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VINCAS MACIŪNAS

Ūoetas Antanas Strazdas

vienas kitas (paprastai nieko

V. Zuklio medžio skulptiuob hugmentas

Jaunimas užbaigė 
ir jaunimas pradeda

Ar tautos išeivija kuria nors 
prasme nugalės bent kiek lai
ką, ar viskas pasibaigs, anot 
Katiliškio, tik su išėjusiais ne
grįžti ? Tai klausimas, kuris la
biausiai širdį neramina kaip 
tik senųjų ir naujųjų metų są
vartoje. Net ir tose linksmumu 
aplietose minutėse žmogiškoji 
mūsų būtis krūptelia, skai
čiaus pasikeitimo rašmenyse 
akivaizdžiai matydama viską 
ėdantį laiko dantį.

O išeivijos kultūrinei veiklai 
tas laiko dantis kartais atrodo 
tiesiog gyvatiškai nuodingas. 
Juk argi daug reikš kasdieniš
kai buitinis mūsų čia buvimas, 
jeigu jis bus bergždžias, nekū- 
rybmgas. Negalvokime, ikad to 
kūrybingumo vyresniajai kar
tai čia bus pakankamai iki pat 
grabo lentos. Amžius ir laikas, 
norim ar nenorim, daro savo. 
O kas po to, jei nebus sąmo
ningo ir kūrybingo jaunimo? 
šitokie ir panašūs klausimai 
lenda galvon metų sąvartoje. 
O atsakymų jiems rasti nėra 
jau taip lengva.

Bet vis dėlto prošvaisčių 
yra. Ir, Dieve, duok, kad jos 
būtų kiek galima dažnesnės ir 
ne trumpaamžės, štai kad ir 
pačiomis paskutinėmis 1969 
metų savaitėmis viena iš pas
tarųjų tų metų knygų yra pa
čių jauniausių mūsų poetų 
(daug'iausia studentų) poezijos 
antologija “Tiltai ir tuneliai”, 
išleisti “Ateities” leidyklos. 
Nereikia čia nė aiškinti, ką 
reiškia išeivijai toks faktas, 
jog čia gimęs ir jau apie dvi
dešimties metų amžių besisu
kiojąs jos atžalynas rašo ir pa
rašo poeziją savo tėvų ir savo 
gimtąja kalba, kai tuo tarpu

kieti svetimos aplinkos ir laiko 
dantys tokiam reiškiniui ypač 
yra negailestingi.

O štai ir pats bene paskuti
nis praėjusių metų parengimas 
lietuviškoje Chicagoj: Vaiž
ganto gimimo 100 metų sukak
ties minėjimas Jaunimo centre. 
Ką gi ten matėme scenoje? 
Argi ne jaunimą, kūrybingai 
įkūnijantį “Vaduvu krašto” ro
mantiką taip gražiai perteik
toje ir skambioje lietuviško žo
džio frazėje.

O štai pats pirmasis naujųjų 
1970 metų jau didesnio dėme
sio vertas kultūrinis įvykis: 
Jaunimo teatro spektakliai to
je pačioje Chicagoje sausio 
17—18 dienomis, kada tėvų jė
zuitų Jaunimo centro scenoje 
bus pastatyta Algirdo Lands
bergio partizaninės temos dra
ma “Penki stulpai turgaus 
aikštėje”.

Faktas ypač džiugus dar ir 
dėl to, kad šiuo metu vis dau
gėja balsų, kalbančių apie čio
nykščių mūsų teatrinių sam
būrių krizę. Būtų netikslu jos 
kaltininkų ieškoti vien tik sa- 
vuotės (tegu ir ne fizinėse) 
žmogiškose silpnybėse. Laikas 
ir metai taipgi čia savo (ir ne 
vien trigrašį) prideda. O lai
ką ir metus nugali tik tada, 
jeigu po tavęs kas nors kitas 
lietuviškuoju keliu, bet indivi
dualiai savu žingsniu, ateina.

Gi č:a va ir ateina jaunieji 
su Landsbergio “Penkiais stul
pais”. Ir iš tikrųjų daros be 
galo įdomu, ką tas mielas jau
nimėlis, besispiečiąs apie šių 
spektaklių režisierių Darių La
pinską, šį kartą mums paro
dys? Dvigubai įdomiau dar ir

(Nukelta į 2 psl.)

Du svarbūs veikalai apie An
taną Strazdą buvo išleisti Lietu
voje: užpernai Vytauto Vanago 
monografija, o pernai Patricijos 
Vitkauskienės ir Vlado Žuko pa
rengta bibliografija (Antanas 
Strazdas. Bibliografija. Vilnius, 
1969, 240 p.). Palikdamas V. Va
nago knygos apžvalgą gal kitam 
kartui, čia noriu kiek stabtelti 
prie bibliografijos.

Iš karto reikia pasakyti, kad ji 
labai kruopščiai ir sistemingai 
sudaryta. Jos yra du pagrindi
niai skyriai, savo ruožtu pada
linti dar į poskyrius. Pirmajame 
skyriuje sužymėti Strazdo kūri
niai, būtent: atskiri jo raštų lei
diniai, jo kūriniai rinkiniuose ir 
periodikoje (autentiškieji kūri
niai, jų tautosakiniai variantai, 
Strazdui priskiriamos dainos), 
vertimai į kitas kalbas. Antraja
me skyriuje surašyta literatūra 
apie Strazdą: dokumentai (spaus 
dinti ir nespausdinti), literatū
ros istorija ir kritika apie Straz
dą (lietuvių ir kitomis kalbo
mis), Strazdas, grožinėje literatu- : 
roję ir mene, rankraštinė me- : 
džiaga apie Strazdą. Prie daugu-' ] 
mos bibliografinių pozicijų pridė 
tos trumpos aiškinamosios pasta
bos (anotacijos).

Knygos prakalboje autorių nu
rodyta: “Peržiūrėtos lietuvių li
teratūros istorijos ir kritikos kny
gos, tęstiniai mokslo darbų leidi
niai, Lietuvos istorijos veikalai, 
apžvalginės knygos, taip pat į- 
vairios enciklopedijos bei infor
maciniai leidiniai. Medžiaga bu
vo imama iš almanachų, anto
logijų, rinkinių, kalendorių, mo
kyklinių chrestomatijų, skaity- ...... ------ ...... ., .....—
mo knygų, bei elementorių, iš- tiek tėra nurodyta, kad XIX amž. j — 
leistų Lietuvoje ir už jos ribų. Li- p—’------ —-
teratūra renkama iš lietuvių tau- lių išleista ir kun. 
tosakos rinkinių, dainų knygelių (Drozdovvskio) poezija.

Vėlgi, kokia čia pagrindinė li
teratūra yra ir J. Žiugžods straips 
nis “Didžioji rusų tauta” (Ko
munistas, 1950, nr. 9), kuriame 
apie Strazdą tėra (anotacijoje 
netgi ištisai pacituotas) neįrody
tas ir net neįrodomas propagan
dinis teiginys, kad Strazdo, kaip 
ir D. Poškos, raštuose atsispindė- 
jusios “priešakinės rusų literatū
ros rusų visuomeninės minties i- 
dėjos” (beje, V. Vanagas apie 
tai net neužsimena, nors savo 
monografijoje plg. platokai narp-

’ ir kitų panašaus pobūdžio leidi
nių”. Žodžiu, darbo įdėta tikrai 

' daug. Tad nenuostabu, kad ir 
’ | pati bibliografija yra labai išsa-

i mi.. I
Žinoma, siekiant sudaryti bib

liografiją kuo pilnesnę, neišven
giama, net ir nevengiama, įvairių 
mažareikšmių smulkmenų. Ne 
kartą tiesiog negali nesusidaryti 

į įspūdžio, kad apskritai į vadina- lioja Strazdo ryšius su ano meto 
mąsias išsamias bibliografijas pa
tenka apsčiai daugiau ar ma
žiau balastinio pobūdžio dalykų, 
kurių ieškojimas gali tik be rei
kalo varginti ir gaišinti biblio
grafijoje pažymėtos antraštės su-

’ domintą (ir ne kartą suklaidin
tą) tyrinėtoją. Tiesa, recenzuoja
mos bibliografijos prakalboje nu- Strazdo tepateikiama 
rodyta, kad “šiame leidinyje ban* datos (ne visada) ir tik rečiau 
doma suregistruoti ir susiste 
minti su A. Strazdu susijusią pa- naujo neteikiąs) charakteristikos 
grindinę literatūrą”. Atseit, ne- žodis. Pagaliau tų enciklopedijų 
pagrindinė literatūra bibliografi- tiek daug, kad jas visas (ypač su 

įjoję praleidžiama. Betgi nebeaiš- jų paskiromis laidomis) sunku 
ku, kągi autoriai laiko tokia ne- būtų ir sugaudyti; ir daug pras- 
pagrindine, taigi nesvarbia, lite- mės nėra. Praleista jų daug ir 

: ratūra, jei savo bibliografijon šioje bibliografijoje. Pilniau, gal 
stengiasi, kaip tai kiekvienas skai ir pilnai, suregistruotos įvairios 

’ tytojas gali lengvai įsitikinti, į-1 rusų enciklopedijos, bet pvz. vo- 
traukti viską, kur tik randa ko- kiečių nėra nė vienos, nors Straz- 
kią užuominą apie Strazdą (pvz. | dą apžvalginiuose liet, literatūros 
net sieninį kalendorių, vaikų straipsneliuose 
laikraštėlius, pradinių mokyklų Grosse Brockhaus” (XI 1932) ir 
skaitinius ir t. t.) ar net tik pli-ljo naujesnioji laida (VII 1955), 
ką Strazdo pavardę tepaminėtą, j “Meyers Neues Lexikon” (V 19- kop” (IV 1961), kur trumputėje 
Sakysime, bibliografijon įtrauk- 64), “Der Grosse Herder” (V į 47 eilučių liet, literatūros apžval 
tas J. Ostrovvskio straipsnis apie 1954), “Schweizer Lexikon” (IV! goję suminėta ir Strazdo pavar-

visuomeninėms ir kultūrinėms i- 
dėjomis).

Taip pat juk nėra kokia pa
grindinė literatūra bibliografi- 
jon įtraukti svetimkalbių enci
klopedijų trumpi informaciniai 
(dažnai net ir netikslūs) straips
niukai apie liet, literatūrą, kur 

pavardė,

sumini “Der l” (III 
1965), bulgarų “Kratka bulgars- 
ka enciklopedija” (III 1966) ir 
t. t., o ypač “New Catholic En- 
cyclopedia” (VIII 1967), kur ne
trumpoje 10 skilčių liet, literatū
ros apžvalgoje (rašytoje A. Salio, 
J. Balio ir didžiąja dalimi A. Vai
čiulaičio) Strazdui skirtas plg. 
nemažas, bendrosios enciklope
dijos mastu imant, 10 eilučių 
skaičius.

Tas pats pasakytina ir apie į- 
vairiakalbius literatūros žodynus 
bei literatūros istorijos veikalus, 
į kuriuos liet, literatūra vis daž-

zionario enciclopedico italiano” Į re konversasjons leksikon' 
(VII 1957). Jei įtraukta vengrų 
enciklopedija “Uj magyar lexi-

Vilniaus krašto lietuvius (kolek-1 1947). Jei įtraukta lenkų “Mala dė, kodėl praleistos “Encyclope- 
tyvinėje knygoje “Wilno i zie- encyklopedia powszechna” (19- dia Britannica” (XIV 1968), če- 
mia vvilenska” I, 1930), kur! 59), kodėl nėra didžiosios kų “Ottuv slovnik naučny” 

■ “Wielka encyklopedia' pows- (XVI 1900) ir “Masarykov slov- 
pradžioje šalia kitų liet, knyge- zechna” (VI 1965). Šalia dviejų nik naučny” (IV 1929), švedų 

Strazdo itališkų enciklopedijų tokia pat “Svensk applagsbook” (XVIII 
teise galėjo būti įtrauktas ir “Di-, 1951), norvegų “Gyldendals sto-
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Jaunimo teatro aktoriai Marija Smilgaitė ir Liucijus Alenskas Algirdo ‘ Landsbergio dramoje “Penki stulpai 
turgaus aikštėje”. Chicagos Jaunimo teatro sambūris minėtą Landsbergio veikalą Jaunimo teatre stato sausio 
17 — 18 d. Nuotr. V, Noreikos

niau įtraukiama ir kuriuos visus 
taip pat sunkiai būtų įmanoma 
suregistruoti. Neabejotinai daug 
jų praleista ir šioje Strazdo bib
liografijoje. Žemiau suminėsime 
kai kuriuos, kur ir apie Strazdą 

'buvo trumpiau ar plačiau užsi- 
| minta ir kurių nederėjo praleisti: 
11) S. Čiurlionienės (Sophie Čiur
lionis) straipsnis “Abrege d’his- 
toire litteraire de Ia Lithuanie” 
(žurnale Mercure de France, 19- 
29: yra ir atspaudas); 2) A. Vai
čiulaičio “Outline History of Li- 
thuanian Literature” (1942); 3) 
A. Maceinos apžvalginis straips
nis apie liet, literatūrą vokiška
me literatūros žodyne “Die Welt 
literatur” (II, 1953); 4) pana
šus A. Maceinos straipsnis knygo
je “Die Literaturen der Welt...” 
(Zuerich, 1964); 5) A. J. Greimo 
liet, literatūros apžvalga pran
cūziškame veikale “Histoire dės 
litteratures” (II, 1956); 6) F. 
Neveravičiaus rašinys, kuriame 
Strazdui skirta apie pusantro 
puslapio, kolektyviniame lenkų 
vęikale “Dzieje ziem Wielkiego 
Księstwa Litewskiego” (serijoje 
Alma Mater Vilnensis, 1953); 7) 
A. Senno itališka platoka (128 
p.) liet, literatūros istorija (Stra
zdui ten skirtas visas puslapis), 
paskelbta G. Devoto redaguota
me veikale “Storia delle lettera- 
ture baltiche”, 1957 (perspaus
dinta 1963); 8) W. K. Matthews 
ir K. Ostrausko straipsnis “Li- 

(Nukelta į 3 psl.),
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AMŽINIEJI PROCENTAI
AUTORITETAS IR SĄŽINES LAISVE 
ANTANO STRAZDO BIBLIOGRAFIJA 
VLADO ŠLAITO EILĖRAŠČIAI 
PRIEŠ EINANT Į VYTAUTO REMEIKOS 
PARODĄ
MENIŠKOS IŠDAIGOS ROMOJE 
PENKIS STULPUS TURGAUS AIKŠTĖJE 
KALANT
AR IŠVERS LAPINSKAS PENKIS 
STULPUS?
IŠMESKIME ŠIUKŠLES IŠ KALBOS 
PENKEKI METAI NUO TRAGIŠKOS POETO 
ALGIMANTO MACKAUS MIRTIES 
BALTŲ LITERATŪRŲ KONFERENCIJA 
OIIIO UNTVERSITETE

AUTORITETAS IR SĄŽINES LAISVE

Remdami kokį nors kultūri- pačiu sužinojo ir apie dr. Var- 
nį darbą, dažnai manome, kad 
tuo momentu ir pasiba;gė ano 
kultūrinio užmojo reikšmė, lyg 
tai būtų tik vienkartinis laimė
jimas. Tačiau nevieno visuo
meninio ar kultūrinio darbo at
likimas labai dažnai kaip tik 
vėliau neša kur kas daugiau 
laimėjimų, negu buvo atrodę 
pradžioje. Juk toks vienkarti
nis dalykas kaip tautinių šokių 
ar dainų šventė ne vienam jau
nuoliui gali turėti lemiamos 
reikšmės visam jo gyvenimui, 
glaudžiau susiejant jį su lietu
viškuoju pasauliu. Žinoma, to
kie įvykiai lieka ir istorijoj, 
kaip liudiją lietuvių kultūrines 
pastangas ir duodą stiprybės 
tadieninei dabarčiai. Nemažiau 
pastangų reikėjo ir vieno ar 
kito mūsų leidinio anglų kalba 
išleidimui. Tačiau tie vienkar
tiniai leidiniai, pareikalavę mū
sų fondų ar jų šauniųjų rėmė
jų lėšų, neša dividendus net ir 
po daugelio metų.

Štai prieš kiek laiko “Į Lais
vę fondas lietuviškai kultūrai 
ugdyti” prisidėjo tam tikra su
ma, kad Praeger leidykla išleis
tų dr. Vyt. Vardžio redaguotą 
knyga “Lithuanian under the 
Soviets”. Daugeliui atrodė, kad 
ši knyga paliks tik biblioteko
se. Ir vien jau dėl to galima 
drąsiai džiaugtis. Tačiau, kaip 
pasirodė, ji ten ne vien lenty
nose stovi. Vienur ar kitur ja 
vis pasinaudoja amerikiečiai. 
Štai amerikietis Salisbury pa
rašė knygą apie Leningrado 
apgulimą “The 900 Days”. Ir 
šioje knygoje autorius cituoja 
dr. Vardį ir nurodo šaltinius. 
Kadangi Sa'ishurio knyga bu
vo vadinamų “bestselerių” są
raše, tai reiškia, kad su ja tik
rai susipažino keliasdešimt 
tūkstančių amerikiečių. O tuo

džio redaguotą knygą “Lithua- 
nian under the Sovietą”. Tai 
toks pasitarnavimas, kurio 
šiaip jau už jokius pinigus ne
nupirksi.

Prieš kiek laiko “Manyland 
Books” leidykla išleido lietuvių 
prozos antologiją angliškai. 
“Selected Lithuanian Short 
Stories”. Iš jos paimtas J. Bi
liūno “Brisiaus galas” į ameri
kiečių mokyklų skaitinių kny
gą “A Cavalcade of Life in 
Writing”. šią knygą iš’eido 
AUyn and Bacon leidykla Bos
tone. Ten Biliūno “Brisiaus ga
las” įdėtas tarp pasaulio litera
tūrinių garsenybių 99 psl.

Kaip žinome, buvo išleista 
ir lietuvių poezijos antologija 
angliškai “The Green Oaks”. 
Ir štai Europos išskirtinėn įvai 
rių tautų poezijos antologijon 
mūsų poezijai duris atidaro 
kaip tik anoji “The Green 
Oaks” knyga. The Universal 
Library — Grosset & Dimlap, 
New York, leidykla išleistoj 
savo “1090 Years of European 
Poetry”, šalia italų, ispanų, 
portugalų, prancūzų, vokiečių, 
olandų, danų, švedų, rusų, len
kų, čekų ir vengrų, duoda ir 
lietuvių poezijos pavyzdžių, pa
imtų kaip tik iš anos angliško
sios, Alg. Landsbergio ir Clark 
Mills redaguotos ir Voyages 
Press išleistos mūsų poezijos 
antologijos “The Green Oak”. 
Tuo tarpu “1000 Years of Eu
ropean Poetry” knygoj pasi
gendame pavyzdžių visos eilės 
tautų, kaip norvegų, suomių, 
rumunų, bulgarų, slovakų, ser
bu, kroatų, nekalbant jau apie 
taipgi nerandamų estų, latvių, 
ukrainiečių, gudų ir kt. žodžiu, 
esame tarp rinktinių. Ir argi 
tai nėra išskirtinis akcentas

(Nukelta į 2-rą psl.)

Tėvas J. Venckus, S.J. straips
ny apie Erazmą Roterdamietį 500 
m. gimimo sukakties proga para
šė ir tokį sakinį: “Pats giliausias 
ir pats svarbiausias klausimas y- 
ra: kaip suderinti Bažnyčios au
toritetą su sąžinės laisve” (Drau
gas, 1969.11.29). Teorijoj ir ne
suderinama, nes tai prieštarau
jančios sąvokos: arba esu laisvas 
ir tuo pačiu pats sau autorite- 
tas, arba pripažįstu kitą autori
tetą ir tada nesu laisvas. Tikro
vėje tačiau taip nėra. Kadangi 
kiekvienas žmogus gerai supran
ta nesąs ir negalįs būti ekspertas 
visose srityse, tai tam tikrais at
vejais jis be vargo pasikliauja ki
to autoritetu. Bet kiekvienas taip 
pat supranta, kad ir autoritetas 
nėra absoliučiai viską žinąs, ir 
dėl to tam tikrais atvejais indi
vidas rezervuoja sau pačiam tei
sę apsispręsti pagal sąžinę, o ne 
pagal autoritetą. Problemą suda
ro ribos klausimas — kur baigia
si autoriteto sritis ir prasideda in
divido apsisprendimo galimybė. 
Ta riba nėra pastovi — istorijos 
bėgy ji keitėsi. Kai dar 19 a. pop. 
Grigalius XVI sąžinės laisvę pa
vadino kliedėjimu, tai šiandien 
gali pasitaikyti anarchistų, kurie 
jokio autoriteto nepripažįsta. Bet 
tai kraštutiniai atvejai. Normalus 
kelias yra kur nors vidury tarp 
kraštutinybių. Autoritetas papras
tai atstovauja tradicinėj, daugiau 
ar mažiau pastoviai gyvenimo 
pusei, prilaiko per greitą kitimą, 
kad gyvenimas nevirstų anarchi
ja. Sąžinės laisvė yra dinamiškas 
veiksnys, kuris skatina pažangą 
ir tuo būdu apsaugo nuo gyveni
mo stagnacijos. Tačiau kad' indi
vidas, vadovaudamasis, sąžinės 
laisve, galėtų suvaidinti pozity
vų, pažangą skatinarftį vaidme
nį, jis turi daryti sprendimus ne 
vien tik sau, neturi užsidaryti 
su jais tik savo kambary, bet tu
ri nebijoti išeiti viešurrion. Tik to
kiu atveju jis padės apsispręsti ki
tiems ir bus akstinas pažangai.

Todėl kai ką nustebino pasi
sakymas tuo klausimu mūsų filo
sofo Antano Maceinos, kuris, kaip 
žinoma, daugeliu kitų klausimų 
yra labai pažangus. Tačiau savo 
strapsnyje “Sąžinės perteklius” 
(Draugas, 1969.9.27) jis pasiro
do gana konservatyvus. Stebina 
kiek ir tai, kad į tą provokuo
jantį straipsnį niekas iki šiol ne
reagavo. Tai, tur būt, kai ką pa
sako ir apie mūsų intelektualinį 
gyvenimą. Tebūnie tad bent šios 
eilutės šiokia tokia reakcija.

L A. Maceina apie sąžinės laisvę

Pirmiausia, ką A. Maceina pa
sakė? Jis nurodo dieviškąjį įsta
tymą (lex divina arba lex aeter- 
na)kaip galutinę visų mūsų veik
smų dorinę normą (norma re- 
mota). Tas įstatymas dažnai va
dinamas dar prigimties įstatymu 
(lex naturalis), kadangi Dievas 
yra prigimties autorius ir todėl 
kalba į mus ne tik žodžiu (Švent
raščiu, Tradicija), bet ir savo 
darbu. Tas dieviškasis įstatymas, 
sako Maceina, nėra vienintelė 
kat. dorovės norma, nes “ne vi
sur ir ne visados pajėgiame die
viškąjį įstatymą aiškiai paregėti... 
konkretūs mūsų veiksmai dažnai 
yra tiek susipynę vienas su kitu 
ir su visokiomis juos lydinčiomis 
aplinkybėmis, kad juos išpainioti 
pagal dieviškąjį įstatymą labai 
dažnai neįmanoma”. Tokiu atve-

Atsiliepiant į Antano Maceinos straipsnį "Sąžinės perteklius"

ju atsakymą krikščioniui duoda 
jo sąžinė, kuri yra “ne kas kita 
kaip dieviškojo įstatymo aiškinto
ja konkrečiu mano paties atve
ju”. Ji tad yra “artimiausioji ma
no veiksmų norma doriniu at
žvilgiu (norma proxima)... Šios 
dvi normos — dieviškasis arba 
prigimties įstatymas ir sąžinė — 
kaip tik ir sukuria etinį dualiz
mą krikščioniškoje dorovėje. 
Krikšč. dorovė nei grynai objek
tyvi, nei grynai subjektyvi... Es
mėje jos yra vienas ir tas pats 
dalykas. Juk sąžinė, būdama die
viškojo įstatymo taikintoja kon
krečiu mano padėties atveju, nė
ra tuščia forma: ji yra pilna tu
rinio, o šis jos turinys kaip tik 
ir yra dieviškasis įstatymas”.

Toliau A. Maceina nurodo, 
kad “sąžinė yra esmingai asme
ninis dalykas... (kad) iš šio ma
no asmeninio sprendimo negali
ma daryti jokių bendrų išvadų... 
(kad sąžinės balsas negali) virs
ti principu — net ir man pa
čiam”, kad b) “sąžinė yra esmin
gai konkretus dalykas. Tai reiš
kia, kad ji sprendžia ne apie ben
drybes, ne apie principus, nuo
status, įstatymus ar įsakymus, bet 
apie mano paties visiškai konkre
čius veiksmus, kuriuos aš darau 
ar noriu daryti”, ir kad c) “są
žinės sprendimas yra visados įpa-

Vytautas Remeika Praeities laivai (Nuotrauka Georgės Marųuis)
Iš Čiurlionio galerijoj, Chicagoj, šiandien 7 vai. vak. atidaromos parodos
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reigojantis... (kad) įvykus konf
liktui tarp Bažnyčios ir savo są
žinės, reikia klausyti sąžinės”.

Pagaliau A. Maceina sako, kad 
tie, kurie kuriuo nors klausimu 
nesutinka su Bažnyčios mokslu, 
pvz. gimimų kontrolės bei josįos 
priemonių klausimu, jie turi elg
tis, kaip jiems liepia sąžinė, ir iš 
Bažnyčios išsoti. Jei jie to nedaro, 
jie virsta juokingais Don Kicho
tais.

2. Prigimties įstatymas

Kaip žinoma, prigimties įstaty
mo supratimas išvedamas ne iš 
Apreiškimo, o stengiamasi jį iš
aiškinti ir suformuluoti protu. 
Deja, jis ir šiandien nėra galuti
nai suformuluotas net pačios Ka
talikų Bažnyčios. Tuo klausimu 
nuomonės istorijos bėgyje dau
giau ar mažiau įvairavo ir įvai
ruoja. Apie tai galima pasiinfor- 
muoti kiekvienoje geresnėje en
ciklopedijoje. Kaip Liet. Enciklo
pedija nurodo (žr. prigimtinė tei
sė), prie katalikiško Notre Dame 
universiteto Amerikoje yra įsteig
tas net institutas prigimties įsta
tymui studijuoti (Natūrai Law 
Institut), kuris leidžia net leidi-gas ir jo nedarau, bet neinformuo-

nius tam reikalui. Tai rodo, kad 
tuo klausimu dar nėra galutinas 
žodis pasakytas ir kažin ar bus ka
da pasakytas, nes absoliuti tiesa, 
anot filosofų, nėra pilnai suvo
kiama, o tik palaipsniui atsklei
džiama. Iš to plaukia išvada, kad 
kiekvienas žmogus turi teisę ir 
net pareigą prie pilnesnio to tie
sos (o tuo pačiu ir prigimties įs
tatymo) atskleidimo bei jo išaiš
kinimo prisidėti. Sąžinės laisvės 
pripažinimas ir yra ne kas kita, 
kaip pripažinimas asmens teisės 
(ir pareigos) pačiam spręsti ir ap
sispręsti tam tikrais prigimties įs
tatymo konkrečiais atvejais.

3. Ar sąžinė turi ribotis tik 
asmeniu?

žo-Sąžinė, kaip rodo pats tas 
dis įvairiose kalbose (są - žinė, 
con - scientia, Ge-wissen), yra 
tam tikras žinojimas, tam tikras 
proto ir valios aktas. Jeigu aš ką 
nors sužinau, išsiaiškinu, įsitiki
nu, jeigu tariuosi atskleidęs da
lį tiesos, tai kodėl tai aš turė
čiau pasilaikyti tik sau? Kodėl 
neprhęalėčiau tuo atradimu pasi
dalinti su kitais? Ar toks elgesys 
nebūtų egoistinis ir dėl to nedo
ras? Jeigu, pavyzdžiui, įsitikinu, 
kad kuris nors dalykas yra blo- 

ju kitų, kurie to dar nežino, ir 
tuo būdu leidžiu jiems tą blogį 
vykdyti, tai ar toks mano elgesys 
nebūtų nemoralus? Teisingai Ma
ceina sako, kad sąžinės sprendi
mas yra įpareigojantis, bet įpa
reigojantis ne tik asmenį elgtis 
pagal sąžinės balsą, bet gali bū
ti įpareigojantis ir tą sprendimą 
skelbti viešai. Mano sąžinės spren
dimas gali būti ir toks: ji gali 
man liepti skelbti tai, ką aš lai
kau gera ar negera, o tada, kaip 
sako Maceina, aš turiu taip elg
tis, kaip sąžinė liepia, taigi turiu 
sąžinės balsą skelbti viešai.

Antra vertus, visos nuomonės, 
įsitikinimai, principai ir išsivysto 
iš asmeninių sąžinės sprendimų, 
kai tie sprendimai pasidaro nebe 
Jono ar Petro, o daugelio ar dau
gumos sprendimais. Buvo laikai, 
kada vergijos nedorumas jaudino 
tik paskirų asmenų sąžinę, o 
šiandien tai yra visuotinis įsitiki
nimas. Buvo laikai, kada priva
čios nuosavybės prigimtinė teisė 
buvo neribota, ir didelių žemės 
sričių savininkai galėjo išnaudoti 
darbininkus, kiek norėjo ir kaip 
norėjo. Ir jeigu padėtis šiandien 
yra pasikeitusi, tai tik dėl to, kad 
paskirų asmenų sąžinės balsas ne- 
siribojo asmenine sritimi, o pavir
to visuotinių įsitikinimu. Todėl 
išvadą tenka pasidaryti tokią: są
žinės sprendimas gali būti asme
ninis ir pasilikti asmeninis, bet 
toks sprendimas neturi įtakos vi
suomenės moralei. Tačiau yra ki
ta sąžinės sprendimų rūšis, kuri 
nesiriboja asmeniu, bet įtakoja ir 
kitus asmenis ir tuo būdu skati
na visuomenės moralės kultūrą, 
jos pažangą. Vadinas, paskirų as
menų sąžinės balsas gali atlikti 
tam tikrą visuomeninį vaidmenį, 
skatinti pažangą pačioje Bažny
čioje. Tai pripažįsta ir II Vatika
no Susirinkimas, kuris pareiškė: 
“Ištikimybe sąžinei krikščionys 
jungiasi su kitais žmonėmis drau
ge ieškoti tiesos ir siekti teisingai 
išspręsti daugelį dorinių proble
mų, kylančių privačiame ir visuo 
meniniame gyvenime” (Doku
mentai, I dalis, 183).

4. Ar nesutinkant kuriuo 
klausimu su Bažnyčios autoritetu, 
reikia pasitraukti iš Bažnyčios?

Tokia praktika buvo įprasta 
senovėje, kada prieštaraujantieji 
būdavo ekskomunikuojami, o ek
skomunikuotieji organizuodavo 
savo Bažnyčias. Šiandien, gyve
nant ekumenizmo laikus, bend
ras nusistatymas ir šiuo klausimu 
yra kitoks. Tiesa, kunigai, vesda
mi be leidimo, savaime pasitrau
kia iš Bažnyčios, kadangi kanono 
nuostatai šiuo metu vesti kuni
gams neleidžia. Tačiau turėjimas 
skirtingų nuomonių tuo ar kitu 
enciklikos klausimu ir tų nuomo
nių viešas reiškimas neverčia nei 
teologų, nei pasauliečių išstoti iš 
Bažnyčios. Ir pati Bažnyčia to ne
reikalauja. Priešingai, ji skatina 
net jaunuolius “patiems apsi
spręsti už dorines vertybes” ir tai 
vadina jų “šventa teise” (Plg. II 
Vat. Sus. Dokumentai, II dai., 
269). Kitoje vietoje sakoma: “Ta
čiau jie (pasauliečiai) tenegalvo- 
ja, kad jų ganytojai yra visuo
met taip patyrę, jog, iškilus bet 
kokiam, net ir painiam, klausi
mui, galėtų tuojau pat pateikti 
konkretų sprendimą arba kad jie 
yra tam skirti. Verčiau patys pa- 

(Nukelta į 3 psl.),
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LITUANISTINES STUDIJOS IR STUDENTAI. 
KOKS YRA PREMIJUOTASIS ROMANAS? 
LIETUVIŲ ARCHITEKTŪROS MOZAIKA 
MILIJONINIAM CHICAGOS DANGORAIŽY. 
KŪRYBINIS JAUNIMO ŽODIS 
ŠIAURIETIŠKOJI VEŠA ČIURLIONIO 
GALERIJOJ.
LE3N FELIPE EILĖRAŠČIAI.
DARIUS LAPINSKAS — IDĖJŲ IR 
INICIATYVOS KOMPOZITORIUS.
MENO DOVANŲ DERLIUS NEW YORKO 
MIESTO SALESE.
“LITUANUS” JAU PENKIOLIKOS METŲ.
KULTŪRINE KRONIKA
FILMŲ ĮVAIRUMAI.
AKADEMINES PROŠVAISTES.

Lituanistinės studijos 
ir studentai

LIETUVIU ARCHITEKTŪRINE MOZAIKA 
MILIJONINIAM CHICAGOS DANGORAIŽY

Dail. Aleksandra ir skulpt. Vytautas Kašubos puošia didžiuosius JAV pastatus.

Lituanistika Chicagos 
universitete

Kaip galima spręsti iš įvairių 
informacinių duomenų, kalboty
ros dalykas šiuo metu Ameri
koj tebėra palyginti neplati, at- 
rinktinė sritis. Svetimų kalbų 
lektūrų yra daug. Ypač ispanų 
kalbos. Ir tai . prasideda jau 
nuo aukštesniosios mokyklos. 
Pastaraisiais laikais tačiau jau 
atsiranda pažangos ženklų, ku
rie kalbotyros srityje iškyla 
dažniausiai dėl vienokios ar ki
tokios įtakos, ateinančios iš 
Europos.

Kalbant trumpai ir neimant 
į platumas, būdingas atvejis 
yra įvykęs Chicagos universi
tete. Čia svečiavosi Lietuvoje 
gimusi ka'bininkė iš Izraelio 
dr. R. Buchienė ir jai buvo su
darytos sąlygos praėjusiais 
metais skaityti šiame universi
tete lietuvių kalbos kursą .Kai 
ji išvažiavo, lingvistikos sky
riaus vedėjas prof. E. Stankie- 
wiez rūpinosi ir toliau, kad lie
tuvių kalba Chicagos universi
tete būtų pastoviu programos 
dalyku. Tai yra visai supran
tama, nes jau gerokai išsiplė
tusiuose kalbų bei kalbotyros 
skyriuose lietuvių kalbos kur
sas darosi būtinu sistemos da
lyku. Ypačiai slavistikos stu
dijose, fonematikos, kalbos is
torijos.

Studijos ir lėšos

Būtų paprasta logika, kad, 
įvedus lietuvių kalbotyros kur
są Chicagos universiteto moks
lų sistemon, lietuviai studentai 
visada turėtų lituanistikoj pir
menybę. Mat, iki šiol svetim
taučiai, eidami į platesnes in- j

I doeuropietines studijas, nega
lėjo išsiversti be lietuvių kal
bos. Yra nemaža eilė kalbinin
kų, pradedant nuo jaunesnių 
ir mums žinomesnių — •Schmal
stieg, Westfal, Arumaa, Falk, 
Rūke, Otrębski, Toporov ir kt.

| ir baigiaint ankstesniais — 
Klein, Specht, Leskien, Traut- 
mann, Vasmer, Stang, Trubet- 
skoj, Saussure, Meiilet, Wijk 
ir kt. Dabar jų darbai, kaip Ot- 
rębskio lietuvių kalbos grama
tika, jau patogiai remiasi lietu
vių kalbininkų (ir latvių J. En- 
dzelino) darbais. Ir juo toliau, 
juo daugiau lietuvių kalbinin
kų mokšlo darbai yra naudoja
mi kalbotyros moksluose. An
tai, dabar lietuvių kalbos va
dovėlis, kurį sudarė Dambriū- 
nas, Klimas ir Schmalstieg, 
yra paplitęs visame pasaulyje. 
Visa tai bendrai paėmus, gali
ma numatyti, kad lietuvių stu
dentų vieta ir vaidmuo kalbo
tyroje yra labai svarbi, o litu
anistikos studijose įgalės būti 
net pirmaujanti.

Imant tekio didelio ir gar
saus mokslo židinio, kaip Chi
cagos universitetas, teikiamus 
galimumus, lietuviams studen
tams yra tikra proga pasi
reikšti dabar Amerikoie kylan
čiuose kalbotyros moksluose, t. 
y., iškilti ir pagarsėti atlieka
mais mokslo darbais, kaip 
Klimo, Senn’o, Gimbutienės, 
Ciplijauskaitės ir kt. atvejai. 
Arba imant kitus dalykus, ne
praleisti progos pasinaudoti 
privilegijiniais liet. k. kurso 
kreditais.

Svarstant klausimą, kas ga
lėtų paskatinti ir patraukti

(Nukelta į 2-rą psl.)

Didžiausias miesto bankas — 
First National — Chicagos pa
čioje širdyje pasistatė 60 aukštų 
dangoraižį, kuris su visu įrengi
mu kainuos 110 milijonų dole
rių, ir vienos iš iškilmingųjų sa
lių išpuošimui pasikvietė talen
tinguosius lietuvius: dailininkę 
Aleksandrą ir skulptorių Vytau
tą Kašubus, kurie praeitą savai
tę baigė 55-me aukšte įstatyti 
savo architektūrinę mozaiką. Ji 
buvo sukurta jų studijoje New 
Yorke. Pagrindinė jos kūrėja — 
dail. Aleksandra. Vyras jai tik 
talkino.

Teko juos stebėti, įtemptai be
dirbančius, šiame prabangiame 
Chicagos banko dangoraižyje, 
Container Corporation of Ame- 
rica posėdžių salę bepuošiant. 
Čia bus pasitarimai iš įvairių pa
saulio kraštų suvažiavusių pra
monininkų, finansininkų, ir ta 
bendrovė norėjo modemiškai, 
meniškai šias patalpas išpuošti. 
Dail. A. Kašubienei buvo paves
ta architektūrine mozaika iš
puošti dvi sienas, iš viso 300 
kvadratinių pėdų.

— Kaip jūs šį užsakymą gavo
te, — paklausiau dailininkę, be- 
dėstančią marmuro gabalėlius į 
damų abstrakto kūrinį.

— Buvau iš juodo marmuro 
sudariusi mažesniame maštabe 
šios rūšies kūrinį, kuris buvo iš
statytas parodon Waddel galeri
joje New Yorke. Tai pastebėjo 
amerikiečių firma Interior Space 
Designers MBA. Jie pakvietė 
mane mozaika išpuošti naujuosius |

Dailininkės Aleksandros Karionės arohitektūrinė mozaika Chicagos “First National” banko posėdžių salėje. Nuotrauka Jono Dovydėno

JUOZAS PRUNSKIS

Kalifornijos banko rūmus San 
Francisco mieste. Tai buvo 1966 
m. Darbu buvo patepkinti, ir a- 
tėjo nauji užsakymai. Praeitais 
metais teko sienos mozaika pa
puošti Kalifornijos banko rūmus 
Portlande, Ore. Toliau buvau vėl 
pakviesta sukurti darbą iš statybi
nių plytų su reljefu Rochesterio 
Technologijos institute. Nebuvo 
ir čia įkūnyta kokia speciali te
matika, o sudarytas toks, saky
tumei, medžiagos judėjimas. Da
bar su Baltimorės miestu pasira
šyta sutartis išpuošti dvi aukšt. 
mokyklos rūmų sienas.

Išgirdus apie tuos mūsų daili
ninkės darbus, nebuvo nuosta
bu, kad ta pati amerikiečių MBA 
firma ją pakvietė ir Chicagoje 
išdekoruoti milijoninio dango
raižio salę.

Medžiagos judėjimo efektas

Čia ji savo architektūrine 
mozaika, sudaryta iš balto Carra- 
ros marmuro gabalėlių, sukūrė 
medžiagos judėjimo efektą, suda
rydama išradingai išplanuotas, 
bar guojančias linijas. Šiam dar
bui teko iš Italijos parsigaben
ti 2,5 tonos marmuro. Jis buvo 
supiaustytas į keturkampius il
gus gabalus, kurie paskiau spe
cialia mašina buvo “giljotinuo- 
jami” į vieno ir vieno ketvirčio 
colio kubus, kurie nešlifuoti, o 
su tuo skeltu paviršiumi (split 

face) ir panaudoti mozaikai. Į 
specialiai presuoto medžio plok
štes tie marmuro gabalėliai įtvir 
tinti skysta guma (vynil). Susi
darė patvarus meno kūrinys, vi
sas vienos marmuro spalvos, bet 
su įspūdingomis linijų tėkmėmis. 
Jis atsparus, galimas plauti net 
su muilu.

Mozaika sudaro lyg vandens 
paviršiuje vėjui pučiant kilusių 
bangų vingiavimą. Saulei bė
gant ir keičiantis šviesai, žais
mingai keičiasi mozaikos linijos ir 
šešėliai, sudarydami naujus įspū
džius. .Šią mozaiką dailininkė sa
vo studijoje kūrė pustrečio mėne
sio. Du kartu turėjo atvykti į 
Chicagą — ne tik vietą apžiūrė
ti, bet ir sudaryti kontraktus, ku
rie teisiškai yra gerokai kompli
kuoti.

— Kur jūs išsispecialiazavote 
šioje naujoje meniško vidaus de
koravimo srityje, — paklausiau 
dailininkę.

— Tai mano dvidešimties me 
tų praktika. Pačios per save. 
Man teko vienerius metus studi
juoti Kauno meno mokykloje, 
dar vienerius Vilniaus Dailės a- 
kademijoje, bet tai buvo tik pa
grindai, o paskiau aš dirbau pa
ti. Mėgstu dirbti su medžiago
mis ir laikau save pritaikomojo 
meno dailininke. Ypač mėgstu 
sunkias medžiagas. Mano svajo
nė buvo darbai didelėj skalėj. Ir 
susilaukiau to.

—Šį darbą užbaigusi, ką nau
jo pradėsite?

(Nukelta į 3 psl.)

Devynioliktojo "Draugo” ro
mano konkurso jury komisija 
finaliniame savo posėdyje 1970 
m. sausio mėn. 11d. Chicagoje

Rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė, devynioliktojo “Draugo” romano kon
kurso laimėtoja.

Jury komisijos narių nuomones

iš prisiųstųjų 12 rankraščių pre
mijavo Vakaro slapyvarde pasi
rašytą romano “Rugsėjo šešta
dienis” rankraštį. Voką atida
rius, paaiškėjo, kad devyniolik
tojo konkurso laureatė yra ži
noma mūsų rašytoja, poetė, re
žisierė, aktorė ir dramaturge Bi
rutė Pūkelevičiūtė.

