų nejuo
kais akis plačiau atidaryti bei pla
čiau apsižvalgyti ir įvairūs fon
dai, ir įvairios kultūrinės, vi
suomeninės organizacijos, taipgi 
ir pavieniai geravaliai ir šviesiau 
nusiteikę mecenatai.

Kad tas vien tik vienerių — 
1969-tų metų baisiai nuostolin
gas mūsų tautai praradimas bū
tų akivaizdus, štai visa virtinė 
niekuo nepakeičiamų pavardžių. 
1969 metais tauta palaidojo pas
kutinius savo nepriklausomybės 
akto signatarus: antrąjį laisvosios 
Lietuvos Respublikos prezidentą 
Aleksandrą Stulginskį ir Petrą 
Klimą. Tokiu būdu 1918 metų 
Vasario 16-tos aktas šiandien jau 
nėra dabartis, bet istorija. Netek-

mūsų dailės veteranas Adomas 
Varnas; 80 metų — aktorė ir re
žisierė Zuzana Arlauskaitė-Mik- 
šienė ir Sibiro kankinys kun. Ka
zimieras Juršėnas, 75 metus — 
istorikas kun. K. Matulaitis, MIC; 
70 metų — istorikė dr. Vandą 
Sruogienė-Daugirdaitė, prof. Alf
redas Sennas, Lietuvoje gyvenan
tis rašytojas J. Paukštelis; ypač il
ga eilė peržengusių 60 metų slen
kstį: literatūros1 istorikas dr. Vin
cas Maciūnas, tautosakininkas dr. 
Jonas Balys, rašytojas Stasys Ta- 
mulaitis, poetas ir vertėjas A. Šeš- 
plaukis-Tyruolis, kompozitorius 
Julius Gaidelis, kompoz. ir diri
gentas Alfonsas Mikulskis, kom
poz. ir dirigentas Bronius Jonu
šas, žurnalistas Jeronimas Cicė
nas, pranciškonas tėvas Justinas 
Vaškys.

' ♦
Pažvelgus į atskiras kultūrinio 

gyvenimo bei kūrybos sritis, regi- 
| mas maždaug toks vaizdas.

Literatūrinėje veikloje įvairio- 
!se kolonijose buvo surengta ne
mažai literatūros vakarų, įvairių 
minėjimų bei popiečių, kuriose 
savo kūrybą skaitė arba patys ra
šytojai arba aktoriai. Tokiuose po 
ezijos rečitaliuose reiškėsi Vitali
ja Boguaitė, Henrikas Nagys, Ka
zys Bradūnas, Vladas Šlaitas ir 
kt. Ypač išskirtinas Chicagos An
glijos lietuvių klubo atkvietimas 
poeto Vlado Šlaito ir J. Kuzmic- 
kio net iš Anglijos jų literatū
ros popietėn Chicagon. Tai vie
nur tai kitur gana įspūdingai pra 
ėjo J. Tumo-Vaižganto, Vytauto 
Mačernio, Balio Sruogos, Vydū
no, Kazio Binkio ir Antano Škė
mos minėjimai. 1968 metų žy
miausioji Lietuvių rašytojų drau
gijos premija (mecenatas Lietuvių 
fondas) šiemet paskirta kan. My
kolui Vaitkui. Taipgi įvyko įpras
tinis “Draugo” romano konkur
sas ir “Laisvosios Lietuvos” ro
mano bei Dirvos novelės konkur
sai, kuriuos laimėjo Jurgis Gliau
dą. Švietimo Tarybos jaunimo li
teratūros konkursą laimėjo D. 
Brazytė —Bindokienė.

Knygų derlius nė kiek neatsi
liko nuo eilės praėjusių metų. Iš
leista A. Rūtos romanas “Vieni
ši pasauliai”, J. Gliaudės premi
juotieji “Liepsnos ir apmaudo ą- 
sočiai”, M. Vaitkaus atsiminimų 
“Nepriklausmybės saulėj*’ III to
mas, Ant. Giedriaus apsakymai 
“Smilgos”, R. Spalio romanas 
“Rezistencija”, Anatolijaus Kai
rio drama “Palikimas”.