Mūsų skaitytojui ji, be abejo, 
yra labiausiai žinoma, kaip 1956 
m. “Draugo” konkursą laimėju
siųjų “Aštuonių lapų” autorė. 
O anas romanas buvo ir yra 
viena iš labiausiai skaitomų kny 
gų išeivijoje. Visa tai kelia la
bai didelį susidomėjimą ir dabar 
premijuotu, naujuoju Birutės 
•Pūkelevičiūtės romanu “Rugsė
jo šeštadienis”.

Kasmetinė “Draugo” literatū
ros šventė Jaunimo centre, Chi
cagoje, ir tūkstančio dolerių pre
mijos įteikimas laureatei (me
cenatas Zigmas Umbražiūnas) į- 
vyks kovo mėn. 22 d. Tikimasi, 
kad tą dieną literatūros bičiu
liai jau galės įsigyti ir premi
juotojo romano knygą.

Tačiau jaučiame, kad skaityto
jui jau šiandien yra smalsiai į- 
domu sužinoti, koks yra premi
juotasis romanas. Tad, konkur
so rezultatui paaiškėjus, redak
cija tuojau pat telefonu pateikė 
kiekvienam jūry komisijos na
riui po klausimą. Ir štai greito
siomis jų sumesti atsakymai.

— Kokia yra premijuotojo ro
mano tema, įvykių vieta ir lai
kas?

POVILAS GAUCYS: Gili psi
chologinė ir kartu simbolinė te
ma. Autorė kūrybiškai gvilde
na žmogaus gyvenimo laikinu
mą ir jo trapumą, apie kuriuos 
romano protagonistui nuolatos

(Nukelta į 2 psl.)
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KAIP DIDŽIĄSIAS KATEDRAS STATANT. 
POKALBIS APIE RAŠYTOJUS IR 
LITERATŪRĄ.
SAVOSIOS PUBLIKOS PRIEGLOBSTYJE. 
PARTIZANŲ PERGALĖ CHICAGOJE. 
DANGUOLĖS SADCNAITĖS EILERAŠČIAL 
VYTUKE, IR KĄ KIEKVIENAS LIETUVIS 
TURI ŽINOTI.
PAMINKLAS MITUI.
MŪSIŠKIAI TARPTAUTINIAME LEIDINY. 
DABARTIES EUROPOS TEOLOGAI 
NAUJIEM LIETUVIŲ FONDO 
STIPENDININKAI.
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINĖ KRONIKA.
MOTERŲ GYVENIMAS.

Kaip didžiąsias katedras 
statant

Pokalbis apie rašytojus ir literatūra

“Lietuvių drama Broadway 
teatre... mūsų bestseleris vi
suose knygynuose... po to, fil
mas... pirma televizijoj... pas
kui1...” Svajonė, pasakys nevie
nas, o gal tikrenybė ? Bent ga
limybė... Kai gal ne vienas 
apie tai pasąmonėje tilk kartą 
į metus pagalvojame, tai visa 
ta svajonė tuo ir baigiasi.

O vis dėl to, kolektyvuose 
ar atskirai dirbdami', mūsiš
kiai yra išėję į tarptautinius 
vandenis. Ir mes jais didžiuo
jamės. Paminėtini yra įvairūs 
mokslinfnkai, kuriuos seka 
kalbos nevaržomas dailinin
kas, muzikas (ypač interpreta
torius) , avangardinių filmų 
gamintojai; net dramoje išsi- 
kišam su keliais pastatymas; 
išvertėm ir kelis mūsų roma
nus, kurie buvo paminėti spau
doje ir t. t.

Taigi individualių kūrėjų ba
lanse šis tas yra, nors dides
nio dėmesio — sensacijos, at
rodo, nesukėlėm. Mokslininkai, 
taip, bet tik lietuviškom pa
vardėm, gan nepastebimi. Fil- 
mininkai — avangardistai? 
Gan uždari. Broadvvay? Tele
vizija? Bestseleris? Neturime. 
Gal tam reikia kolektyvinio dė
mesio, apie kurį čia norėtųsi ir 
pakalbėti.

Juk esame geri kolektyvo 
darbe: štai Enciklopedija net 
dviem kalbom, “Lietuvių lite
ratūra svetur 1945—1967”, 
“Lithuania 700 years”, o kur 
chorai, tautiniai šokiai ir t. t. 
V!sas tas didesnis susikaupi
mas buvo atlikta talkos dar
bu, kaip palikimas, kaip pasi
rodymas priefš svetimuosius, ar 

kaip mūsų emigrantinis testa
mentas.

Bet kaip su dideliu meno 
veikalu? Gal, kap ir gotikos 
laikais, statant didžiąsias ka
tedras, reikėtų ir mum dabar 
pasinaudoti šia mumyse sly
pinčia organizacine gyslele, re- 
darnvimo ta’entu.

Turime daug laikraščių, žur
nalų, veikiame, plušame, bet 
monumentalaus meno kūrinio 
dar neturime. Gal atėjo laikas 
visa šitai išnaudoti ir kūrybai, 
nes gerų kritikų, kurie žino, ko 
reikia dideliam meno veikalui, 
atrodo, mūsuose netrūksta, 
kaip matyti iš daugelio recen
zijų. Ir kai kurie, nors ir neblo
gi kūrėjai, bet, dažnai kurdą- ( 
mi visai užsidarę, vienur ar ki
tur suklysta. Mūsų kritikai ta
da klaidas pamato, bet jau 
“post factum”, kai veikalas at
spaustas.

Kodėl, pavyzdžiui, leidyklos 
mūsuose nelaiko gero kritiko, 
patarėjo. Keitėjo? Gal ir neiš
vengiami tokie kritikų ginčai, 
kaip po “Kryžių”, “Pragaro 
pošvaisčių”, “Penkių stulpų”, 
Škėmos raštų ar Danos pasi
rodymų, bet vis dėlto išspaus
dintam veikalui (deia “post 
factum”) dažnai teisingai pri
kišama, kad neieškoma jame 
tikro žmogaus, kad anas “ge
ras futbolininkas”, taip, bet ne
pataiko į vartus, kad tas sti
lingas, bet numarina herojų 
po keliasdešimt puslapių, kad 
šis įdomus, bet stabdo su įtar- 
pom intrigą, kad toks ir toks 
geras, bet užtvindo žodžiais, 
kaip tvanu, turinį; pas aną 
priešai blogi, negatyvus cha- 

(Nukelti į 2 psl.)

Ketvertą metų Lietuvių rašy
tojų draugijos valdyba buvo Chi
cagoje, gi nuo šių metų sausio 
mėnesio persikelia į New Yorką. 
Norėdami pasidalinti su skaityto
jais keletu minčių apie lietuvių 
rašytojus ir jų draugiją, ligšio
liniam jos pirmininkui Aloyzui 
Baronui pateikėme keletą klau
simų.

— Iš kur į Chicagą atsikėlė 
Lietuvių rašytojų valdyba ir ko
dėl vyksta toks kilnojimasis?

— Prieš ketvertą metų valdy
ba trejiems metams buvo išrink
ta iš Chicagoj gyvenančių rašy
tojų. Ji perėmė pareigas iš Los 
Angeles rašytojų, kur draugijos 
pirmininku buvo poetas Bernar
das Brazdžionis. Lietuvių rašy
tojų dauguma nubalsavo valdy
bą kelti į Chicagą, ir čia ji bu
vo išrinkta iš vietos rašytojų,, ku
rią sudarė Albinas Valentinas, 
Jeronimas Ignatonis, Povilas 
Gaučys, Anatolijus Kairys ir aš 
pats. Išbuvome ketvertą metų ne 
todėl, kad labai norėjome val
džios, bet kad po trejų metų ne
sugebėjome valdžios oficialiai at
sikratyti. Rašytojai mano, o pa
tirtis parodė, kad tai teisinga, jog 
negera, kai valdyboj užsibūna 
tie patys asmenys, nors ir labai 
gerai veikią. Todėl keliam į kitą 
miestą, kad kiti kolegos šiek tiek 
padirbėtų ir kad buvusioji valdy
ba nepriprastų prie valdžios, nes, 
anot Antano Gustaičio, valdžia 
yra kaip narkotikai, įpratus, ne
sinori jos beatiduoti.

— Kas išrinkta į naująją val
dybą?

•— Naujojon valdybon išrink
ti: L. Andriekus, P. Jurkus, Al. 
Landsbergis, N. Mazalaitė ir J. 
Jankus.

— Kokie draugijos uždaviniai 
ir kiek joje narių?

— Narių yra devyniasdešimt. 
Keletas yra dėl kokių nors prie
žasčių iš jos išstoję, tačiau gali
mas daiktas, kad grįš.

— Koks rašytojų amažiaus vi
durkis, kuo daugiausia jie ver
čiasi, kas draugijai gali priklau
syti?

— Nepasakytume, kad draugi
ja būtų labai jauna, bet kadan
gi tai nėra sportinis vienetas, tai 
jos amžiaus vidurkis 60 m., nė
ra labai gąsdinantis. Narių tar
pe yra profesorių ir darbininkų 
tačiau visi yra gerai sugyveną 
vienos šeimos nariai. Nariai pri
imami balsavimo keliu, pasisako 
visi rašytojai. Nariais gali būti 
poetai, prozininkai, vertėjai ir 
kritikai. Narių tarpe yra šveica
ras dr. J. Eretas, estas Aleksis 
Rannit ir britas prof. Rafael Sea- 
ley. Prieš kiek laiko buvo ir mi
ręs latvis E. Skujenieks. Taigi, 
be lietuvių, yra ir kitų tautybių 
daug lietuvių literatūrai ir tau
tai nusipelniusių asmenų.

— Koks Jūsų kadencijos metu 
buvo maloniausias ir nemalo
niausias įvykis?

— Nemaloniausias, kai teko 
palaidoti du valdybos narius A. 
Valentiną ir J. Ignatonį ir revi-. 
zijos komisijos narį B. Babraus- 
ką. Taipgi buvo skaudu ir lai
dojant kitus rašytojus, nors ir ne- 
valdybos narius, kaip pvz. A. Rū
ką. Maloniausias faktas buvo, 
kad mes visi draugiškai ir sutar
tinai dirbome, nenorėdami nei 
per daug nuveikti, nei apleisti bū-1

Buvęs Lietuvių rašytojų draugijos 
ją, premijas, apie romanus ir vertinius j 
maišiais ir pavergtaisiais.

pirmininkas (Aloyzas Baronas apie pačią draugi- 
svetimas kalbas, apie santykius su sveti-

tinų draugijos reikalų. Be kitų 
malonių dalykų buvo Lietuvių 
fondo pažadas skirti kasmet li
teratūrinėms premijoms sumas. 
Tai palengvino LRD valdybai, 
kuri ligi šiol, per keliolika me
tų, pati ieškodavo mecenatų.

— Ką galvojate apie premijas 
ir konkursus?

— Visame pasaulyje yra skel
biami konkursai ir atžymimi ra

šytojai, todėl neturėti premijų 
reikštų žengti į tuos laikus, ka
da visai literatūros nebuvo. Kas 
nori, konkurse dalyvauja, kas gi 
nenori, nedalyvauja. Tačiau ma
nyti, kad konkursų ir premijų 
nebuvimas pakels mūsų literatū
rą, yra daugiau negu nesusipra
timas. 

— Manote, kad premijos su
judina mūsų literatūrinį pasau- 
į?

-— Taip. Sudomina skaityto- 
ją, kuris atkreipia dėmesį ne tik 

I į premijuotus, bet ir į kitus kū
rinius.

— Ką Jūs galvojate apie ame
rikietiškus, taip vadinamus, best
selerius? Ar panašių atvejų yra 
ir lietuvių tarpe? Ir kokio žan
ro kūriniai tokio pasisekimo su
laukia?

— Sunku pravesti definiciją, 
koks kūrinys bus labiausiai per
kamas. Taip yra amerikiečių taip 
ir mūsų pasaulyje. Pavyzdžiui, J. 
Gliaudos “Agonija”, VI. Ramo
jaus “Kritusieji už laisvę” buvo 
išparduoti per ketvertą mėnesių, 
mano “Trečiosios moters” 1,200 
tiražas taip pat buvo išparduo
tas per pusketvirto mėnesio, gi 
dar 1957 m. išleisto mano ro
mano “Mėnesienos”, apie kurią 
ir dr. K. Keblys “Literatūroj sve
tur” tarė gerą žodį, 800 egz. ti
ražas dar ir šiandien neparduo
tas.

— Ką jūs manote apie dr. K. 
Keblio mūsų romanų aptarimus?

— Teigiamai. Manau, kad 
vargiai kas būtų geriau padaręs 
dėl milžiniškos medžiagos apim
ties, nes reikėjo pasverti apie šim
tą romanų. Be abejo, nuo klai
dų niekas nėra apsaugotas, bet 
manau, kad dr. K. Keblys savo 
darbą aplamai atliko gerai.

— Užsiminėte "Mėnesieną”, 
kas tame romane liečiama?

— Šiuo metu daug kalbama 
apie sąžinės laisvę ir paklusnu
mą autoritetui. Tai prasidėjo nuo 
Vatikano II-jo susirinkimo. Net ir 
“Drauge” apie paklusnumą įsta

tymui ir sąžinę buvo ne kartą 
rašoma. Vėliausias toks raštas 
tai neseniai atspausdintas L. 
Dambriūno atsakymas dr. A. 
Maceinai. “Mėnesienoj” kaip tik 
ta problema sprendžiama, nors 
tada niekam nė į galvą neatė
jo, kad galima paklusti sąžinei, 
ne tik įstatymui. Rašydamas ro
maną, ne kartą kalbėjausi, ro
dos, su tokiais gera prasme li
beraliais ir mokytais kunigais, 
kaip kun. K. Baru ir kun. dr. A. 
Baltiniu, tačiau jie tada neabe
jotinai pasisakė už įstatymą, ir 
sprendimą romane buvo gana
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Savosios publikos prieglobstyje
Solistės Aldonos Stempužienės rečitalio Chicagoje proga.

Solistė Aldona Stempužienė 
kelerius metus nedainavo Chica
gos lietuvių operos pastatymuose, 
bet užtat Chicagoje pasirodė ge
rai paruoštos programos rečita
liuose. Komp. Lapinsko operose 
“Lokys” ir “Maras” ypačiai iš
ryškėjo solistės muzikinis talen-

sunku surasti. Kur nuėjo roma
no herojus, nebuvo pasakyta. Ir 
jis ten nuėjo, kur kiekvienam 
skaitytojui atrodė, kad turėjo nu
eiti.

— Nemaža lietuvių rašytojų 
vertimų pasirodė angliškai. Koks 
jų pasisekimas svetimuose na
muose?

— Nepasakyčiau, kad labai 
blogas. Lietuviai rašytojai buvo 
priimti gana svetingai. Tačiau 
palankių-recenzijų nebuvo gali
ma dėl lėšų stokos panaudoti 
reklamai., O be reklamos čia 
žmogus, atrodo, badu numirtų,

tas ir pajėgumas perteikti moder
niąją muziką. Apskritai, jos re
čitaliai tapo meno švente Chi
cagos auditorijai, kurios daugu
mą sudarė jaunesniosios kartos 
klausytojai ir solistės meninių 
pasiekimų gerbėjai. 1970 vasa
rio (sekmadienį), 4 vai. popiet 

nemokėdamas duonos nusipirkti. 
Tar kaip jis pirks knygą, kai pa
vojus jo gyvybei tiesiogiai negre
sia.

— Ar lietuvių rašytojų drau
gija palaiko ryšius su kitų tau
tų rašytojais?

— Pavieniai taip, organizuo
tai labai nedaug. Mūsų kaden
cijos metu teko turėti raštu rei
kalų su amerikiečių įvairiomis įs
taigomis. Dar ir šį mėnesį tu
riu sutikti iš Britanijos rašytoją 
Paul Tabori, kurio, jei nesutik
siu Chicagoj, tai dėl lietuvių da
lyvavimo pasaulio humoro encik
lopedijoj turės baigti tartis nau

joji valdyba, gal būt, konkrečiai 
valdybos narys Al. Landsbergis, 
su kuriuo čia vizituojąs prof. Ta
bori yra jau anksčiau pažįsta- 

(Nukelta į 2 psl.)

Chicagos Jaunimo centre Šatri
jos meno draugija rengia šio se
zono Aldonos Stempužienės reči
talį. Po neseniai su Stuttgarto 
simfoniniu orkestru jos įdainuo
tų plokštelių, šitas vasario 1 d. 
solistės rečitalis Chicagoje vertas 
ypatingo mūsų publikos dėmesio. 
Koncerto paruošoje tad čia ir už
kalbiname Aldoną Stempužienę.

— Kaip Jūs sudarote rečitalio 
programą?

— Iš tikrųjų, man patiktų dai
nuoti kurio nors vieno kompo
zitoriaus ištisą programą. Toks 
rečitalis leistų giliau įsigyventi į 
kompozitoriaus kūrybinį pasaulį 
ir vispusiškiau jį atskleisti klau
sytojui. Deja, tenka atsižvelgti 
ir į margąją publiką, renkan
tis kelių muzikos stilių kūrinius, 
kad susidarytų įvairesnė prog
rama. Rimtame rečitalyje pvz. 
neturėtų būti dainuojamos Car
men, Aidos ar Trubadūrų ari
jos. Bet žinant klausytojų sko
nį, negalima tos realybės igno
ruoti.

— Bet jūs rečitaliuose, atro
do, išskirtinai daug dėmesio ski
riate naujai muzikai. Ar čia tik 
noras eiti su laiko dvasia, ar yra 
ir kokia gilesnė to priežastis?

— Naujoji muzika yra dali
nai ir mados dalykas. Betgi kai 
kurie mados dalykai, ne visi, po 
truputį tampa visuotinai priim
ta forma ir natūraliu naujosios 
kūrybos dėsniu. Taip pat norė
čiau pastebėti, kad mūsuose po
puliariai paplitęs priekaištas, kad 
tą “laukinę” muziką išrado a- 
merikiečiai, yra neteisingas. Toji 
“laukinė” muzika atėjo ir vis te
beina iš senos ir gilių meno tra
dicijų Europos. Rimtos naujosios 
muzikos koncepcija visiškai ski
riasi nuo tradicinės formos. Jos 
intonacijos, ritminės ir kitos vo
kalinės problemos yra žymiai di
desnės, negu, sakykim, romanti
nės muzikos. Ir todėl aš džiau
giuos, galėdama dainuoti moder
nius kūrinius ar atlikti vaidme
nis moderniose operose. Meni
ninkas, siekiąs kūrybinio tobulė
jimo, turi būti avangarde.
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Naujas dailininko K. Zapkaus laimėjimasŠiame numery

AR ČIURLIONIS JAU IŠGELBĖTAS?
NAUJAS DAILININKO KĘSTUČIO ZAPKAUS
laimėjimas.
AMERIKOS PROFESORIUS Į ANGLŲ 
KALBĄ IŠVERTĖ MAŽVYDO KATEKIZMĄ. 
MEDARDO BAVARSKO EILĖRAŠČIAI. 
PAULO CASALS, SULAUKĘS 93 METŲ. 
POLINEZIJOS PAVĖSY.
JUOZO BACICNO V1ENERIŲ METŲ 
SUKAKTĮ MININT.
MUZUKOLOGMOS ARCHYVO JUBILIEJINIAI 
METAI.
SINONIMŲ ŽODYNAS.
KULTŪRINE KRONIKA.
FILMŲ ĮVAIRUMAI.

Gruodžio 16 d. 
“Whitney Museum

/. DAINAUSKAS

Yorke

Dailininko Kęstučio Zapkaus 1967 metų aliejinė tapyba. Paveikslas dviejų dalių. Kiekvienos dalies aukštis ir plotis 7 pėdos. Šio kūrinio nuotrauka, kartu 
su Kęstučio Zapkaus darbų aprašymu, yra atspausta “Art News" meno žurnale.

Ar Čiurlionis jau 
išgelbėtas?
Rūpestis mūsų tautos geni

jaus Čiurlionio paveikslų ir jo 
atminimo išsaugojimu turi jau 
daugiau kaip pusės šimto me
tų istoriją. Tačiau pastarai
siais dešimtmečiais, kaip liu
dija ateinančios žinios ir re
produkcijos iš pavergtos Lie
tuvos, Čiurlionio spalvų bluki
mas, jų atspalvių keitimasis ir 
paveikslų grunto siaubingai 
pagret tėjęs irimas visą proble
mą pastatė tiesiog aliarmuo
jančio pavojaus akivaizdoje.

Ir štai tokiame nusim’nime 
džiugi naujiena: Kaune pasta
tytas specialus M. K. Č’urlio- 
nio dailės muziejus vien tik šio 
didžiojo dailininko kūriniams 
saugoti. Dar labiau šviesėja 
mintys, kai spaudoje' regi to 
modernaus pastato išorės ir 
vidaus nuotraukas. Bet vis 
tiek rūpestis širdies nepalieka: 
ar šito jau pakanka Čiurlio
niui išgelbėti?

'Bet apie tai kiek vėliau. O 
čia tik maža iliustracija, kaip 
didžiu lietuvių ryžtu ir pavyz
dingu kultūriniu subrendimu 
įkūnytą Čiurlionio dailės mu
ziejaus statybą okupacija no
rėtų paversti laisvųjų ir pa
vergtųjų lietuvių ginču, net 
pykčiu.

Štai Vilniuje leidžiamas ir 
daug kam’į Vakarus siuntinė
jamas “Gimtasis kraštas” š. 
m. sausio mėn. 15 d. numery
je straipsnį ir informaciją apie 
Čiurlionio muziejaus atidary
mą pradeda šitaip;

“Aš negaliu nei dirbti, nei 
miegoti,

Išgirdęs, kad Čiurlionis 
žudomas...

—. pasiekė mus Kazio Bradū- 

no ne taip seniai parašyto ei
lėraščio “Nežudykite Čiurlio
nio” eilutės. Buvo be galo 
skaudu ir pikta. Pikta todėl, 
kad užsienyje prisiglaudę lie
tuviškieji “veiksniai” plūsta 
Lietuvos žmones: girdi, nie
kas čia nesirūpinąs didžiojo 
mūsų tautos menininko M. K. 
Čiurlionio kūriniais, girdi, jie 
pasmerkti pražūčiai. Skaudu, 
jog ant šitos “vaduotojų” meš
kerės užkibo ir ga'bus užsienio 
lietuvių poetas K. Bradūnas...”

Bet reikėjo pacituot visą aną 
eilėraštį (Draugas, 1969. VIII. 
30) ištisai. Būtų tada; labai 
aišku, kam metama kaltė už 
Čiurlionio žudymą. O ano eilė
raščio pabaiga skamba šitaip:

Ko atsibastėte iš taigų ir
iš stepių

Į Kauno ir į Vilniaus klonį?
Ar tam, kad nužudytumėt

Čiurlionį?
Bet jus pačius vaiduokliš

kam grabe
Jis užkasa sava amžinybe.

Žinoma, “Gimtasis kraštas” 
šito pacituoti negalėjo. Laik
raštis privalėjo tik skelbti me
lą, kad laisvieji lietuviai ne tik 
tėvynėje pasilikusių kultūri
nėmis pastangomis nesidžiau-. 
gia, bet dėl Čiurlionio likimo 
net plūsta Lietuvos žmones. O 
tikrumoj kiekvienas lietuvis, 
kur jis pasaulyje begyventų, 
džiaugiasi ir didžiuojasi tais 
Lietuvos kultūrininkais, kurie 
ir primestuose varžtuose suge
bėjo ir sugeba mene, muzikoj, 
literatūroj ir moksle sukurti 
išliekančių vertybių. Todėl 
kiekv’e-as lietuvis džiaugiasi 

(Nukelta į 2 psl.)

New 
of American 

Art” buvo atidaryta bienalinė 
JAV moderniojo meno paroda, 
kurioje yra ir vienas paveikslas 
Kęstučio Zapkaus, pirmo lietuvio 
dailininko, pakviesto dalyvauti 
muziejaus kas antri metai ren
giamose parodose. Whitney mu
ziejus domisi vien Amerikos dai
lininkų, pirmučiausia modernis
tų kūryba ir jo vadovybė daro 
labai griežtą atranką dailininkų 
bei jų darbų, kurie parenkami 
toms parodoms, turinčioms re
prezentuoti JAV meno pažangą. 
Gi New Yorko “Museum of Mo- 
dem Art” surengtoje JAV moder
niojo meno parodoje, jau metus 
kilnojamoje po visą Ameriką, ir
gi yra K. Zapkaus vienas darbas.

K. Zapkus yra pirmas lietuvis, 
priimtas ir į to muziejaus ren
giamas parodas. Bostone, What- 
son galerijoje, jis dalyvauja drau
ge su kitais keturiais, laikomais 
geriausiais JAV šių dienų me
no tapytojais. Taip pat vienas jo 
darbas yra ir New Yorko “Visu- 
al Arts Gallery” vykstančioje mo
derniojo Amerikos meno parodo
je. Pastaruoju metu K. Zapkus 
yra pasiūlytas kandidatu gauti 
1970 metų New Yorko Guggen- 
heimo meno muziejaus stipendi
jai.

Šitoks susidomėjimas K. Zap
kaus kūryba amerikiečių tarpe ri- 
šasi su jo neeiliniais meniniais 
gabumais, kūrybingumu ir žinio
mis.

Dar 13 m. būdamas, 1952 m. 
Hartforde, Conn. Naujosios An
glijos valstijų jaunimo kūrybos 
parodoje jis laimėjo dvi pagrin
dines premijas už tapybą. “The 
National Geographic Magazine” 
1957 m. kovo mėn. numeryje į- 
dėjo K. Zapkaus trumpą biogra
finę žinutę ir fotografiją jo dary
tos iliustracijos lietuvių liaudies

pasakai “Devyniąbrolė”, kurią 
jis iliustravo, būdamas 12 m. am
žiaus (tą pasaką, su K. Zapkaus 
darytomis iliustracijomis 1953 m. 
Chicagoje išleido leidykla “Tė
viškėlė”). 1960 m. K. Zapkus 
baigė Chicago Meno Instituto ta
pybos bei meno istorijos skyrių 
bakalauro laipsniu ir už diplomi
nį darbą bei tų pat metų savo 
darbų parodą, -gavo “Ryerson 
TrąveTer Fellowship” — 3.500 
dolerių stipendiją. Magistro laips
nį, Renesanso meno bei archi
tektūros srityje, gavo 1962 m. Sy- 
racuse universitete. 1956-60 m. 
lygiagrečiai Chicagos universite
to kolegijoj mokėsi humanitari
nių mokslų. 1964 m. Paryžiuje, 
studijavo “L'Ecole dės Beaux Arts 
et Architecture” bei Sorbonoje. 
1962-65 m. apkeliavo veik visus 
Vakarų bei Pietų Europos kraš
tus, norėdamas ten pažinti me

JUOZAS PRUNSKIS

Dail. Kęstutis Zapkus savo studijoje, New Yorke, pokalbio metu.

no rinkinius, architektūros pa-Į dešimtyje individualių ir bendrų- 
minklus. 1963 m. Chicagos Me
no festivalyje K. Zapkus laimėjo 
pirmą premiją.

Dar studentaudamas, 1958— 
60 m. K. Zapkus tame pačiame 
Chicagos Meno institute buvo 
meno istorijos skyriaus asistentas. 
1960-62 m. Syracuse univ. dėstė 
paišybą ir, lygiagrečiai 1961 m. 
Chautauųua, N.Y. mokykloje mo
kė tapybos ir paišybos. Šiuo me
tu K. Zapkus New York City 
universitete (jau kaip associated 
professor) dėsto tapybą bei me
no istoriją ir dirba savo meno 
studijoje. Pažymėtina, kad visa 
virtinė jaunų New Yorko daili
ninkų plačiai pamėgdžioja K. 
Zapkaus tapybos stilių.

Viešose parodose K. Zapkus 
pradėjo dalyvauti 1958 m. Chi
cagoje. Nuo to laiko jo darbai 
buvo išstatyti daugiau kaip dvi-

jų parodų, susilaukdami meno 
apžvalgų spaudoje ypatingo dė
mesio. Čia pakanka tik paminė
ti Chicago Sun Times, Chicago 
Tribūne, New York Herald Tri
būne, New York Times, Amaril
io Globė Times, Art Forum, Art 
News, The Northern Star ir ki
tą spaudą Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, o taip pat ir Pary
žiuje, Le Monde, Les Lettres 
Francaises ir Arts, kur įvairūs me
no kritikai labai palankiai verti
no K. Zapkaus darbus. Pvz. dr. 
Fr. Schulze, didelis amerikiečių 
meno žinovas, Chicago Daily 
News 1962. VI. 30. rašė, kad K. 
Zapkus esąs vienas iš pusės tuzi
no geriausių JAV'menininkų, pa
sireiškusių Chicagoje po II-jo pa
saulinio karo. 1967 m. dr. Schul
ze tą savo K. Zapkaus kūrybos į- 
vertinimą spaudoje vėl pakarto
jo. 1968 m., “Arts News”, vasa
ros numery kitas žinomas JAV 
meno kritikas Fred Castle, išvar
dindamas 14 geriausių JAV ab- 
strakcinio meno tapytojų, jo ma
nymu, meistro titulo vertų, to
kiu laiko ir K. Zapkų. 1968 m. 
pabaigoje Amarilio mieste, Tex- 
as, K. Zapkus skaitė ciklą paskai
tų ir dalyvavo televizijos suren-1

Amerikietis profesorius, kal
bininkas Gordon B. Ford, Jr. į 
anglų kalbą išvertė Mažvydo 
katekizmą ir tariasi su leidėjais 
dėl jo išspausdinimo. Ta žinia 
buvo tokia maloni staigmena, 
kad tuojau susisiekiau su pačiu 
profesoriumi, apiberdamas jį ei
le klausimų:
— Kaip ryžotės imtis tokio 

gtame simpoziume, kaip JAV mo
derniosios tapybos atstovas. Tuo 
pat pagrindu jis jruvo pakviestas 
dalyvauti ir Time žurnalo JAV 
meno 1968 m. rinktinėje paro
doje.

Mūsų spaudoj K. Zapkaus kū
rybą gal tiksliausiai (1962 m.) 
aptarė dail. A. Kurauskas, rašy
damas : “Zapkus — puikus spal- 
vininkas, bet spalvos nestato sau 
vieninteliu tikslu, o tik priemo
ne sukurti nuotaiką ir išgauti 
turtingą, nesuskaldytą kūrybinę 
visumą...” Pats K. Zapkus apie 
savo darbus sako: “Mano vaiz
dinių kūrinių priemonės yra: 
programavimas, integravimas ir 
daugybės skirtingų vaizdinių duo 
menų suderinimas į daugiaplokš- 
tį, savaimingai išsibalansuojantį 
vienetą... mano kompozicijos y- 
ra masinė orkestracija daugelio 
sudėtinių dalių, kurių pirmykštė 
išraiška yra tik kaip detalė... gi 
visumoje mano kūriniai yra ma
no vaizduotės vizijų perkėlimas į 
drobę...”. Turėdamas gero skonio 
nuojautą, Kęstutis Zapkus sura
do savitas kūrybos formas, kurių 
meniškas originalumas patraukia 
parodų lankytojų ir meno kriti
kų dėmesį.

AMERIKOS PROFESORIUS 
I ANGLU KALBA IŠVERTĖ 

MAŽVYDO KATEKIZMA

sunkaus darbo?
— Dėstau lietuvių kalbą 

Northvvestem universitete. Rei
kalingi ir tekstai studentams. 
Mažyydo katekizmas, kaip pir
moji užsilikusioji spausdinta 
knyga lietuvių kalba, yra svar
bus dokumentas. Yra 'paruošę 
Sovietai jo laidą, bet ten tiek 

(Nukelta į 2-rą psl.),
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JAUTRUMAS IR ATSIRIBOJIMAS. 
DIDVYRIAI IR KANKINIAI SKULPTŪROSE. 
SUSITIKIMAI SU BROLIAIS 
PABALTIECIAIS.
PER TILTUS IR TUNELIUS RIEDANT. 
JAUNŲJŲ POEZIJA.
POLINEZIJOS PAVĖSY.
ARIJŲ IR LIETUVIŠKŲ DAINŲ 
LENKTYNES.
JUNGTINE DAILĖS PARODA.
SIIAKE TEARAS GOODMANO TEATRE, 
CHICAGOJ.
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINE KRONIKA. 
SPYGLIAI IR DYGLIAI.

Jautrumas ir atsiribojimas

Vysk. Vincentas Brizgys apie Lietuvos Kankinių 
koplyčios meniškąjį apipavidalinimą

Pažvelkime kad ir j tci'.dą 
visuotinio pobūdžio galimybę. 
Ansamblio vadovas ruošia re
pertuarą. Prieš akis planų, įsi
pareigojimų daug. Vieni prašo 
pasirodyti minėjime, kiti dai
nų šventėje, treti laukia kon
certo. Jei pasiruošimas pri
klausytų nuo gaidų, pianino, 
laisvalaikio ar kūrinių, ku
riuos vadovas noriai skiria an
sambliui, viskas būtų tvarkoj. 
Bet ruoša tikrovėje priklauso 
nuo žmonių, laisvai dalyvau
jančių sambūryje, — nuo jų 

( užsiangažavimo, laikysenos, 
drausmės, pritarimo. O labiau
siai nuo neišmatuojamo žmo
giško jautrumo, šita čia an- 
samblinė užuomina, lygiai tin
ka, kalbą prap’ečiant į scenos 
darbuotojų veiklą, j operų bei 
kantatų pastatymus, j meno 
parodas bei literatūros vaka
rus, solistų koncertus ir apla
mai j gana įvairių mūsų kul
tūrinių organizacijų veiklą.

Jautrumas yra teigiamas, 
> dinamiškas variklis. Būtų ga

lima daug nuveikti, jei žmonės 
jautrumą mokėtų panaudoti 
sveikam entuziazmui. Bet, įsi
žeidę dėl mažmožio, kai kurie 
jautruoliai lengvai įpuola į 
dvasinio rūgimo tarpsnį. Tada 
jautrumas pasidaro stabdžiu. 
Būna taip, kad vieno ar kito 
užmojo vadovas, susirūpinęs 
dėl repeticijų nelankymo ar 
dėl pasitaikančio nedrausmin
gumo, išdrįsta pasakyti kietes
ni žodį, — žiūrėk, nuo to są
statas viena kita galva suma
žėja. Pasitaiko, kad po repeti
cijos maestro ar kas nors ki
tas užmiršta nūsišypsoti jaut
resnei mimozai, — aure, se
kantį penktadienį viena svarbi 
kėdė lieka tuščia. O po kokio 
nors spektaklio, simpoziumo 
ar festivalio jų laikraštiniuose 
aprašuose, korektoriui neapsi
žiūrėjus, tegu tik būna praleis

ta kuri nors pavardė, tuoj “nu
kentėjęs” grasina pasitraukti 
iš visos lietuvijos, lyg su tuo 
jo žygiu būtų lemtingai su
rištas visos tautos likimas. 
Būna ir juokingų priekaištų iš 
jautrių moralistų pusės, kam 
vadovas mėginąs užsidirbti 
pragyvenimą ir nesekąs vidur
amžių asketų ar romantikos 
menininkų pavyzdžiu. Aplamai 
su priekaištais ir visokiais 
jautrumo niuansais prieinama 
iki keturkampio apskritimo, t. 
y. iki nesąmonės.

Tuo tarpu tie, kurie egzodo 
sąlygose vadovauja meno sam
būriams, ar šiaip naujoms kū
rybos kryptims, atrodo, jaut
rumui progų galėtų turėti žy
miai daugiau, negu eilinis da
lyvis, negu dailininkas ar ra
šytojas, dirbąs vien uždaroje 
savo vienatvėje. Juk ne vieną 
pastatymo vadovą po skystai 
lankomos (repeticijos, ypač 
koncertui artėjant, kamuoja 
priklus klausimas: kodėl tie, 
kurie galėjo ateiti, neatėjo, ir 
ar jie teiksis ateiti kitą kartą. 
Ar nuo tokių abejonių nekyla 
ir jam pagunda irgi atsiriboti 
ir užsidaryti ankštame keva
le? Būkite ramūs. Tikri, pri
tyrę menininkai gyvena ne pa
gundomis, ne atsiribojimais, 
ne rankų grąžymais, o darbu. 
Kūryba ir dar sykį darbu. 
Toks jų likimas. Per anksti 
pasenti jiems nėra lemta. O 
tiesiog gaila, kai neretai vos 
tik pradedą jau vaikščioja su 
pervargusių senių jautrumu.

Todėl padėkime vieniems ir 
kitiems, įvertinkime jaunatviš
ką jų ryžtą ne jubiliejiniais 
banketais, ne liaupsinimais, 
bet pritarimu, bendradarbiavi
mu ir stoišku atlaidumu. To 
paties reikalaudami ir iš jų. 
Palikime mimozišką jautrumą 
šiltadaržiuose ir prieangiuose.

Pr. V.

Lietuvos Kankinių koplyčios 
Šv. Petro bazilikoje, Vatikane, 
paruošiamiesiems meno dar
bams artėjant į savo baigminę 
stadiją, koplyčios reikalais be
sirūpinąs vyskupai Vincentas 
Brizgys neseniai lankėsi dail. V.
K. Jonyno studijoje (182-39 
Jamaica Avė., Hollis — prie Ja- 
maica — N. Y.) ir kartu su dai
lininku apžūrėjo visus projek
tus ir jau užbaigtus darbus, 
skirtus Lietuvos Kankinių kop
lyčios dekoravimui.

Šito, šiemet įkūnijamo, užmo
jo tema užkalbinę vyskupą V. 
Brizgį, sužinojome eilę faktų, 
kurie, tikimės, bus įdomūs ir 
mūsų skaitytojams.

Pagal paskutinius duomenis, 
koplyčia bus gerokai aukštesnė, 
negu pačioje sumanymo pra
džioje buvo galvota: jos aukštis 
dabar sieks 11 pėdų. Todėl ir 
senose įmontuojamos skulptū
rinės figūros dabar galės būti 
ypač impozantiškos. Sienose 
įmontuojami atskiri istorin:a’ as 
menys ir šiaip vaizdai dabT kils 
į daugiau negu 6 pėdų aukštį. 
Dail. V. K. Jonynas jau visa ePę 
skulptūrinių detalių yra padaręs 
tikroviniame jų dydyje.

Šalia pagrindinės kankink] te
mos, yra sukurtos dar karaliaus 
Mindaugo, Jogados, Vytauto ir 
šv. Kazimiero figūros ar vien jų 
veidai. Čia yra dailininko paga
minta net keli skirtingi jų projek 
tai. Visus tuos modelius lig šiol 
yra matę daugelis kompetentin
gų asmenų - istorikų, menininkų, • 
lietuvių ir nelietuvių. Pats daili
ninkas V. K. Jonynas tuo reikalu 
yra taręsis su eile žymių istori
kų, yra surinkęs daug įdomios 

e ‘s atikane 1970 m. sausio 10 d. Lietuvos Kankinių koplyčios Šv. Petro bazilikoje pašventinimo Lš- 
'' * ** kair5s: dr- Juozts Gailius, lietuviškųjų programų per Italijos radiją vedėjas, 

p . onas įciunas, šv. Petro bazilikos kapitulos narys, kun. Viktoras Rimšelis, MIC, tėvų marijonų ge- 
neraiimo namo Romoje viršininkas, J. E. vysk. Paulius Marcinkus, Šv. Sosto “Istituto Opere di Religio- 
neksnvl vT’ J'”' kard: Antonio Samore, Sakramentų kongregacijos prefektas, J. ,E. vysk. Antanas 
rektoriui 1/' ^" lietuvi,J dvasinis vadovas, .prel. Lailas Tulaba, Pop. Šv. Kazimiero kolegijos
dr Pran-iu ii ,^>zoraitis, Lietuvos Pasiuntinybės prie Šv. Sosto pirmas sekretorius, kun.
vado« Itnliini *i"*lS, saleziečių gimnazijos direktorius, prel. Vincas Mincevičius, Liet. kat. sielo-
PH^ ^to^tinis prie šv. Petro bazilikos, inž. dr. Franeeseo Vacchini, vyr. šv.
radiia vedėta šie utį Trūksta kun- dr- Vytauto Kazlausko, lietuviškųjų programų per Vatikano 
teta kurio nirmini v’ 'kyrus *<ard- Samorė ir vysk. Marcinkų, sudaro iškilmių ruošimo darbo komi
tetą, kurio pirmininku yra vysk. Deksnys ir vicepirm. prel. Mincevičius.

dokumentacijos, liečiančios būsi
mos koplyčios sienose vaizduo
jamus žmones ir įvykius. Studi
juodamas šią gausią autentišką 
medž'agą, dailininkas ir kuria to 
ar kito istorinio laikotarpio rūbą 
bei kitokių ženklų detales. Visa 
ši kūrybinė paruoša jau tiek pa
stūmėta pirmyn, kad nuo dabar 
dail. V. K. Jonynas vykdo jam 
patikėtus darbus jau galutinėje 
jų formoje ir medžiagoje.

Sutarta, kad, baigus vienos 
sienos skulptūras, jos tuojau oro 
keliu bus išsiųstos į Romą. Tai 
turės įvykti jau kovo mėnesio 
nirmoie pusėje. Antros sienos 
skulptūros bus išsiųstos pora sa
vašių vėliau. Kiti Lietuvos Kan
kinių koplyčios darbai — alto
rius, grindys, lubos — vykdomi 
Romoje Šv. Petro bazilikos ad
ministracijos parinktų meninin
kų.

Iš viso to. k? s T'gi šiol čia ir 
ten suprojektuota ir padaryta, 
aiškėja, kad mūsų lietuviškoji 
koplyčia bus impozantiška ir iš
skirtinai būdinga.

Paėdus kartu šios koplyčios 
visumos ir detalių paruošimo dar 
bus (braižinius, modelius) ir ga- i 
lutinius jų realizavimus, galima 
jau būti] sukurti nemažą š!os 
koplyčios įrengimo muziejų bei 
atit’nkamą leidinį. Gal tai ir bus 
padaryta. Ypač kai prie viso to 
dar būtų pridėta pačios koply
čios dedikacijos vaizdai bei kiti 
to įvykio atminimai.

Rė kia tikėtis, kad šį mūsų 
tautos paminklą tokioje nepa
prastoje vietoje visi lietuviai 
įvertins ir laiku atsilieps su savo 
konkrečia pagalba, kad po kop
lyčios dedikacijos iškilmių nelik
tų vis dar nebaigtų rūpesčių.

V. K. Jonynas Mindaugo krikštas
(Lietuvos Kankinių koplyčiai Vatikane skulptūros modelis, nuotr. V. Maželio)

SUSITIKIMAI SU BROLIAIS
PABALIMAIS

Paskaitos ir pokalbiai lietuvių, latvių ir estų literatūrų 
konferencijoj

Baltų literatūrų konferencija, 
įvykusi Ohio Statė universitete, 
Columbus mieste, sausio 31 ir va
sario 1 dienomis, suruošta to pa
ties universiteto profesorių Il
sės Lehiste’s ir Rimvydo Šilbajo- 
rio pastangomis, sudarė išskirti
nai gerą progą susipažinti su rhū 
sų kaimynų ir likimo brolių kū
ryba, pasidalinti kūrybiniais rū
pesčiais, pasikeisti mintimis ir iš 
viso nuoširdžiai pabendradar- 
biauti. Žinodamas, kad apie 
daugelį ten skaitytų paskaitų 
bus “Draugo” puslapiuose pla
čiau rašoma, taipgi, kad kai ku
rie referatai bus vėliau ištisai 
spausdinami ne tik “Lituanus”, 
se ir kitoje mūsų periodinėje 
ties kultūrinio priedo puslapiuo
se ir kitoje mūsų periodinėje 
spaudoje, čia tik trumpai atpasa
kosiu, kas ten vyko, ir supažin
dinsiu su konferencijos daly
viais. Ir šis mano supažindini

mas tebus subjektyvus ir ne visa
da. pilnas ar tikslus, nes tokiu 
trumpu laiku neįmanoma nė 
visko patirti, nė sužinoti.

Posėdžiai prasidėjo šeštadienį 
(sausio 31 d). Konferenciją ati
darė jos tiesioginis globėjas prof. 
Leo Twarog, Slavų kalbų depąr- 
tamento direktorius. Victor Ter- 
ras skaitė kondensuotą ir labai 
sistemingą paskaitą apie “Estų 
poezijos poetinę formą ir kalbos 
struktūrą”. Jis yra Wisconsino u- 
niversiteto profesorius ir šios va
saros semestre Ohio Statė univer 
sitete dėstys porą rusų literatū
ros kursų (apie Tolstojų ir nau
jąją poeziją). Gunars Salins pa
lietė “Ženklus ir simbolius nau
joje latvių poezijoje”. Referentas 
yra vienas iš stipriausių jaunes
niųjų poetų egzilėje, “Pragaro 
virtuvės” grupės atstovas. Kalbė
jo daugiausia apie Latvijoj šian-

(Nukelta j 2-rą psl.)
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J. AUGUSTAITYTĖS - VA1ČICMENĖS 
EILĖRAŠTIS. ,
PER NEPRIKLAUSOMYBĖS SLENKSTĮ 
ŽENGIANT.
KARALIŠKOS SALOS KULTCRININKAL 
VENGRŲ REZISTENCINĖ POEZIJA.
KAIP “DIDIEJI BROLIAI" ŠAUDĖ 
LIETUVIUS STUDENTUS.
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KULTŪRINE KRONIKA.
MOTERŲ GYVENIMAS.

T ikėk, kaip anuomet tikė jai
J. AUGUSTAITYTĖ - VAIČIŪNIENĖ

Kur mes pirmu žingsniu basomis 
Sukruv'nom akmenį pirmą, 
O lietaus ir raidžią sėjomis 
Pasotinom alkaną dirvą,

Ten man buvo gyventi smagu:
Nebejaučiau nuovargio šalčio. ’
Iki šiolei einu tuo taku, 
Apkritusiu burtais paparčio.

Jei kada tas dienas pavartau, 
Pabyra iš ją žemčiūgėliai. 
Nors tik vieną prisegsiu ir tau, 
Kuris tenai augt negalėjai.

Aš jai irgi buvau nebloga: 
Ką davė, tą valgiau ir gėriau. 
Eidama jos arimą vaga, 
Ir duonos ir vyno turėjau.

Visur žemė kieta ir sunki, 
Visur duona kepta su pluta. 
Ir visą ranką pirštai penki, 
O asla visur darbu plukta.

Bet man duona giardžiausioji ta, 
Kur sentėvių žemėje dygus, 
Nes nuo jos nuodėmė nuimta, 
Jos kraujas gyvenimui lygus.

Manęs nieks ten nepiudė šunim, 
Kai akindavau varpas ir uogas. 
Po šakota sena obelim 
Nakvojau, kaip kūdikis nuogas.

Kai čia takas ištįso labai, 
Akis atgalios pražiūrėjau: 
Nepalenkia manęs čia stabai, 
Ją garbint niekad nemokėjau.

Tai ir tau aną žiedą segu, 
Pasaulio lietuvi garbingas. 
Kad nors kartais tau būtą ilgu 
Tos žemės per valandas pilkas.

Tai tu būk, kaip žuvėdra grakšti, 
Rūkuose žibėti papratus: 
Nė kalnai tau nebus per aukšti, 
Drumsti vandenynai neplatus.

Tai tu būk, kaip šaltinis gajus, 
T ikėk, ka'p anuomet tikėjai, 
Kad bitelės dar turi gylius, 
Tie pats ją pilki drabužėliai.

Nieks nei Nemuno nebeištrems — 
Nei Vilniaus į Sibiro taigas: 
įsilieti tiesos spinduliams 
Platėja kalėjimo langas.

Ukmergės gimnazijos paminėjimo paraštėje

J. JAKŠTAS

Patraukliai, su istoriniu įžval
gumu parašytas istoriko Pr. Pau- 

■ liukonio straipsnelis “Prisimini
mai apie muz. J. Bertulį” (Drau
gas, I970.1.15) meta skaidrios 
šviesos į Ukmergės gimnazijos 
pirmuosius metus. Taikliai api
būdinami kai kurie mokytojai 
ir paryškinama iki šiol nežino
ma tik ka mirusio J. Bertulio 
veikla ir asmuo. Straipsnis tega
li žadinti buvusiam tos gimnazi
jos mokiniui įvairius prisimini
mus, papildančius straipsnio au
toriaus duodamus. Man, buvu
siam jos mokiniui nuo pirmos 
veikimo dienos iki 1923 m. pa
vasario* mielo istoriko straipsne
lis pabudino kai kuriuos vaizde
lius, kurie, manding, tiktų straip
sneliui papildyti.

Gimnazijos pradžia
Visai naujoviška Pr. Pauliu- 

konio mesta mintis, kad steigti 
aukštesniąsias mokyklas plates
niu mastu susirūpinta pir
miausia 1917 m. rugsėjo m. 
Vilniaus konferencijoje. Ukmer
gės gimnazijos įkūrimas, rodos, 

1 patvirtintų tą istoriko prielaidą. 
Mat, žinoma, kad Vilniaus kon
ferencijoje dalyvavo parinktas 
Ukmergės atstovu joje praktika
vęs adv. B. Dirmantas. O jis ir 
tapo pirmuoju tos gimnazijos di
rektorium. Be to, to paties rugsė
jo gale ar spalio pradžioje Uk
mergės apylinkės bažnyčiose bu
vo pagarsinta iš sakyklų, kad 
Ukmergėje steigiama gimnazi
ja. Tėvai paraginti registruoti 
mokinius Ukmergės parapijos 
klebonijoje. Motina, susirūpinu
si mano mokslinimu ir vis sielo.- 
jusisi dėl dvejų praleistų bemo- 
kyklinių metų, tuojau ragino tė
vą vežti mane pas Ukmergės 
kleboną registruoti. Tėvas paklu
so, ir tapau vienu pirmųjų re
gistruotų mokinių būsimai gim
nazijai.

Laukiau savaitę po savaitės, 
| kada ta gimnazija ims veikti. 

Deja, teko apsivilti.Praslinko vi
sa žiema, o gimnazijos vis ne- 
buvo.Nežinia, dėl ko jos atida
rymas užvilkintas iki 1918 m. ba
landžio m. pradžios.

Pradžioje atidarytos vos trys 
klasės. Matyti, tik joms pakanka
mai kandidatų atsirado.Daugu- 
ma tų mūsų mokinių buvome jau 
paūgėję neaptašyti kaimo berne
liai ir mergaitės, pasitraukę nuo 
plūgo ar akėčių, kiti ir nuo gal
vijų bandos. Paaugę vienus ki
tus karo metus tamsiuose kai
muose be laikraščių ir knygų, 
buvome tamsuoliai. Deja, ir to
je triklasėje gimnazijoje nebuvo 
kas mus padoriai šviestų. Be di
rektoriaus Dirmanto, buvo vos 
du mokytojai — J. Buožis ir 
J. Gumbelevičius. Abu eksklieri- 
kai, apie mokymo darbą ir apie 
mokomuosius dalykus ne ką nu
simanę. Kadangi nebuvo vadovė
lių, tai jie net nežinojo tikrai, ką 
dėstyti. Pamokos buvo nuobo
džios, tikrai šabloniškos. Liepda
vo tik kalti užduodamus dalykus 
be tinkamo paaiškinimo. Jokio 
auklėjimo nebuvo, nes patys abu 
mokytojai jo neturėjo. Kitaip bū
tų buvę, jei direktorius Dirman
tas būtų gimnazijai kiek daugiau 
atsidėjęs. Jis jąja, gali sakyti, ne
sirūpino. Pasirodydavo kada-ne- 
kada gimnazijoje savo kelių ge
ografijos pamokų pravesti.Laikėsi 
visada išdidžiai, nesileisdavo su 
mokiniais į pokalbius nei pamo
kų metu, nei po pamokų, visad 
buvo puikiai apsirėdęs, tikras da
bita, ir mums, apsitraukusiems 
kokiomis apvalkiotomis milinė
mis, jis atrodė didelis ponas, 
aukšto miesčioniško luomo žmo
gus. Laikysena aiškiai rodė, kad 
tai ne liaudies žmogus ir todėl 
toks svetimas, tolimas.

Direktoriaus pareigos jam, ma

Antanas Petrikonis Lietuvos pamiškėje j
Iš Otnahos lietuvių kolonijoje vasario 21-22 d. rengiamos dailininko parodos.

VYTAUTAS DIDYSIS V. K. Jonyno skulptūrinis eskizas Lietuvos kankinių 
koplyčiai Vatikane. (Nuotr. V. Maželio)

mieji gimnazijos mokiniai suma
nė rengti jos 20 metų įsikūrimo 
minėjimą. Žinoma, kvietė prisi
dėti ir iškilmėse dalyvauti ir pir
mą direktorių. Jis trumpai ir 
drūtai atsisakė, paaiškindamas, 
kad minėjimo sekmadienį turįs 
dalyvauti medžioklėje.

Baigėme tą glūdų poros mėne
sių mokslą ir išsiskirstėme vasa
ros atostogų.

Šviesos spindulys

1918 m. vasara buvo permai
ningas laikas. 2,5 metų trukęs 
niūrus vokiškos okupacijos lai
kas su žandarų teroru artėjo prie 
galo. Iš Rusijos grįžtantieji ka
riai ir pabėgėliai papasakojo apie 
ten vykstančią kažkokią revoliu
ciją. Žmonės gavo įsitikinti, kad 
ruskis koks buvo jau nebegrįš. 
Kas bus jo vietoje, niekas tikrai 
pasakyti negalėjo. Apie mūsų ta
rybos veiklą, apie galimą Lietu
vos nepriklausomybę, apie vasa
rio 16 d. aktą nieko nekalbėta 
(nes nežinota).

Tokioje neaiškaus rytojaus ap
linkoje pradėjome vėl 1918 m. 
tose pačiose klasėse, kur ir buvo
me. Dabar prisidėjo ir ketvirtoji 
klasė, sudaryta daugiausia iš. 
grįžusių iš Rusijos mokinių. Tai 
nedidelė klasė, gal kokia 15 mo
kinių. Bet šie moksleiviai rodėsi 
ypač visuomeniniuose, politiniuo
se dalykuose. Mat, gyveno ten Ru
sijoje ištisus metus revoliucijos 
sūkuryje. Jie mokėjo jau agituoti 
ir mitinguoti.

tyti, buvo užkrautos, ir jis jų ne- , 
vertino. Labiau jam rūpėjo ad
vokatūra ir dar kai kas... (nes ta
da buvo jaunas našlys). Kad jis 
eitas gimnazijos direktoriaus pa
reigas per nieką laikė, rodo jo 
elgsena po 20 metų (1938). Ta
da Ukmergėje gyvenę ir buvę pir

Gavome ir naujų mokytojų: 
kapelioną Felicijoną Daniusevi- 
čių, St.Gruodį ir vokiečių kalbos 
mokytoją Fr. Kossą (vokiečių ko
mendantūroje tarnavusį kareivį, 
kilimo lenką iš Silezijos). Mažą 
tą mūsų mokyklą tuojau nu
skaidrino neužmirštama kapelio
no asmenybė. Savo malonia iš
vaizda, šypsena, tokiu draugišku
mu mokiniams, kokio mes iki 
šiol neturėjome, tas jaunas ku
nigėlis traukė mus prie savęs. Jis 
mėgo vis maišytis mokinių tarpe, 
juokauti ir kalbėti su jais. Jo mū
sų klasėje dėstyti dalykai, tiky
ba, lotynų kalba ir dainavimas, 
buvo vienas malonumas sekti ir 
mokytis. Jis buvo gimęs jaunimo 
vadas, tikras šviesos žiburys mū

sų gimnazijoje.

Saulės gimnazijos galas

Tik pusę metų tegalėjome 
tvarkingai ir, palyginti, ramiai 
mokytis. Po Kalėdų atostogų 19- 
19 metų pradžioje jau susirinko
me į gimnaziją bolševikų okupa
cijoje. Nors okupantai. pra
džioje ir netrukdė, tačiau 
mokslas jau nėjo sklandžiai 
Po kurio laiko jie atkreipė dėme
sį į mūsų mokyklą. Kartą atva
žiavo iš Vilniaus švietimo komi
sariato atstovas, pavarde Rimša, 
pasakė visiems mokiniams ilgą 
agitacinę kalbą. O jo palydo
vas rusas karys patarė mums mes
ti įsisegtą kepurėse Vytį ir jo vie-
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Didžiausioji auka šių metų 
Vasario šešioliktoje

Šveicarų lingvistas 
pamilęs lietuvių kalbą

' ♦

Prof. Sennas savo šeimoj kalba lietuviškai

JUOZAS PRUNSKIS

Aplinkybės ir visa pastarų
jų dešimtmečių situacija lėmė, 
kad mūsų Vasario šešiolikto
sios šventė šiandien siejama ir 
su aukomis. Ir tai su piniginė
mis aukomis. Nesakome, kad 
tokių aukų nereikia. Jų reikė
jo, reikia ir ateityje reikės. 
Blogiau tik, kad šitokio pobū
džio aukų problema gimdo ne
reikalingą ir negatyvią įtam
pą tarp žmonių ir institucijų. 
Bet blogiausia, kad per akcen
tuojamą piniginę auką mes 
pradedame nematyti nieko ki
to ir nieko kito nevertinti.

Kultūrinio darbo ir kultūri
nių pastangų auka savo tau
tos išsilaikymui tampa dauge
lio sąmonėje menkaverčiu rei
kalu. Dar skaudžiau, kai šitą 
viešai pademonstruoja, ir tai 
Vasario šešioliktos proga, ne 
kokie šiaip sau žmogeliai, bet 
žmonės su vardais ir su pos
tais. Ir tikrą didžiųjų menka
vertiškumo kompleksą mato
me tada, kada kone ekstazėje 
lankstomas! prieš stambesnį 
ar mažesnį šio krašto admi
nistracijos pareigūną, rinkimi
niuos metuos atvykusį į Vasa
rio šešioliktos iškilmę pasakyti 
priešrinkiminės kalbos, kai tuo 
tarpu saviems kultūriniams 
prasiveržimams neparodoma 
jokio dėmesio, lyg lietuvybės 
išlaikymas ir tautos išlikimas 
pareitų ne nuo mūsų pačių 
kūrybinio po’enr'alo, bet nuo 
vienadienio (kur tau vienadie
nio — minutinio!) burmistro 
ar kongrerraano vizito.

Šitai sakydami nedarome 
išvados, kad Vasario šešiolik
tą mes galime apsieiti ir be 
pinigų ir be kitataučių draugų. 
Ne! Vienais ir kitais reikia 
džiaugtis, vienus ir kitus rei
kia telkti, kiek galima daugiau 

jų ieškoti, bet tik ne kūrybi
nio - kultūrinio sektoriaus pa
miršimo sąskaita.

Šitai vėl dar nereiškia, kad 
to ar kito kultūrinio dirvono 
vagotojas pretenduotų į tą die
ną surinktus Lietuvos laisvi
nimui pinigus ar į atsilankiu
siam senatoriui rodomą pagar
bą. Ne! Kultūrininkas tik no
rėtu, kad tokia išskirtinę dieną 
nebūtų pamirštas ir jo darbo 
rezultatas. Tik rezultatas, ku
rio nepamiršimas, kultūrinin
kui bus bent moralinis hono
raras, iog štai tautiečiai vis 
dėlto atsiminė, pamatė, įverti
no.

Kad kalbėjimas čia nebūtų 
perdaug abstraktus, iliustra
cijai tebūna vienas šiemetinis 
pavyzdys.

Čia rašantysis neabejoja, 
kad šiemet Vasario šešiolikto
je pati didžiausia lietuvių tau
tai auka buvo lituanistinės 
angliškosios enciklopedijos — 
ENCYCLOPEDIA LITUANI
CA pirmojo tomo išleidimas. 
Visai neperdėtai galime sakyti, 
kad už 20-50 metu niekas 
neatsimins nei šiemetinio mi
nėjimo rengėjų, nei į jį atsi
lankiusių pareigūnų, o tik ne
išnykstančiai stovės du didieji 
mūsų čia buvimo ir mūsų pa
stangų nelikti savo tautai sko
lingais amžini liudininkai: 36 
tomų Lietuviškoji Encik’opedi- 
ja ir 6 tomų Encyclopedia Li
tuanica. Pastarosios pirmasis 
didžiulis tomas, apimąs raides 
A—C, jos leidėjo Juozo Kapo
čiaus, redaktoriaus Simo ®užie 
dėlio ir viso susibaudėliškai 
darbštaus bendradarbiu būrio 
dėka, buvo pati didžiausioji 
auka šiemetinės Vasario 16- 
tos proga. Apie šios enciklo- 
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ologais, vyrais ir moterimis, 
laikęs daktaratą, tuojau išvykau 
į Lietuvą, kur gavau tarnybą, 
pirma Užsienio Reikalų ministe
rijoj, paskui švietimo įstaigose.

Tarptautinio masto kalbinin
kas prof. Alfredas Sennas praei
tais metais sulaukė 70 m. amžiaus. 
Šia proga jį ypatingai pagerbė 
Villanovos universitetas, suteik
damas garbės daktaro laipsnį, ta-; Ten susipažinau su lietuvaite 
čiau jo moksliniai darbai neša (Marija Vedlugaite). Vedėme. Lie 
jam patį didžiausią pagerbimą, i 
Mums jis ypač mielas, kad yra' 
taip pamėgęs lietuvių kalbą. Per
nai metais šis šveicaras lingvis
tas Fordhamo universitete dėstė 
lietuvių kalbotyros kursą.

Jau studijuodamas Friburgo u- 
niversitete, jis susipažino su lietu
viais studentais, jų tarpe ir su a. 
a. K. Pakštu, susidraugavo su J. 
Eretu.Baigęs universitetą, 1921 m. 
atvyko į Lietuvą, dirbo Eltoje, 
buvo Pavasario s-gos suaugusiems 
gimnazijos direktorius, dėstė Auš 
ros gimnazijoje, o nuo 1922 m. 
- Lietuvos universitete. Be kitų 
dalykų, jis dėstė čia ir sanskritą.

Gausūs lietuvių k. studijų raštai
Toliau jo moksliniai darbai 

nuvedė jį į Wisconsino universi
tetą, pagaliau į Pennsylvanijos 
univ., kur jis daug pastangų įdė
jo, įvedant baltų kalbų studijas, 
ir kur jis vadovavo slavų ir bal
tų studijų skyriui. Jo mokslo dar
bai tiek žymūs, kad 1960 m. bu
vo išrinktas tarptautinės slavistų 
sąjungos pirmininku. Yra para
šęs per 50 studijinių straipsnių iš 
lietuvių kalbotyros ir tos rūšies 
medžiaga aprūpinęs visą eilę en
ciklopedijų ir žodynų. Vokiečių 
kalba išleido lietuvių kalbos gra
matiką ir lietuvių kalbos vadovėlį. 
Jo kelių dešimtmečių darbas buvo 
vokiečių -lietuvių kalbos žodynas, 
baigtas kartu su prof. Saliu.

Pernai pasitraukęs pensijon, 
dabar gyvena Mansfield Center, 
Conn. Pavyko su juo susisekti ir 
daugiau iš jo patirti, kaip ir ko
dėl jis yra pamilęs lietuvių kalbą, 
kodėl lietuvių kalba yra tapusi 
jo šeimos kalbą. Į paklausimus 
prof. Sennas davė tokius atsaky
mus: 1'

— Kada Jūs pradėjote pažinti 
lietuvių kalbą?

— Tai buvo 1915 metais, man 
esant 16 metų amžiaus, kai Švei
carijoje atsirado šviecariečių, pa
bėgusių iš Vilniaus, kur jie buvo 
dirbę dirbtuvėse. Pabėgo karo 
metu, vokiečių kariuomenei pri
artėjus. Vienas iš tų pabėgėlių 
man pasakojo apie kalbas, kurios 
buvo vartojamos Vilniuje ir apy
linkėj. Jis man net davė knyge
lę apie lietuvių kalbą.

— Kodėl ja susiinteresavote ir 
ją išmokote?

— Kodėl ne? Man visos kalbos 
rūpėjo. Aš tuo laiku jau šiaip 
taip mokėjau vokiečių, prancū
zų, italų, anglų, ispanų, lotynų 
ir graikų kalbas. Vėliau prisidėjo 
visa eilė kitų, iš viso arti pus
šimčio. Ypatingo dėmesio krei
piau į lietuvių kalbą, kadangi 
lietuviams norėjau padėti įgyti 
politinę nepriklausomybę. D-rui 
Eretui tarpininkaujant, Friburgo 
universitete susipažinau su lietu
viais studentais, teologais ir nete-

Į tuvių kalba pasidarė mūsų kas
dieninė šeimos kalba.

— Kurie lietuvių kalbos daly
kai Jus labiausiai domina?

— Mane visi lietuvių kalbos 
dalykai domina: gramatika (su 
morfologija ir sintakse), stilisti
ka, žodynas, etimologija,' tautosa
ka. Mažiausiai gal -fonetika, ka
dangi gerai žinau, kad garsų 
moksle nelietuviškos ausies žmo
gui slypi daug spąstų. Norėda
mas išvengti klaidų, vengiu tos 
pavojingos srities. Man rūpi ir 
dabartinė kalba, ir senųjų raštų 
kalba, kaip galima matyti iš ma
no lietuvių kalbos gramatikos 
(Handbuch der litauischen Spra- 
che), kurios dvi dalys pasirodė 
Heidelberge 1957 m. ir 1966 m. 
Rašomoji kalba man rūpi dau
giau negu tarmės, kadangi rašo
moji kalba yra kultūros padaras 
ir man rūpi pristatyti lietuvių 
tautą kaip kultūringą galybę. 
Tikram kalbininkui turi ir litera
tūra (proza ir eilėraščiai) rūpė
ti. Poetai ir šiaip rašytojai, būda
mi gražiausios ir tobuliausios kal
bos kūrėjai, turi būti kalbotyros 
įkvėpėjai.

— Kiek lietuvių kalba naudin
ga lingvistinėms studijoms?

— Kiekvienos kalbos žinoji
mas yra naudingas lingvistinėms

gas. 
tarp

* •'

Prof. Alfredas Sennas su žmona Marija

Šių metų Vasario šešioliktąją švenčiant, lietuvių išeivijos didžiausioji dovana savai tautai ir visam kultūringam 
pasauliui yra lituanistinės enciklopedijos anglų kalba “Encyclopedia Lituanica” pirmojo tomo išleidimas. Nuo
traukoje matome keturių spalvų enciklopedijos viršelio aplanką, pieštą dail. Telesforo Valiaus.
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studijoms; taigi ir lietuvių kalbos. j 
Giminingų kalbų, ypač slavų ir 
germanų (įimant anglų ir vokie
čių kalbas), studijoms lietuvių 
kalbos žinojimas be galo naudin- 

Stebėtinas panašumas yra 
lietuvių kalbos moteriškos

žodžio giba “dova- 
pusės. Gotų kalbos 

giba# štai kaip link- 
vienaskaitos kilmi-

giminės linksniuotės daiktavar 
džio ranka (ir panašių žodžių 
kaip duona, koja, liepa ir t.t.) iš 
vienos pusės ir senovės germanų 
(vadinamųjų gotų iš ketvirtojo 
šimtmečio) 
na” iš kitos 
daiktavardis 
sniuojamas:
ninkas gibos, naudininkas gibai, 
galininkas giba; daugiskaitos 
vardininkas gibos, kilmininkas 
gibo, naudininkas gibom, gali
ninkas gibos. Gotų kalbos vyriš
kos giminės daiktavardis sūnūs 
panašiai linksniuojamas kaip tos , ra didelis, ar mažas, 
pačios reikšmės lietuvių žodis sū
nus, būtent: vienaskaitos kilmi
ninkas sūnaus, naudininkas sū
nau ir sunu, galininkas sunu; 
šauksmininkas sunu. daugiskai
tos vardininkas sunjus, kilminin
kas sunivve, naudininkas sunum, 
galininkas sununs.

Šitokie siurprizai 
viams studentams 
studijas malonias ir 
bei stebina kitataučius, gal ir ra
gina juos geriau susipažinti su 
lietuvių kalba.

— Kokį susidomėjimą lietuvių 
ka'ba Jums teko pastebėti tarp 
kitų tautų lingvistų?

'— Per paskutinius šimtą metų 
lietuvių kalba domėjos visų pirma 
vokiečiai lingvistai ir jų mokiniai 
iš Prancūzijos, Šveicarijos, Olan
dijos, Austrijos, Rusijos, Lenkijos, 
Skandinavijos, Italijos ir Ameri
kos. Mane paveikė pirma šveica- 

I ras Max Niedermann ir prancū- 
| zas Antoine Meillet. Atrodo, kad 
j ta tradicija Vokietijoj ir dabar 
tebesilaiko. Yra ir dabar pavienių 

| lituanistų Lenkijoj, Cekoslovaki- 
joj, Jugoslavijoj, Italijoj, Austri-

daro lietu- 
lingvistines 
patrauklias 

I

joj, Šveicarijoj, Prancūzijoj, Bel
gijoj, Olandijoj, Danijoj, Norve
gijoj, Švedijoj, Suomijoj ir Angli
joj-

---- Ar yra ir koksai susidortiėji- 
mas lietuvių kalba JAV ir kitų 
kraštų aukštosiose mokslo įstaigo
se?

— Taip, yra. Vis atsiranda 
studentų grupelės, norinčios lie
tuvių kalbos kurso. Amerikoj tai 
kiek sunkiau negu pvz. Vokieti
joj ir Šveicarijoj. Europoje nesvar
bu, ar skaičius suinteresuotųjų y- 

Amerikoj 
skaičius turi būti pakankamai di
delis, kad universiteto adminis
tracija neuždarytų kurso. Tačiau 
ir Amerikoj yra keletas universi
tetų, kurie leidžia organizuoti net 
labai mažas grupes, pvz. Univer
sity of Pennsylvania (Phila- 
delphijoj), Pennsylvania Statė 
University (University Park), 
Ohio Statė Universitety (Colum- 
bus, Ohio), University of Chica
go ir gal dar kitur. Tačiau Ame
rikoj nėra nuolatinių lietuvių kal
bos katedrų.Lietuvių kalba dėsto
ma, kada yra profesorius, mokąs 
ir lietuviškai — be kito dalyko, 
kuris jam turi būti pagrindinis, 
daugiausia slavistikos departmen- 
te ar skyriuje. Jeigu toks dėstyto
jas persikelia kitur, padėtis gali 
pasikeisti. Taip aš įvedžiau lietu
vių kalbos kursą Wisconsiųo u- 
niversitete 1931 m., bet kai ap
leidau Madisoną 1938 m., lie
tuvių kalbos dėstymas ten pasi
baigė. Mane keletą kartų pakvie
tė dėstyti lietuvių kalbą vasaros 
kursuose: 1930 m. ir 1931 m. 
New York City College, 1942 m. 
University of North Carolina,

(Nukelta į 2-rą psl.)
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REIKIA /STIPENDIJŲ LITUANISTIKAI. 
VYTAUTĄ BACEVIČIŲ PRISIMENANT. 
POKALBIS SU DAILININKU LEONU 
URBONU.
IŠTRAUKA IŠ ESTŲ EPO.
BERNARDO BRAZDŽIONIO POEZIJOS 
PILNATIS.
IŠ LIETUVOS KILĘS RAŠYTOJAS 
KONVERTITAS.
KOMPOZITORIAI S JUOZO STROLIOS 
ATSIMINIMŲ KNYGA.
APIE NEKRITIŠKĄ KRITIŠKUMĄ IR 
KAIRES REIKALAVIMUS RAŠYTOJAMS. 
LIETUVIO LAIMĖJIMAS MOKSLE.
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINE KRONIKA.
MOTERŲ GYVENIMAS.

Daugiau negu vertinimas
Vytautas Bacevičius paskui Adomą Galdiką

Reikia stipendijų lituanistikai

Turime nemažai lituanistinių 
mokyklų, bet jos kartais pava
dinamos tik vargo mokyklo
mis, nes jos iš tikrųjų yra var
gingai įsikūrusios, kur nors 
prisiglaudusios, ir jų daugu
mos mokymo laikas yra vien 
šeštadieniais. Ėjimas i mo
kyklą šeštadienį yra šiaip ar 
taip atėmimas sau (mokiniui 
ir mokytojui) laisvo laiko, bet, 
antra vertus, yra čia ir tam 
tikras išsiskyrimas iš tos tin
gios visumos, kuri šeštadie
niais dažnai nežino, kaip laiką 
sunaudoti (how to kili the ti- 
me?). šeštadieninė mokykla, 
atseit, turi savo vertę ir gar
bę. Bet čia dabar norime ne li
tuanistinės mokyklos vargų 
vargelius pagerbti, o tiktai 
konkrečiai panagrinėti mokslo 
stipendijų dalyką.

Lituanistikos studijų būklė
Pirmiausia pastebėtina, jog 

mūsų visuomenė nėra įgyven
dinusi kokią nors tvarką kaip 
sudėti pinigus ir duoti stipen
dijas, kad kandidatas, eidamas 
mokslus, turėtų finansinę atra
mą. Yra Lietuvių fondas, turįs 
tikslą, be kita ko, remti ir lie
tuvišką švietimą. 'Ir visa kam 
jau esąs paskyręs $100,000.00. 
Tai graži suma, bet kad jos 
dėka švietimas būtų pakilęs — 
nežvmn. Jeieu iš to 100 tūks
tančių bent % būtų buvę skir
ta stipendijoms (o geriau %), 
galima būtų tarti, jog kiekvie
na tokia stipendija būtų davu
si asmenis, kurie dabar lietu
vių švietimo reikaluose vaidin
tų didelį vaidmenį.

Yra aišku, kad Pedagogi
nis lituanistikos institutas 
yra viena mūsų įstaiga, ku
rion sus’būręs gražus bū
rys geriausių lituanistų, tą 
žodį imant kuo bendriausia 
prasme, t. y. lituanistų, kurie

moka lietuviškai, žino, kas yra 
lietuvybė, kurie dar tojo lie
tuvybėje laikosi. Nemažas to 
Instituto auklėtinių skaičius 
jau ir dirba švietimo srityse, 
kur svarbiausias yra mokytojo 
darbas lituanistinėje mokyklo
je. Šie lituanistai yra išaugę 
kaip ir savaime; visuomenė jų 
neatrado, neparinko, nė jų sti
pendijomis nerėme, ir, sakyki
me. jų dabar nukas niekuo n" 
nesaisto. Tad ir nenuostabu, 
kad tie lituaniv n kartais nu- 
lituamstėja, t. y. nueina į ki
tokius darbus ir su švietimu 
atsiskiria. Juos gali saistyti tik 
jų sąžinė, asmeninis nusistaty
mas ir kultūrinė filosofija. Tą 
būklę tvarkant kitaip, saky
kim, įsteigus stipendiją, jos 
naudojimas sudarytų studen
tams ir tam tikrą esmę, kuri 
vestų ir į tam tikrą tradiciją, 
o ši ugdytų lituanistų elitą bei 
jų kadrą; jų skaičius augtų, ir 
jų buvimas ir veikimas išugdy
tų lietuvius veikėjus kultūri
ninkus.

Naujos studijos

Kadangi aabnr 'Chicagos 
universitete vyksta naujas 
persitvarkymas, įvedant lietu
vių kalbą į lingvistinių moks
lų programą, lietuviams atsi
randa nauja sritis, kurioje jie 
galės puoselėti savo natūralų 
būdingąjį turtą — savo senąją 
lietuvių kalbą. Kai ta kalba ei
na užimti sau deramą vietą 
mokslinėje kalbų sistemoje, 
atsiranda galimumai ir atatin
kamų profesijų: specialistų 
fonologų, etimologų, struktūra 
listų, glosologų ir t. t. Tų spe
cialistų reikės pačiam Chica
gos universitetui, jų reikės ir 
kiekvienam kitam universite
tui, stiprinant kalbotyros meks 
lūs. Suprantama, nėra tai sri-

(Nnkclta į 2 psl.)

1933 m. sausio 15 d. Vytau
tas Bacevičius išleidžia Kaune 
žurnalą “Muzika ir teatras . Į- 
žangos puslapiuose, aiškindamas 
žurnalo tikslus, kryptį ir pasiry
žimą sujungti “Visus menininkus 
didžiausioj meilėj”, įterpia po sve
timais vardais ir savo pranašau
jamą likimą: “Prieš 10 metų len
kų kompozitorius K. Szymanows- 
ki buvo Lenkijoj visų ignoruo
jamas ir niekinamas už savo 
modernizmą; kada tačiau Vo
kietijoj ir vakarų Europoj pragar
sėjo, tai ir lenkai jį pripažino... 
Ispanų pianistas S. Riera taip pat 
buvo savo tautiečių atstumtas ir 
tik kada pragarsėjo koncertais vi
sam pasaulyj... ispanų karalius 
kviečia jį Madrido konservatori
jos direktorium”.

Nors Bacevičius vos • kelerius J 
metus pastoviai įsitvirtino Kauno je, iššokdavo pusbalsiu mūsų 
konservatorijoje, bet neatlaidus laikraščiuos tik kelios eilutės. O 
kritikas apsileidusiems pedago- kai jo opera “Vaidelutė” supleš- 
gams, nežavingas jo charakteris kėjo 
ir puikus pianistas suskubo apkar- met net “božegraikoj” plyšo juo- 
tinti nusipelnusių muzikų širdį kai ir džiaugsmas, 
ir atstumti savo moderniąja mu
zika nuo savęs konservatyvią 
publiką. O jis tikėjo savo geni
jum, jau tėvų namuose vadintas 
“Wunderkindu”, o būdamas sep
tyniolikos metų, sukuria pirmąją 
simfoniją (paskutinį kartą atlik
tą baltų muzikos festivalyje Car- 
negie Hali, New. York), išėjęs 
naujosios muzikos mokyklą Pa
ryžiuje, pakutenęs Sorbonos u- 
niversitete padus filosofijai, jis 
galvojo, jog stovįs lietuvių mu
zikos gyvenime, kaip Rotušės
bokštas Kauno senamiesčio pa
noramoje.

— Aš ir Ružickis j— du, tikri 
pedagogai piano klasėse, kiti — 
diletantai, gadiną jaunųjų gyve
nimą ir jų talentus, — sakyda
vo Bacevičius savo bičiuliams. Jo 
aštrus, pritvinkęs ironija liežuvis 
įsmigdavo kartais ir per giliai į 
kolegų žaizdas.

Susitinka Laisvės alėjoj trys vy
rai: Bacevičius, Dvarionas ir Ža
deika. Dvarionas sako:

— Vakar užbaigiau baletą 
“Piršlybos”.

— Užbaigei? Nuostabu!—
sužvairavo Bacevičiaus akys, — o

BALYS CHOMSKIS

aš maniau, kad pirma, negu pra
dėti terliotis kūryboj, reikia daug 
metų pasėdėti kompozicijos kla
sėje.

Žadeika, ištiesęs kaklą, lyg a- 
pykaklės smaugiamas, nežymiai 
nusišypsojo. Dvarionas gi užmez
gė mazgą. Ir keista, baletas “Pir
šlybos” susilaukė teatre didesnio 
pasisekimo, negu‘Bacevičiaus “So 
kių sukūry”. “Šventoji” tradicija, 
laikydama modernizmą iš viso 
herezija, tautos moralės duobka
siu, ruošė pirmajam lietuvių mu
zikos avangardui sunkų, be apsi
gynimo kelįą. Kai Bacevičiaus 
piano koncertai garsėjo užsieny-

“ant laužo” teatro fojė, tuo-

— Ką relKŠkia Paryžius ir jo 
laikraščių recenzijos? “La Liber- 
te”: nuostabi technika? “Le Cou- 
rier musical”: originalus kompo
zitorius ir pirmos klasės pianis-

tas? — sakydavo konservatorijos 
profesūra, — bet tu pakliūk į 
Berlyno sceną, mes tada sužino
sime, ko vertas esi.

Po kiek laiko Bacevičius kon
certuoja Berlyne. Grįžęs į Kauną, 
nušvitusiu veidu išdėsto vokie
čių laikraščių gerus atsiliepimus 
ant stalo direktoriaus kabinete. 
Profesoriai varto ir, kas moka vo
kiečių kalbą, skaito: “Berliner 
Tagesblatt”, “Deutsche Tages- 
zeitung”. Mirguliuoja sakiniai: 
ryškus talentas, puikus pianistas, 
modernioji vizija ir t.t. Direkto
riaus kabinete užviešpatauja ty
la. Išmuša laikrodis. Pertrauka 
pasibaigė. Visi skuba pro duris. 
Bacevičius žiūri į vieną, pasiliku
sį Gruodį, jis turįs ką nors pa
sakyti, nesgi kadaise rodęs jam 
prielankumą. Gruodis atsako: ir 
man reikia skubėti į klasę.

Suprantamas dalykas, kad to
kio tylaus draugų suokalbio 
prieš virtuozą priežastis nebuvo 
Berlyno kelionė ir koncerto pa
sisekimai, bet jo paties skelbiami 
<cy , , /*., , . • . „ •

uiA* «lp*o • 2*4,

ką.
Kokias naujienas skelbė Bace

vičius? Visi lietuvių kompozito- 
(Nukelta į 3 psl.)

Vytautas Bacevičius (kairėje) ir Jeronimas Kačinskas.
Nuotr. V. Maželio

Amerika atrasta iš pietvakarių
Australijos meno sluoksniuo

se įsigijęs gana ryškų vardą, 
mūsų dailininkas Leonas Urbo
nus šiomis dienomis vėl stabte
lėjo Chicagoje, skrisdamas į 
Torontą, Kanadon. Tai jau ant
roji dailininko kelionė į šiaurės 
Ameriką. O keliones jisai mėgs
ta. Mūsų laikraščio skaitytojai 
neseniai “Draugo” atkarpoje tu
rėjo progos skaityti jo spalvin
gus nuotykius Naujojoje Gvinė
joje. šį kartą užkalbiname jį gry 
nai meno temomis.

— Po kelerių metų vėl apsi
lankius Amerikoje, kokie pirmie

Pokalbis su Australijos lietuvių dailininku Urbonu

ji įspūdžiai? Pirmas akių užme
timas į šiandieninį šio žemyno 
meną ir pirmieji kontaktai su 
jo vairuotojais tokie pat kaip 
prieš kelerius metus, ar situacija 
kitokia ir kuria kryptim pasistū
mė jusi?

— Savaime aišku, pasikeitė. 
Neilgai buvau čia, ir sunku būtų 
išsamiau pasakyti, kiek pasikei
tė. Ekonominiai ir dvasiniai 
veiksniai jautriai atsispindi me
no veikloj, šalis gyvena techniš

kų laimėjimų įtakoj; kartu gru
miasi su vidaus ir užsienio prob
lemomis.

Sustojęs Los Angeles, laiko ir 
pastangų nesigailėjau meno at
mosferai pajusti, žinau, kad Los 
Angeles — tai ne visa Amerika. 
Vis dėlto jau šioks toks vaizdas 
vaizduotėje kuriasi. Tik palygi
nimui pradžioje maža užuomina 
apie Australiją. Kada ji buvo at
rasta, visur žaliavo miškai ir krū 
mai. Dabar, kur įsikūrę dideli 
avių ir karvių ūkiai, miškai reti. 
Stūkso tik vienas kitas persenęs 
medis. Karvės ir avys mažuosius 
ir jų daigus suėda, sutrypia.

Baugu pagalvojus, kad tra
pius, jaunus dygstančius meno 
talentus Amerikoj ėda ir trem
pia meno vairuotojai — biznie
riai.

Meno bujojimas Amerikoj ro
do nebūtinai kūrybinę sveikatą. 
Gali net priešingai būti.

Prieš atsakant, kiek ar kokia 
kryptimi Amerika mene pasistū
mėjo, norėčiau keletą iš tų nu
mindžiotų meno daigų pats susi
tikti.

— Čionykštėje spaudoje tenka 
pamatyti užuominų, kad Austra
lijos meno raida nuo Europos ar 
Amerikos naujienų visa eile me
tų atsilikusi, girdi, ir meno nau
jos kryptys, kaip ir moterų ma 
dos, tenai nueina gerokai pavė
lavę. Ar tikrai taip yra?

— Naujienoms iš'Europos ar 
Amerikos į Australiją keliauti 
metų eilės šiandien nereikia, nes

nos tenai lekia oro paštu, radijo 
ir televizijos bangomis.

Tiesa, kad Europa ir Amerika 
yra svarbus meno ir aplamai vi
sokios įtakos šaltinis. Tačiau įta
ka yra tiktai sėkla. Ji dygsta ir 
auga ten, kur dirva tinkamiau
sia. Nors avys, karvės ir triušiai 
tenai jaunus medelius nutrypia, 
vis dėlto biznio koja Australijoj 
kol kas minkštesnė už ameriko
nišką.

Nesistebėkit, šiandien Austra
lija nei mene, nei madose nėra 
atsilikusi. Naujos meno srovės 
beveik tuo pačiu metu pasirodo 
pasaulio galerijose, tačiau vys
tosi visur skirtingai. Pop ir Op 
gilios vagos, lyginant su Brita
nija ar Amerika, Australijoj ne
paliks. Minimalinis menas, kine
tika, elektronikos ir šviesų eks
perimentavimas patraukė dėme
sį ypač jaunų menininkų.

Mados? Klimatas ir Australi
joj padėjo jas taip išvystyti, kad 
aš patarčiau ne tik moterims, bet 
ir širdyje nesenstantiems vy
rams atvažiuoti ir pamatyti.