Ypačiai užderėjo poezijos rin
kiniai. Kai kurie, jų tikrai išskir
tinio brandumo. Išleista: Henri
ko Nagio “Broliai balti aitvarai”, 
Vitalijos Bogutaitės “Lietus ir lai
kas”, Vlado Šlaito “Aguonų gais
ras”, Gražinos Tulauskaitės “Va
karė banga”, Leonardo Andrie- 
kaus “Po Dievo antspaudais”, K. 
Grigaitytės “Trapus vakaras”, O. 
B. Audronės “Tik tau ir man”, 
Pr. Lemberto “Tau, sesute”, Vy
tauto Karoso “Poilsis ant laiptų” 
ir pačių jauniausių poezijos an
tologija “Tiltai ir tuneliai”.

Mūsų čionykščio literatūrinio 
gyvenimo spalvingas ir vertingas 
paįvairinimas yra ir Jono Karve
lio šiemet išleistos, pačių autorių 
įskaitytos plokštelės: viena jų y- 
ra skirta Jono Aiščio poezijai, o 
kita — penkių autorių, kur gir
dime: Kazį Bradūną, Birutę Pū-

(Nukelta į 2-rą psl.)

dalyvių, vaizdžiai nupasakojo už
davinio atpažinimą ir sprendimo 
ieškojimą.

Popietinėje sesijoje vyko Me
džiagų ir energijos technologijos 
paskaitos.

Dr. Šarūnas Užgiris (Illinois 
Institute of Technology, Chicago, 
III.) kalbėjo apie greitesnio už 
garsą automobilio kai kurias kon-ž j .ų visuomenininkų _ 
strukcines ypatybes. Be abejo, t-| Juozo Bačiūn Erdmano Simo- 
deja turi didelę tynminę vertę: Jr p * Gri iči dr

Prano V. Raulinaičio. Žurnalis
tai savo tarpe jau niekada nema

nys Jono Kardelio. Muzikiniame 
mūsų gyvenime labai truks amži
nai iškeliavusių: Aleksandro Kut- 
kaus, Motiejaus Budriūno, Juozo 
Strolios, Alekso Mrozinsko, Juo
zo Bertulio. Lietuvių dailė nete
ko vienos iš spalvingiausių savo 
palečių — mirė dailininkas Ado
mas Galdikas.Įvairių mokslų nuos 
tolis: Lietuvoje mirė žymusis kal
bininkas prof. Juozas Balčikonis, 
Amerikoje — geografas Antanas 
Bendorius ir istorikas dr. Kons
tantinas Avižonis. O sąmoningo
ji mūsų jaunųjų kultūrininkų bei 
visuomenininkų karta savo tarpe 
labai pasiges dr. Kęstučio Kudž- 
mos, mirusio vos 41 metų. Šitokio 
liūdno sąrašo paraštėje tad ir ky
la gana baugus klausimas: ar a- 
teina ir ar ateis pakankamas skai
čius jaunesniųjų išėjusių vietoms 
užimti? Bet apie tai dar šio raš
to pabaigoje, o dabar meskime 
bent vieną kitą žvilgsnį į tai, kas 
dėjosi 1969 metais gyvųjų baruo
se.

sukonstruoti automobilį, kuris 
riedėtų žemės paviršiumi greičia/u I 
už garsą. Dabartinis greičio re
kordas yra maždaug 600 mylių 
į valandą. Projektuojamo auto
mobilio problema yra ne greičio 
išvystyme, jį padidinant 200 my- 

(Nukelta-j 2 psl.)

Nuotrauka V. MaželioO žemėje kalėdinė ramybė..

*

Visa eilė žymių mūsų kultū
rininkų atšventė savo įspūdingas 
ir nuveiktais darbais gana vai
singas sukaktis. 90 metų sulaukė