— O gal Australijai tų visų 
ūžjūrinių madų nė nereikia, gal 
ji pati jau turi savo temas, sa
vo formas ir spalvas, neprastes
nes už europines ar amerikines?

— Žmonija atėjo prie tokios 
pakopos, kur Visų visiem reikia. 
Izoliacijos dienos baigtos. Kiek
vienas atradimas ar išradimas 
yra ne kas kita kaip ilgo laiko, 
ilgos raidos daugumos darbo 
kulminacinis taškas.

Susumuoti Australijos kultū
rinės veiklos formas ir išraiš- 
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APIE SUKAKTIS IR DABARTĮ
Siame numery

GAL TORTAS IR PER MAŽAS? 
APIE SUKAKTIS IR DABARTĮ. 
KOMPOZITORIŲ JUOZĄ STROLIĄ 
PRISIMENANT.
KRUPAVIČIUS APIE ATEITININKUS 
RUSIJOJE.
ŠIMTMETIS NUO MOTIEJAUS GUSTAIČIO 
GIMIMO.
PREMIJUOTO BIRUTES PCKELEVICICTES 
ROMANO IŠTRAUKA.
“ANTROJO KAIMO” SPEKTAKLIAMS 
ARTĖJANT.
PASAKOJIMAI APIE NEĮTIKIMAS 
STAIGMENAS.
NAUJI LEIDINIAI. 
KULTŪRINE KRONIKA. 
SPYGLIAI IR DYGLIAI.

Gal tortas ir per mažas?
Iš naujų ir dar besikeičian

čių, gal net sunkiausių meno 
formų, tur būt, nove1 ė — 
trumpa proza, kaip ją kiekvie
nas iš mūsų besupranta, yra 
pati jauniausia prozos išraiš
ka, perėjusi savo pradinę užuo
mazgą 19 šm. su Maupassant, 
Čechovu ir kitais ir pasiekusi 
klasišką lygį su O’Henry, šian
dien, atrodo, yra priėjusi kryž
kelę, eiti sena linkme ar pa
sukti kitur. Mat, novelei šian
dien priekaištų girdėti iš visų 
pusių. Ir mūsų recenzijose ta 
novelė tai per trumpa, tai per 
ilga, tai laikraštinė, tai anek
dotinė, tai be stiliaus (kai rūpi 
visuma), tai televizinė (Twi- 
light Zone ar pan.), tai ne per 
gili, neoriginali ir t. t. Be to, 
pagrinde novelė yra ir lyg šab
loniška, nes kažkodėl būtinai 
joje turi būti aprašytos gyve
nimo aukos: nukentėję, sumal
ti, nelaimingi ar nesuprasti 
žmonės.

Dargi dėl savo trumpumo 
novelė net iškreipia tą gyvąjį 
žmogų, gal kiek per stipriai, 
“per riebiai” yra priversta nu
dažyti jo temperamentą, todėl 
ji ir pasidaro beveik keisčiau
sias elementas mūsų periodi
koje tarpe tų visų rimtų, filo
sofinių ar informacinių straips 
nių, kuriuose tik retkarčiais 
pasirodo sveikintino gyvumo, 
kaip ir šiame dienraštyje J. 
Aisčio, St. Pilkos ar kitų gy
vesni pasisakymai. Prie tokių 
straipsnių ir novelė, atrodo, 
daugiau derinasi.

Bet vietos ribotumas reika
lauja iš moderniosios novelės 
dar ekonomijos ir greičio. Bėk. 
skubėk ir užtrink visus pėdsa
kus, atrodo, yra jos moto. Ne
būk perdaug gilus! Tam nėra 
laiko ir vietos. Sakiniai — sau
si ir trumpučiai, paragrafai — 
vieno ar kelių sakinių, dialo

gas — trapus, lyg aidas rea
laus pašnekesio.

Gal dėl to noveles ne visi 
šiandien mėgsta. Kažkodėl jo
se yra populiari ir mirtis? Ne 
tielį gal mirtis, kiek nesąmo
ningas mirties pavojaus ieško
jimas. O tas noras mirti “at
rasti’’ šiandien charakterizuo
ja daugumą novelių Tik ko
miškoj novelėj — jos linksma
me pusbrolyje — feljetone re
tai kas miršta, nukenčia, nu
sivilia. Bet ar novelėj to viso 
perdėto “veltšmerco” ne per 
daug? Ypač pas mus. Novelė 
šiandien kai kur yra labai pa
sikeitusi. Yra kratomasi ir jos 
klasiškos parabolės formos, 
kurioje interesas yra vedamas 
prie krizės viršūnės, paskui 
staiga leidžiamasi j pakalnę, j 
epilogą.

Kas gero yra linkėtina mūsų 
novelei? Jau turėjome pasa
kišką ir dramatinę novelę, vie
tos - gamtos spalvingumo ir 
meilės novelę, šmėklų ir ant
gamtišką novelę, humoristinę 
ir įdomaus charakterio novelę, 
novelę apie gyvulius ir sofis- 
tiškąją, psichologiškas, patrio
tines ir noveles su moraliniu 
(dažnai išverstu) pamušalu. 
Kitur jau pastebimi drastiški 
pasikeitimai. Tai regime čia 
pat, net paviršutiniškai angliš
koj spaudoj pasidairę. Iš rim
tų žurnalų čia nauji vėjai per
simeta ir į bendrąją spaudą.

Atrodo, kaišioja galvas jau 
net savotiškas poetiškas nove
lės supratimas, kažkoks “nusi- 
noveliavimas”, apsikrovnnas 
tai sunkiu vidiniu monologu, 
tai dažnai nutrūkstančiu, už
laužtu pasąmonės srautu, tai 
plika realybe, tai vėl disonan
sinių — nevientisų — lyg prieš
taraujančių fragmentų kolažu 
(“City Life II”, The New Yor- 
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Neseniai minėjome dvi mums 
labai brangias sukaktis —719 
metų nuo Lietuvos valstybės — 
Lietuvos karalystės pripažinimo 
visame pasaulyje de jure, ir 52 
metus nuo tos pačios Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės at
statymo po daugiau kaip 100 me
tų trukusios okupacijos.

Pirmasis įvykis — tai 1251 me
tai, kai visa Europa pripažino 
jau prieš kelias generacijas su
kurtą Lietuvos valstybę de jure, 
tą aktą užantspauduojant Min
daugo oficialiu vainikavimu Lie
tuvos karaliumi popiežiaus at
siųsta karūna, jo patvirtintais raš 
tais, apeigas atliekant jo atsiųs
tiems oficialiems atstovams.

Antrasis didysis istorinis įvy
kis — Vasario 16-tos aktas, pa
skelbtas lietuvių tautos atstovų 
— Lietuvos Tarybos Vilniuje 
prieš 52 metus: 1918 m. vasario 
mėn. 16 d.

Ir vienas ir kitas įvykis yra gy
vybinės reikšmės lietuvių tautai 
ir Lietuvos valstybei.

Pirmuoju — Mindaugo vaini
kavimu — Lietuva valstybiniu 
mostu, aiškiai, legaliai, neatšau
kiamai ir visiems laikams iške
liama į pasaulio kultūringų ir 
civilizuotų valstybių tarpą; užtik 
rinta buvo tuo žygiu daugiau 
kaip 500 (1251 - 1795) metų su
vereninės Lietuvos laisvės egzis
tavimo. Lietuva, priimdama ka- tus įpareigojimus, 
rališką suverenumo simbolį iš po
piežiaus, taip pat pasuko aiškiu, 
tvirtu, savarankišku Vakarų
krikščioniškos kultūros keliu.

Antruoju —Vasario 16-sios 
aktu lygiai tas pat principas dar 
kartą pabrėžiamas — naujų lai
kų moderniomis formomis.

Aišku, kad jau ilgą laiką prieš 
Mindaugą buvo sritinių lietuvių 
valstybių. Jos egzistavo sritinių 
kunigaikščų valdose. Bet Mindau
gas ir jo karta visą tą sunkų ir ilgą 
darbą užbaigė, įteisino, 
no pasaulinėje arenoje.

Ilgi ir labai sunkūs 
net beviltiški) buvo ir 
16-jai pasiruošimo metai. Čia tik 
prabėgomis galime suminėti 
mums visiems gerai žinomus da
lykus: 1831 ir 1863 metų sukili
mus, kovą prieš spaudos draudi
mą, knygnešius, daraktorius — 
visus tų gūdžių metų švįetėjus, 
raštyojus, šviesiuosius kunigus ir 
vyskupus — visus tuos tūkstan
čius istorijos knygose niekur ne
minimų mūsų žmonių, kurie dir
bo, kentėjo ir mirė, ligi subran
dino Lietuvą Vasario 16-tos ak
tui.

Abu šie didieji mūsų tautos ir 
valstybės gyvenimo įvykiai buvo 
įgyvendinami ir apginami tik di
delėmis kraujo, vargo ir darbo 
aukomis. Mindaugo suvienyta 
valstybė buvo ginama dešimtme
čiais, galima sakyti net šimtme
čiais, nuo vidaus ir užsienio prie
šų!

Vasario 16-sios aktas tapo kū
nu taipgi tik po didelių savano
rių, karių, šaulių, partizanų 
kraujo aukų, didelių pastangų pa
saulio diplomatijos arenoje, ūki
niame gyvenime, švietime ir kito
se srityse.

ANTANAS KLIMAS

kiai konkrečiai ir realiai reiškia 
ir mums, laisvai dabar pavergtos 
tautos ir okupuotos valstybės ša
kai ir atžalai? Dar konkrečiau— 
ką jie sako mums kiekvienam, 
kaip lietuviui, žmogui, asmeniui. 
Tai yra, ką jie mums sako ne 
tik minėjimų iškilmingume, bet 
mūsų pačių kasdieniniam gyve
nimo apsisprendime.

Šie abu įvykiai, kuriuos nese
niai visur minėjome, davė mūsų 
tautai teisę gyventi savo laisvoje, 
suvereninėje valstybėje. Taigi, ir 
jų palikimas, jų testamentas, jų 
programa mus įpareigoja tą pa
dėtį ne tik išlaikyti, bet ją tobu
linti. Šiuo momentu tai mums 
konkrečiai reiškia, kad mūsų pa- 

1 reiga — pati pirmoji svarbiausio
ji mūsų užduotis yra: visomis jė
gomis stengtis okupantui ir pa
vergtai mūsų tautai sugrąžinti 
laisvę laisvoje, suvereninėje Lie
tuvos valstybėje.

Kitaip sakant: geriausias tų 
brangių sukak'ių paminėjimas, 
bus tada, kai ) ’.es: pirma, tinka
mai pagerbsiu- ■ tos mūsų tau
tos sūnus, kurije tuos įvykius pa
ruošė, sukūrė ir įgyvendino, iri 
antra, kai mes toliau tęsime to
mis sukaktimis mums perduo-

mes čia, laisvėje stengiamės nu
dirbti: visi mūsų gausieji fondai, 
Lietuvių bendruomenė ir visos 
kitos centrinės ir jaunimo organi 
zacijos bei sambūriai, lituanisti
nės mokyklos, parapijos, spauda, 
leidyklos, archyvai, jaunimo cent
rai, didieji kongresai ir šventės, 
sporto klubai, stovyklos, įvai
riausi suvažiavimai — taigi, ša
lia viso to, ką mes trumpai va
diname veikla savųjų tarpe — 
mums yra duota labai svarbi mi
sija ir pasaulinėje plotmėje: pa
daryti šių dviejų sukakčių reikš
mę ir iš jų išplaukiančius kitus 
klausimus pasauliniais, ne tik 
mūsų vienų; kitaip sakant, pa
daryti ir galimai didesniam pa
sauliniam ratui šiuos įvykius svar 
bius, pristatyti juos visuotinėje 
ir kartu lietuviškoje dvasioje.

Juk jau 30 metų, kai mes tais 
klausimais stengiamės judinti pa 
šaulio sąžinę, o vis tiek pasaulis 
yra lig šiol pasilikęs gana kurto- 
kas ir nerangus.

*

*

įpilieti-

(kartais 
Vasario

I rumpai prisiminę svarbiau
sius sukaktuvinių įvykių momen 
tus, pasistatykime mes sau tokį 
konkretų klausimą: ką šie įvy

Tai reiškia, kad kiekvienas 
tuvis tvarkytų savo gyvenimą 
gal šiuos pagrindinius dėsnius.

ne
pa

*

Šalia visų gerų ir girtinų daly
kų lietuviškoje dirvoje, kuriuos

Ir mūsų pačių tarpe jaučiama 
kartais lyg nuovargio, lyg apsi
pratimo, lyg rankų nuleidimo 
nuotaikų pradžia, h muaų pa
čių, laisvųjų lietuvių, vienybė ir
gi kartais pradeda lyg plyšinėti ir 
trūkinėti. Dėl paties didžiojo tiks
lo mes, atrodo, visi dar lyg su
tariame: visi siekiame laisvos lie
tuvių tautos savo laisvoje, suve
reninėje valstybėje. Pradedame 
kartais erzintis ir skirtis dėl pa
čių darbo būdų. Yra atsiradusių 
tokių mūsų tarpe, kurie lyg no
rėtų eiti tam tikrais vingiais, ki
ti linkę net vartoti valenrodiškus

V. K. Jonynas Šv. Kazimieras — Worcesterio lietuvių bažnyčioj
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Medžiai jau laukia pavasario. Nuotr. V. Maželio

kelius. Bet vingiai, apsimetimai, 
prisitaikymai gal ir buvo galimi 
efektingai naudoti anais senai
siais amžiais, kada nebuvo tos vi
suotinės jėgos — pasaulinės vie
šosios opinijos, kuri šiais laikais 
turi būti mūsų pusėje!

Šiais laikais, man atrodo, ne
naudinga mums eiti į vingius, 
į kompromisus, į tam tikras 
“derybas” bei “koegzistencijas”, 
nes šiais moderniaisiais laikais 
tautos sąmonė, jos kultūra ir jos 
valstybingumas, taigi, jos visa gy 
vybės esmė, eina kartu ir yra ne
išskiriami.

*

Visi mes juk džiaugiamės mū
sų brolių okupuotoje Lietuvoje 
pasiektais tam tikrais rezultatais 
kai kuriose srityse, tačiau mes ir 
jiems darytume meškos patarna
vimą, jeigu jų didžiausiame var
ge nuosavai kultūrai nereikalau
tume 100 proc. valstybinės lais
vės. Po ilgesnės okupacijos juk ir 
pati Lietuva taptų tada tik pa
skutinės pasaulyje dar užsiliku- 
sios kolonialinės imperijos nua
linta ir gerokai surusinta liūdna 
provincija.

Taigi, kuo kiečiau ir neatlai- 
džiau mes reikalausime 100 pro
centinės laisvės ir nepriklausomy 
bės, tuo daugiau lengvinsime tą 
nuolatinę įtemptą kovą ir pa
vergtoje Lietuvoje dėl lietuvių 
tautos fizinio ir kultūrinio išliki
mo.

Du neseni ir konkretūs pavyz
džiai. 1967 metais teko man da
lyvauti 10-me tarpt, kalbininkų 
kongrese. Nors Vilniuje dabar y- 
ra net keliolika puikiai pasjruošu 
šių ir jau pasižymėjusių kalbi
ninkų, nė vieno jų Maskvos rau
donieji carai kongresan neišlei
do, o atsiuntė beveik tik rusus,

kai kuriuos visiškai niekur dar ne
girdėtus. Reiškia — lenciūgėlį lie 
tuviai dar gali šokti, liaudies dai
nas padainuoti, kokią knygą sau 
Vilniuje išsileisti... Bet kur klaup
simas atsistoja atstovavimo tau
tos tarptautinėje plotmėje — čia 
jau atsirioglina pati Maskvos 
meška.

1969 m. man teko vėl būti 
11-me tarpt, onomastikos, (t. y. 
vardotyros, vardų tyrinėjimo) 
kongrese Vienoje. Oficialioje 
programoje buvo įrašytas vienas 
jaunas Vilniaus kalbininkas, 
kaip to kongreso tarpt, moksli
niame komitete atstovaująs Lietu
vą. Šio komiteto posėdyje (patys 
rusai nedalyvavo ir, žinoma, ne
leido lietuvių...) vienas žinomas 
Rytų Vokietijos komunistas pa
siūlė, kad Lietuvos atstovavimas 
būtų išbrauktas, tą teisę perduo
dant Maskvai. Gerai, kad prieš 
tokį siūlymą posėdyje užprotesta
vo JAV atstovas — graikų kil
mės kalbininkas. Klausimas ta
da buvo atidėtas ligi 1972 m. — 
ligi sekančio kongreso.

«

Negalėdami apžvelgti visų 
mūsų darbų, norėtųsi tik labai 
trumpai stabtelėti ties keliais taš
kais, kuriuos ypatingai turėtu
me neišleisti iš akių ateityje:

Pirma: dažniau, aiškiau, tvir- 
įčiau pabrėžti pasauliui, lietuvių 
tautos, valstybės , kultūros ir y- 
pač kalbos savitumą, senumą, 
skirtumą nuo kaimyninių tautų.

Ypatingai svarbu pabrėžti se
ną valstybinę Lietuvos tradiciją, 
siekiančią jau kone tūkstančio 
metų. Taip pat labai svarbu nu
rodyti lietuvių kalbos savitumą, 
atskirumą, nuo slavų ir germanų 
kalbų ir tautų.

Antra: kuo dažniau, parėmus 
rimtomis statistikomis, iškelti tik- 

(Nukelta į 2 psl.).
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ANTROJI DALIS / 1970 METAI

Siame numery
JIE IŠĖJO LIUDYTI

Vlado Ramojaus "Kritusiuosius už laisvę" vertinant

STILIUS, KŪRYBA, GALVOSENA. 
VLADO RAMOJAUS “KRITUSIŲJŲ UŽ 
LAISVŲ” ANTRASIS TOMAS.
STASYS BARAS AUSTRALIJOJ. 
SUKAKTUVININKAS DR. JURGIS 
STARKUS.
P1ERRE EMMANUEL EILĖRAŠTIS. 
MILAŠIAUS - LAPINSKO “SEPTYNIŲ 
VIENATVIŲ” MIRTIES DĖTAI. F J E. 
PREMIJUOTO ROMANO IŠTRAUKA.
HENRIKAS NAGYS APIE LIETUVIŲ 
POEZIJĄ.
NAUJI LEIDINIAI. 
KULTŪRINE KRONIKA.
MOTERŲ GYVENIMAS.

Vladas Ramojus, KRITUSIEJI 
Už LAISVĘ. II tomas. Išleido į 
Laisvę fondas lietuviškai kultūrai 
ugdyti 1969 metais Viršels ir sky
rių vinjetės dail. Pr. Lapės. Kny
ga 195 psl.. ka na $4.00, gaunama 
ir “Drauge”.

¥

PETRAS SVILIUS

ir

Stilius, kūryba, galvosena ■

Apie du nepanašius meninin
kus kartais yra sakoma: jie 
turi savo stilių. Tai kartais 
reiškia, kad vienas yra jau ele
gantiškas, o kitas gal archaiš
kai grubus. Abu yra geri me
nininkai — bet skirtingi; jie 
gal ir savo gyvenimu skiriasi 
viens nuo kito. Aną, pavyz
džiui, sakoma, atskirsi iš jo 
pamėgtų spalvų, formų drobė
je, ketvirtą — iš jo turtingų 
būdvardžių pamėgimo, penktą 
— iš veiksmingų, širdį plėšian
čių gaidų. Ar visa tai yra la
bai svarbu?

Tai nėra maži reikalai. Me
ne jie reiškia labai svarbų da
lyką: asmenišką menininko 
stilių, lyg štampą, savotišką 
parašą visame kūriny.

Kai vaikai rašo apie tą patį 
gaisrą, net ir jų rašiniai kiek 
skiriasi. Kai jie piešia Kalėdų 
Senį, randame vėl įdomių skir
tumų. štai du žurnalistai skir
tingiems laikraščiams aprašo 
tą patį įvykį. Vienas, sintetin
damas, pabrėžia ir ištraukia 
vienus dalykus, kitas kitus. 
Abu jie lyg “ištraukia” iš rea
lybės tai, kas jiems tuo mo
mentu, ar iŠ viso, krenta į akį. 
Tas “ištraukimas” (extract) 
juos lyg padaro savotiškais 
“ekstraktistais”, nes pačios re
alybės niekas neatstoja, ne
bent pati realybė.

Bet ar “ištraukti”, būti tuo 
“ekstraktistu” jau reiškia tu
rėti asmenišką stilių — meni
ninko stilių? Dar ne. Juk mū
sų kasdieninėje kalboje kiek
viename sakinyje mes varto- 
tojame tą ekstraktizmo, sinte
tinimo meną. Vien tik ką nors 
nubrėžti ant popieriaus (ški
cą), ką nors paprastai apra
šyti, ar net švilptelti įdomų 
simfonijos leitmotyvą vis rei
kia to paprasto, kasdieninio 
"ekstraktiano”.

Tai kas gi pagaliau yra tas 
menininko stilius? Apie jį 
daug yra prišnekėta. Sakoma 
tai lyg pasaulėžiūra, mada. O 
menininkai turi dar savąją, as
meninę madą. Net jų klaidos, 
charakterio bruožai, tam tikrų 
žodžių pamėgimas, teptuko 
paspaudimo bruožai ant dro
bės, gilių, iškilmingų temų pa
mėgimas, kitur vėl jų lengvu
mas, gracija atrodo tuo asme
nišku stilium. Jis nepakartoja
mas, nenukopijuojamas. Ir tik 
menininkas, kuris leidžia tam 
savo “Aš” laisvai pasireikšti, 
įsigyja tą savąjį stilistinį pa- 
raša visuose kūriniuose.

Taigi, jei duosime valią šiai 
minčiai, kas trukdo kūrėjui at
rasti ir turėti savo asmenišką 
stilių? Juk šiaip visi esame 
skirtingi vienas nuo 'kito. At
rodo, kad konformizmas dau
gumą prilaiko. Dauguma yra 
jau sukietėję konvencionaliz- 
me. Jie bijosi, gal net “gėdija
si’’ leisti prabilti tam savam' 
“Aš”. Gal jie galvoja, kad tas 
“Aš” negeras, negražus? Blo
gos mokyklos tai dar daugiau 
sukomplikuoja. Jos atidengia 
praeities genijus, kitus “Aš”, 
šimtus jų, ir mokinys išmoksta 
tik jais vis pasinaudoti. Raus
damasis praeities istorijoje, jis 
vis pavartoja žiupsneliais tai 
čaikovskiškos, tai brakiškos, 
tai salingeriškos pypkelės dū
mo. Užsirūkęs to kvapnaus 
aromato, jis gal net girdi ge
nijų alsavimą savo užnugary.

Gudresni tada bėga į “dyku
mas”, į “kalnus”. Vengdamas 
įtakų, menininkas slepiasi 
“miško namelyje”. Prieš pra
dėdami, rašytojas, muzikas ar 
tapytojas kartais nieko ne
skaito, neklauso ar nenori 
matyti jokios drobės. Reiktų 
net mokyklų, kurios “gydytų”

(Nukelti į 2 psl.).

Kiekvieno darbo, kiekvieno 
kultūrinio užmojo ar kūrinio į- 
vertinimui mes paprastai turime 
daugiau ar mažiau tos srities ži
novų ir specialistų. Tačiau Vla
do Ramojaus knygos “Kritusieji 
už laisvę” tiek pirmą, tiek dabar 
antrą tomą vertinant, matome, 
kad tos srities specialistų neturi
me, kad vertinimas bus daugiau 
ar mažiau jausminis. Vieniems 
atrodys, jog lietuvių partizaninė 
kova buvo per didelis liuksusas 
mažai tautai, gi kiti teigs, kad 
kitaip ir negalėjo būti, kad įvy
ko tai, apie ką per visą laisvąjį Lie 
tuyos dvidešimtmetį kalbėjome ir 
deklaravome, pagaliau ir prak
tiškai patys pamatėme pirmųjų 
okupacijų metais, kad geriau lais 
vam mirti negu vergu gyventi. 
Tuos žodžius kartoja jau laisvėje 
atsidūręs, kovojęs kartu su parti
zanais, buvęs vokiečių armijos 
belgas karininkas. Todėl šian
dien laisvėje teigti, kad partiza
nai geriau būtų gyvenę vergijo
je, o ne mirę kovoje, yra taipgi 
neteisinga, kaip ir teigti, kad ko
vos turėjo būti dar didesnės. Tau
tos kovos už laisvę momentų ne
galima čia aptarti, nes kova už 
laisvę visais laikais ir visose tau
tose buvo Besąlyginė.

Kaip skelbiama, nors niekas to 
negali tikrai pasakyti, kovose žu
vo apie trisdešimt tūkstančių lie
tuvių partizanų, daugiausia vy
rų. Vladas Ramojus savo knygo1 
je atskleidžia tik keletą šimtų jų 
pavardžių, tai labai maža dalis. 
Bet tai yra pradžia didelio dar
bo, kurio niekas ligi šio nesiėmė 
dirbti. Ir šis darbas turės būti tę
siamas, nes jei mes atsimename 
Pilėnų didvyrius, nors šimtme
čių slinktyje ir nelabai išryškintą 
faktą, tai dvidešimtame amžiuje 
palikti tuos faktus ir jų detales 
užmarštyje būtų nedovanotina

l

ne tik prieš žuvusiuosius, bet 
prieš visą Lietuvos istoriją.

Vladas Ramojus parodo savo 
knygose, kaip lietuvis sukilo prieš 
prievartą. Ir antra, iš tos knygos 
daugybės detalių matyti, kad lie
tuviai kovoje prieš okupacines jė
gas būtų galėję ilgiau laikytis, jei 
nebūtų padėję okupantui išprie
vartauti, įgąsdinti ar pagaliau 
keršto vedami žmonės, kuriuos 
paprastai vadiname išdavikais. 
Sunkiai tegalime nustatyti kiek
vieno išdavikiškumo laipsnį, nes 
VI. Ramojus aprašo vieną atvejį, 
kaip terorizuojamas brolis išdavė' 
savo kitą brolį. Iš aprašomo išda
vimo matyti, kad išdavikas brolis 
turėjo kokį nors planą, o ne tik 
nuogą brolio išdavimą enkavedis
tui. Reto ryžto ir drąsumo buvo 
Juozas Lukša, tačiau ir jis žuvo 
ne besilaikydamas prieš rusų ar
mijas, bet lietuvio išduotas, toks 
pat likimas ištiko ir žurnalistą Ju 
lių Butėną. Vladas Ramojus ne
kaltas, kad jis turi vaizduoti 
mums nemalonius faktus, įvyku
sius Sovietų Rusijos grėsmėje. Iš 
viso lietuviai sukilo prieš jėgą, 
nors šiaip jau lietuvis yra val
džios gerbėjas. Išskyrus suvalkie
čių riaušes, nebuvo jokių išsišoki
mų Lietuvos laisvės metais, lie
tuvis buvo visada valdžiai gal net 
perdaug nuolankus. Net ir čia 
dažnas labiau džiaugiasi sutikęs 
mieste amerikietį lietuvį polici
ninką, negu universiteto profeso
rių, nes policija yra jėgos ženk
las. Tai mes galėjome matyti ir 
per šįmetinį Vasario 16-sios mi
nėjimą Chicagoj, kada visi sku
bėjo fotografuotis su senatoriais ■ 
ir kitais aukštais pareigūnais, o 
niekas nestojo nusifotografuoti 
su J. Kapočium šalia Lietuvių en 
ciklopedijos angliškai. Niekas ne1 
beatsimins po keliolikos metų 
kur koks gubernatorius ar sena
torius postą turėjo, gi Lietuvių 
enciklopedijos (lietuviškoji ir an
gliškoji) kaip tik liudys mūsų kul 
turą, reikalo supratimą ir orga
nizaciją.

Ir Vlado Ramojaus knyga 
“Kritusieji už laisvę” ne tik at
skleidžia ,lietuvių sukilimą prieš 
jėgą, ji tuos sukilusiuosius ir į- 
amžina, nes laiko tėkmėje šie 
puslapiai vis labiau bus branges
ni. Ir Vladas Ramojus savo kny
goje rašo apie tuos, kurie išėjo ne 
deklaracijomis, ne patosiniais su
šukimais minėjimuos, bet savo 
kova liudyti, kad’ laisvė brangi, 
ir tokį savo liudijimą apmokėjo 
gyvybėmis.

Kai kas bando visas partizanų 
kovas sumenkinti, pavadinti jas 
pilietiniu karu. Gali kai kam su
sidaryti vaizdas ir iš Ramojaus 
knygos, kad taip buvo, nes dau
gelyje vietų aprašoma įvairių lie- 

' tuvių, padėjusių sužlugdyti parti
zaninį pasipriešinimą, talka oku
pantui. Jeigu nebūtų buvę Sovie
tų armijos, prieš kurias ne retu 
atveju lietuviai partizanai kovo
jo, nebūtų ir tų kovų. Teigdami, 
kad tai buvo pilietinis karas, mes 
suniekiname partizanus, atrodo, 
kad jie kovojo už kažką kitą, už 
turtą ar postus, o ne už laisvę, ne 
prieš okupantą, ųždarinėjusį kiek
vieną laisvės įstaigą ir privertusį 
ne tik jam paklusti, bet ir jį gar
binti.

Autorius naudojasi ne vienu 
atveju ir komunistiniais šalti
niais, savaip juos interpretuoda
mas. Komunistiniai šaltiniai tam 
tikra prasme tikri, kiek jie liečia 
datas ir vietas, tačiau jie visada 
bus netikri, kai lies kovotojų par 
tizanų apibūdinimą. Jie partiza
nus visada vaizdavo ir vaizduos 
pačia blogiausia prasme. Vladas 
Ramojus tais komunistiniais šal
tiniais mokamai ir atsargiai nau
dojosi, tačiau ir pas jį pasitaiko 
abejotinų vietų. Pavyzdžiui, bol
ševikų paskelbtą Žaliosios girios 
partizano Antano Birbilo - Bal
tušio dienoraštį cituoja ir Vladas 
Ramojus, o tame dienoraštyje ra
šoma: “ Pilnoje kautynių apran
goje, su kulkosvaidžiais, apsirūpi
nę šoviniais, prie bažnytkaimio 
priselinome iš dviejų pusių ir a- 
tidengėm kryžminę ugnį. Liau
dies gynėjai traukėsi, taikydami 
į mus”. Galima tikėti šiuo dieno
raščiu, tačiau jokių būdu negali
ma tikėti, kad partizanas stribus 
ir čekistus būtų pavadinęs liau
dies gynėjais. Tikriausia jis krūvi 
nojo okupanto budelių, pavergu
sių visą liaudį, nevadino liaudies 
gynėjais, o kaip nors kitaip. To
kios citatos leidžia suabejoti ir ki
toms dienoraščio vietomis.

Tačiau šiaip ar taip, kas šioje 
knygoje užrašyta, liks amžiams, 
ir būtų gera, kad fondai ir veiks- labai laiku, nes Adelaidėje bu- 

niai nepaliktų Vlado Ramojaus 
vieno, nes tai ne vieno darbas. Ir 
turėtų visi jam padėti savo infor
macijomis. Vlado Ramojaus 
knyga “Kritusieji už laisvę” yra 
knyga apie išėjusius liudyti, kad 
lietuvių laisvės meilė nėra dekla
racija, o nors ir skaudi, bet 
dingą ir garbinga tikrovė.

PartizanaiR. Mozoliauskas

LAIŠKAS Iš AUSTRALIJOS

Pasidarė lengviau gyventi
Stasį Barą Adelaidėje išgirdus ir sutikus

Labai lauktas, labai išgarsintas 
“vienas iš pirmaujančių Ameri
kos tenorų” (Adelaidės laikraš
čių kalba kalbant) Stasys Baras 
pataikė iš žiemiškos Chicagos į 
australinės vasaros karščius. 
Kaip pats dainininkas prisipa
žino, jisai, perskridęs žemės pu
siaują, Australijoje naktį negalįs 
užmigti, o dieną norį miego, or
ganizmas vis nenorįs prisitaikin
ti prie Chicagos-Adelaidės skir
tingų paros laikų. Šis klimatinis 
neprisitaikymas turėjo nematy
tas išdavas: po pirmojo koncerto 
Adelaidėje, nuskridęs ant ryto
jaus Melburnan, užuot koncerta
vęs, atsigulė į lovą su laringičiu, 
pavesdamas savo labai brangų 
laiką daktarų valiai...

Kaip ten bebūtų sveikatiškai, 
tačiau Stasys Baras atlėkė čionai

parodo bekraštį mūsiškių susido
mėjimą svečiu. Australų ir mū 
sų spaudoje pavaryta propagan-. 
da, vietos radijas bei televizija, 
kunigų pamokslai veste atvedė 
klausytojus. Koncerto programi-

di-

• IJail. Vandos Kaitytės - Ba
takienės dailės darbų paroda 
Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, 
atidaroma šiandien (kovo 14 
d.) 7 vai. vak. Lankymo valan
dos šiokiadieniais nuo 7 iki 9 
vai. vak., šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 12 vai. iki 9 vai. 
vak.

vo prasidedąs tarptautinis meno 
festivalis. Adelaidės Liet. Bend
ruomenės priėmimo komitetas 
(dinamiški Janavičius ir J. Lap- 
šys) iš anksto paruošė kelią mū
sų dainininkui įsijungti oficialiai 
į meno festivalio programą. Vie
tinė australų spauda šį įvykį pa
vadino “Adelaidės lietuvių įnašu 
meno šventėn”. Vadinasi, jau iš 
anksto Stasio Baro koncertas bu
vo pakeltas į festivalinį lygį, me
no vadovams išgirdus mūsų dai
nininką iš plokštelės.

Vasario 28 d. koncertas įvyko 
Scott College teatro salėje, ku
rios talpumas — 600 žiūrovų. 
Skaičiuojant, jog Adelaidėje gy
vena netoli 2000 tautiečių tai at
vykusių tą vakarą 570 žiūrovų

Stasys Baras

niame leidinėlyje atspaustas fes
tivalio prezidento žodis:

“Lietuvių Bendruomenė daug 
ką įneša į Pietų Australijos kul
tūrinį gyvenimą. Lietuvių gyvy
bingumo bei sumanumo įrody
mas tai ir tenoro Stasio Baro at
silankymas į Adelaidę.”

Jauki, moderni salė, geras gar
sas, bepriekaištingas akompani
mentas (Shirley Hicks), apgalvo 
tai išsami programa (senieji kom
pozitoriai, Donaudy, Handel, Gi 
ordano; po to lietuviškos dainos,

(Nukelta į 2 pal.)
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DAR APIE ROMANA IR .10 KRITERIJUS
Siame numery Atsiliepiant į dr. Jono Griniaus priekaištus Kęstučiui Kebliui

KULTŪRINIAME AVANGARDE. 
APIE ROMANĄ IR JO KRITERIJUS. 
VLADO ŠLAITO EILERAŠCIAL 
PREMIJUOTO ROMANO IŠTRAUKA. 
NAUJAS BRUNO MARKAIČIO VEIKALAS. 
GIUSEPPE VERDI — NEMIRTINGASIS 
OPEROS GENIJUS.
ĮSPŪDŽIAI Iš VANDOS BALUKIENES 
PARODOS.
ARGI PRINCU LIETUVA?
NAUJI LEIDINIAI. 
KULTŪRNfi KRONIKA.
FILMŲ ĮVAIRUMAI. 
AKADEMINES PROŠVAISTES.

Prieš kurį laiką “I Laisvę” 
fondo išleista “Lietuvių literatū
ra svetur” jau spėjo susilaukti il
gesnių įvertinimų. Kaip ir gali
ma buvo tikėtis, kontroversiškiau- 
siu šios knygos bendradarbiu ta
po Kęstutis Keblys. Jo kategoriš
kos pastabos dėl išeiviško lietu
vių romano susilaukė priešiškos 
reakcijos. Vienas iš tokių pasisa
kymų buvo dr. ]. Griniaus straip
snis “Kriterijai romanui vertin
ti”, tilpęs “Draugo” kultūrinia
me priede (1969.4.J 2d.). Aname 
straipsnyje J. Grinius abejojo K. 
Keblio" pasirinktais romano kri
terijais, o taipgi smarkiai kriti
kavo parinkimą A. Škėmos ir 
A. Landsbergio knygų (“Baltos 
drobulės” ir “Kelionės”) tarp 
aštuonių geriausiųjų išeivijos ro
manų. J. Griniaus pastabose yra 
daug dalykų, su kuriais kiekvie
nas, vertinąs šiuolaikines literatū
rines apraiškas, galėtų nesutikti. 
Šiame rašinyje tad ir norėčiau 
sustoti prie kelių J. Griniaus min
čių, svarstytų jo straipsnyje.

J. Grinius, pasidžiaugęs, kad 
“Lietuvių literatūroje svetur” K.

LIŪTAS MOCKUNAS

nėmis vertybėmis ’) tenka sua
bejoti, ar šie kriterijai tinka išeivi
jos romanui. Dauguma kritikų, 
išskyrus tuos, kurie viską vertina 
pagal savo sukurtą romano ide
alą, bando pasirinkti mastelį, ku
ris atitiktų vertinamąjį objektą. 
Obuoliai, paprastai, yra lygina
mi su obuoliais, o apelsinai su 
apelsinais. K. Keblys, priklausy
damas šiai gruDei vertintoiu. ban
dė surasti bendrą vardiklį, kuris 
apjungtų dvidešimties metų išei
vijos romano laikotarpį.

Kiekvienos tautos romanas, tu
rįs savo garsią tradiciją, kaip pvz. 
anglų, prancūzų ir iš dalies net 
rusų, yra kilęs iš miesto, ne iš 
kaimo. Lietuviškoji miesčioniška 
civilizacija yra nauja, o jos ro
manas jaunas. Išeivijos romanui, 
dar brendančiam iš sodžiaus ir į- 
klimpusiam gimtinės peizažų 
buitiniuose aprašymuose, vargiai 
tiktų kriterijai, atskleidžią žmo
gaus santykių su visuomene ir

i'

kopa, vedanti į veikalus, liečian
čius žmogaus santykius su visuo
mene ir vertybėmis. Lietuvos 
kaimo idilių natiurmortiški ato
dūsiai, kaip P. Andriušio “Su
diev, kvietkeli”, nors stilistiniai 
įdomūs, bendroje lietuviško ro
mano progreso raidoje yra rodyk
lės, nukreiptos į akligatvį. K. Keb
lys su savo straipsniu “Lietuvių 
literatūroje svetur” pasirodė kaip 
pažangos skatintojas — balsas re
tai girdimas mūsų išeiviško ro
mano tyruose.

Kaip ir galima buvo tikėtis, J. 
Grinius savo didžiąsias patrankas 
atsuko į A. Škėmos ir A. Lands
bergio romanus (“Baltoji drobu
lė” ir “Kelionė”), kurie pateko į 
K. Keblio aštuonių geriausiųjų 
išeivijos romanų būrį. Savo pas
tabose J. Grinius Kebliui priki
šo, kad jis vartojęs du neapibū
dintus mastelius, paženklintus žo 
džiais. “tradicinis” ir “moder
nus”. Labiausiai J. Grinius pasi
gedo “modernizmo” aptarimo. 
Sutinkant su daktaru, kad Keb-| 
lys per daug nesigilino* į šios są
vokos esmę, vis dėlto yra keista , 
J. Griniaus argumentuose užtik- *turso rin.i toja.

I Rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė, “Draugo” devynioliktojo romano kon-

Kultūriniame avangarde
Negausiai tautai savo žmo

nėmis ir neimponuojančiai sa
vo teritorijos didumu tėra vie
nas keliąs neiškristi iš žmoni
jos estafetės — laikytis kultū
riniame avangarde, žinant, 
kad mūsų tautos polėkiai net 
per 123 metus caristinės Ru
sijos vergijoje buvo įvairiau
siomis priemonėmis slopinami, 
o ir dabar yra stipriai jaučia
ma "didžiojo” bro’io okupanto 
priespaudos batas, reikia tik 
stebėtis, kaip lietuviai taip gu
viai tėvynėje ir išeivroie kul
tūriniame gyvenime daro pla
čiai pastebimus prasiveržimus. 
Pasiekiama pasigėrėtinų rezul
tatų ir individualiai, ir kolek
tyviai.

¥
Vienu iš tų kolektyvių lai

mėjimų reikia laikyti “Drau
go” romano konkursus. Rytoj 
premijos garbe bus apvainikuo
tas 19-tas laureatas, šiuo at
veju— kūryb’nga. moteris Biru
tė Pūkelevičiūtė. Jos talentas 
p'ačiai skleidžiasi ir dramoje, 
ir beletristikoje, ir poezijoje, ir 
scenoje, netgi ir filmo bei 
plokštelių mene. Todęl šis lai
mėjimas bus proga ją pagerbti 
iš viso už sėkmingą, platesnę 
kultūrinę iniciatyvą.

Premijos įteikimo išvakarė
se reikia stabtelėti ir prie 
“Draugo” romanų konkursų 
aplamai. Jie iškėlė ne vieną ta
lentingą rašytoją, davė visą 
eilę romanų knygų lentynoms 
ir dienraščio atkarpai, paska
tino daugeli kurčių imtis 
plunksnos, apskritai įnešė gy
vumo j literatūrinės kūrybos 
sritį, išryškinant talentus ir 
turtinant mūsų literatūrinį lo
byną. Tegu ne visi net ir pre
mijuotieji romanai yra tos pa
čios lygiai aukštos vertės, bet 
vis dėlto literatūrinės gyvybės

reguliarus pulsas išeivijos die
nų pilkumoj. Dėka tų konkur
sų jau 19,000 dolerių mūsų 
mecenatai sunešė kūrėjų atžy- 
mėjimui, ir tai jau yra šis tas. 

¥
Besidžiaugiant įvairiais mū

sų ku’tūriniais prasiveržimais, 
šia proga verta prisiminti ir 
kitą platesnio plano polėkį: sa
vo veikimą plečia Baltijos 
kraštų draugiia (The Associa- 
ton for’ the Advancement of 
Ba’tic Studies), įsisteigusi lie
tuvių, latvių, estų mokslininkų 
suvažiavime 1968 m. Maryland 
universitete, ši Baltijos valsty
bių mokslininkų sąjunga nese
niai Columbijos universiteto 
patalpose, New Yorke, buvo 
sušaukusi savo susirinkimą. 
Jau pradėti žygiai valdžios 
įstaigose šį Baltijos kraštų 
mokslininkų vienetą teisiškai 
inkorporuoti. Atitinkamą do- 
kumetą iš 'ietuvių pasirašė B. 
Vaškelis. Baigiama paruošti 
šios mokslininkų sąjungos 
konstitucija, ir šiame darbe 
dalyvauja organizacinio komi
teto narys prof. Vytautas Var
dys. Numatyta leisti informa
cinį periodinį leidinį “Bulletin 
of Baltic Studies”, kuris padė
tų pasikeisti informacijomis 
apie lietuvių, latvių, estų 
mokslininkų daromas studijas.

¥
Planuojami Baltijos kraštų 

studijiniai seminarai, besireiš- 
kią platesnio masto mokslinė
mis konferencijomis, besido
minčiomis Baltijos kraštų lite
ratūra, istorija, ekonomija ir t. 
t. Šitokie Baltijos kraštų mcks 
lininkų suvažiavimai numato
mi šaukti kas dveji metai, įvai
riose vietose, ir jiems sudary
tas toks planas: 1970 m. — 
San Jose mieste, Calif., 1972 
m. New Yorke, N. Y., 1974 m.

(Nukelta į 2 psl.)

rugsėjo Šeštadienis 
prernijuotas romanas

ti “schadenfreude” gaidą —t lyg 
apibūdindamas moderniąją lite
ratūrą, Keblys būtų atidaręs kaž 
kokią Pandoros skrynią, talpi
nančią savyje viso pasaulio blo
gybes. Nežinant tikrų priežasčių, 
kodėl Keblys neapibūdino kas 
“modemu” ir kas “nemodernu”, 
kodėl neprileisti, kad jis tikėjosi, 
jog šių laikų skaitytojas, prieš im
damas į rankas “Lietuvių litera
tūrą svetur”, bus buvęs bent mi
nimaliai susipažinęs su dvidešim
tojo amžiaus romanu ir žinos, ką 
modernizmo sąvoka

sų laikų kontekste. Argumento dė
lei galinga pakartoti modernaus 
romano atributus taip, kaip jie 
yra dėstomi mokyklose ir supran
tami plačios, literatūra besido
minčios publikos. Savybės, būdin 
gos moderniajam romanui ir 
kartu visai moderniajai literatū
rai, yra šios:

1. Pasakojimo laikas yra pra
radęs vientisumą — yra tapęs 
suskaldytas į fragmentus. Pats pa-

susideda iš epizodų, 
chronologine tvarka, 
sąmonės srautiškame

i

reiškia mū-

I

Premijuoto romano viršelis, pieštas Kazio Veselkos. Knygą jau bus 
galimi įsigyti šį sekmadienį (kovo mėn. 22 d.) Jaunimo centre, Chica
goje, 3 vai. popiet “Draugo” devynioliktojo romano premijos iškilmė
je — koncerte.

žurnalistas Zigmas l’mbražūnas, “Draugo” devynioliktojo romano kon
kurso mecenatas, literatūrai paskyręs tiiksta.ntj dolerių.

1) Ne tiek su gamta ir Dievu, nes 
ką J. G. vadina atskleidimu žmogaus 
santykių su Dievu, iš tikrųjų yra 
žmogaus santykių atskleidimas su re
liginėmis vertybėmis.

BIRUTE
PŪKELEVIČIŪTĖ

Keblys pasirodė kaip humanis
tas, iškėlęs žmogų bei žmogiškos 
būties prasmingo aspekto atsklei
dimo svarbą, jį vis dėlto dėl tų 
pačių dorybių vėliau sukritikuo
ja. Anot J. Griniaus, K. Keblio 
kriterijai yra perdaug siauri, nes 
žmogiškas individas nėra izoliuo
tas tikrovėje. “Todėl ir io (žmo
gaus L.M.) prasmė atsiskleidžia 
santykiuose su gamta, visuomene^ 
dvasinėmis vertybėmis, Dievu”, 
aiškina J. Grinius. Sutinkant su 
J. Griniaus bendrais išvedžioji
mais, liečiančiais romano ypa
tybes, atskleidžiančias žmogaus 
santykius su visuomene ir dvasi-.

dvasinėmis vertybėmis prasmę. 
Pasikliaudamds J. Griniaus kri
terijais, K. Keblys vargiai būtų 
ką nors radęs verto įvertinti. Ne- 
sistebėtina, kad Keblys pasirinko 
patį paprasčiausią romano verti
nimo matą — romano pajėgu
mą pilnai atskleisti žmogų ry
šium su tikrove, kurioje jis gyve
na. Tai primityvi ir gan papras
ta samprata. Tačiau romanai, a- 
titinką šį privalumą, yra jau pa

sakojimas 
nesurištų 
kaip pvz. 
romane.

2. Plačiai naudojamos aliuzi
jos į kitus grožinės literatūros 
veikalus, filosofiją, mitologiją ir 
Lt Pvz., T.S. Eliot’as “Waste 
Land’e” dažnai cituoja iš Dan
tės “Dieviškosios komedijos” ir 
Šv. Augustino, o Škėma “Baltoj 
drobulėj” iš Schopenhauerio.

3. Romano prasmė yra sluoks
niuota — susideda iš kelių, vie
nos nuo kito priklausomų klo
dų. Pvz., J. Joyce’o “Ulysses” y- 
ra aptariamas realistinėje, psicho 
loginėje, simbolinėje ir epinėje 
plotmėje.

A. Antiherojaus iškėlimas į 
svarbiausių veikalo veikėjų eiles.

5. Romano pasakotojo atžvil
giu atsisakymas dieviško objek
tyvumo ir visažinojimo (liečiant 
slapčiausias personažų motyvaci
jas, kas būdavo būtina tipiška
me 19 amžiaus romane o pa- 
sikliaunant pasakotojo betarpiš
ku angažavimusi subjektyvioje— 
emocinėje situacijoje.

6. Skaitytojo — kritiko funk
cijos pakeitimas iš mokslininko 
— ideologo, bandančio kūrinį pa
žinti ir idėjiškai klasifikuoti, į da
lyvį — antropologą, bandantį 
kūrinį atpažinti, analoginiu bū
du gretinant su situacijomis, pa-

l sidariusiomis archetipinėmis (ar- 
, chetypal) žmogaus patirtyje.

Vienas iš modernaus romano 
klasikų, savyje įkūnijęs visas mi
nėtas savybes, yra J. Joyce’o “U- 

! lysses”. Tai veikalas, siekiąs epi
nes “Odisėjos” proporcijas, kuria
me visi įvykiai sutelpa į vieną 
dieną ir kur svarbiausi veikėjai 
yra nežymios asmenybės.

“Balta drobulė” irgi turi kai 
kurių bendro pobūdžio panašu
mų į šį ir kitus šiuolaikinius ro
manus. Čia irgi pagrindinis vei
kėjas yra antiherojus, gausiai var
tojamos aliuzijos į įvairias Vaka
rų kultūros apraiškas — sąmo
nės srautiškas pasakojimo būdas 
ir tt. Tuo nenoriu Škėmos ro-

(Nukelti j 2 paL)
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PIRMINIAIS APREIŠKIMO PĖDSAKAIS. 
ATEITININKAI LITEivATCROS KRiTlKAL 
MIGUEL ARTECHE EILĖRAŠČIAI. 
VERDI OPERA ' LIKIMO GALIA”. 
ANTRAJAM FOTO KONKURSUI 
PASIBAIGUS.
KONKURSAI, KRITIKA IR PREMIJUOTASIS. 
ATSAKUS VYTAUTO DIDŽIOJO 
MONOLOGAS.
KRIVULĘ, RAKETA IR ŠIRDIS 
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINE KRONIKA.
JAUNIMO LITUANISTINIŲ RAŠINIŲ 
KONKURSAS.
MOTERŲ GYVENIMAS.

(

VLADAS KULBOKAS

PIRMINIO APREIŠKIMO PĖDSAKAIS

Šio straipsnio tegul neskaito 
tas, kas netiki Kristaus prisi
kėlimo realumu ir istorišku
mu, nes raštas tokį gali tik su
maišyti. Toks žmogus gali pa
manyti, kad ir Kristaus prisi
kėlimas yra tik legenda. Ta
čiau realiai tikinčiajam šis 
straipsnis galės atidengti pla
tesnę, visą žmoniją apimančią 
Kristaus prisikėlimo panora
mą.

Kai mes žmonijos praeitį 
studijuojame ne tik iš rašyti
nių dokumentų, bet naudoja
mės archeologiniais, proistori- 
nias ir etnologiniais metodais, 
tada žmonijos vieningumo vaiz 
das atrodo daug ryškesnis. 
Mes tada galime pastebėti kaž
kokią bendrą schemą, kažko
kio bendro plano pėdsakus, ku
rie vystosi žmonijoje, šis pla
nas nežūna net įvairiuose kul
tūrų kilimo ir kritimo vingiuo
se bei jų konfliktuose.

Vienas iš tokių plataus mas
to kultūrinių konfliktų buvo 
išgyventas tada, kai baigėsi se
nieji akmens amžiai ir prasi
dėjo nauji. Su šiuo pasikeitimu 
iškyla žmonijoje, taip vadina
mo, jaunojo Dievo, mirštančio 
ir atgemančio, pavidalas. Tei
singai pastebi Rachelė Levy, 
kad “Jaunojo Dievo prisikėli
mas iš savo nakties miego po
žeminiame kambaryje turėjo 
savyje žmogaus prisikėlimo 
viltį.’’ (Religious Conceptions 
of the Stone Age, psl. 87 - 88). 
Šis jaunasis Dievas šiame lai
kotarpy neturėjo savo kulto, 
nęs naujojo akmens amžiaus 
žmogus nebuvo meniškai nu
siteikęs. Ši Dievo samprata 
buvo įvesta žmoni jon tada 
prasidėjusios žemdirbystės. 
Mat, sėklos sėjimas ir jos au
gimas lengvino šitokį gyvybės 
supratimą.

Tačiau prisikeliantis Dievas 
nebuvo pati pirminė Dievo ap
raiška žmonijoje. Prieš jį be

i

tarpiškai eina ir jį iš mirties iš
vaduoja Didžioji Deivė. “Ji vi
sada yra Mergelė - Motina,” 
sako R. Levis. Pasak Plutar- 
cho, šitaip buvo užrašyta ant 
Izidės šventyklos durų; “Aš 
esu tai, kas buvo, yra ir bus; 
joks mirtingasis niekada nėra 
pakėlęs mano drabužių” (ten 
pat psl. 117).

Iš etnologinių studijų mes 
sužinome, kad buvo žmonijoje 
laikotarpis, kada absoliutinė 
būtybė buvo suvokiama mo
ters išvaizdos. Dėl to nėra nuo
stabu, kad Izidei yra pridėti 
toki apibūdinimai, kuriuos mes 
skiriame ne tik pilnaprasmiui 
Dievui, būtent, kad jis yra, bu
vo ir bus. (Pal. šv. Jono Apr. 
1 perskyrimo 4 eilutę).

Žūstantis ir prisikeliantis 
dievas yra žinomas ir Šume
rų - Asyrų tradicijoje. Pats 
senasis jo vardas yra Tamuz. 
Originali jo forma yra Dumu- 
zid-abzu, t. y. vandenų ištiki
masis sūnus. Jo motina taip 
pat kai kur yra vadinama ne
tekėjusi mergelė. (Pal. W. F. 
Albright, From the Stone Age 
to Christianity, psl. 193).

Kai Tamuz buvo paskandin
tas upės dugne, Tnnana, švie
sos, meilės ir gyvybės deivė, 
vyksta ge’bėti savo mylimojo 
Tamuz “iš to krašto, iš kurio 
negrįžtama’”. Šį kraštą valdo 
jos sesuo Ershkigal, tamsybės 
ir mirties deivė. Bijodama, kad 
sesuo jos nenužudytų, Innana 
įsako savo pasiuntiniams pra
šyti kitų dievų pagalbos, jeigu 
ji po trjų dienų negrįžtų. Pa
sipuošus karališkais rūbais ir 
papuošalais, ji išvyksta gelbėti 
savo mylimojo ūkininko. Ta
čiau einant pro įvairius pože
minės karalystės vartus, jai 
atimama viskas, ką turi, ir ji 
plika paklupdoma prieš tam
sybės karalienę. Pagaliau ji 
yra paverčiama lavonu ir pa-

(Nukelta į 2 psl.)

PRISIKĖLĘS KRISTUS

IRI

V. K. Jonyno .skulptūra Worcesterio Šv. Kazimiero 
bažnyčios frontinėje sienoje. (Nuotr. V. Maželio)

— A. Jakštas- 
1 Dambrauskas ir “Draugija”, 2. 
Nepriklausomybės metu — “Ži
dinys”, V. Mykolaitis- Putinas, J. 
Ambrazevičius, dr. J. Grinius, A. 
Vaičiulaitis. 3. Tremtyje: vyres
nioji karta (daugiausia “Židi
nio” žmonės), “Literatūros 
Lankų” grupė, Amerikoje išsi
mokslinę kritikai.

♦

Adomas Jakštas - Aleksand
ras Dambrauskas (1860-1938) 
galima laikyti pirmu pastoviu 
mūsų literatūros kritiku. Jis sa
vo redaguojamoje “Draugijoje” 
(1907-1923) išgarsindavo ir įver
tindavo visas lietuviškas knygas. 
Tai buvo objektyvistinės, norma
tyvinės estetikos bei kritikos at
stovas. Menas jam — žmogiško
ji grožio kūryba. O kiekvienas 
grožis yra Amžinojo Logos (Die
vo) atspindys. Grožis tiesa ir do
rovė negali vienas kitam priešta
rauti. Tad menininkas negali 
grožio kūrybos versti šlykštyne! 
ar “klounų štukomis”. Meno už
davinys — “socialinis prabilimas 
į tautą, o per ją <ir į žmoniją”. 
Kurdamas žmogus turi sek
ti gamta-dieviškosios kūrybos pa
vyzdžiu. Bet Jakštas neskatina 
aklai pamėgdžioti, o atsirenkant 
ir derinant, kaip klasikai darė. 
Jakštas pasisako už, idėjinio turi
nio, moralinio taurumo ir for
mos suderinimą — taisyklingą 
eilėdarą, kūrinio konstrukcijos 
aiškumą. Todėl jam artimas 
klasikinis menas bei literatūra;

i klasikinis menas jam virto kaip 
| ir dogmine norma. Modernųjį a- 
nuomet meną - simbolizmą, im- 

[ presionizmą, ekspresionizmą jis 
neigė ir vadino dekadentizmu.

I Savo vertinimus jis rėmė aštriu 
protu, o estetinis skonis ribojosi 

Į klasikiniais, na, dar romantiniais 
bei realistiniais veikalais. Intuici
ja dažnai apgaudavo. Teisingai 

< įvertino Maironį, Vydūną, Krė
vę, Vaižgantą, M. Gustaitį, bet 

I skaudžiai apsiriko dėl Sruogos, 
iKiršos, Binkio, Šeiniaus, Savic
kio, net jaunojo Brazdžionio. O 
Bradūnas, prisipažįsta, net pur- 
tęsis, jo pagirtas... Jakšto nuopel- 

i nas — tai išgarsinimas mūsų a- 
Inuomet taip retai pasirodančios 
grožinės knygos. Nuo “Vaivo
rykštės” laikų (1913-1914) siau
rą jo vertinimo mastą ėmė at
sverti .E. Radzikauskas, o vėliau 
— dar ir B. Sruoga bei V. My
kolaitis, su kuriuo jis įdomiai gin
čijosi apie meną ir grožį “Židi
nyje” 1927 m. A. Jakšto kritika 
surinkta į 1. “Mūsų naująją poe
ziją” (1923), 2. “Mūsų naująją 
prozą” (1924) ir “Meno kūrybos

I problemas (1932).

Dėdami čia VI. Kulboko straip-, I pasaulinį karą - 
snį, pabrėžiame, kad mes nė kiek T'' 1
nenuvertiname ir kitų katalikų ir 
nekatalikų literatūros kritikų.

Taipgi norisi atkreipti skaity
tojų dėmesį į tai, jog jokiu būdu 
nenorime tvirtinti, kad yra kokia 
nors “ateitininkiška” literatūros 
kritika. Tai rodo ir faktas, jog 
net čia suminėtieji kritikai dau
gelis yra skirtingi savo kryptimis, 
metodais, išvadomis.

Jeigu ėmėmės iniciatyvos iš
spausdinti šį straipsnį, o vėliau 
ir seriją kitų, liečiančių įvairias 
ateitininkų veiklos ir kūrybos sri
tis, tai tik todėl, kad norėjome 
pagerbti vieną mūsuose pačių se
niausių visuomeninių ir kultūri
nių sąjūdžių ryšium su 60 m. su
kaktimi ir ta proga šaukiamu A- 
teitininkijos jubiliejiniu kongre
su. Žinant, kaip laikas gausiai 
skina mūsų vyresnės karto's žmo
nes, norėjosi taipgi surinkti tas 
žinias, kurias surinkti būtų kur 
kas sunkiau, kada nors Ateitinin- 
kijai švenčiant 90 ar 100 metų su
kaktį. Red.

*

Būdamas išmokslintas ir orga
nizuotas lietuvių katalikų visuo
menės sluoksnis, ateitininkai per 
60 metų yra davę esmingą įna
šą į mūsų tautos kultūrą, tad ir 
į literatūrą, jos kūrybą, istori
ją ir kritiką.

Ateitininkų kritikų darbuose, 
apskritai imant, neieškotina ko
kios bendros savitos programos. i

Adomas Jakštas - Dambrauskas

Daugių daugiausia čia galima 
užčiuopti bendra krikščioniškoji 
pasaulėžiūra, o literatūrinės pa
žiūros gali labai įvairuoti — nuo 
klasikinio dogmatizmo iki pasku
tinės moderniausios krypties. Sa
kytume, gražiojo žodžio derlius 
gali būti dorojamas laibai įvai
riai.

Ateitininkų literatūros kritiką

♦

E. Radzikauskas - Liudas Gira 
(1884-1946), kurį laiką su “Šat
rija” sutapęs, okupuotoj Lietuvoj 
su svetimaisiais nuėjęs, “Vaivo-v J V XX UVj į ▼ urvu

skiriame į 3 laikotarpius: 1. Prieš vykštėj” ir “Skaitymuose” (1920

Katalikų grožinės literatūros-1924) pasireiškęs kaip estetas,
raginęs kurti grynojo meno vei-1 kritiką “Židinyje” ypačiai iškėlė 
kalus. Jo straipsniai surinkti 
“Kritikos raštus” (1928). Čia į- 
vertina A. Margalio, V. Lasto, 
V. Mykolaičio-Putino, M. Vait
kaus, A. Vienuolio, S. Čiurlionie
nės, K. Puidos, B. Sruogos, P. 
Vaičiūno, Vaidilutės, J. Mikuc- 
kio kūrinijos. Jis ypač nagrinėja 
formą, eilėdarą, autoriaus indivi
dualybę.
jausmo, pergyvenimo; 
nuoširdumo. Reikalavo aukštes
nio idėjinio ir meninio lygio pei
kė tuos kritikus, kurie menkaver
čius darbelius lygina su pasauli
niais klasikais. Jis kėlė srovių į- 
taką, ryšių su praeities literatū
ra klausimą. Peikė sentimentaliz
mo epigonus. Apie 1930-1933 m. 
kovojo prieš “Trečią Frontą”. Jo 
kritika gerai argumentuota, 
daug sąmojaus, aštrių replikų, 
buvo skaitytojų mėgiama ir pa
veiki. Literatūros mokslui davė: 
“LietuViškos eilėdaros kūrimosi į 

raidą” (1934), “Žvaigždės ir sau
lės glorifikaciją lietuvių poezijo
je”, “Vinco Krėvės dzūkiškumo 
genezį” ir kt

matizavimo, o taikydamas psi
chologiškai estetinius reikalavi
mus, vaduodamasis ištobulintu 
skoniu, jis daug prisidėjo prie 
mūsų kritikos pakėlimo ir, pro
fesoriaudamas universitete, išau
gino visą eilę pažangių kritikų. 
Daug dėmesio skyrė rašytojo 
meistriškumui, formos ir stiliaus 
pusei. Kaip idealistinės estetikos 

I atstovas, teigė, kad meno tikslas
Poezijoj reikalauja 

minčių

♦

į IV. Mykolaitis, tą žurnalą reda
gavęs 1924-1932 m. Jis 1918 - 
1922 m. Friburge studijavo me
no istoriją ir literatūrą, prisiė
mė prof. de Munyncko meno ap
tarimą, kaip esmingiausios žmo
giškosios kūrybos, parašė diserta
ciją apie VI. Solovjovo estetiką. 
Vėliau profesoriavo universitete.I 
Jo asmenyje jungėsi didelis poe-— atskleisti dvasinį žmogaus pa
tas, literatūros kritikas ir istori
kas. Jis gerai suprato kūrėjo psi
chologiją. Jis įžvalgiai vertino 
tiek vyresniuosius rašytojus (Do 
nelaitį, Žemaitę, Lazdynų Pelė
dą, Šatrijos Raganą, Maironį, 
Vaižgantą, Vydūną), tiek jaunes 
niuosius. Atsisakęs Jakšto dog-

Nepriklausomybės laikais, ša
lia kitų kultūros žurnalų, kriti
kos srityje ypač stipriai pasireiš
kė “Židinys” (1924-1940). Čia su 
sispietė stipriausios katalikų kri
tikų jėgos: V. Mykolaitis, J. Am
brazevičius, J. Grinius, A. Vai
čiulaitis, B. Brazdžionis ir kiti. Vincas Mykolaitis - Putinas

šaulį, nepriklausomą nuo rea
laus gyvenimo, nes menas tik 
pusiau realybė. Menui privalu vi 
sa, kas žmoniška; jame atsispin
di tautos dvasia. Vėliau (1934 - 
1936) Mykolaitis teigė, kad lite
ratūra turi gyvenimišką pagrin
dą. Sovietų okupacijos metu My
kolaičio objektyvumas kiek nu
kentėjo, nes buvo verčiamas lai
kytis sovietinio reikalavimo-svar 
bu ne objektyvumas, o- partijos 
kovingumas. Prieš mirtį, bent 
lyrikoj, iš marksistinių varžtų jis 
išsivadavo. Mykolaičio literatū
ros istorijos ir kritikos darbai: 
“Naujoji lietuvių literatūra” I 
d. 1936 m., “Literatūros etiudai” 
1937 m., “Vydūno dramaturgi- 

I ja”, “Adomas Mickevičius ir lie
tuvių literatūra” ir kiti str.

*

Ateitininkų meno “Šatrijos” 
draugija, įsisteigusi . globojama 
V. Mykolaičio, St. Šalkauskio pa
tarimu pasiėmusi šūkį: “Menas 
grožiui, grožis gyvenimo tobulu- 

(Nukelti į 2 psl.).
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AR JIE TIKRAI JAU NEPRIKEIJLAM1? 
POKALBIS SU MARIJOšIUML 
ATEITININKAI LTERATCROS KRITIKAI. 
LIETUVIŲ KALBOS PROGRAMA CHICAGOS 
UNIVERSITETE.
RYŽTAS, KALAMBŪRAI, KLOUNADA.
IŠ NAUJOSIOS VOKIEČIŲ POEZIJOS 
VAKARAS SU VAIČIULAIČIU.
BRANCUSI SKULPTŪROS PARODA. 
ENCIKLOPEDIJOS VAINIKAS IR 
KRIKŠTYNOS.
ATKURTAS AUTENTIŠKAS DONELAIČIO 
PORTRETAS.
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINE KRONIKA. 
SPYGLIAI IR DYGLIAI.

Ar jie tikrai jau neprikeliami?

Pokalbis su Marijošium
G Verdi "Likimo galios" pastatymui lietuviškoje scenoje artėjant

Mes didžiuojamės, kad sun
kiose išeivijos sąlygose vis dėl
to turime ir rašytojų, ir poetų, 
kurių kūrybinis derlius kartais 
net gausesnis ir svaresnis už 
likusiųjų anapus geležinės už
dangos. Be abejo, visai lietu
vių literatūrai tai malonus fak
tas, nors turėtume pastebėti, 
kad naujas knygas išeivijoje 
rašo ir leidžia vis tie patys 
žmonės, konkursus dažnai lai
mi vėlgi tie patys, o ir mūsų 
periodinės spaudos kultūrinius 
puslapius taip pat dažniausiai 
užpildo tie patys žmonės.

Prieš mūsų akis naujas Lie
tuvių rašytojų draugijos narių 
sąrašas. Reikia tik stebėtis, 
koks mažas procentas iš jų ak
tyviai reiškiasi mūsų literatū
ros gyvenime. O ir tarpe besi
reiškiančių taip pat nesimato 
lygios proporcijos: vieni rašo 
labai daug, kiti labai ma
žai. Skaudžiausias faktas yra 
tai, kad iš daugelio rašytojų 
nepasigirdo žodžio jau metų 
metais. Okupuotos Lietuvos 
Lietuvių rašytojų sąjungos or
ganas — žurnalas “Pergalė” 
(1969 Nr. 3) šitai pastebėda
mas ir ironizuodamas nuspren
dė, kad dauguma čionykščių 
mūsų rašytojų yra įvairiopa 
prasme mirę. Ar dera mums 
patiems pavadinti juos kūrybi
niai išsisėmusiais ir jau miru
siais mūsų literatūrai?

Pacituosime čia žinomo 
amerikiečio rašytojo Jack 
Hoffenberg žodžius: “Aš ne
tikiu, kad bent vienam yra 
įmanoma parašyti savo pirmą
jį kūrinį visiškai vienam. Tarp 
reikalingų dalykų yra paskati
nimas ir gerų draugų pasitikė
jimas, tas, stebuklingas vais
tas, kuris atremia tūkstančius 
abejonių, puolančių rašytoją, 
pasiryžusį pirmosioms didžio

sioms pastangoms: dienų, nak
tų ir mėnesių sunkiam darbui 
be mažiausia ženklo, kad jis 
bus už tai atlygintas leidėjo 
pripažinimu.” Mūsų nuomone, 
šis aptarimas tinka ne tik pir
mam, bet ir antram, ir tre
čiam, ir kiekvienam rašytojo 
kūriniui. Kas yra susipažinęs 
su sąlygomis, kuriose gimė ir 
brendo L. Tolstojaus “Anna 
Karenina”, tas sutiks, kad be 
nuolatinio iš šalies skatinimo 
pasaulio literatūra šiandien to 
veikalo būtų neturėjusi.

Daugelis tvirtins, kad mūsų 
rašytojams yra duodama pa
kankamai paskatinimų, ren
giant konkursus, literatūros 
vakarus ir kt. Mums tačiau at
rodo, kad jeigų Jbet kas imsis 
rašyti romaną, vdramą ar eilė
raštį, pirmiausia tikėdamasis 
pelno, garbės, ar ko panašaus, 
tur būt, labai retu atveju pa
rašys vertingą kūrinį. Tą ne
retu atveju patvirtins ir kon
kursų komisijos, kurios dau
giau, negu bet kas iš mūsų, vis 
būna priverstos skaityti galy
bę bergždžių puslapių.

Bene vienintelis paskatini
mas rašytojui yra patvirtini
mas bei įrodymas, kad jis yra 
visuomenei — skaitytojui rei
kalingas. Jeigu čia galėtume 
(ko, be abejo, negalime, netu
rėdami įgaliojimų) įrodyti ke
liolika metų nerašiusiam ra
šytojui, kad jis yra visiems 
reikalingas, esame tikri, kad 
anas rašytojas būtų prikeltas 
iš “mirusių”.

Bet tokio “stebuklo” atveju 
gal iškiltų ir kitas lygiai grės
mingas klausimas: ar šitaip de
šimtmečius tylėjusi rašytojo 
širdis sugebėtų ir pajėgtų 
plakti šios dienos pulsu ?

Med. Bvr.

Netrumpą virtinę metų buvo
me jau įpratę, kad Chicagos Lie
tuvių operos meno vadovas ir di
rigentas turi būti Aleksandras 
Kučiūnas. įpratimas ir tradicija 
atrodė jau virto tikra būtinybe. 
Bet štai kone neįtikėtina nau
jiena: šiemetinės operos G. Ver
di “Likimo galios” meno vado
vas ir dirigentas yra Vytautas 
Marijošius. Šitokioj situacijoj, 
vargu ar klystume, sakydami, 
kad publika pergyvena kažkokį 
dvejopą jausmą: kažko lyg ir į- 
prasto gaila, bet drauge ir sma
gu, laukiant naujo.

Dirigentų ir meno vadovų pa
sikeitimas Chicagos Lietuvių o-| 

peroje šiaip jau < . .
šviesiai nuteikia dar ir dėl to, | 
kad atsakingame poste pasikeista 
be jokių įtampų, be rūgojimų, be 
jokių priešiškų jausmų. Ži
nant, kas darosi ir kas palieka ki
tur, pirmininkams, vadovams ir 
šiaip jau įsisenėjusiems pareigū
nams keičiantis, operos viršūnių 
pavyzdys tampa mūsuose kone 
unikumu. O kaip būtų gera, kad 
šitokių pavyzdžių vis dėlto atsi
rastų daugiau ir visur kitur.

Tačiau užteks tų įvadinių “pa 
filosofavimų”. Visas šis operinis 
reikalas bus daug “tikresnis pini 
gas”, užkalbinus čia patį gerbia
mą maestro Vytautą Marijošių.

—Visiems mūsų operos mylė
tojams, manome, būtų labai įdo
mu sužinoti, su kokiais jausmais 
priėmėte kvietimą vadovauti ir 
diriguoti šiemetiniam Chicagos 
Lietuvių operos pastatymui ir 
kurios priežastys vertė operą ieš
koti kito meno vadovo ir diri
gento?

— Atsiradusi galimybė sueiti 
į sąlytį su lietuviais menininkais 
ir lietuviška publika buvo labai 
viliojantis dalykas. Žinia, kad 
mano pakvietimas nesuardo ma
no santykius su buvusiu bendra
darbiu ir prieteliu p. Kučiūnų, 
mane padrąsino. Galiausiai vil
tis, kad galiu pasidalinti savo pa
tyrimu ir kukliais sugebėjimais, 
proga praturtinti savo repertuarą 
ir buvo lemiamieji veiksniai, pri
imant kvietimą. Nepaskutinėj 
vietoj yra ir tai, kad nuo savo 
tiesioginių pareigų Hartt Colle
ge of Music (University of Hart- 
ford) turiu “sabbatical” t. y. lais 
vą visą antrą semestrą ir vasarą. 
Šitai taip pat daug padėjo apsi
spręsti.

Kas vertė operos vadovybę ieš
koti kito dirigento, geriau klaus
kite jų, jie galės geriausiai į tai 
atsakyti.

— Kas lėmė šiemetinės ope
ros — Verdi “Likimo galios” — 
pasirinkimą? Ar Jums ją diriguo
ti jau iš anksto buvo pasiūlyta, 
ar čia prisidėjo vienokia ar kito
kia Jūsų pačių nuomonė?

— Kai man buvo viskas išaiš
kinta, kodėl sustota prie to vei
kalo, pakvietimą diriguoti priė
miau. Reiškia — valdybos pasi
rinkimui pritariau.

— Kaip vertinate aplamai šią 
Verdi operą pasaulinių operų 
plotmėje? Kokias problemas me
no vadovui ir dirigentui kei'.ia jos 
pastatymas? Ir kur yra jos ypa
tingas grožis?

— Iš 26 operų, Verdi sukurtų, 
ne visos yra lygiai populiarios ir

eilinį pilietį vienuolyno scenose.
I Kur “Likimo galioj” ypatin
gas grožis? Priklauso nuo to, kas 
klauso, kam kas patinta, kiek 
kiekvienas sugeba sekti visumą.

Kokios problemos dirigentui? 
Dirigento problemos ir atsako
mybė yra didelė ir šakota, ne
žiūrint ką jis diriguotų — Jaku- 
bėno dainą, ar “Likimo galią”. 
Dirigentas yra . tarpininkas tarp 
kūrėjo ir klausytojo. Kuo arčiau 
dirigentas priartėja prie kūrėjo 
minties ir sugeba ją realizuoti, 
tuo daugiau jis yra vertas, kaip 
viso spektaklio vyriausias inter
pretatorius.

Solistas ar orkestrantas yra 
atsakingas tik už save. Dirigen
tas atsako už visus, netinkamai 
interpretuodamas atskirų rolių 
psichologiją, klaidingai supratęs 
muzikos slinktį , ar dinamiką, jis 
turi privilegiją viską sugadinti.

— Ar “Likimo galia” nėra 
per kietas riešutas mūsų operos 
kolektyvui? Kokie įspūdžiai iš 
visų įkarščiu vykdomų repetici
jų?

— Ką nors gerai atlikti yra vi
sad “kietas riešutas”. Kokie įspū
džiai... tuo tarpu yra vilties, kad 
turime stiprius dantis. Kaip pa
vyks perkąsti, žinosime tik po 
spektaklio.

—Turėjote ir turite tiesiogi
nės progos pąžinti ir pasverti jau 
dešimtmečius besitęsiantį Chica
gos Lietuvių operos darbą. Kaip 
manote, ar dar ilgai šitas operi-

•v •
1SS1-to paties stiprumo, kaip lygiai, 

iš 32-jų Beethoveno sonatų, ne 
visos yra lygiai stiprios savo turi
niu ar forma. Verdi kūryboje 
kiekviena jo opera yra jai skirtoj 
vietoj, ir kiekvienoj yra kažkas, 
kas retai pasikartoja kitose jo o- 
perose. “Likimo galia”, kaip ir 
artimiausi jos kaimynai “Kaukių 
balius” ar “Don Carlos”, turi 
muzikinių nelygumų ir sceniškų 
problemų (F. M. Piave niekad 
neprilygo kitam Verdi libretistui 
A. Boito), bet Verdi genijus sa
vo dramatine įtampa muzikoje 
ir čia yra nepaprastai stiprus vi
sose solo vietose, ypač atmintini 
kontempliatyvūs momentai

nis užmojis Chicagoje gali 
laikyti ir į ką ypač reikėtų kreip
ti dėmesį, kad jo amžius nesu
trumpėtų?

j — Iš tikro, mano patirtis pa- 
I žinti ir pasvertų yra labai men
ka. Esu girdėjęs tik “Gražinos” 
spektaklius. Ar ilgai “operinis už
mojis” (man labai patinka tas 
Jūsų žodis) išsilaikys, supranta
te patsai, yra nelengva prana
šauti. Į ką reiktų kreipti dėmesį, 
kad amžius nesutrumpėtų? Pir
miausia į mecenatus ir publiką. 
Kai jų nebus ar jie pavargs, vis
kas sustos. Kad ir toliau jie ne
atsisakytų remti operos, ar ko 
nors kito, kas mūsų yra ruošia
ma, reikia daugiau sielotis ne 
kiek, bet ką ir kaip gerai pasi
rengę stojame prieš publiką. Re
pertuaro pasirinkimas — labai 
svarbus momentas: ar imtume 
ką iš praeities, ar dabarties, ar 
planuotume ateičiai — visa tu
rėtų būti labai kritiškai apsvars
tyta.

Kiek nugirdau Chicagos Lietu
vių opera senatvės rodyti nesi
rengia ir ateičiai ruošiasi “liūto 
dalim” prisidėti prie naujų už
mojų, kas tikrai bus verta pla
čios ir dosnios visuomenės dė
mesio.

— Nugirstama tačiau ir nuo
monių, kad svetimųjų operų pa
statymai mūsų sceonoje (tuos pa 
čius galima girdėti ir matyti taip
gi amerikiečių scenose) nepatei
sina juosna įdedamo darbo ir pi
nigų. Girdi, prasmė būtų tada, 
jei kasmetiniai spektakliai duotų 
impulsą ir sąlygas gimti nau- į
joms mūsų kompozitorių ope
roms. Kaip Jūs žiūrite į šią prob- Į 
lemą?

— Dėl to “pateisina ar nepa
teisina įdėto darbo ir pinigų” ga
li būti visokių nuomonių, bet y- i 
ra ir faktas, kad “Gražina” ir 
“Dana” išvydo rampos šviesą. 
Chicagos Lietuvių opera nuolat 
sielojasi naujomis premjeromis. 
Jei tik atsiras mūsų kompozito
rių nauja ar naujos operos — 
operos kolektyvas, tikiu, apsi
džiaugs.

— Kuo Jūs motyvuotumėte Įei

lusį sumanymą sukurti tris trum 
pas operas vienam vakarui trijų 
kompozitorių ir trijų atskirų li- 
bretistų? Mums atrodo, kad bus 
sunku rasti tris kompozitorius ir 
tris libretistus, kurie panorėtų 
lyg ir “parungtyniauti” publikos 
akivaizdoje. Vargu ar kompozi
toriai bus prišnekinami tokias o- 
peraš rašyti dar ir dėl to, kad jų 
gerumą, priimtinumą ir gali
mas pataisines direktyvas spręs 
gan nemaža, bet gal už patį 
kompozitorių mažiau kompeten
tinga komisija. Juk jeigu bus dar
bui angažuoti trys kompozito
riai, kiek mūsuose (išeivijoje) 
liks žmonių, kurie bus kompe
tentingi vertinti ir patarinėti. 
Juk ne kiekvienas, mokantis skai
tyti gaidas, gali spręsti apie to 
ar kito kompozitoriaus kūrybą. 
Ar negeriau būtų be tų kone kon 
kursinių aplinkybių elgtis papras

Adomas Galdikas Trys kryžiai
Dailininko darbų pomirtinė paroda Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, atidaroma kitą šeštadienį, balandžio 
H d. Nuotrauka Vytauto Maželio
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Vytautas rijos’us, Chicagos Lietuvių operos šiemetinis rr.eno vado
vas ir dirigentas Jo diriguojama G. Verdi “Likimo galios” premjera 
Chicagoje įvyks balandžio 18 d.
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čiau: angažuoti tą ar kitą kom
pozitorių ir tegu jis kuria be viso 
to išankstinio ir viešo regulia- 
mino?

— Nedrąsiai, bet prisipažin
siu, kad tas sumanymas yra ma
no. Kompozitorių galvoju nepri
trūksime. Libretistų, tokių kaip 
A. Boito ar H. v. Hofmanstahl, 
gal, taip pat atsiras. Tuo tarpu 
dar niekas neieško “mažiau 
kompetentingų pataisinėti ar 
duoti direktyvas” mūsų kom
pozitoriams. Kaip geriau bū
tų tą mano projektą įgyvendin
ti, kokios būtų funkcijos, “ma
žiau kompetentingos” komisi
jos, ar ji mokės skaityti tik gai
das, ar jos paskirtis bus visai ki
tokia, netrukus, įur būt, išsiaiš- 
kinsim.
Prie to labai svarbaus klausimo, 

tikriausiai sugrįšime kai JAV 
Lietuvių Bendruomenės kultū
ros fondo pirmininkas painfor
muos mane, kas naujo tuo reika
lu.

— Ar tikite kartais pasigirs
tančiais balsais, kad aplamai o- 
perai ne tik mūsuose, bet ir pla
čiajame muzikos pasaulyje nebė
ra jokios šviesesnės ateities, lyg 
opera būtų daugiau jau tik pra
eities apraiška, tik iš inercijos 
kol kas šiaip taip dar gyvuojan
ti?

— Dažnai bijom, ko nežinom. 
Ar ne per anksti rengiamės ope
rą laidoti? Mūsų amžiui jos tik
rai pakaks. Pirmiausia, geros, 
anksčiau parašytos niekad nepa
sensta, kaip ir aplamai visi še
devrai. Naujos gimsta ir dabar 
(farmakologijai biznis menkas) 
ir dar iš tokių kompozitorių, 
kaip B. Britten, A. Ginastera, H. 
W. Henze, G. Schuller ir t t 
Universitetų ir kolegijų durys 
atviros naujiem eksperimentam 
toj srityj. Naujos ir plačios gali
mybės tik laukia talentų — ta
lentų, daugiau sugebančių ape
liuoti į humaniškumą, bet ne j 
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LIETUVYBĖS ŽENKLAI.
ADBiMAS GALDIKAS IŠĖJO Į ŽEMAIČIŲ 
KAPINAITES.
PRIEDAI PRIE PASIKALBĖJIMO SU 
KRUPAVIČIUM APilE ATEITININKUS 
RUSIJOJE.
ATOMAS GALDIKAS TEATRE IR BUITY. 
PRANO VISVYDO EILĖRAŠČIAI.
NAUJA DARIAUS LAPINSKO OPERA.
K. VARNELIS CHICAGOS ŠIŲ DIENŲ 
DAILĖS MUZIEJUJE..
LILIJA ŠUKYTE CHICAGOS ORCHESTRA 
HALI, SCIENICJE.
K. Ž?ORO.iSKIO PRASIVERŽIMAS NEW 
YORKE.
MOTERŲ GYVENIMAS.

Lietuvybės ženklai
Šis kraštas pasižymi įvairių 

įvairiausių ženklų nešiojimu. 
Vieni jų yra proginiai, kaip 
rinkimų, švenčių, stovyklų, su
važiavimų. Antri — pastovūs: 
(klubų, mokyklų, organizacijų, 
judėjimų. Niekas tų ženklų ne
varžo, niekas jų nenormuoja. 
Ypač tie ženklai atgyja rinki
minių kampanijų metu. Kiek
vienas kandidatas turi savo. 
Tie ženklai kovoja, varžosi, lai
mi ir pralaimi. Kiekvienas pi
lietis gali viešai savo pasirink
tąjį kandidatą garsinti, tai yra, 
viešai demonstruoti savo poli
tinius įsitikinimus ir aktyviai 
prie pačios rinkiminės kampa
nijos prisidėti. Iš to seka, kad 
tais 'klijuojamais ir prisega
mais ženklais pare’škiama sim
patijos ir įsitikinimai.

Ne paslaptis, kad Amerikos 

lietuviai nuo seno tos rūšies 
ženklais naudojosi. Aišku, kai 
kam gali atrodyti, kad tai la
bai populiari ir prasta įsitiki
nimų manifestacija. Bet iš es
mės tai labai sveikintina prie
monė. Žinoma, ženklas turi bū
ti meniškas ir gražus. Tegul 
tie ženklai su laiku nustoja gy
vo poveikio, bet nešiojami jie 
veikia, jei ne sąmonę, tai pa
sąmonę. Ypač turėtume ieškoti 
ženklų, kurie savo meniškumu 
ir patriotiškumu galėtų kiek 
patraukti į save čia gimusį jau
nimą. Reikia rasti būdus ir 
priemones, kad čia gimęs lie
tuviukas turėtų progos savo 
tėvų , o drauge ir savo kraujo 
tautybę viešai išpažinti.

Dažnai pagalvoju, kad Bend
ruomenė turėtų paskirti pre
miją tam tautiečiui, kuris tu
rėjo fantazijos sumanyti ir 
įvykdyti lipinukų su Vytimi 
vartojimą automobiliuose. Ta
sai lipinukąs savo piešiniu ir 
spalvomis yra tikrai meniškas 

ir gražus. Ir kiekvieną kartą, 
kai pamatai kelyje automobilį 
su tuo ženklu, palydi jį su kaž
kokia nostalgija, lyg tai būtų 
tavo paties ar tavo paliktosios 
tėvynės dalis. Tikrai pasijunti 
esąs ne vienas, pasijunti orga
nizuotos ir solidarios bendruo
menės dalis... Ženklas tapo ga
na populiarus ir jaunimo tar
pe, o tai kaip tiktai ir yra to 
ženklo ypatingai brangintina 
savybė.

Šventėms esu gavęs gana 
originalią ir brangią dovaną, 
kurią man atsiuntė p. Julius 
Pakalka iš Chicagos. Čia aš 
kaip tiktai ir noriu pacituoti 
laiško vietą, kur jis tą dova
ną mini:

“Siunčiu Jums lietuviškus - 
religinius medaliukus: vienas 
14 karatų auksinis, o antras 
alpagos pasidabruotas. Meda- 
liukų projektas yra nupieštas 
kanadiškio dailininko Telesfo
ro Valiaus. Išleisdamas į rinką 
lietuviškus medaliukus, visą 
laiką sielojausi, kad jie būtų 
religiniai ir pakankamai lietu
viški. Iki šio laiko lietuvių vi
suomenė nešiojo religinius me
daliukus svetimtaučių gamin
tus, kuriuose lietuviškos dva
sios visai nebuvo. Apie tai gal
vodamas, turėjau mintyje mū
sų širdyse tapusius šventus 
dalykus — Lietuvos vardą, jos 
ženklą Vytį ir tėviškės sodybų 
lietuvišką gryžių sujungti į 
vieną daiktą ir nešioti kaip 
simbolį, kuris mus stiprintų ir 
primintų pavergtą tėvynę.”.

Nuo savęs galiu pridėti, kad 
medaliukas savo išvaizda ir tu
riniu vertas platesnio susido
mėjimo. Ypač, mano manymu, 
jį reikėtų daugiau orientuoti į 
jaunimą. Jis gali tikti dova
noms įvairioms progoms:
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Galdikas
Dailininko pomirtinės paro
dos Čiurlionio galerijoje, 
Chicagoje, proga

PAULIUS JURKUS

Dailininkas Adomas Galdikas 
turėjo keletą mėgstamų siužetų, 
prie kurių jis nuolat grįžo. Mėgo 
jis tapyti seną, šiaudais dengtą 
trobelę. (Pats sakydavo, kad tai 
esanti Kotrynos trobalė iš Mosė
džio). Nesvetimas jam buvo ir 
Palangos jūros krantas. Jūros oši
mą jis girdėdavo tyliais vakarais 
savo gimtoje sodyboje. Jūrą kvie
tė į savo audringas pakrantes, į 
žvejų sodybas. Ir jis vaizdavo jū
ros plotą, žvejo sodybą, suslėgto 
šieno kūgį ir pakrantėje valtį. Su
stodavo jis ir ties pakelės šven
taisiais, ypač ties Rūpintojėliu. 
Prieš jį paklupdydavo žmogų ir 
iškeldavo jo rankas. Kartais jis 
vaizduodavo išdaigų miškinį, ku 
ris pučia dūdelę.

Labiausiai mėgo senas Žemai
tijos kapinaites. Jas ir tapė viso
kiausiose nuotaikose—audringa
me rudenyje, besikeliančiame pa
vasaryje. Mėgo kryžius prie van
denų, mėgo sunkius šventoriaus 
akmenis, didelius medžius ir ma
žą koplytėlę. Kitas tų kapinaičių I 
variantas buvo su didele koply
čia, kuri baigėsi trikampiu fron
tonu, aplinkui — medžiai — seni 
audringi ąžuolai, kryžiai.

Sena Žemaitija, tolimas tai 
kraštas, pavirtęs legenda. Ir ją 
vaizdavo kaip didelę, nepakarto
jama legendą, šalį, kur gyveno 
milžinai, kur buvo didelės aud
ros ir dideli žmonių mostai.

Praeitų metų rudenį jis ir ta
pė tokias Žemaičių kapinaites su 
didele koplyčia, audringais ąžuo
lais. Darbas jau buvo persiritęs 
per pusę, kai iškrito teptukas. 
Lenkėsi jo paimti ir suprato, kad 
liga jau čia.

Paliko paletę, kur buvo išdėsty
ti dažai, paliko peilius, kuriuos 
taip mėgo tapydamas aliejiniais 
dažais, paliko daug daug teptu
kų. Paliko paveikslą ant molber
to. Jis išėjo iš savo studijos atsi
kvėpti, išėjo iš rūsio. Tas išėji
mas buvo tik “laikinai”, bet jis 
pasidarė amžinas. Jis jau nebe
grįžo baigti savo paveikslo. Tą 
pačią dieną jį išvežė į ligoninę.

Anos Žemaičių kapinaitės, gal
būt, ir šiandien tebestovi ant 
molberto, ir dažai, išdėti ant pa
letės. Jau sudžiūvę dažai.

•

Kai kam ši istorija atrodys sen
timentali ir nieko neverta. Te
gu. Bet taip buvo. Buvo kažkas, 
kas atbaigė dailininko kelią tuo 
metu, kai jis buvo grįžęs į Žeami- 
čių kapinaites. Tos Žemaitijos jis 
labiausiai ilgėjosi. Ir išėjo jis į 
aną šalį, kur tokie audringi ąžuo
lai, kur pasvirę kryžiai, nes visa 
buvo atidavęs anam kraštui.

Ir susimąstai, net keistai susi
mąstai — dailininkas taip ver
žėsi ir norėjo būti universalus, 
o pirmiausia buvo lietuvis daili
ninkas ir visa darė tik Lietuvai. 
Jis ir buvo atėjęs išsakyti senos 
užmirštos Lietuvos legendos, gal

išėjo j žemaičiu kapinaites

ADOMAS GALDIKAS Nuotrauka Vytauto Maželio
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būt — Žemaitijos. Ir čia yra jo 
gyvenimo prasmė. Ar ne pras
minga, kad ant jo molberto li
ko nebaigtas Žemaičių kapinai
čių vaizdas...

Buvo jis gimęs 1893 spalio 18 
Giršinų kaime Mosėdžio valsčiu
je. Kam teko keliauti per anas 
žemes, žino, kas tai per kraštas. 
Rodos, ten laikas sustojo, ir šimt
mečiai pasiliko mūsų dienom. 
Ten akmeninės tvoros, senos pa
triarchalinės sodybos. Jeigu pa- 
klaustum, kada tie namai staty
ti, žmogelis truktels pečiais ir at
sakys — gal prieš du šimtus me
tų.

Kitur ėjo laikas, bet ne čia. 
Kitur pasiekė civilizacija, bet ne 
čia. Čia buvo ramybė, ramybė.

Nepriklausomi Lietuvos laikai 
atnešė daugiau dinamikos, bet— 
Žemaitija liko Žemaitija — ji 

saugojo tai, kas sena. Tą seno
vę ir pamėgo Adomas Galdikas.

•

Jo giminėje buvo vyskupas 
Pagalvokite, ką reiškia turėti dė
dę vyskupą. Dar anais laikais. 
Tas dėdė buvo Pranciškus Kare
vičius, dailininko mamos brolis. 
Jei žemaičiai vadinami užsispyrė
liais, tai šis vyras buvo labiau
siai užsispyręs. Jis buvo tiesiog 
titnagas — kiečiausias lietuvis. 
Teko jam perimti Žemaičių vys
kupų sostą, kai Kauno kapitulo
je čiulbėjo lenkiškos lakštingalos. 
Ir naujas vyskupas stojo į savo 
žemaičių vyskupo, į vyskupo Mo
tiejaus Valančiaus pėdas — ir ė- 
mė ginti tą mužikėlių, tą prasčio
kėlių Lietuvą nuo visų lenkiškų 
lakštingalų. Nesibijojo, kad ir 
kalnai drebėtų. Jis matė nepri
klausomos Lietuvos viziją ir ta 
Lietuva niekada neabejojo.

Turėdamas tokį dėdę, daili
ninkas tikrai turėjo kuo pasidi
džiuoti. Dėdė dar tuomet buvo 
Petrapilio dvasinės akademijos 
profesorius, kai Adomui reikėjo 
apsispręsti, kur eiti. Ir dėdė pa
dėjo. . Lietuvai juk reikėjo švie
sių žmonių, ypač dailininkų rei
kėjo. Karevičiaus padrąsintas, pa
skatintas ir jo paremtas ir glo
botas, Adomas Galdikas atsirado 
Petrapilyje, stojo į Stiglitžo me
no mokyklą. Ir vėlesniais laikais 
tas dėdė, jau tapęs Žmeaičių vys
kupu, nepaiko jauno dailininko 
pagairės vėjam. Jis daug kur jam 
padėjo ir kartu Adomą Galdiką 
įstatė į atsikuriančios Lietuvos 
kūrybinį gyvenimą.

•

Po pirmojo pasaulinio karo 
studijų tikslais A. Galdikas dar 
aplankė Vokietiją, kur studijavo 
Berlyne, paskui keliavo į Švedi-

ją, Italiją, Prancūziją. Štai jau 
nuo 1920 metų jis aktyviai daly
vauja visose lietuvių dailininkų 
parodose.

Atstačius nepriklausomą Lie
tuvą, Kaune įkuriama Meno mo-
kykla. Toje mokykloje pradėjo 
dėstyti ir Adomas Galdikas. Jis 
čia dirbo nuo 1923 iki 1944. Tai 
mokyklai atidavė 21 metus.

Jis buvo ano kieto ir tvirto 
vyskupo giminė ir pats ėjo tuo 
keliu — jis savo profesoriaus pa
reigas atliko su tikru pasišventi
mu ir didele meile.

Ne, jis nebuvo koks intema- 
cionalistinis dailininkas, pūtęs į 
visus keturis vėjus. Jis buvo kaip 
ir dėdė — užsispyręs ir kietas lie
tuvis ir savo mokiniam parodė, 
kas yra senasis lietuvių liaudies 
menas. Tai, kas anksčiau buvo 
paprasta ir mažai vertinga, Gal
diko buvo prikelta ir parodyta 
mokiniam kaip lietuviškojo me
no kelias.

Jis toje mokykloje dėstė grafi
ką, išaugino visą eilę pirmaeilių 
lietuvių grafikų, o per visą mo
kyklą skleidė dvasinį budrumą, 
meilę savam kraštui ir savam 
menui.

•

Pasitraukęs antrojo karo metu 
į Vokietiją, trumpai profesoriavo 
Freiburgo mokykloje, o paskui 
gyveno Paryžiuje. 1952 birželio 
16 atvyko į Ameriką. Tada jis 
turėjo 59 metus.

Šiame jaunatvės krašte tokie 
metai reiškia šį tą — pensiją, po
ilsį. Bet ir čia Galdikas nerimo. 
Ir čia jis dirbo, niekada nebuvo 
užsidaręs ir sustojęs. Jis tartum 
bėgte bėgo, norėdamas visus pa
vyti, pralenkti ir parodyti, kad 
menas niekada nesustingsta.

Amerikoje jis išgyveno 17 me
tų — skubių darbingų metų. 
Kam teko jį sutikti, užkalbinti, 
tas girdėjo, kaip jis piktai at
šaudavo: netrukdyk, šėtone! Ak, 
mokėjo jis keiktis. Ne, nepiktai, 
bet labai spalvingai. ■ Daugiau 
juokingai. Visus apšaukęs, kad 
netrukdytų, jis pats vis skubėjo 
prie nebaigiamų darbų.

•

Galdikas buvo vienas iš tų lie
tuvių dailininkų, kuris nuolat ė- 
jo. Jis niekada nesustojo ir neat
baigė savo tapybos. Pirma žavė
josi kubizmu, bet štai greit iš jo 
išėjo. Nebesutilpo. Pats susirado 
savo išraišką, kurią galima dau
giau apibūdinti kaip ekspresio
nizmą. Ir čia jis žengė triukš
mingai, taškydamas degančias 
spalvas. Pasiekė net abstraktą, 
net abstraktinius elementus mai
šė su realiais elementais.

Antras jo kūrybos bruožas —• 
tai dramatiškumas. Audringas 
jo temperamentas vaizdavo ir 
audringą gamtą. Kokie įsisupę 
medžiai milžinai, kokios koplytė
lės, kokie senieji žmonės!

Pridėkim dar vieną savybę — 
jis buvo spalvingas dailininkas. 
Dar Lietuvoje sakė, kad jo ber
žai dega. O kokie paveikslai buvo 
čia! Mėgo naudoti labai daug 
saplvų, mėgo dramatinius, drą
sius spalvų derinius.

Mėgo jis tapyti audros palies
tą gamtą. Galima sakyti, kad jis 
buvo gamtos dailininkas, paga
vęs spalvingumą ir audringu
mą.

•

Galdikas buvo nepaprastai 
darbštus. Savo pašaukimo parei- 

(Nukelta į 2 pat)
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Nesemiami lobiai
fipie Pedagoginį lituanistikos institutą mąstant

JONAS JASAITIS

Kam rūpi lietuviškoji knyga?
Retkarčiais vienas kitas kul

tūrininkas nusiskundžia lietu
viškos knygos pirkėju ir mūsų 
laikrašių bei žunralų prenume
ratorių skaičiaus mažėjimu, 
primena būtinybę labiau domė
tis mūsų raštijos palaikymu. 
Tačiau tie priminimai, atrodo, 
taip ir lieka tikru šaukiančiojo 
tyruose balsu, mūsų išeivijos 
leidinių parduodamų egzemp
liorių skaičiui vis mažėjant, 
pagaliau ir tų “priminimų” vis 
mažiau besigirdi.

Būdingas požymis to tikrai 
liūdno reiškinio yra tai, kad do
mėjimasis lietuviškąja knyga 
čia, išeivijoje, mažėja atvirkš
čiai proporcingai mūsų diaspo
ros medžiaginio gerbūvio augi
mui. šiandien pas kai kuriuos 
mūsų “inteligentus”, kartais 
teigiančius, jog jie jau “suau
go” su šiuo kraštu, net dekora
cijai jokių knygų nerasi, ir tai 
ne vien lietuviškų!

Priminus vienam, kitam to
kių, kad, girdi, okupuotoje Lie
tuvoje knygos 15—30,000 ir 
net didesniu tiražu neretai tuo
jau pat, per kelias dienas, iš
perkamos, tesugebama tik ši
taip atsakyti: “Kadangi da
bartinėje Lietuvoje nieko kito 
nėra pirkti, užtat ten žmonės ir 
perka knygas, gi jeigu jie ten 
galėtų pirkti visko, ko čia turi
ma, tai ir Lietuvoje niekas, gir
di, knygų nepirktų”... Vis dėl
to tokiu atsakymu tenorima 
pateisinti vien tik savo nesido- 
mėjimą knygomis, nes Lietu
voje žmonės knygas ne tik per
ka, bet ir jas skaito, apie jas 
kalba, jomis gyvai domisi.

Tenykštį susidomėjimą kny
gomis ir jų vertinimą gana ge
rai liudija ir gausūs, vis naiiji 
“Ex lilbris” ženklai, dailininkų 
kuriami knygų mėgėjams bei 
gerbėjams. Čia gi, mūsų išeivių 
tarpe, tik labai retas kuris tu- 
ir savo “Ex lilbris”.

Vakarų Vokietija, Skandina
vijos kraštai, Prancūzija savo 
galimybėmis įsigyti materiali
nių vertybių nelabai beatsilie- 
ka nuo JAV, gi ir ten knygų 
tiražai ne krenta, bet didėja, o 
'knygų spintos bei lentynos 
randamos ir mažose baldų par
duotuvėse. Reiškia, susidomė
jimas knyga nepriklauso nuo 
ekonominio gerbūvio “žemo 
lygio”. Neabejotina užtat, jog 
Lietuvoje, net ir pagerėjus 
ekonominėms sąlygoms, susi
domėjimas knyga nekris! Juk 
knygos gerbimas visų pirma 
rišasi su dvasinės kultūros pri
matu prieš medžiagines verty
bes. Tai priklauso nuo žmo
gaus noro ir pajėgumo gyventi 
pilnutiniu savo tautos kultūri
niu gyvenimu.

O mes čia ar daug turime li
teratūros vakarų, simpoziumų, 
literatūros klubų, ratelių, ypač 
tokių, kur būtų aptariamos 
mūsų knygos?

Turint minty čia gyvenančių 
lietuvių skaičių ir jų vidutinį 
ekonominį pajėgumą, mūsų 
knygų tiražas privalėtų būti 
tiesiog dešimteriopai didesnis, 
negu dabar yra. Tada ir 
čia leidžiamų knygų gerumo 
procentas galėtų būti žymiai 
aukštesnis, nes kūrybą žlugdo 
ir abejingumas, nesidomėjimas 
ta kūryba.

Pagaliau, jei tėvai “inteli
gentai” nesidomi lietuviška 
knyga, jos nevertina, tai kaip 
galima tikėtis, jog jų vaikai 
domėsis tomis knygomis, gy
vens lietuviškomis problemo
mis ir nenutols nuo lietuvybės.

. Juk ir mūsų naujų ateivių šei
mose nemaža yra tėvų, kurie 
“patylomis”, kad kiti neišgirs
tų, su vaikais kalbasi angliš
kai ir lietuviškąja raštija vi
sai nesirūpina, lietuviškų kny
gų demonstratyviai neperka,
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Praėjus dvidešimčiai metų nuo 
pastovesnio įsikūrimo svetimuo
se kraštuose ir Lietuvių chartos 
paskelbimo, pravartu pažvelgti 

turtą, jo naudojimą ir nešamas 
palūkanas. Vienu straipsniu visų 
veiklos sričių aprėpti neįmanoma. 
Tam reikėtų atskiros studijos, ku
rią tikrai jau pribrendo laikas 
pradėti ruošt, kad, sutikdami ket
virtį šimtmečio, turėtume surink
tus duomenis ir galėtume pa
žvelgti patys į save, į atliktus 
darbus, veiklos sėkmes ir nesėk
mes.

Neliečiant kitų mūsų tautinės 
gyvybės pasireiškimo sričių ir 
nenorint vienų iškelti, o kitų pa
kankamai neįvertinti, visada gali
me didžiuotis atliktais darbais 
lietuviško švietimo srityje ir ne 
mokinių skaičiumi, bet tų insti
tucijų ir asmenų, kurie sudaro są
lygas svetimuose kraštuose au
gančiam jaunimui semtis lietuvių 
kalbos, istorijos, kultūros ir visų 
kitų lietuviui reikalingų žinių.

Turime sunkiai sudarytą, nors 
ir su trūkumais, lietuviško švie
timo sistemą, paruoštas mokslo 
priemones, mokyklas ir net Pe
dagoginį lituanistikos institutą, 
skirtą ruošti mūsų šviesuomenės 
prieaugliui mokytojo, laikrašti
ninko ir visuomenininko darbui.

Pedagogonis lituanistikos ins
titutas yra švietimo institucija a- 
pie kurią bene mažiausia kalba
me, bet kurios apimtis labai pla
ti ir reikšmė labai didelė.

I

— veiklos

Du dėstymo būdai

. Pedagoginio lituanistikos insti
tuto tikslas reguliamine apibrėž
tas taip: “I. rengti lituanistinių 
dalykų dėstytojus lietuvių išeivi
jos mokykloms ir lituanistinių 
dalykų lektorius toms gyvenamo 
krašto įstaigoms, kur tokie daly
kai dėstomi; 2. ugdyti lietuvių 
kultūrinės veiklos darbuotojus”.

Kad didžiausias lietuvių skai
čius galėtų Institutu pasinaudoti 
ir ne vien- tik Chicagoje ar JAV, 
bet ir visame pasaulyje, Institu
tas anksčiau minėtų tikslų siekia 
akivaizdiniu ir neakivaizdiniu ei
namųjų dalykų dėstymu.

Supažindinant su Instituto 
programa, reikėtų ją visą per
spausdinti. Suinteresuotieji ją 
gali gauti iš Instituto vadovybės 
(adresas: Pedagoginis lituanisti
kos institutas, 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636). Bet 
ypatingai reikia atkreipti dėmesį į 
neakivaizdinį Instituto skyrių.

Akivaizdiniu einamųjų dalykų 
dėstymo būdu tegali pasinaudoti 
tik Chicagoje ir artimose apylin
kėse gyvenantieji. Tuo tarpu ne
akivaizdiniu būdu dėstymas gali 
pasiekti viso pasaulio lietuvius. 
Tam pritaikinti dėstomieji daly
kai. Neakivaizdiniam skyriui dės
tomi dalykai sutvarkyti taip, kad 
Instituto kursą eiti, lituanistines 
žinias semtis ir gilinti gali dau
giau ar mažiau lietuvių kalbos 
žinių turintieji.

Institutas pradėjo veikti 1958 
m. liepos mėn. 27 d. Aukštųjų

pedagoginių lituanistikos kursų 
vardu. Oficialioji tokios institu
cijos steigimo iniciatyva kilo Chi
cagos Aukštesniosios lituanisti-

Domui Veličkai mintį iškėlus ir 
imantis ją įgyvendinti.

Per visą veiklos laiką Institu
tas rūpinos lituanistiniam mokslui 
žinių ir jų perdavimui priemonių 
telkimu. Sutelkta akivaizdinio ir 
neakivaizdinio dėstymo skyriams 
kvalifikuoti lektoriai, didėja leidi
nių kiekiai, vertingais leidiniais 
pripildytos Instituto bibliotekos 
lentynos. Tikra prasme Institutas 
tapo mokslo institucija. Tai dide
lis lobis, kuriuo visa mūsų išeivi
ja gali naudotis, juo džiaugtis 
ir didžiuotis.

Neliečiant Institutą pastoviai 
slegiančios lėšų stokos, tenka su
stoti prie kito rūpesčio, liečian
čio visą svetimuose kraštuose 
venančią mūsų tautos dalį.

Skaičiai kelia rūpestį

gy-

Visa Instituto programa išei
nama per trejus metus. Akivaiz
diniam skyriuj studentai dau
giausia yra čikagiškiai ar iš arti
mųjų apylinkių. Taip pat jų dau
guma yra baigę aukštesniąsias 
lituanistikos mokyklas.

Paskutiniųjų ketverių metų 
duomenys rodo tokį akivaizdinį 
skyrių lankančių studentų skai
čių:

1966— 67 mokslo met. 38 stud.
1967— 68 mokslo met. 35 stud.

Prof. Vytautas Marijošius jau pakėlęs dirigento lazdelę operos premjerai, kuri įvyks šiandien (balandžio 18 d.) 
7 vai. 30 min. vak. Marijos aukšt. mokyklos auditorijoje, Chicagoj. Kiti šiemetiniai Chicagos Lietuvių operos sta
tomos G. Verdi “Likimo galios” spektakliai balandžio 19 d. 4 vai. popiet, balandžio 25 d. 7 vai. 30 min. vak. ir ba
landžio 26 d. 2 vai. 30 min. popiet. Nuotr. V. Maželio

1968— 69 mokslo met. 59 stud.
1969— 70 mokslo met. 60 stud.

Tokie skaičiai yra sąrašuose, 
bet nuosekliai Institutą lanko tik 
38 studentai.

Chicagoje veikia 3 aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos, ku
rių absolventai gali lankyti Ins
tituto akivaizdinį skyrių. Iš šių 
trijų mokyklų paskutiniaisiais 
ketveriais metais Institutan užsi
registravo šis studentų skaičius:

Chicagos aukštesniosios 1966 
m. — 6 stud., 1967 m. — 
stud., 1968 m. 41 stud., 1969 
.— 10 stud.

Kr. Donelaičio aukšt. 1966
•— 0 stud., 1967 m. — 4 stud. 
1968 m. — 6 stud., 1969 m. — 
2 stud.

15
m.

m.

Jonas Keleėius Sėdinti mergaitė (aliejus)
« šiandien CIevelande atidaromos šio čikagiečio dailininko parodos, kuri ten 

tęsis iki balandžio 26 d.

Cicero aukšt. 1966 m. — 0 st., 
1967 m. — 0 stud., 1968 m. — 
0 stud., 1969 m. — 3 stud.

Pastebėtina, kad Kr. Donelai
čio aukštesnioji lituanistikos mo
kykla pradėjo veikti tik 1965 m.

Pilnesniam vaizdui susidaryti 
pravartu pažvelgti ir į tų mokyk
lų išleistą absolventų skaičių. .

Chicagos aukštesniosios 
m. — 19, 1967 m. — 26, 
m. — 60,1969 m. — 17.

Kr. Donelaičio aukšt, 1966
— 0, 1967 m. — II, 1968
— 11, 1969 m. —22.

1966
1968

m. 
m.

Cicero aukšt. 1966 m. — 
1967 m. — 9, 1968 m. — 
1969 m. — 3.

Kai akivaizdinis skyrius stu
dentų atžvilgiu ribojasi tik Chi- 
caga ir apylinkėmis, tai 
vaizdinis skyrius apima 
kontinentus.

Paskutiniųjų ketverių 
laikotarpyje neakivaizdinio sky
riaus studentų sąrašuose buvo šie 
skaičiai:

1966— 67 m. — 27 stud.
1967— 68 m. — 33 stud.
1968— 69 m. — 44 stud.
1969— 70 m. — 58 stud.

Išeities ieškant

12,
10,

neaki- 
visus

metų

Taigi, daugiausia studentų 
ra šiais metais, bet tai nedžiugi
na, nes nuosekliai dirbančių tė
ra tik 20. •

Neakivaizdinio skyriaus stu
dentai yra iš šių kraštų: JAV — 
28 (2 iš Chicagos), Kanados — 
4, Argentinos

y-

Akivaizdinio Instituto skyriaus 
lankytojai yra bepradedą studi- 

. jas aukštųjų mokyklų studentai 
ir net paskutiniųjų klasių aukš- 

j tesniųjų mokyklų mokiniai. Aki
vaizdinis Instituto lankymas yra 
kiekvieno mokslo metų šeštadie
nio paskyrimas lituanistinių ži- 

; nių sėmimuisi.
> Šeštadienio paskyrimas veikia 

ir į studentų skaičių. Dalis stu
dentų ar mokinių apkraunami 
studijomis ar kitokiu darbu, tie
sioginiai surištu su jų lankoma 
mokslo įstaiga, todėl ir šeštadie
niais neturi laiko Instituto lan
kyti. Kiti, sąlygų verčiami, šeš
tadieniais turi užsidirbti dalį ar 
visus mokslapinigius. Tačiau di
džiąją dalį sudaro studentai ir 
moksleiviai, kurie nenori Instit-

. tuto lankyti.
Imant dėmesin dabartinį stu

dentų skaičių ir lyginant su In
stituto vadovybės ir lektorių pa- 

, stangomis išlaikyti Institutą litu
anistinio mokslo institucija, ran
dame, kad dar kur kas didesnis 
skaičius galėtų semtis iš šių li
tuanistinių žinių lobyno. Institu
to studentų skaičius yra uždavi
nys, kurį reikia neatidėliojant 
spręsti, nes laikas dirba ne mūsų 
naudai.

Akivaizdinio skyriaus dides
niam studentų skaičiui sutelkti, 
liečiant vien čikagiečius, man at
rodo, dar yra keletas būdų.

Pirmiausia reikia pakeisti pa
žiūrą į Institutą (tai tinka ir ne
akivaizdiniam skyriui). Dabar 

i. kad Institutas3 — 16 (darbas nu- vyrauja pažiūra, kad Liaihuiaa 
trūkęs), Australijos — 4, Euro- skirtas sakyčiau, jaunam jau-
pos — 5 ir Meksikos — 1.

Iki šiol Institutą baigė 9 aukš
tesniosios lituanistinės mokyklos 
mokytojo cenzu (jų tarpe du ne
akivaizdinį skyrių) ir 14 pradi
nės. Baigusiųjų tarpe tik vienas 
ne čikagiškis.

Pateikti skaičiai, paimti iš tik
rų šaltinių, verčia susirūpinti ne 
vien Instituto, bet visos svetur e- 
sančios tautos dalies lietuviško 
švietimo ateitimi. Institutas 
yra vienintelė institucija, ruo
šianti mokytojus lietuviškoms 
mokykloms. Todėl Instituto stu
dentų skaičius, nors ne visiškai, 
apsprendžia ir ateities lietuviškų 
mokyklų mokytojų klausimą.

nimui. Tuo tarpu į Institutą stu
dentų amžiaus atžvilgiu reikia 
žiūrėti kaip į europietišką uni
versitetą. Šalia jaunuolio gali sė
dėti ir žilstelėjusieji, net kitų sri
čių diplomais pasipuošę ir spe
cialybes turintieji. Prie jaunų stu
denčių lygiai tinka ir ponios, ne
žiūrint kokius kitus mokslus bū
tų baigusios.

Tikiu, kad jeigu susidarytų pa
kankamas studentų skaičius, pa
geidaujantis Institute paskaitų 
laiką pakeisti iš šeštadienio į ki
tų savaitės dienų vakarus, Insti
tuto vadovybė galėtų ir tai pa
daryti.

(Nukelti j 2 psl.)
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Siame numery

ATEITININKAI FILOSOFAI.
KAZIO VARNELIO KŪRYBOS KRYPTIS. 
“ANTROJO KAIMO” PRIEVAIZDAS 
AIŠKINASL
EDGAR LEE MASTERS POEZIJA.
PIEŠINYS IR EKRANAS ROBBE - GRILLET 
ROMANE.
NAUJA ANATOLIJAUS KAIRIO DRAMA. 
NAUJAS LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO A- 
KADEMIJOS LEIDINYS.
KULTŪRINE KRONIKA.
NAUJI LEIDINIAI.
MOTERŲ GYVENIMAS.

ATEITININKAI 
FILOSOFAI
VYT. BAGDANAVICIUS, MIC

Baltiškųjų studijų linkme

Tamsioj Baltijos tautų ver
gijos nakty mus maloniai pa
guodžia skaidri prošvaistė — 
tų tautų laisvųjų mokslininkų 
bendradarbiavimas, beplečiant 
baltiškąsias studijas, ugdant 
ryšius lietuvių, estų, latvių kil
mės mokslininkų tarpe ir orga
nizuotai veikiant, mokslinių 
tikslų bei politinės laisvės be
siekiant. Pasirodė ir konkretus 
šio darbo rezultatas: pirma
sis naujai suorganizuotos šių 
mokslininkų sąjungos periodi
nio leidinio numeris, pavadin
tas “Bulletin of Baltic Stu- 
dies”. Jo redakcijoje, šalia lat
vių ir estų, yra ir lietuvis La
fayette kolegijos profesorius 
dr. Br. Vaškelis.

Pirmoji pradžia dar kukli. 
Biuletenis multiplikuotas rota
torium. Bet pradžia ryžtinga, 
nes šis žurnalo pavidalo leidi
nys rodo ryžtą, plečiant baltie- 
tiškoms studijoms ugdyti są-’ 
jungos veiklą ir toliau prama- 
tant dar gyviau reikštis bend
roje spaudoje. Kaip viename 
straipsnyje pažymima, iki šiol 
Baltijos kraštų mokslininkai 
buvo svetimi vienas kitam, da
bar gi jie jungiasi kaskart 
tampresniu ryšiu, pasiryžę 
apjungti visus Baltijos kraš
tų ir tautų studijose čia be
sireiškiančius mokslininkus. 
Net svarstomas sudarymas ar 
suradimas specialaus instituto, 
kuris būtų visų šių studijų 
centras, kur būtų telkiami visi 
pagrindiniai studijiniai darbai.

Metamas dar ir tolimesnis 
žvilgsnis — į organizavimą Bal
tijos kraštų studiozų tarptau
tiniu mastu. Visas šis lietuvių, 
estų ir latvių mokslininkų są
jūdis nėra politinis, pirmiausia 
siekiąs mokslinių tikslų, ta
čiau, kaip jų organe pažymima, 
tai neturi trukdyti vesti kovą 
dėl Baltijos tautų teisių. Pra- 
matomas taip pat bendradar-

biavimas su mokslininkais, ku
rių dėmesys telkiasi į Skandi
naviją ir Suomiją.

Šiame biuletenio numeryje 
taip pat skelbiama šito sąjū
džio — ‘‘Association for the 
Advancement of Baltic *Stu- 
dies” konstitucijos ir įstatų 
projektai, kur pabrėžiama, kad 
čia turimas tikslas ugdyti ty
rimus ir mokslinę pažangą bal
tiškose studijose. Jau šiame 
biuletenio numeryje rodomas 
susidomėjimas Chicagoje per
nai įvykusiu lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziumu.

Kalbant apie ateities darbus, 
koncentruojamasi į šiemet lap
kričio 25-26 d. šaukiamą antrą 
baltiškųjų studijų konferenciją 
San Jose, Californijoj, kur bus 
istorijos, kalbotyros, folkloro, 
etnografijos, archeologijos, li
teratūros, architektūros, dra
mos ir muzikos sekcijos, į ku
rias jau pasižadėjo atvykti 55 
mokslininkai, teisininkai, teolo
gai, kitų šakų baltiečiai specia
listai, o tikimasi ir dar dides
nio skaičiaus. Association for 
the Advancement of Baltic 
Studies organizatorių pasitari
mas šaukiamas liepos 1 d. To
ronte, ryšium su tada tenai 
įvykstančia latvių dainų šven
te.

Pažymėtina, kad “Bulletin of 
Baltic Studies” daug dėmesio 
skiria leidiniams apie Baltijos 
tautas. Jau ir pirmame nume
ryje duodami suglausti aptari
mai Geručio “Lithuania: 700 
years”, Senno “The Great Po- 
wers, Lithuania, and the Vil
na Question”, M. Vaitkaus 
“Nepriklausomybės saulėj” ir 
“Encylopedia Lituanica”. Vis 
tai džiuginantieji, viltingi reiš
kiniai. Mes, lietuviai, nuošir
džiai turime šį mokslininkų są
jūdį remti ir plačiau į jį įsi
jungti. j. pr.

įvedamasis žodis

Yra pagrindo kalbėti apie atei
tininkų filosofiją ne tik dėl to, 
kad šis sąjūdis kilo ant religijos 
pagrindo, suvokto labiau proti
niu būdu. Yra pagrindo apie a- 
teitininkų filosofiją kalbėti ir dėl 
to, kad jie buvo Reakcija prieš 
materialistinę filosofiją. Šių žo
džių autorius prisimena, kad apie 
1922 m. dr. J. Leimonas, atvy

kęs į vieną Lietuvos progimnazi
ją, pirmųjų klasių ateitininkams 
kalbėjo apie Markso kapitalą. Šis 
epizodinis įvykis liudija, kaip to
li siekė ateitininkų filosofinis nu
siteikimas.

Dėl to visoje ateitininkijos is
torijoje filosofinė mintis vaidina 
vadovaujantį vaidmenį. Ir, no
rint rašyti apie ateitininkijos fi
losofiją, reiktų rašyti ateitininki
jos istoriją. To uždavinio šis

Prof. Pranas Dovydaitis

straipsnis neturi. Jis nori tik ap
žvelgti tuos filosofinio galvojimo 
kultyvuotojus, kurie arčiau pasi
liko prie filosofinio metodo. •

Dėl to čia lieka neapžvelgtų 
labai daug, ir tai ne eilinių, fi
losofų, kurių galvosena labiau 
reiškėsi ar psichologijoje, kaip 

i vysk. dr. M. Reinys, ar pedago
gikoje, kaip P. Maldeikis ir A. 
Paplauskas-Ramūnas, ar teisės 
moksluose, kaip Tumėnas, ar vi
suomeniniuose moksluose, kaip 
prel. Krupavičius, vysk. Paltaro
kas, prof. Yla, ar politikoje, kaip 
dr. L. Bistras, ar literatūroje ir 
kritikoje, kaip dr. Baltinis, ar me
no studijose, kaip dr. J. Grinius. 
Visų šių ir kitų asmenų pasireiš
kimai atitinkamose srityse yra ir 
tam tikros filosofijos išdava.

Čia mes norime sustoti tik prie 
šių ateitininijos filosofų: Prano 
Dovydaičio, prel. prof. Prano Ku
raičio, prof. Stasio Šalkauskio, 
prof. Antano Maceinos ir dr. Juo
zo Girniaus.

religingumo atėjimą į tautinį Lie
tuvos sąjūdį. Ne paslaptis, jog tau
tinis lietuvių atgimimas prasidė- 

' jo ne religiškoje dvasioje. Jį kė
lė modernieji pasauliniai sąjū
džiai, kurie su krikščionybe gero 
ryšio neturėjo, vis tiek ar imsime 

I pozityvistines, ar marksistines, ar 
net romantines kryptis. Tuo tar
pu Dovydaitis su savo trimis a- 
tėitininkiškais principais pasirodė 
su visai nauju turiniu.

Prieš staigiai beplintančią be
dievybę Rusijos universitetuose 
Dovydaitis ateitininkijos vardu 
pasisakė už Dievą. Prieš beplin
tančią pažiūrą, kad Kristus ge
riausiu atveju buvo tik žmogus, 
Dovydaitis paskelbė ateitininkiš- 
ką tikėjimą į Kristų, kaip Dievą 
ir žmogų. Jis nukalė lietuvių kal
bai Dievažmogio terminą. Ir 
prieš, tiek Rytuose tiek Vakaruo
se, išplitusią Bažnyčios kritiką, 
paneigiančią jai net egzistenciją 
modernioje visuomenėje, Dovy
daitis drįso ateitininkijos vardu 
pasisakyti už ją. Tiesa, jis rado 
reikalo atkreipti dėmesį į tai, kad 
atskiri Bažnyčios asmenys pada
ro klaidų ir jis viešai atsiribojo 
nuo jų, tačiau, jo teigimu, ši ins
titucija, paimta visumoje, atsto
vauja neklaidingą tikėjimo ir do- 

I ros mokymą.'
Šie pasisakymai mokslus ei

nančiam jaunimui anais laikais 
buvo labai drąsūs ir nepaprastai 
iššaukiantys. Net dabar jie nėra 
praradę savo kontroversinio po
būdžio. Ne vienu atžvilgiu jie dar 
yra ateitis, o ne praeitis.

Kyla klausimas, iš kur Dovy
daitis visa tai paėmė. Iš viso jo 
mokymasis neturi daug bendro 
su garsiomis mokyklomis. Be abe
jo, daug jam davė prel. Jakštas — 
Dambrauskas, kurio žurnale 
“Draugijoje” prisiglaudęs jis iš
leido pirmąją “Ateitį”. Tačiau,

(Nukelta | 3 psl.)

Dailininkas Kazys Varnelis Nuotrauka Uosio Juodvalkio
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Kazio Varnelio kūrybos kryptis
Chicagos universiteto Meno 

d'epartmento vadovas prof. Hay- 
den, aptardamas trijų dailininkų 
— R. Koppe, L. Florsheim ir K. 
Varnelio — darbus (nuo š.m. 
kovo 27 iki gegužės 10 d., iš
statytus Chicagoje Moderniojo 
meno muziejuje) kovo 29 d. en
tuziastingai ir labai gerai įverti
no K. Varnelio kūrybą. Gi dr. 
Franz Schulz, didelis Amerikos 
moderniojo meno žinovas ir kri
tikas, laikraštyje “Chicago Dai- 
ly News” tos. pat dienos rašiny 
šią parodą pavadino Chicagos j muziejuje, koks yra “Contempo- 
meno pasaulio dideliu įvykiu, gi 
kalbėdamas apie dail. K. Varne
lio kūrinius sako, jog neabejoti
na, kad Chicagos muziejai ir me
no kūrinių kolekcionieriai su 

. vis didesniu susidomėjimu seks 
dail. K. Varnelio kūrybą. Taip 
pat “Chicago Today”, “Chicago 
Magazine” ir visa virtinė kitų a- 
merikiečių laikraščių ne tik atžy
mėjo, bet ir išskyrė dail. K. Var
nelio kūrybą, ypač josios savi
tumą.

J. DAINAUSKAS

Dail. K. Varnelis gali didžiuo
tis tokiais amerikiečių meno kri
tikę atsiliepimais ir puikiu jo 
kūrybos įvertinimu, tuo labiau, 
jog iš visų dailininkų nedaug 
yra tokių, kurie šitokiu mastu 
būtų pakviesti surengti savo “one 
man show” (vieną to muziejaus 
salę užpildo veik tik K. Varne
lio darbai) neeiliniame Amerikos

rary Art Museum” Chicagoje.

Dail. K. Varnelis savo kūrinius 
išstatyti tame muziejuje buvo paL 
kviestas jo direktoriaus po to, kai 
praeitais metais Chicagos bei 
apylinkės dalininkų labai selek- 
tyvinėje parodoje už vieną savo 
kūrinį laimėjo l.'OOO dolerių pre
miją. To muziejaus direktorius, 
asmeniškai atvykęs į dail. K. Var
nelio dailės studiją, susipažino

vietoįe su jo darbais. Po to pa
klausė, ar dail. K. Varnelis netu
rės nieko prieš, jei tai būsianti 
trijų dailininkų paroda. Taip ir 
atsirado toji trijų dailininkų pa
roda.

Kiti du yra jau seniai žinomi 
Amerikos moderniojo meno at
stovai, plačiai pažįstami ir už 
JAV ribų. Tai R. Koppe su savo 
“Skrajojančia, chromatika”, da
lyvavęs nuo 1941 m daugybėje 
parodų čia ir užsieny, ir L. Flor- 
sheim, su savo struktūraliniais 
kūriniais iš “pleksiglaso”, irgi da
lyvavusi ne tik eilėje JAV, bet ir 
Kanados, Izraelio, Vakarų Vokie
tijos, Prancūzijos, Austrijos mo
derniojo meno parodų. Visi trys 
tos parodos dalyviai yra skirtin
gi savo kūrybos priemonėmis 
bei temperamentu, bet jie turi 
ir vieną bendrą “bruožą”: ryškiai 
savitas kūrybos formas, paremtas 
matematika.

Pranas Dovydaitis
Dovydaitis, kuris yra laikomas 

ateitininkijos tėvu, gali būti lai
komas ir ateitininkiškos mąstyse
nos įkvėpėju. Ateitininkijos atsi
radimas Lietuvių tautos atgimi

mo istorijoje reiškia sąmoningo
Iš Kazio Varnelio darbų parodos “Contemporary Art Museum” Chicagoje

Nuotrauka Uosio Juodvalkio

Visi 25 dail. K. Varnelio dar
bai, išstatyti šioje parodoje, pri
klauso prie t.v. struktūralistų sro
vės, atėjusios po Op (optinio) 
meno srovės,. Tačiau struktūra
listų filosofija yra kur kas giles
nė negu Op meno krypties. Struk
tūralizmas pradėjo reikštis 1965- 
66 metais lyg ir Op meno tąsa, 
bet turinio atžvilgiu dabar jau 
toli nuėjęs nuo Op meno. Perkel
tine prasme čia galima būtų pa
sakyti, kad Op srovė su struktūra- 
line srove turi tiek pat bendro, 
kiek pvz. Jul Verno kelionės į 
mėnulį aprašymas turi bendro 
su “Apollo” kosminio laivo kelio
nės į mėnulį aprašymu. Op sro
vė eksperimentuoja, nesuformu
luodama jokių aiškių savo kūry
bos formulių, gi struktūralistas 
visą savo kūrybą remia tikslio
mis matematinėmis formulėmis, 
išreikšdamas paveikslo kompozi
cijos idėją ir realizuodams struk- 
tūralinę jo kompoziją.

Menas, kaip žmogaus vidinių 
pergyvenimo vaizdų išreiškimas, 
nėra įmanomas visai atitrauktai 

(Nukelta J 2 pal.)
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PUSIAU RIMTAI, PUSIAU LINKSMAI 
STEIGIAMASIS SEIMAS NEPRIKLAUSOMY
BES RAIDOJE IR TAUTOS DVASIOS 
ATSPINDYS JAME.
GALUTINIO SUBRENDIMO KNYGA. 
HENRIKO NAGIO EILĖRAŠČIAI
KAI BUVO LAIDOJAMA LIETUVOS LAISVE. 
DAR DĖL KARALIŲ.
ALFONSO KRIVICKO PARODA.
LIETUVIŲ LITERATŪRA KALIFORNIJOS 
UNIVERSITETE.
NAUJAS MILAŠIAUS BIČIULIŲ DRAUGUOS 
LEIDINYS.
NUOSTABUSIS DAUMANTAS CIBAS.
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINE KRONIKA. 
FILMŲ ĮVAIRUMAI.
SPYGLIAI IR DYGLIAI.

Pusiau rimtai, pusiau linksmai
Į padejavimus dėl lietuviškų knygų atsiliepiant

STEIGIAMASIS SEIMAS 
NEPRIKLAUSOMYBES RAIDOJE 
IR TAUTOS DVASIOS
ATSPINDYS JAME
J. JAKŠTAS

Savo straipsnyje “Kam rūpi 
lietuviška knyga?’’ jo autorius 
J. Dn. nieko naujo nepasakė 
(žiūr. “Draugo”’ kultūrinio 
priedo balandžio 18 d. Kertinę 
paraštę). Teisybė, kad lietuviš
kų knygų išeivijoje perkama 
vis mažiau. Priežasčių yra 
daug ir labai gyvenimiškų. 
Liaukimės sakę pamokslus ir 
panagrinėkime tikrąsias, gyve
nimiškas priežastis.

1. Nusilpusios akys. Lietu
viškų knygų skaitytojų didžiu
mą sudaro vyresnioji karta. 
Amžius daro savo, akys silps
ta, ir skaitymas darosi sunkes
nis, — tai jau nebe malonumas, 
bet varginimasis, iššaukiąs 
galvos skaudėjimą ir nemigą.

2. Laiko stoka. Daugelis mū
sų žmonių dirba po astuonias 
valandas per penkias savaitės 
dienas (jei dar neprisideda 
antvalandžių pagunda). Darbo
vietei pasiekti ir iš jos grįžti 
daug kam reikia sugaišti net 
iki poros valandų. Tad dešimt 
valandų (įskaitant pietų laiką 
— beveik vienuolika) jau su
naudota. Kadangi už darbą ge
rai užmoka, tai ir reikalauja
ma rimtai dirbti, čia nėra ta
rybinės “pravaikštos”. Tad 
darbas nuvargina, reikalingas 
poilsis. Tiesa, yra savaitgaliai, 
tačiau didesnėse lietuviškose 
kolonijose per juos yra tiek 
daug visokių parengimų, susi
rinkimų ir kitokių susitikimų, 
kuriuose reikia lankytis dėl 
įdomumo ar iš pareigos, tad 
skaitymui vėl nebelieka laiko. 
Juk dar reikia apsipirkti, iš
leisti pinigus. Gyvenimas už
miesčiuose ir toliau nuo darbo
vietės verčia turėti automobi
lį, kurio išlaikymas, ypač pa
taisymai, dabar labai brangūs. 
Keliauti autobusais, tramvajais 
ar priemiesčių traukiniais daž
nai yra rainiam žmogui gana 

nesaugu. O jei nors trečdalį 
tų pinigų, kuriuos išlupa gara
žų “krokodilai”, išleistume lie
tuviškai knygai, tai ji turėtų 
nemažesnius tiražus, kaip ir 
šių dienų Lietuvoje šio to ver
tos knygos (tokių ir ten daug 
neišeina).

3. Pirkti knygas iš pareigos? 
Jei ir negali tų knygų paskai
tyti, tai pirk jas iš pareigos, 
palaikydamas lietuvišką spau
dą ! Gal ir gražiai skamba, 
bet... argi daugelis norės pirk
ti daiktą, kurio negali naudo
ti? Ag, tiesa, dažnai taip ir 
darome, nuperkame, bet ne
skaitome. Tačiau ir čia susidu
riame su didele kliūtimi — kur 
tas knygas padėti?

4. šeimyniška drama. Ponia 
namų šeimininkė, gražiai įren
gusi ir brangiais baldais ap- 
stačiusi kambarius, jei leidžia 
nupirkti vieną kitą knygų spin
telę, tai negali leisti į jas krau
ti plonų, nušiurusių, neįrištų, 
popierinėm nugarom ir greit 
nusidėvinčių knygelių. Nesvar
bu, kas jų viduje, tačiau jos 
turi gražiai atrodyti, turi būti 
gerai įrištos su auksinėmis 
raidėmis nugarėlėje ir t. t. Ki
taip mesk jas į rūsį arba į ga
ražą. žodžiu, dėl tų knygų 
lengvai gali išsivystyti šeimy
ninė drąma. “Nenešk man to 
šlamšto į namus!” O tokių 
knygų, kurių išorė atitiktų po
nios šeimininkės skonio reika
lavimus, netaip jau dažnai ga
lime išleisti. Arba tada ta pati 
poniutė sušunka: “Vaje, kokia 
brangi!” Tarsi namuose nebū
tų visokio kitokio nereikalingo 
ir daug brangesnio šlamšto. 
Sumiesčionėjimas. ar “aubajorė 
jimas”, tačiau tai gyvenimo re
alybė. Puošniai įrengtose rezi
dencijose lietuviškai knygelei 
beliko vietos tik garaže.

(Nukelta | 2 pal.)

Kiekvieno praeities dalyko ar 
įvykio atvaizdavimas yra drauge 
ir jo atkūrimas. Tai neginčijama 
tiesa. Atkuriamas dalykas ar įvy
kis yra istorinė tikrovė, įstaty
ta į laiko rėmus ir į aplinkybes, 
kuriose ji pasireiškė. Bet ji nėra 
visu šimtu procentų tokia, kokia 
ji buvo; ji yra perdirbta, daugiau 
ar mažiau pakeista tikrovė. Ji per
dirbta pagal turimą medžiagą, 
šaltiniais vadinamą, ir pagal at
kūrėjo, atseit, istoriko pažiūras į 
ją. Ji nėra “originali ” tikrovė.

Taip žiūrint į istorinę atkurtą 
tikrovę, nepateisinamas atrodo, 
kad ir didžiojo vokiečių istoriko 
Leopoldo Rankės pareiškimas, 
kuris kartą sušuko: “Aš noriu 
savo asmenybę nusmelkti ir fak
tams (istoriniams) leisti kalbė
ti”. Toks troškimas didžiojo isto
riko laikytinas gerbtinu pium de- 
siderium, nors ir pripažįstant jį 
nerealiu. Istoriniai faktai ne
kalbės patys. Jie kalbės vien 
kieno nors atkurti.

Taip pat keisti atrodo mūsų 
kalbėtojų ar žurnalistų dažni pa
reiškimai, prisiminus jiems kai 
kuriuos mūsų praeities įvykius, 
ypač ginčytinus, kai su jais trum
pai apsidirbama, pasakius “te
sprendžia apie juos istorija” ar 
panašiai. Iš tikrųjų, istorija kaip 
istorija nieko apie juos nespręs. 
Apie juos spręs istorikai, kai jie 
tuos įvykius atvaizduos, tariant, 
atkurs.

Pagal čia trumpai pateiktą 
istorijos įvykių ar dalykų sampra
tą turime žvelgti ir į Steigiamąjį 
Seimą, kurį dabar prisimename 
jo auksinio jubiliejaus proga. Ne 
vienam mūsų, jau gerokai pra
žilusiam, jis dar gerai atmena
mas. Ne vienas esame balsavę jo 
rinkimuose ir dar regime savo 
tarpe net ryškių jo buvusių at
stovų. Tad tas Seimas daugeliui 
atmenama, pergyventa istorinė

Trečiojo veiksmo scem* Verdi “Likimo galios” operoje Chicagoje; Centre sol. Roma Mastienė. Nuotr. Virg. Kaulinus, S. J.

tikrovė. Bet kaip skirtngai mes 
atmenantieji kalbėtume apie jį. 
jei turėtume dėl jo pasisakyti! O 
tai todėl, kad pasisakydami mes 
jį atkurtume, tariant, įdėtume į 
atkuriamą vaizdą asmeninių pa
žiūrų dalelę.

įvairiais būdais galėtų būti at
kurtas tas Steigiamojo Seimo vaiz
das. Paprasčiausias būtų dalykas 
imti jis ryšium su politine Lietu
vos istorija to Seimo veiklos me
tu, t.y. 1920-1922 m. Taip, pa
prastai ir daroma. Štai paimsime 
kad ir J. Purickio vieno pirmų
jų Steigiamojo Seimo pavaizdavi
mų rinktiniame veikalę “Pirma
sis nepriklausomos Lietuvos de
šimtmetis” 1918-1928 m.” (II 
leid., London 1955). Jis straip
snyje “Seimų laikai” skyriuje 
apie Steigiamą^ Seimą kalba 
apie Maskvos sutartį 1920 ro. lie
pos 12 d'.; apie Vilniaus užėmi
mą ir jo netekimą, Želigovskio 
vad. pučą, kovas su lenkais, apie 
diplomatinę kovą dėl Vilniaus 
Tautų Sąjungoje su Hymanso 
projektais, užsimenama Klaipė
da ir kitokie politikos dalykai. Sky 
rium dėstoma priimtoji konstitu
cija ir žemės reformos įstatymas. 
Žodžiu sakant, mes čia turime 
dvejų metų Lietuvos istoriją. 
Panašiai pavaizduojamas Stei
giamasis Seimas irA. Šapokos Lie
tuvos istorijoje.

Būtų per platus užmojis, sekant 
nurodytais pavyzdžiais, leistis į 
Lietuvos istorijos dėstymą Steig. 
Seimui prisiminti skirtame straip
snyje. Antra vertus, tai būtų ir tra 
faretiška. Geriau susitelksime ties 
Steig. Seimu, pasekdami du da
lykus: 1. kaip kilo Steig. Seimo 
mintis su pačios nepriklausomy
bės raida ir kaip ji virto tikrove 
ir 2. kiek Steig. Seime atsispin
dėjo tautos dvasia ir jos politinis 
susipratimas.

(Nukelta į 2 psl.)

Iš Verdi operos “Likimo galia” pastatymo Chicagoje. Sol. 'Stasys Baras, sol. Jonas Vaznelis, sol. Roma 
Mastienė, dirig. Vytautas Marijošius, sol. Dana Stan kaitytė ir sol. Algirdas Brazis:

Nuotr. Virg. Katiliaus, S: J.

VERDI IR LEONOROS 
"LA FORZA"

Iš autoritetingų rankų sklinda romantine šiluma

Mažas orkestras (30) ir 
Chicagos Lietuvių opera, Alek
sandro Kučiūno išugdyta, ne
patyrusi per eilę metų nulūžusio 
spektaklio, o “Fidelio” pastaty
me laimėjusi ir platesnio atgar
sio, pakvietė šiais metais Vytau
tą Marijošių meno vadovu rea
lizuoti “Likimo galios” operą. 
Po “Danos” vokalinės sausros, 
atvirai kalbant, visi laukėme 
gaivinančio lietaus.

“Likimo galios” literatūrinė 
i drama, jos romantinės kovos dėl 
! meilės ir garbės ir tragiški įvy
kiai nedrumsčia šiandien klau- 

1 sytojo vaizduotės ir nekelia ner- 
I vinių šiurpulių. Tačiau Verdi 
1 turtingos melodijos, muzika iš- 
' reikšti charakteriai ir gilūs psi- 
■ chologiniai niuansai paverčia 
j dramos šiurkštumą ir grubią 
' aistrą estetiniu, džiugiu pasigėrė- 
| jimu.

Vytauto Marijošiaus operos

BALYS CHOMSKIS

interpretavime sklandžiai klos
tosi jos stiliaus elementai: tem
pai, dinamika, kontrastų sintezė, 
o jo magiška jėga atsiliepia dai
navime ir orkestre.

•

Marijošiaus meninė karjera 
muzikos istorijos rėmuose staigi, 
reta. 21 metų jaunuolis tampa 
Kauno operos dirigentu, o 27 
metų — jos vyriausiu meno va
dovu. Jei pirmasis dirigavimo 
laikotarpis sutinka įvairių nuo
monių ir net aštrios kritikos, gir
di, jis koncertuoja, kreipdamas 
daugiau dėmesio į išviršinę di
rigavimo techniką, o ne į muzi
kos esmę, tai po Prahos studijų 
ir “Otelio’’ pastatymo užsitar
nauja visuotiną pripažinimą.

Viena apie jį yra užsilikusi at- 
mintyjp daug, o “moksliškai” 
nieko nepasakanti charakteristi
ka. Rašytojas klausia muziko, 
kokia yra Marijošiaus meninė 
paslaptis, nes, kai jis diriguoja, 
dainininkai lyg geriau dainuoja. 
Pastarasis trumpai atsakė: Mari- 
jošius yra Marijošius.

Ir iš tikrųjų, ir dabar, trumpą 
laiką jam padirbėjus su operos 
trupe, marijošiški veido bruožai 
įsikalė į visus spektaklius: šilu
ma, aiškus žodis, frazavimo 
lankstumas ir muzikos minties 
išbalansavimas. Žinoma, ne vis
kas išsirikiavo pagal planą. Lai
ko stoka, režisūrinės problemos, 
vokalinės ir sceninės ydos turėjo 
tam tikros įtakos į operos pasta
tymą. Tačiau aplamai dirigen
tas pastatymus stumptelėjo gero
kai į priekį.

Pirmasis ir antrasis veiksmas
pasižymi natūraliu brendimu 
nuo niūrios baladės iki dramos 
kulminacijos. Būdingi šiemetinės 
operos kontrastai yra puikiai iš
naudojami. Pavyzdžiui, imki
me vienuolyno scenos finalą. 
Choro jausminis pianisimo, 
veržlus forte ir emocijų banga
vimas, Danos Stankaitytės (Le
onora) ir Jono Vaznelio (Guar- 
diano) vokalinis artistiškumas 
parodo, kaip meistriškai atliktas 
paprastumas širdžiai pasako 
daug. Choro visi epizodiniai ir 
scenos įstojimai yra efektingi, 
tembrinė spalva vis tobulėję.

Dana Stankaitytė — šių ope
ros spekataklių žvaigždė. Leono
ra virsta meno kūriniu. Jos gra
žus, sultingas balsas jau “Truba
dūre” ir “Aidoj” atrado ją kaip 
Verdi dainininkę. Čia gi, išstudi
javusi Leonoros partiją su Mari- 
jošiumi, parodė, kiek daug jos 
balse yra tikrojo turto. Daina
vime nėra jokio svyravimo, kiek
viena gaida - pilna, muzikaliai 
švari, persunkta melodijos sulti- 

(Nukelta į 4 psl.)



M
I

Siame numery

PAGRINDINIS ŠIO METO UŽDAVINYS. 
BRONĖS JAMEIKIENĖS KŪRYBA, 
ANTANAS MACEINA VĖL UŽPILA ŠALTO 
VANDENS.
ROMANAS APIE NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PRIEŠAUŠRĮ.
FERNANDĄ DE CASTRO EILĖRAŠTIS. 
STEIGIAMASIS SEIMAS NEPRIKLAUSOMY
BĖS RAIDOJE IR TAUTOS DVASIOS 
ATSPINDYS JAME.
NUOSTABUSIS DAUMANTAS CIBAS. 
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINE KRONIKA.
FILMŲ ĮVAIRUMAI.
MOTERŲ GYVENIMAS.

Pagrindinis šio meto uždavinys

BRONĖS JAMEIKIENES KŪRYBA

Giliai suvokdami, kad savo 
žmonių skaičiumi netc'kia gau
si tauta nūn tegali užimponuoti 
tik savo kūrybingumu, džiau
giamės, 'kad lietuvių kūrybinis 
gajumas, pagal aplinkybes, net 
ir tremtyje ryškiai pasireiškia. 
Net ir pačiais lituanistiniais 
(klausimais jau turime gana 
gausią literatūrą ne tik lietu
vių, bet ir kitomis kalbomis. 
Prof. dr. J. Balys jau 1961 
m. išleistame rinktinių tos rū
šies knygų bibliografiniame 
leidiny: “Lithuania and Lithu- 
anians” suregistravo net 1,182 
veikalu. Paskutiniu dešimtme
čiu tas skaičius bus dar paau
gęs. Tam tų leidinių nemažai 
ir anglų kalba.

Tačiau jie vis specifiniai, 
apima viena ar kitą sritį, dau
gelis sunkiai begaunami. Užtat 
toks konspektinis, viską api
mančių lituanistinių informaci
jų leidinys, kokiuo yra “Ency
clopedia Lituanica” mums ir ki 
tiems, mumis besiinteresuojan
tiems, yra nepaprastos reikš
mės dalykas. Amerikoje en
ciklopedijomis susidomėjimas 
nemažas. Jų yra beveik kiek
vienoj šeimoj. Pvz. speciahai 
pirkėjams patarimus teikiantis 
žurnalas “Changing Times” 
rekomenduotinų angliškų en
ciklopedijų sąrašan įtraukęs 
net 22 bendro turinio enciklo
pedijas. Tš jų “Encyclopedia 
Americana” turi 30 tomų, iš 
viso 27,750 psl., kainuoja 375 
dol.. “Britanica” — 24 tomų, 
28,264 psl., kaina 459 dol., 
“New Cathohc E^cyc’opedia” 
15 tomų, 16,522 psl., kaina 580 
dol,

¥
Mūsų “Encyclopedia Litua

nica” bus viena iš nedauge
lio tokių vienos tautos angliš
kų enciklopedijų, pakankamai 
(konsnektvviam leidiniui) pla
ti — šešių tomų, kainuojanti 
tik 90 dol. Dabar pats laikas 

ją išleisti, kai sutelkta tiek 
daug medžiagos neseniai už
baigtoje “Lietuvių Enciklopedi 
dijoje”.

Galime pasidžiaugti, kad jos 
redakcija ir leidimas yra gero
se rankose, bet jiems reikalin
ga kur kas platesnė talka. Tai 
svarbus lietuviškų studijų lei
dinys. Dabar visų mūsų užda
vinys turi būti rūpintis, kad 
ši anglų kalba lietuvių enciklo
pedija ne tik kuo gausiau pa
tektų į privačius šeimų knygy
nėlius, bet ypač į mokslo ištai
gų ir miestų knygynus. Todėl 
prie kiekvienos progos univer
sitetų, kolegijų, miestų knygy
nuose prašykime “Encyclope
dia Lituanica”. Jei jos nėra, 
bandykime susisiekti su tu bib
liotekų vadovybe, nurodydami, 
kur ją galima užsisakyti ir iš
ryškindami, kad tai rimtas, 
mokslininkų redaguojamas lei
dinys, kuris didžiosiose biblio
tekose yra būtinybė.

'¥
Čia galėtų ir mūsų studentai 

gyvesnę veiklą išvystyti. Jei 
vienas, kitas, trečias šios enci
klopedijos ims ieškoti bibliote
koje, tai biblioteka ją užsakys. 
Kraštutiniu atveju, kai pati 
biblioteka pasilieka nepajudi
nama, reikia ieškoti mecenato, 
kuris bibliotekai enciklopediją 
padovanotų. Penkiolika dolerių 
už tomą nėra jau taip labai 
sunku sutelkti ir pačiai studen
tų vienai ar kitai organizacijai, 
ypač kreipiantis su aukų pra
šymu į tos mokslo įstaigos ab
solventus, to universiteto ar 
kolegijos diplomu apvainikuo
tus saviškius. Dabar, kada taip 
nelengvomis sąlygomis vyksta 
mūsų angliškos enciklopedijos 
leidimas, kaip tik pats laikas 
sukrusti. Jeigu išleidžiant 36 
tomus Lietuvių enciklopedijos 
daug pasitarnavo ją prenume
ruodami tėvai, tai lietuvių en-

(Nukelta j 2 psl.)

Š. m. balandžio mėn. pradžio
je užbaigė ilgą kelionę po Chica
gos apylinkes dailininkės Bronės 
Jameikienė sukurti aštuoni skal
dyto stiklo vitražai, keliavusieji 
“B. Jameikienės individualioje 
parodoje” (“one man show ). 
Balandžio 5 d. prie Chicagos uni
versiteto, “Baptist Graduate Stu- 
dent Center” patalpose atidary
toje ir iki IV. 19 d. užtrukusioje 
41 dailininko “1970-jų metinė
je religinio meno parodoje” bu
vo du Jameikienės vitražai: “Trys 
išminčiai” ir “Šv. Petro paukš
tis”. To paties centro vestibiuly
je visam laikui įstatytas jos tradi
cinio (švinuoto) stiklo vitražas 
“Pavasaris”. Jos sukurtas kilimas 
“Sopulingoji Motina” (kataloge 
pavadintas “Lithuanian Pieta” 
ir “Sorrovvful Mother”) nuo pra
eitų metų rugsėjo mėn., pradė
jęs nuo Washington, D.C., drau
ge su kilnojamąja meninių reli
nėmis temomis vėliavų paroda 
“Sign in Cloth” ir dabar dar ke
liauja po Jungtines Amerikos 
Valstybes. Gi nuo balandžio 
mėn. pradžios Chicagos pietuose, 
63-sios ir St. Louis gatvių rajono 
metodistų bei presbiterijonų 
bažnyčių prieangiuose yra išsta
tyti keturi Jameikienės vitražai: 
“Vaivorykštės šokėjai”, “Paukš
tė”, “Angelas Sargas” ir “Pava
saris”. Tai bene 40-ji paroda, ku
rioje dailininkė Jameikienė daly
vauja. Tad norisi nors probėgš
mais supažindinti su josios kū
riniais ir pažvelgti į josios kūry
bos kelią.

Pasauly žinomų meno istorikų, 
Havvajų universiteto profesorių, 
Jean Charlot ir Gustav Ecke' 
mokinė dail. Jameikienė savo 
darbų technika gerokai skiriasi 
nuo kitų dailininkų, nes ji dabar 
daugiausia kuria, naudodama 
skaldyto stiklo" techniką. Kuriant 
plono, tradicinio stiklo vitražus, 
kur paveikslą sudaro spalvoto 
stiklo gabalai sujungti švino ar 
cinko juostelėmis, darbas tech
niškai yra gana komplikuotas. 
Tačiau tik po II-jo pas. karo pra
dėtas būdas daryti vitražus iš 
storo stiklo reikalauja visai ki-1 
tokios technikos. Net fiziniai yra 
nelengva dirbti su storais stiklo 
luitais, juos skaldyti. Gal todėl 
dailininkų, tuo labiau moterų, 
kuriančių skaldyto stiklo vįtra- 
žus, yra labai maža. Nepamiršti
na ir tai, kad toje meno šakoje 
nuo mintyje sukurto vaizdo iki 
jojo realizavimo yra gana ilgas 
kelias. Susikristalizavus paveikslo 
idėjai, dailininkas ieško tai idė
jai tinkamiausios išraiškos for
mos. Sudarius galutinį norimo 
dydžio projektuojamo 
spalvotą piešinį, tenka 
kelias piešinio kopijas, 
mas kaip darbo planus, 
ravus visus projektuojamo vitra
žo gabalėlius, kita tokio projek
to kopija sukarpoma, iškerpant 
atskirai kiekvienam stiklo gaba
lėliui busimąją formą. Sužymė
jus kiekvienos tokios formos spal
vą, pereinama prie stiklo gaba
lėlių paruošimo. Iš gana storų 
(vieno colio storumo) spalvotų 
stiklo luitų atskeliami reikiamos 
formos ir dydžio stiklo gabalė
liai. Atskeliama specialiais kal
tais bei plaktukais. Skaldant tuos 
gabalėlius, didžiausios reikšmės 
turi skėlimo briaunos ir pavir
šiai. Šitaip parengus projektuoja-

JONAS DAINAUSKAS

vitražo 
padaryti 
naudoja- 
Sunume-

mo vitražo kiekvieną stiklo gaba
lėlį atskirai, jie išdėstomi ant vie
nos projekto kopijos, patikrina
mos spalvos ir formos, padaromi 
reikiami papildymai bei pataisy
mai. Tik šitaip pasirengus gali
ma pereiti prie tiesioginio bei tų 
stiklo gabalėlių montavimo į vie
ną vienetą. Tie gabalėliai sujun
giami specialaus cemento pagal
ba. Tai dviejų cheminių skiedi
nių junginys, sumaišomas kiek
vieną kartą tik visai pasirengus 
liejimui ir kuris, greitai kietėda- 
mas, užpildo tarpus tarp stiklų 
ir pasidaro tų stiklo gabalėlių 
rėmais. Kadangi vitražai daugiau
sia įrengiami bažnyčių ar kitokių 
pastatų šviesos angose, ir tuo 
pačiu į juos gali veikti viso
kiausi meteorologiniai pasikei
timai, užtat to cemento plėtimo
si koeficientas turi būti artimai 
toks pats kaip ir tų stiklo gaba
lėlių, kad šaltis ar kaitra to vi
tražo nesusprogdintų. Tai visuo

Bronė Jameikienė

[varsų audinį. Pažymėtina, kad 
josios kūriniuose galima įžiūrėti 
ir lietuvių liaudies kūrybos moty
vų. Koplystulpių Sopulingosios 
Motinos, Rūpintojėliai, persijoti 
per dailininkės vaizduotę, josios 
sukurtuose vitražuose pasilaiko 
mūsų liaudies kūrybos bruožus 
ir stiliaus, ir spalvų atžvilgiu.

Kiek gi kūrinių yra ji sukūru
si? Dalininkė atsako, jog neįma- 
nu visų jų sužymėti. Suminėsiu 
čia tad nors keletą jos labiau pa
žįstamų darbų: “Veronikos skara” 
su mūsų Rūpintojėlio stilizuotais 
bruožais, “Rytų Madona”, už ku
rią dailininkė Honolulu parodoje 
gavo premiją (vienas to kūrinio 
variantas likęs Havajuose, kitas 
yra Indianos universitete), “Gė
lės” (keli variantai), “Šv. Pran
ciškus Asyžietis”, “Velykų rytas” 
bei “Žilvinas” likę Havajuose, 
“Angelas Sargas”, kurio vienas 
variantas “saugoja” Jaunimo cen 
tro vestibiulį, “Vaivorykštės šo
kis”, “Trys išminčiai”, “Paukš
tė”, “Ir aš karalius...”, keli va
riantai “Pavasaris”, keli abstrak
tiniai kūriniai .Šv. Filomenos 
bažnyčioje, šiaurinėje Chicagos 
dalyje, “Kristaus Kančios simbo
liai”, didelis tradicinis vitražas, 
Šv. Kryžiaus bažnyčios, Chicago
je ir Dayton, Ohio, liet, bažny
čios grindyse mozaika lietuvių 
tautinių raštų motyvais ir kiti.

Kai kurių skaldyto stiklo vitra
žų yra keli variantai, tačiau jie 
nėra kopijos, nes keičiamos spal
vos ir kiekvienas stiklo gabalė
lis skaldomas individualiai, tad 
kiekvienas toks kūrinys įgauna 
naują veidą su visais naujais 
šviesos ir spalvų efektais.

Greta vitražų bei mozaikos yra 
suprojektavusi ir išaudusi kili
mų (“Šimtakojis”, Ietys”, “Pie
ta”, “Žemaitiškas” ir kit.). Taip 
pat yra parengusi spektakliams 
kostiumų projektų (Donelaičio

met turi atsiminti vitražo kūrė
jas.

Šioje kūrybos šakoje bene 
svarbiausią vaidmenį vaidina 
skaldyto stiklo šviesos efektai, iš
keliami ir stiprinami šviesos pa
galba; jų panaudojimas priklau
so nuo dailininko sugebėjimo at
skelti stiklo gabalėlius taip, kad 
jie savyje sutelktų kuo daugiau
sia šviesos efektų.

Dalininkės Jameikienės sukurti 
skaldyto stiklo vitražai liudija, 
kad ji puikiai moka sukurti ne
paprastus šviesos bei spalvų 
derinius, kurie josios darbuose 
pasižymi žėrinčiu gyvumu, gai
vinančiu grynumu ir drauge pa
prastumu. Iš viso josios kūriniuo
se matyti gana daug stilizacijos 
ir abstrakčių elementų, bet josios 
kompozicijos yra gerai išbalan
suotos ir sudaro darnius monu
mentalius vienetus, krištolinių Bronė Jameikienė Pavasaris (vitražas)V

Verbų sekmadienis (vitražas)Bronė Jameikienii

“Metams”, opeiai “Gražina", ko- į metų. Savo darbų parodų turėjo 
medijai “Bubulis ir Dundulis”, 
“Sakraliniam baletui”, “100 Sau
lių” oratorijos pastatymui Loyo
los universitete).

Jameikienė savo studijas (li
tuanistiką) pradėjo Vytauto Di
džiojo ir Vilniaus universitetuo
se. Po to, jau meno, mokėsi 
“Ecole dės Arts et Metiers” 
Freiburge, Vokietijoje, Meno Ins
titute Chicagoje, įsigydama 
čia Dailiųjų menų magistro laip
snį ir Havajų universitete — O- 
rientalinio meno istorijos ma
gistro laipsnį. Gilindama savo 
meno istorijos studijas Havajų 
universitete, dail. Jameikienė 
kelerius metus tenai dėstė ir me
no dalykus. Vitražų srityje dail. 
Jameikienė dirba jau keliolika

daugiausia Chicagoje ir kitose 
vietovėse (Evanstone, Grand Ra- 
pids, Notre Dame, Detroite, 
Denveryje, Dėl Mar, Honolulu, 
Kanadoje ir kitur), čia nekal
bant apie “keliaujančias paro
das”. Pagaliau ji yra įrašyta ir 
“Who’s Who in American Art” 
vardyne.

Kalbėdama apie savo kūrybą 
iš esmės, Bronė Jameikienė pa
brėžia, kad dailininko darbų ne
galima matuoti nė valandų, nė 
dienų skaičiumi. Kurdamas žmo
gus it dega ir tikrąja to žodžio 
prasme įdeda į savo kūrinį savo 
sielos dalį, nes kūrybinis proce
sas, tam nuostabiam bet negai
lestingam tikslui - kūriniui —- 
realizuoti, pavergia visą žmogų. 
Kalbėdama apie savo kūrybos 
ryšį su aplinka, dailininkė sako, 
jog ji savo kūriniuose siekianti 
pirmiausia išreikšti ne tą, ką jį 
mato, bet tą ką ji jaučia, maty
dama tą ar kitą vaizdą. Kuriant 
vitražus, jai labiausiai rūpi tas 
minkštas šviesos bei spalvų susi
jungimas, šaltąjį stiklą paver
čiantis gyva ugnimi. Užtat ji 
rūpestingai stengiasi raudonus, ža 
liūs, gelsvus ir kitokių spalvų 
stiklo gabalėlius taip sumontuo
ti, kad jie, šviesos perskriosti, 
suspindėtų lyg rubinai, smarag
dai, topazai ar kitokie brangak- 
menys. Tokiuose vitražuose ji ir 
suradusi savo gyvenimo užda
vinį.

• Vilniaus konservatorijai su
kako 25 m. amžiaus. Ji įkurta 
1945 m. ir pirmuoju jos direkto
rium buvo Jonas Bendorius, pir
muoju talkininku — K. Kavec- 
kas. Dabar konservatorija turi 
16 katedrų, gi studentų, įskai
tant ir neakivaizdinį bei vakari
nį skyrių — yra netoli 700. Šiuo 
metu konservatorjai vadovauja 
prof. Jurgis Karnavičius, kompo
zitoriaus J. Karnavičiaus sūnus. 
Įstaiga išleido du mokslų dakta
rus: Juozą Gaudrimą ir Jadvygą 
Čiurlionytę. (E)
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GRAŽDANKA IR VfiL BRUKAMA. 
ALICE STEPHENS JUBILIEJUS MININT. 
P. MALDELKIO KNYGOS APTARIMAS. 
RUSIJOS POGRINDŽIO RAŠYTOJAI. 
IŠ RELIGINES SOVIETŲ POEZIJOS. 
ABSURDO TEATRO PARAŠTĖJE. 
MIRĖ LIETUVIŲ POEZIJOS BIČIULIS. 
HERMAN VAN IRAECHEM
PASAULIO LIETUVUIŲ INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ SĄJUNGA.
NAUJI LEIDINIAI. 
KULTŪRINE KRONIKA. 
FILMŲ ĮVAIRUMAI.
AKADEMINES PROŠVAISTES; 

LIETUVIŲ BENDRUOMENE IR 
JAUNIMAS;
LATVIS LINGVISTAS, IŠMOKĘS 
LIETUVIŠKAI.

Graždanka ir vėl brukama

GYVENIMAS MUZIKAI
Alice Stephens daugeriopą jubiliejų minint

Rusijos carų pavergtoms 
tautoms rusinti naudotieji me
todai, nors būtų pasirodę ir ne
veiksmingi, šiandien raudonų
jų Kremliaus carų vėl pakarto 
tinai bandomi. Visai žmonijai 
jau kone XX amžiaus pabaigo
je turėtų būti be galo koktu, 
kai rusai dar vis mėgina lošti 
daugiau kaip prieš šimtą metų 
pradėitą ir kartą jau pralaimė
tą kitų tautų gyvybės ar mir
ties partiją, iš po stalo ištrauk
dami tą pačią graždankos kor
tą.

Skirtumas tik toks, kad 
1864 metais okupantai rusai 
galvojo, jog lietuvių tautai, 
tada beveik neturinčiai savos 
inteligentijos, surusinti ir su- 
provoslavinti pakaks vien mal
daknygės rusiškosios graždan
kos rašmenimis. Ir keturiasde
šimt metų buvo pavergėjo ra
šomas lietuvių tautai mirties 
sprendimas Bet pati mūsų 
liaudis savo ranka, ir dar graž
danka, jo nepasirašė. Atvirkš
čiai, pasauly tokioje vienintelė
je ir barbariškoje lietuvių 
spaudos draudimo epochoje 
liaudis sunkiausiose sąlygose 
išsiaugino sąmoningą savo tau 
tos inteligentija; netrukus tos 
kuklios lietuviškos maldakny
gės atėmimas iš liaudies ran
kų toli gražu ėmė nereikšti ir 
visos tautos sunykimo.

Šiandien situacija kita. Tad 
ir okupanto graždankinio pa
rako užtaisas taiko jau ne į 
liaudį, o į inteligentiją — švie
suomenę. Okupantas puikiai 
žino, kad atominio amžiaus pa
saulyje labiausiai pamatoma, 
gerbiama ir pasauliui reikalin
ga yra ta tauta, kuri, nors ir 
maža būdama, proporcingai 
net daugiau negu didžiosios 
gali didžiuotis savo mokslo, 
kūrybos bei plačiaprasmės kul 
tūros pažanga. Kitaip ji bus 
po kurio laiko pąsaulio nema

toma, pamiršta, bus laikoma 
neprasmingu žemės užkam
piu, visai nurašytinu žmonijos 
ateities raidoje kito sąskaitom

Šitokias tad viltis pavergė
jas ir puoselėja lietuvių tau
tos adresu. Okupuotame kraš
te sąmoningai sudaroma to
kia padėtis, kad mte’isrentas 
žmogus, mokslininkas bei vie
nos ar kitos srities šviesus 
profesionalas, jeigu jis nenori 
atsilikti nuo pasaulinės moks
lo pažangos, jis priverstas vi
sas nauiienas sekti tik rusiš
kuos atitinkamuos leidiniuos, 
ir tik labai retai pamatyti ki
tomis svetimomis kalbomis ir 
savo gimtąja kalba norimas 
mokslo knygas. Tokioje situ
acijoje okupantas tikisi pa
vergtos tautos inteligentijai 
įskiepyti įproti naudotis vien 
tik rusų kalba ir rusiškąja 
graždanka parašytomis moks
lo bei profesinio būtinumo 
knygomis. Gi neturėdama gali
mybių tokias knygas rašyti ir 
leisti savo gimtąja kalba, tau
ta paliks be savo mokslinės li
teratūros, >be tos literatūros 
specialistų, negalės rodytis pa
sauliui savo vardu, o jeigu ką 
iškilesnio ir padarys, tai pa
sauliui vėl bus pristatyta pir
miausia tik rusiškąja graždan
ka visos Sovietijos vardu, kas 
laisvajame pasaulyje įprasta 
suplakti tiesiog vien su Rusi
jos vardu. Pavergtoji tauta 
tada tampa tik pilkąja ir už- 
kampine pasaulio provincija.

Okupantas gerai žino, ką jis 
daro, ir ko jis siekia. Bet ir 
mes. čia ir tėvynėje, turėtume 
žinoti, kad kosminiame amžiu
je, tautos išlikimo siekiant, ne
pakanka remkis vien tik an
sambliais, tautodaile bei vie
nokiu ar kitokiu .senienų mu
ziejumi. Šičia tačiau nesako
me, kad ir jų nereikėtų. Tau-

(Nukelta į 2 pal.)

Prieš keletą dešimtmečių vie
ną vasarą Utenoje kiekvieną 
saulėtą ir šiltą dieną į paežerį 
nuo ankstyvo ryto ateidavo trys 
neįprastos išvaizdos ir savotiška 
kalba kalbantieji, pagyvenę vy
rai. Vienoje ežero pusėje maudy
davosi vyrai, kitoje moterys. Abi 
pusės nedėvėjo jokių maudymo
si aprėdų, nes krantas nuo kran
to buvo gerokai toli, ir be žiūro
nų tik žmogaus figūros kontūrus 
kitoje pusėje galėjai atpažinti. 
Tačiau tie trys vyrai visad dė
vėdavo margas kelnaites, jau ir 
tuo išsiskirdami plikųjų aplin
koje.

Greit paaiškėjo, kad jie yra 
“amerikonai”, kad du iš jų anks
čiau buvo grįžę į Lietuvą, o tre
čiasis atvyko tik trumpam apsi
lankyti. Tais laikais garsiniai fil
mai vos pradėjo skintis sau kelią 
į nebylį teatrų ekraną. Mums, 
paauguoliams, buvo nepaprastai 
įdomu palyginti kinuose girdimą 
anglų kalbą su gyvąja. Todėl 
prislinkdavome ko arčiausiai prie 
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Garbės diplomas, kuriuo amerikiečių visuomenė pagerbė muzikę Alice 
Stephens ir jos ansamblio dainininkes.

tos trijulės ir slapčia klausydavo
mės jų pokalbių. Kai anie kalbė
davo angliškai, galėjome justi to
limą tolimą panašumą į tai, ką 
girdėdavome kinuose. O kai pra
bildavo lietuviškai — niekaip 
neatspėdavome, ką reiškia žo
džiai, kaip “kicenąs”, “čikenas” 
ir t.t. Abiejose kalbose apsčiai 
vartojo žodžius well, OK ir shut 
up. Todėl kiekvienam jų davė-

T

Muzikės Alice Stephens vadovaujamų “Aidučių” pirmasis koncertas Muzikės Alice Stephens moterų ansamblis koncertuoja Chicagos Orchestra Hali. Kairėje matomas muz. A. 
1967 m. Marijos aukštesniosios mokyklos salėje, Chicagoj, dalyvau- Kučiūnas ir dešinėje muz. Alice Stephens. Siame, 1950 m. surengtame koncerte dalyvavo taipgi solistai L 
jaut akordeonistui K. Daubarui. Nauragis ir S. Baranauskas.

J. ZDANIUS

me ir atitinkamus vardus: Vėlas, 
Okejus ir Šarapas. Mano bičiu
liams buvo įdomios vien “paly
ginimo studijos”, tačiau man 
krito į ausį pono Okejaus daž
nas Amerikos lietuvių muzikinio 
gyvenimo temos užkabinimas. Jis 
su tam tikru pasididžiavimu pa
sakojo apie tenykštį muzikos 
klestėjimą: daug gausių ir gerų 
chorų, benų, (pučiamųjų kape
lų), solistų dainininkų bei ins
trumentalistų ir kt Išgirdau ta
da dar man nežinomas Pociaus, 
Strumskio ir kitų bei žinomas 
Petrausko ir Šimkaus pavardes. 
Visa tai buvo įdomu, o poną O- 
kejų tariau esant mažiausiai ko
kios nors didžiulės bažnyčios var
gonininku...

•

Vėliau Lietuvoje buvo progų A- 
merikos lietuvros menininkus ir 

tiesiogiai girdėti. Žavėjausi Grei
čiaus smuikavimu (jis su tokiu 
nemeluotu artistišku polėkiu iš
pildė Rimskio-Korsakovo “Him
ną saulei”!), Drangelienės ir 
Mickūnaitės dainavimu opero
je, kario uniformoje džiaugiausi 
Gaižiūnų poligone Lietuvos vy
riausybės kviesto Chicagos ame
rikiečių lietuvių “Pirmyn” cho
ro pramoginės programos atliki

mu. Kiekvieną kartą mano šiltus 
muzikinius įspūdžius lydėdavo 
pono Okejaus “pagarsinimai”...

Kai sužinojau, jog “Pirmyn 
chorui išvykus namo, jo įkandin 
Švietimo ministerija Amerikon 
išsiuntė komp. Žilevičių tenykš
čio lietuvių muzikinio gyvenimo 
istorinės medžiagos rinkti, susi
dariau vaizdą, kad dalykas ne 
juokais yra didelio masto.

*

Pagaliau ir aš atsidūriau A- 
merikoje. Deja, tuo laiku čia jau 
buvo jaučiamas stiprokas mūsų 
tautiečių muzikinio gyvenimo a- 
toslūgis, pavargimas. Dauguma 
žymiųjų operos žvaigždžių, chor
vedžių ir kitų muzikos darbuoto
jų jau buvo palinkę atokesniam 
ir ramesniam gyvenimui. Tačiau 
su nuostabiu ryžtu ir energija 
Alice Stephens (Anelė Stepona
vičienė) ėmėsi nešti, ir iki šiai 
dienai neša, tos garsingos praei
ties vėliavą. Pasiruošusi Hartfor
do konservatorijoje dainininkės 
(dramat sopranas) karjerai, A. 
Stephens davė savo rečitalius' 
daugely JAV miestų. Atliko taip
gi lietuvių statomose operose ir 
operetėse pagrindines roles (Car
men, Cavalleria Rusticana, Mei
lės eleksyras). Tačiau viduje jau
tė stiprų traukimą į chorvedybą 
ir pedagoginį darbą. Pagilinus 
studijas Chicagos konservatorijo
je (kurią baigė BM laipsniu), 
pradėjo vadovauti chorams bei 
mokytojauti muzikos institucijo
se, tuo pačiu dainininkės karjerą 
palikdama nuošaliai.

Be abejo, didžiausią savo dar
bo ir talento krūvį sudėjo į lie
tuvaičių chorą, žinomą Alice 
Stephens Singers vardu. Šis jos 
išugdytas ir vadovautas ansam
blis buvo iš tikrųjų ne eilinio 
lygio. Gal be mažų išimčių, vi
sos ansamblio dalyvės buvo su 
didesniu ar mažesniu muzikiniu 
pasiruošimu, ne viena jų užtar
nautai nešiojo solistės titulą 
(tarp kita ko, kai visi nori pir
mu smuiku groti, vadovo dar
bas yra itin sunkus...).

Šis vienetas vertai pelnė sau 
didžiulį pasisekimą ir populiaru
mą ne tik savųjų, bet taipgi ir 
amerikiečių tarpe. Prabėgom pa
minėkime bent kelis amerikiečių 
atsiliepimus jų spaudoje:

“One of the most delightful

Muzikė Alice Stephens Nuotrauka V. Noreikos
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ensemble groups around Chica
go is that known as Alice Ste
phens Singers”.

“...the engaging Alice Ste
phens All Giri Singers”.

“Miss Stephens drew from her 
chorus the refinement of tone 
which Debussy’s music reąuir- 
ed”.

“Miss Stephens is more enter- 
prising than many of her con- 
ductorial colleagues... They tvėrė 
zestful in the modern things likę 
Hindemit’s “Song of Mine”, 
Wm. Schuman’s striking “Ques- 
tions’ ’and Brittens “Old Abram 
Brown”.

Tai trumpučiai sakiniai, ta
čiau tokių kritikų kaip Felix Bo- 
rowski (kuris buvo vadinamas 
Chicagos muzikos kritiku deka
nu), yra nepaprastai svarūs ir 
vertingi.

«

Atplaukus pokario metais nau
jai ateivių bangai, A. S. Singers 
pasipildė naujomis jėgomis. Įdo
mu pastebėti, jog teko privačiai 
girdėti pareiškimų, jog, girdi, 
naujokėms sunku suprasti vado
vės dirigavimą. Tai suprantama, 
nes dauguma mūsų chorvedžių

vartoja taip vadinamus, agogi- 
nius mostus, stengiantis ■atidiri- 
guoti kiekvieną gaidą. Alice Ste
phens turi profesionalinio diriga
vimo griežtus ortodoksinius mos
tus (sakyčiau, gal jie galėtų bū
ti kiek apvalesni), prie kurių gali 
pajusti lengvą ritmo pulsą.

Žinoma, tai nebuvo priežastis 
ansambliui lėtinti savo aktyvu
mo. Matydama, kad vyresniųjų 
sucementuoti į didesnį vienetą 
nedaug vilties beliko, p. Stephens 
su visad jai šviežia energija ir 
užsidegimu suorganizavo jaunų 
lietuvaičių kamerinį ansamblį, 
kuris pasivadino lakonišku “Ai
dužių” vardu. Galima pastebėti, 
jog p. Stephens stengiasi šiame 
ansamblyje išugdyti kažkokį 
naują lietuviško repertuaro in
terpretavimo būdą ir choro bal
sų spalvą. Tai labai pozityvios 
ir reikalingos pastangos.

Visad jautėsi lietuviško reper
tuaro moterų chorui stiglius, to
dėl p. Stephens pati aranžeruo- 
ja įvairius kūrinius savam reika
lui. Ir šioje srityje jaučiasi jos 
šakoto talento ranka.

*
Šie metai yra p. Stephens su

kaktuviniai metai. Šiemet muz. 
(Nukelta į 4 psl.)
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DIDIS KULTŪROS UŽDAVINYS.
ANTANO MACEINOS NAUJA KNYGA APIE 
SOVIETINI ŽMOGŲ.
-JONAS AISTIS APIE BERNARDĄ 
BRAZDŽIONI.
REKN. BRAZDŽIONIO EILĖRAŠČIAI. 
ABSURDO TEATRO PARAŠTĖJE. 
MUZIKES SALOMĖJOS CERIENES 
NETEKUS.
ALOYZO BARONO KNYGA MAŽIESIEMS. 
PORA BRŪKŠNIŲ APIE C. DEBUSSY.
E. GAPUTYTES DARBŲ VIEŠNAGE 
AMERIKOJE.
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINE KRONIKA.
MOTERŲ GYVENIMAS.

Didis kultūros uždavinys

SOVIETINIS ŽMOGUS PASIGENDA ETIKOS 
IR GYVENIMO PRASMĖS

Maceina atskleidžia naują galvojimo apraišką Sovietuose

Tur būt, visi esame girdėję, 
<kad Vatikano ir kituose Itali
jos archyvuose tūno sukaupta 
daug rankraštinių dokumentų, 
liečiančių Lietuvos istorijos 
praeitį nuo karaliaus Mindau
go iki paskutinių laikų. Jie 
mums labai mažai arba ir visai 
nežinomi. Atėjo laikas juos iš
rinkti ir išleisti viešumon 
spausdintų knygų pavidalu, 
kad jie ten nebaigtų trūnyti ar 
kokiu nors kitu būdu nežūtų.

šį rūpestį turi ir kitos tau
tos: vokiečiai, lenkai, pran
cūzai, ukrainiečiai, latviai. Bet 
jie nesnaudžia. Jie turi jau iš
leidę arba įpusėję leisti savo 
tautų istorinių šaltinių doku
mentinę medžiagą. Vokiečiai 
turi išleidę jau per 100 tomų, 
lenkai — anie 50 tomu, ukrai
niečiai katalikai per 50 tomų, 
latviai keletą tomų. O lietu
viai?.. Iki šiol nėra dar išleidę 
nė vie”o šaltiniu tomo (pir
mas tomas baigiamas snaus- 
dinti). Gal čia Lietuvą liečian
čiu dokumentų nėra tiek daug, 
kaip kitų tautų? Priešingai, 
L’e'hr-os istoriios šaltiniu do
kumentacijos yra daugiau ne
gu latvių ir nemažiau negu uk
rainiečiu. Tai gal lietuviai ne
turi nritvrusiu moks’ininkų 
archyvuose s’ypinčiai medžia
ga’ surasti ir -ą išskaityti?

Tiesa, kad senų rankraščių 
rašymo būdas, in stilius, iš
blukęs ar ištrunėjęs popierius 
sudaro labai daug sunkumo 
iuos tikslai ir nu
prasti. Tam tikslui reikalingas 
specialus pasiruošimas ir, be 
to, sugebėjimas juos atrasti ir 
išskaityti. I ab°i retas kuris iš 
mūsų tam darbui vra tikęs ir 
atitinkamai pasiruošęs. Bet vis 
dėlto galime didžiuotis, kad ke
letą tokių specialistų turime. 
Jie ne tik Romoje, bet ir kitur 
mokslininkų tarpe yra žinomi. 

Būtent, Gregorianum universi
teto profesorius Paulius Rabi
kauskas, SJ, prel. Paulius Ja
tulis, kun. Rapolas Krasaus
kas, kun. Juozas Vaišnora, 
MIC. Savo patarimais jiems 
daug padeda žinomas mūsų is
torikas. Bonnos universiteto 
prof. Zenonas Ivinskis.

Prof. P. Rabikauskas ir prel. 
P. Jatulis yra senų rankrašti
nių dokumentų skaitymui pa
tys stipriausi. Dėl to pirmasis 
yra pakviestas į Gregorianum 
Universitetą atitinkamo kurso 
dėstyti, o antrasis — ukrainie
čių katalikų redaguoti jų tau
tos istorijos šaltinius. Jis su
redagavo jau aštuonis tomus 
ir dar turi medžiagos kitiems 
keturiems tomams, kuriuos jis 
greitai baigs ruošti.

Prel. P. Jatulis, rinkdamas 
Ukrainos istorijos šaltinių me
džiagą, kartu surinko nemažai 
ir Lietuvos istorijos šaltiniams 
leisti medžiagos, nes tos dvi 
tautos yra tampriai susiie vie
na su kita istorinių šaltinių 
atžvi’giu. Daug tos rūšies do
kumentu vra io jau nurašyta, 
o dalis mikrofilmuose. Jau nu
rašyta bevef'< visa bažnytinių 
procesu dokumentacija. kurios 
biis t.rvs tomai, ir Medininku 
(Žemaičiu) vyskupijos i*Mri"ė 
dokumentaciia — d” tomai. 
Toliau seks Vilniaus ir Vvvrių 
(Seinų) ir apskritai Lietuvą 
liečianti dokumentacija, kurios 
iau nemažai surinkta ar nufil
muota. Žinoma. reikės dar ap
rūkai ia papildyti, išskaitvti ir 
nurašyti Tš to v»l «ncū<)avyg 
ei’ė tomu, kuriuos dabar tiks
liai apskaičiuoti dar trūksta 
duomenų Kaip matome, tik 
'bendros T iotvvos j°torik»g gal. 
tiniu medžiavoc suaidanyo npp 
dešimt tomu. Prie to pridėkime 
dar specialių sričių istorijos

(Noketta į 6 paL)

Antanas Maceina, SOWJETISCHE 
ETHIK UND CHRIST.ENTUM. 
Ztun Verstaendnis dės kommunisti- 
schen Menschen. MCMLXIX Ecart 
Luther-Verlag. Witten.

STASYS YLA

problema. Abu šie dalykai kelia 
klausimą, ar komunizmas neartė- 
ja į krikščionybę, ar jis neieško 
savo paties gilesnio pagrindimo? 
Jeigu komunizmas nebeišsiverčia 
be etikos ir gyvenimo prasmės, tai 
kuriuo požiūriu — taktiniu, poli
tiniu, filosofiniu ar pseudo religi
niu?

1. KAIP IR KODĖL IŠKILO 
ETIKOS REIKALAS 

KOMUNIZME?

Savo veikale Maceina atkreipia 
dėmesį, kad etikos klausimu ėmė 
“sirgti” ne sovietiniai ideologai, o 
pedagogai. Pirmasis iš jų buvo A. 
S. Makarenko, dirbęs su palaidais 
jaunuoliais (bezprizorninkais), 
kurių masės buvo atsiradusios po 
1917 m. revoliucijos. Jis įsitikino, 
kad be etikos negalima išsiversti. 
Apie tai jis rašė ir 1939 m. vie
šai Maskvoje iškėlė reikalą kurti 
bei formuluoti sovietinę etiką. Jo 
raštai buvo išleisti tik po jo mir
ties (1946 ir 1949). Po to dar 
praėjo geras dešimtmetis, kol so
vietinė administracija leido žur
nalui Voprosy Filosofii rašyti eti
kos klausimais, o nuo 1951 m. ir 
filosofijos fakultetuose dėstyti eti
kos kursą. Pagaliau 1961 m. 22- 
sis komunistų partijos suvažiavi
mas, peržiūrėjęs partijos progra
mą, pirmą kartą prabilo apie “eti
nį komunizmo statybos kodeksą”.

A. Maceina pateikia tris prie
žastis, kodėl komunistams šis 
klausimas pasidarė svarbus. Vie
na, įsitikinta, jog neužtenka re
voliuciniu keliu keisti išorinę tvar 
ką bei padėtį; reikia keisti ir žmo
gaus galvojimą bei elgseną. Re
voliucija turi būt totalinė, atseit

Filosofinis A. Maceinos žvilgs
nis per pastaruosius keliolika me
tų telkėsi į dvi sritis: religiją ir 
marksizmą. Marksizmo filosofiją 
Jis dėstė (nuo 1956) Freiburgo 
ir Muensterio universitetuose. 
Pastarajame dar dėsto religijos fi
losofiją ir iš šios srities paskelbė 
keletą veikalų. Naujasis jo veika
las, skirtas “suprasti sovietiniam 
žmogui”, pavadintas Sowietische 
Ethic und Christentum, yra kaip 
tik minėtų dviejų sričių suvesti
nė. Veikalas atsirado iš paskaitų, 
skaitytų liuteronų studijų dienose 
Bochume, papildytas naujausia 
literatūra ir praėjusį rudenį išleis
tas Luther-Verlag VVittene.

Įdomu, kuria parsme Maceina 
randa galima kalbėti apie sovie
tinę etiką, kai patys sovietiniai 
autoriai, kaip A. Šiškin, teigia, jog 
marksizmo kūrėjai niekad akade
miškai nesvarstė etikos klausimo. 
Marksas tik neigė “buržuazinę eti
ką”. Leninas taip kalbėjo ir rašė, 
tarsi etikos klausimo komunizmui 
nebūtų. Pirmosios komunistų par
tijos programos šio klausimo taip 
pat nelietė. Pagaliau komunizmo 
vertintojai, tokie žinomi vardai, 
kaip G. Fedotov šį sąjūdį vadino 
nemoraliu, R. Trucker — pseudo 
moraliu, o W. Sombert amora- 
liu.

Maceinai tie dalykai buvo žino
mi, tačiau jį domino du nauji 
reiškiniai, iškilę prieš gerą dešimt
metį sovietinėje literatūroje ir 
komunistų partijos posūkyje. Vie
nas iš jų buvo staiga atsiradusi 
“sovietinė etika” ir antras — su
sidomėjimas gyvenimo prasmės
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— paliečianti žmogų ir visą žmo
niją. Antra, etikos prireikė susi
lietus komunizmui su Azijos tau
tomis, kurios jautrios dvasinėm ir 
etinėm vertybėm. Su savo etika 
sovietai tikisi šiom tautom duot 
naują pakaitą ir sėkmingiau į- 
veikti jų savitą spiritualizmą. Tre 
čia, primityvioje savo fazėj komu
nizmas vertėsi įstatymais, admi
nistracija, diktatūra, dabar jam 
prireikė ir motyvacijos.

Šis naujas posūkis kai kam ga
li sukurti įspūdį, kad komuniz
mas daro pažangą ir, ko gero, ar
tėja prie krikščionybės. Krikščio
nybė antikiniame pasaulyje at
kreipė į save dėmesį kaip tik tuo, | 
kad ji buvo labai stipri savo eti
niu charakteriu. Krikščionybė sie
kė keisti pasaulį, pakeisdama žmo 
gų išvidiniu būdu. Tuo tarpu ko
munizmas keičia tik gyvenimo 
formas. Komunistinis galvojimas 
su savo dialektiniu ir istoriniu 
materializmu neigia spiritualiz
mą ir aukštesnę žmogiškos bui
ties prasmę. Komunizmui pradi
nis dalykas yra medžiaga ir gam
ta, o dvasia ir idėja tik išvestinis, 
kaip “medžiagos savybė”. Pana
šiai išvestinis dalykas iš socialinės 
—ūkinės tvarkos jam yra ir žmo
gaus elgsena, ir papročiai, ir do
rovė. Keisdamas išorinį gyveni
mą, komunizmas tikėjosi pakeis
ti ir žmogaus sąmonę bei sąžinę. 
“Racionalus gyvenimo organiza
vimas yra sąlyga ir doriniam at
gimimui” — teigia prancūzų 
marksistas A. Comu. Panašiai ir 
naujoji Rusijos komunistų parti
jos programa skelbia, jog “nau
jasis žmogus formuojasi, dalyvau
damas komunizmo statyboje”. O 
statyba, technika, industrija yra 
išorinis, struktūrinis dalykas, ir 
visa tai yra pirmaeilės, pagrindi
nės reikšmės reikalas sovietinėje

komunizmo sistemoje. Dėl to ir 
kyla klausimas —

2. KUO IR KAIP 
GRINDŽIAMA SOVIETINĖ 

ETIKA?

Krikščioniškoji etika grindžia
ma nelygstamąja žmogaus ver
te. Krikščionybei nesvarbu žmo
gaus kilmė, padėtis, išsilavini
mas, gabumai. Etinis mastas krik
ščionybėje pastatytas aukščiau te
orinių, ekonominių ar techninių 
vertybių. Pati asmeninė žmogaus 
būtis neša savyje aukščiausią eti
nę vertę. Tuo tarpu komunizme 
pirmoj eilėj stovi klasinis ir eko-1 
nominis. momentas. Komunisti
niams autoriams moralė yra so
cialinės sąmonės forma. Betgi to
kia forma jiems yra ir filosofija,

Prof. dr. Antanas Maceina Nuotrauka Opitz

menas, religija, teisė,politika. Kuo 
tad moralė išsiskiria iš kitų socia
linių sąmonės formų? Į šį klau
simą marksistinėj literatūroj nė
ra atsakymo.

a. Socialinė sąmonė vietoj 
sąžinės

Pagal žymiausią sovietinę eti
ką A. Šiškin, moralę sudaro pap
ročiai bei įpročiai, kurie išreiškia 
apibrėžtus žmonių santykius kas
dieniame jų bendravime. Tuos 
papročius bei įpročius betgi nu
stato visuomenė arba visuomenė 
susikuria tam tikrą sąmonės for
mą žmonių bendravimui. Čia ir 
slypi marksistinės etikos ribotu
mas. Žmogus turi vadovautis so
cialine sąmone vietoj sąžinės. Jis 
turi remtis normatyviniais nuro
dymais, kurie išplaukia iš visuo
menės. Tuo tarpu visuomenės są
monė, pagal marksizmą, yra įta
kojama ir apsprendžiama ekono
minio gyvenimo, tiksliau sakant 
— ekonominės produkcijos for
mos. A. Šiškinas teigia, kad “do
rinių žmogaus pažiūrų šaltiniai y- 
ra ekonominė visuomenės san
tvarka”. Ir Marksas teigė, kad mo
ralė, nors nebūdama materiali
niu dalyku, kyla iš materialinio 

' gyvenimo pagrindo ir nuo jo pri- 
Į klauso. Dėl to moralė nėra sava- 
| ranki, savita, kaip daugeliui va
kariečių vertybinės filosofijos ats- 
' tovų. Ne. Marksistams ji yra ant- 
|rinė, išvestinė, priklausoma nuo 
produkcijos, jos sąlygojama, dėl 

'to reliatyvi. Moralė keičiasi pagal 
besikeičiančias ekonomines sąly- 

Igas. Moralė, pasak amerikiečio 
I marksisto H. Selsam, neturinti 
| pati savo istorijos ir savo vysty- 
I mosi eigos; ji esanti ekonominės 
. istorijos vystymosi apraiška. Kaip 
1 kapitalizmui moralė tarnavusi į- 
1 rankiu, taip ir'komunizmui ji e- 
Isanti faktorius stiprinti socialisti- 
|nę visuomenę ir akstinti jo pa- 
i žangų.

Sovietiniai autoriai nevengia 
kalbėti apie sąžinę, tačiau ji ne
santi individualus moralinis bal
sas, o aukštesnis principas, kuris 
žmoguje prabyla. Kas tas princi- 

, .. (Nukelta j 2 psl.)
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Mokslo metų pabaiga ir

Jis išlesi 
duotąjį žodi

Algimanto Kezio, S. J. kūrybingo darbo skerspiūvis

žvilgsnis ateitin
Nors užsidaro mokyklų du

rys vasaros atostogoms, tačiau 
dabar jau pats laikas pradėti 
gai'voti ap!e ateinančius moks
lo metus ir bandyti jiems tin
kamai pasiruošti.

Kiekvienoie mckyk'oie ran
dame tris pagrindinius lemen
tus: mckin’us, mokytojus ir 
tėvus. Jei šio krašto pradinės 
ir vidurinės mckvklrs išgyve
na tam tikrą krize, tai tik dėl 
to kad paskutinysis elemen
tas — tėvai — yra iš š’os sis
temos išjungti. Panaši-’ situa
cija da'inai matome ir litua- 
nistmėse mokyklose.

Lituanis+inis švietimas vai
dina svarbią role mūsų gyve
nime. Tačiau, kaip visur, taip 
ir čia, neverta stovėti vietoje 
ir džiaugtis laimėsimais. Rei
kia planuoti, ruoštis ateičiai. 
Ne paslaptis, jog i mokyklų 
suolus pradeda ateiti tie vai
kai, kurių tėvai jau yra gimę 
už Lietuvos sienų. Turime nau
ja tėvu kartą, kuri dabar pra
deda vienu ar kitu būdu jung
tis i lituanistinį švietimą. Šie, 
tėvai nėra taip stipriai litua
nistiniai pasiruošę, kadangi 
p*tvs neturėjo laimės būti 
šimtenrocentinėie lietuviškoje 
mokvk’o’e. Non, pagrindinis 
lituanistinio švietimo rbirk+as 
yra vaikas, tačiau laikas pa
galvoti ir anie konkretesne na- 
ga’bą patiems tėvams, kurie 
su vaiku turi .dirbti už mokvk- 
los sienų, čia ižkvla glaudesnio 
ir artimesnio ryšio reikalas 
tarp mokyklos, mokytojų ir tė
vu. Ligi šiol tėvų vaidmuo mo
kyklos gyvenime dažniausiai 
baigdavosi tik tėvu komitete 
bei materialinės paramos mo
kyklai organizavimo darbuose. 
Tai būtini ir svarbūs darbai. 
Bet ar to užtenka?

Norint išlaikyti atitinkamą 
mokslo lygį mokyklose, reikia 
nauių pastangų ir darbo, ku
riu įsijungtų tiek tėvai, tiek ir 
mokytojai. Pats pirmasis dar
bas prasidėtu nuo tradicinio 
galvojimo keitimo vienuose ir 
antruose. Yra įprasta sakyti, 
jov mckvtoiai geriausiai žmo, 
kokios programos ir kokie va
dovėliai tinka va;kui. Praktika 
parodė kad ne vienom,~t taip 
yra rp kitos pusės, tėvai daž
nai jaučiasi a+l’ike savo tautinę 
pareiga (o vai tik kaltas jaus
mą nubaido?), atveždami vai
kus j 'ituanistinę mokyk1 ą ir 
tuo p«čiu nemato reikalo ka 
nors daugiau daryti. Tiek Are
nas, tiek kitas galvoiimas yra 
dalinai klaidingas ir taisytinas. 
Dabartinėse sąlygose reikia 
visu bendro darbo ir talkos.

Mokvtoiai nėra v:ska žma 
ir neklystantys žmonės. Ne 
kartą jie jau gana sunkiai su
pranta šiandieninį vaiką bei jo 
galvoseną. Ypatingai šitai pa
juntama vyresnės kartos mo
kytojuose. Bet jie turi gilią 
meilę mokiniui ir platu profe
sini - pedagogini pasiruošimą, 
kurio laiko tėkmė nepakeičia 
ir nesunaikina. Tačiau tėvai 
geriau paž:sta šiandieninius 
savo vaikus, jurta, ju norus ir 
iu pajėgumą. Todėl ir ju įna
šai i lituanistinio švietimo pro
gramų paruošimą ga’i būti di
deli.

Tam tikslui būtina pradėti 
galvoti apie platesni ir akty
vesni tėvų įsijungimą i mūsų 
švietimo darbus, pradedant LB 
švietimo taryba ir baigiant pa
prasta klase. Ju balsas ir nuo
monė yra svarbi ir gali būti 
didele parama tiems, kurie yra 
atsakingi už programų bei va-
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spalvo-

sudėta 
kūrinių

Praėjusiais metais vasario 12 d. 
“Dirvoje” tilpo reportažas “Apie 
vienuolį, kurio turtai kasmet au
ga”. Tai buvo reportažas iš kun. 
A. Kezio, SJ vienuoliško kamba
rio, kur yra prisiglaudę neseniai 
įsteigtas jo vadovaujamas Lietu
vių foto archyvas, o šalia ir ne
mažai meninio turto, kaip suka
mųjų filmų, skaidrių, negatyvų. 
Gegužės pradžioje, keliolikai mė
nesių nuo ano apsilankymo pra
ėjus, vėl aplankiau kun. A. Kezį 
jo darbo kambaryje. įdomu buvo 
pasitikrinti, ar archyvo turtas,au
ga, ar kun. A. Kezys tesi žodi, 
ką jis buvo prižadėjęs aname po
kalbyje prieš keliolika mėnesių?

Tada jis sakė, kad Lietuvių fo
to archyvas artimiausioje ateity
je išleis a.a. dail. P Augiaus 
darbų spalvotų skaidrių albumą, 
kur tilps Žemaičių vestuvės ir Pu
pos pasaka.Taip pat buvo paža
dėjęs išleisti ir dail. Ž. Mikšio 
kūrinių spalvotų skaidrių albu
mą. Šiandien abu tie albumai jau 
išleisti su puikiais komentarais, 
kūrinių aptarimu bei metriko
mis. Jų tiražai nedideli — tik po 
15 egz., bet kiekvienas supran
tam, kaip brangu išleisti spalvo
tas skaidres. Bet, ačių Lietuvių 
foto archyvui, šiandien abu dai
lininkai jau įamžinti. Dabar savo 
eilės laukia dail. G. Žumbakie
nės kūriniai, kurie artimiausiu 
laiku taipgi bus išleisti 
tų skaidrių albume.

Pernai archyve buvo 
70 lietuvių dailininkų 
spalvotos skaidrės. Jų susidarė ke
li šimtai. Dabar skaidrių skai
čius smarkiai padidėjęs, nes lie
tuviai dailininkai yra kūrybingi, 
o kun. A. Kezys naujuosius kūri
nius vis perveda į skaidres, kurios 
yra tinkamai suklasifikuotos ir 
lengvai prieinamos. Paskutiniu 
metu buvo nufilmuoti naujausi 
dail. L. Urbono kūriniai, gauti 
visi dail. Ž. Mikšio ekslibrisai, 
prieš dail. A. Galdiko mirtį bu
vo padarytos skaidrės paskuti
niųjų jo darbų, smarkiai savo 
darbų kolekciją papildė dail. Vyt. 
Virkau ir kiti. Žodžiu, Lietuvių 
foto archyvas šiandien jau turi 
gal apie 1000 lietuvių dailinin
kų sukurtų kūrinių spalvotas 
skaidres. O tai turtas, kuris ne
žus per amžius.

įdomus ir vis didėjantis yra ir 
istorinių nuotraukų negatyvų 
skyrius. Jei kiek anksčiau šiam 
skyriui savo geriaus’ų nuotraukų 
negatyvus perleido žinomas foto 
meistras Vyt. Augustinas, tai da
bar vėl gauta nemažai reikšmin
gų negatyvų iš neseniai mirusio 
fotografo A. Stelmoko šeimos. 
Istorinius skautų veiklos, ypač 
Lietuvoje, negatyvus Lietuvių fo
to archyvui neseniai perleido ži
nomas skautų veikėjas K. Pal- 
čiauskas, taip pat kun. St. Yla 
iš Putnamo. Kun. A. Kezys pa
sidžiaugė, kad dabar lietuviškų 
įvykių fotografavimą perėmė jau
nas jėzuitas brolis Virgilijus Kau- 

liūs, tai jam lieka daugiau laiko 
viską klasifikuoti, tvarkyti, o 
kartu dirbti prie naujųjų filmų.

Apie istorinių nuotraukų sky
rių ir jo vertę reikėtų atskiro iš
samaus straipsnio. Štai iliustra
cijai iš kartotekos atsitiktinai pa
ėmiau vieną voką. Jame gi rašy
tojos Žehiaitės ir kalbininko prof. 
Jablonskio nuotraukos negaty
vas. Ar tai ne brangus istorinis 
turtas? O panašių nuotraukų ne
gatyvų juk sudėta šimtai.

Prieš keliolika mėnesių kun. 
A. Kezys pasakojo, kad ruošiami 
keli lietuviški filmai. Būtent, 
“Penktoji tautinė stovykla”, “Jau 
nimo centras šiandien ir rytoj” 
ir “Dvylika”. Sunku buvo tikėti, 
kad tie filmai greitai pasiektų 
dienos šviesą, nes filmo paruoši
mas ir pagaminimas yra didžiu-
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Kapy puošimo ir mirusių pagerbimo dienai. Šitas varpo formos ir pilko granito paiminklas yra pastaty
tas prie ilgamečio nepriklausomos Lietuvos iministerio Anglijai a. a. B. K. Balučio kapo. Paminklas Lon
dono kapinių lietuviškajame skyriuje pašventintas š. m. gegužės 10 d. Antroje paminklo pusėje aukso 
raidėmis išgraviruota žodžiai: “O skambink per amžius / Vaikams Lietuvos, / Tas laisvės nevertas, 
/ Kas negina jos.’’ Jie buvo Įrašyti Laisvės varpe, k urį Amerikos lietuviai buvo padovanoję Lietuvai ir 
kuris nepriklausomybės metais skambėjo Karo muz iejaus bokšte Kaune. O tų žodžių autorius kaip tik ir 
buvo B. K. Balutis, čia matomas paminklas yra sukurtas Paryžiuje gyvenanačio, žinomo lietuvio skulpto
riaus A Moučio, jNuotr. J. Bulaičių

Lietuvių foto archyvo vedėjas kun. Algimantas Kezys. S. J. (kairėje) ir archyvo Lietuviškos veiklos 
dokumentavimo skyriaus vedėjas V. Kaulius, S. J. prie Lietuvių foto archyvo kartotekų Chicagoje.

Nuotr. VI. Būtėno
MMMHi

lis darbas. Bet ir čia kun. A. Ke
zio pažadai pildosi. Spalvotas fil
mas “Penktoji tautinė stovykla” 
buvo parodyta kovo 14 d. perpil
dytame Jaunimo centre, jis jau 
rodytas Toronte, Cicero, ir arti
miausiu laiku keliaus į Bostoną, 
Detroitą ir kitur. Šio galutinai,

HHB

užbaigto filmo yra dvi kopijos. Filmas “Jaunimo centras šian- 
Vieną kopiją turi filmos mecena- dien ir rytoj”, kur įvesta dešim
tas — Skautų Pirmija, paauko- tys mūsų kultūrininkų, visuome- 
jusi filmo paruošimui 1,000 dol., nininkų ir šiaip žinomų veidų 
gi kita kopija — tai Lietuvių fo- bei įvykių, jau buvo rodytas ūž
to archyvo nuosavybė. Šis filmas da ruošė būreliuose, kur susilau- 

.... . . . . įkė palankių komentarų. Dabar
susilaukė gražaus jvertmimo lie-|jis yfa ga|utinai išiyginamaSj 
tuvių spaudoje. (komp. Br. Markaitis, SJ parašė

filmui muziką, žurn. VI. Būtėnas 
1 žodinį tekstą. Šio filmo oficiali 
I premjera įvyks ateinantį rudenį. 
| Filmas ypač bus mielas kultūri
ninkams, nes jame daug daili
ninkų, rašytojų, aktorių, muzikų 
veidų, kai kurių įamžinti ir kū
riniai.

Tretysis ir bene pats stambiau
sias filmas “Dvylika”, kurį su di
deliu kruopštumu bei pasišventi
mu režisuoja B. Pūkelevičiūtė ir

| kuris filmuotas įvairiose Amerikos 
I vietose, jau taip pat baigiamas, 
i Jis skirtas a.a. dail. A. Galdikui, 
rašytojui Myk. Vaitkui, V. Sidzi- 

! kauskui, L. Šimučiui, prel. M. 
Krupavičiui ir prof. J. Žilevičiui. 
Teko matyti šio garsinio filmo 
dalis apie dail. A. Galdiką ir 
rašyt. M. Vaitkų. Kaip meniš
kai tai paruošta, kiek čia gražių 
gamtos vaizdų. Pokalbius gražia 
lietuviška tarsena praveda Ramu
nė Kviklytė. įdomu, kad ir “Dvy
likos” filmo I dalies premjera 
numatoma taip pat šį rudenį.

Taigi, ką tėvas A. Kezys, SJ ir 
jo vadovaujamas archyvas paža
dėjo prieš keliolika mėnesių, 
šiandien beveik viskas šimtu pro
centu įkūnyta.

— Ką paimi į rankas ir norisi 
padaryti? — tėviškai šypsojos 
kun. A. Kezys, kai abu sumavom 
keliolikos mėnesių darbus.

— Juk visam tam didžiuliui 
darbui reikia ir pinigų. Iš kur jų 
gaunat?

— Nepaprastai džiaugiuosi 
Lietuvių foto archyvo globos 
komitetu. Jie jau surinko archy
vui 8,000 dol. Galėjom įsigyti 
filmavimo, garso, rekordavimo ir 
redagavimo aparatūrą. Anksčiau 
visa tai nuomodavom ir brangiai 
sumokėdavom, o dabar jau turim 
nuosavus. Tik dar noriu primin
ti, kad mūsų aparatūros biudže
tas siekia 15,000 dol., tad globos 
k-to darbas dar nebaigtas.

Dar man buvo vienas įdomus 
klausimas: ar tarp šios daugybės 
techniškų darbų kun. A. Kezys 
turi laiko atsidėti ir grynai kū
rybiniam darbui?

(Nukelta į 2 psl.)
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IŠ TAUTODAILĖS LOBYNO SEMIANT

Dail. Antanas ir Anastazija

MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS IR GYVŲJŲ 
DARBAI.
IŠ TAUTODAILĖS LOBIŲ SEMIANT. 
ATEITININKŲ ĮNAŠAS SIELOVADOJE. 
VYTAUTO MAČERNIO “SEPTINTOJI 
VIZIJA”.
VYTAUTUI MAČERNIUI ŠIANDIEN BETŲ 
50 METŲ.
KOMAS VIESULAS APIE JAPONIJĄ.
DU LIETUVIŠKIEJI SUSITIKIMAI 
TOLIMUOSIUOSE RYTUOSE.
NAUJI LEIDINIAI.
FILMŲ ĮVAIRUMAI.
KULTCRNE KRONIKA.
SPYGLIAI IR DYGLIAL

Tamošaičiai Washingtone

‘JONAS AISTIS

Mirusiųjų pagerbimas ir 
gyvųjų darbai

Ne, tai nebus ironiškoji ir iš
virkštinė šios temos pusė. Tai 
nėra taipgi kokia pašaipinė 
užuomina ta kryptimi, kad 
mes, girdi, mirusiųjų negerbia
me, o gyvieji visai nieko ne
dirbame.

Prisipažinsiu, kad šio pamu
šalo minčių negaliu atsikratyti 
nuo to laiko, kai laikraščiuos 
neseniai pasipylė a. a. poeto 
Fausto Kiršos subatvakarinio 
prisiminimo aprašai. Neatsikra 
tau tos minties ne dėl to, kad 
Faustas Kirša mūsų visuome
nės ir jos šviesuolių būtų per 
mažai ar per daug gerbiamas, 
bet dėl to, kaip jis gerbiamas. 
Negaliu pamesti įkyrios min
ties ir dėl to, kad šis Kiršos 
pavyzdys ar tik nėra pavojaus 
pradžia panašios respekto 
formos įpilietinimui mūsų 
čionykštėje ir jau gerokai su- 
miesčionėjusioj visuomenėje.

Atvirai kalbant, išeivijos są
lygose kartu su mumis gyve
nančio ir bendruoju likimu be
sidalijančio rašytojo, muziko, 
dailininko, mokslininko ar ap
lamai kultūrininko vien tik žo
dinis pagerbimas tam tikru at
veju virsta tiesiog jo įžeidimu. 
Kartais net dvigubu įžeidimu, 
kai jis pats, jau miręs, negali 
dėl tariamos “pagarbos” pro
testuoti. Toks vien tik liežuvi - 
nis pagerbimas, kai iig dar su
rištas su pačių evvųju maloniu 
vakaro praleidimu, sakyčiau, 
yra nu’inis kūrėjo pagerbimas.

Bet vis dėūo reikia džiaug
tis, kad dau'm'iu atvejų mū
suose būna, ir visai kitaip. Jau 
turime ne vieną aražn nawzd’, 
kai kūrėjui pagarba išreiškia
ma sąlygų sudarymu jo kūry
bai viešai paskelbti. Tai pats di 
džiausiąs ir pats prasmingiau
sias to ar kito talento įverti

nimas ir prisiminimas. Ko ver
tos šiandien būtų kalbos apie 
prieš 25 metus žuvusį Mačernį, 
jeigu čia nebūtų išleistos jo po
ezijos knygos; neturėtume tei
sės nė prasižioti apie didįjį 
mūsų klasiką Vincą Krėvę, jei 
nebūtų laisvajame pasaulyje 
išspausdinta visa jo kūryba še
šiuose tomuose; tikriausiai po
etas Bern. Brazdžionis užsi
kimštu sau ausis, girdėdamas 
pagyrūniškas kalbas, jeigu jo 
60 metų jubiliejaus proga ne
būtų sumota išleisti liuksusinę 
visos .jo poezijos rinktinę; pats 
A. Škėma tikriausiai tik nusi- 
spiautų j visus mūsų ginčus 
dėl jo literatūrinio palikimo, 
jei nesikūnintų pomirtinis jo 
raštų leidimas; Algimanto 
Mackaus vardo 'knygų leidimo 
fondas būtų tik nesusiprati
mas, jeigu tuoi pat nebūtų bu
vęs išleistas poeto kūrybos po
mirtinis rinkinys “Chapel B”.

Suprantama, kad išeiviškoje 
bendruomenė je nėra lengva ši
tokius užmojus suorganizuoti 
ir juos ištempti ligi laimingos 
pabaigos Ne vienu atveju ge
rų norų čia toli gražu neužten
ka. Sakysim, va, jau kuris lai
kas sieloiamasi daugiau kaip 
prieš penkmeti mirusio Juliaus 
Kauno raštų išleidimu, tačiau 
konkrečiu rezultatų vis dar ne
simato. Tiesa, teko nugirsti, 
kad pastaruoju metu m Kaupo 
raštu iš'eidimo paruoša jau pa
judėjo gerąja kryptimi.

Ir šios Kertinės paraštės čia 
visai būčiau nerašęs, jei aname 
bostoniečių F. Kiršos prisimi
nimo vakare būtų paskelb
tas bent užtikrinimas, kad. va, 
poeto nespausdinti rankraščiai, 
likę po jo mirties, jau atiduo
dami spaudai ir išleidžiami at- 

(Nukelta Į 2 psl.)

Washingtono lietuvių koloni
jai teko pasidžiaugti labai malo
nia staigmena. Kanados ambasa
da savo patalpose buvo suruošu- 
si šių metų balandžio mėnesio 24 
—30 dienomis dailininkų Anta
no ir Anastazijos Tamošaičių dai
lės parodą. Ta paroda rūpinosi 
ir ją globojo ambasados patarė
jas kultūros reikalams p. George 
A. Crovvley su ponia. Berods tai 
bus įvykis, iki šiol neturėjęs pre
cedento. Tebūnie tai pavyzdys ir 
kitiems lietuviams dailininkams. 
Patsai patarėjas pasirūpino pa
kviesti ne tiktai laikraštininkus ir 
meno žinovus, bet taip pat raš
tu pakvietė ir visus lietuvius, ku
rie yra davę savo adresus vietos 
bendruomenės padaliniui.

Parodą reikėtų laikyti pavyku
sią. Lankytojų nestigo. Sako, bu
vę nupirkta keliolika paveikslų. 
Pati Kanados ambasada nupirku 
si net keturis dailininkų kūrinius.

Stebėdamas parodoje išstatytus 
kūrinius ir prisimindamas prieš 
porą metų apsilankymą dailinin
kų pastogėje ant Šv. Lauryno u- 
pės kranto, radau reikalą para
šyti apie tuos du dailininkus, ku
rie štai, jau kuris metas atsisky
rėliškai gyvendami, pasiliko išti
kimi savo pašaukimui ir sukrovė 
didelius meno lobius. Prisipažin
siu, kad mane stebina jų darbš
tumas, jų pasišventimas, jų ištver
mė.

Ne paslaptis, žinoma, ir ne 
priekaištas, bet vis dėlto tenka 
konstatuoti faktas, kad lietuvių 
dailininkų dauguma svetur dirba 
dažniausiai apdailos, ne meno 
darbą, arba kiti šoka, dažnai ne
pataikydami į taktą, pagal sveti
mos katarinkos melodiją. Aišku, 
apdaila apdailai nėra lygu. Gera 
apdaila geriau už menką meną, 
o ypač už meną kabutėse.

Dailininkai Tamošaičiai nepri
klausomybės laikais daugiausia

Senovinis sodžius (gobelenas)Anastazija 1 amošaitienė

■ ? ' 1b .j i ■

dijoms ir jos populiarinimui bei 
praktiškam tautodailės pritaiky
mui naujose gyvenimo sąlygose. 
Iš viso, nuo spaudos atgavimo iki 
bolševikinės okupacijos visų me
no šakų atstovai daug dėmesio 
skyrė tautinių meno lyčių ieško
jimui ir puoselėjimui. Literatūra 
norėjo save surasti 'tautosakoj, o 
dailė — tautodailėj.

no išmanymu, nuo to nenuken
tėjo. Menas pačioje savo esmėje 
yra atkeltinis arba simbolinis ak
tas. Tik ta savo savybe menas 
menininkui gali teikti paguodos, 
džiaugsmo, nusivalymo.

Tautodailė, lygia dalia kaip ir 
tautosaka, slepia savyje ne tiktai 
žilą senovę, bet taip pat ir gilią 
mintį. Ir viena ir antra savo pir
mykštėje stadijoje turėjo savo rū
šies kulto paskirtį, o tuo pačiu ir 
atkeltą simbolinę prasmę. Ma
nau, kad mūsų dailės pionieriai, 
kaip Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis ir Petras Rimša, ir net 
toks ankstyvasis realus ir realis
tas Antanas Žmuidzinavičius, 
bent kūrinių vardais kūrė kūri
nius turinčius simbolinės prasmės. 

_______, ____ ____  Čia, manau, ir susitiko menas su 
buvo pasišventę tautodailės stu- Į tautodaile. Bent nesipiovė ir, mar

Kiekviename pritaikomajame 
mene, taigi ir tautodailėje, per il
gą vartoseną išnyksta pirmykštė 
paskirtis ir prasmė, ir lieka tiktai 
pilkos kasdienybės pagražinimas. 
Pradžioje lietuvių liaudies audi
niuose spalvos, tų spalvų derini
mas, net atskiros spalvos gijų 
skaičius, nebuvo laimės reiškinys, 
o sutarta konkreti kalba. Nerei
kia užmiršti, kad lietuvių tauti
niai drabužiai buvo išimtinai iš
eiginiai, ir labai galimas daiktas, 
kad jie kadaise galėjo būti kulto 
ar šiaip kurios parareliginės apei
gos drabužiai. Būtų klaidinga ma
nyti, kad kaišytinės priejuostės 
kada nors būtų buvę skirtos eiti 
kasdieninę namų apyvoką ar ir 
kiaulėms jovalą liuobti. Tai, ma

Antanas Tamošaitis Protėvių paminklai (aliejus)

• nau, ypač turėtų paaiškėti dabar, 
i kai pradeda ateiti archeologinės 

lietuvių rangos smulkmenos.
Nereikia man nei priminti, nes 

visi žino, kiek dailininkai Tamo
šaičiai yra pasidarbavę tautinių 
drabužių atgaivinimui ir jų po
puliarinimui. Dailininkas Anta
nas Tamošaitis nuo meno mo
kyklos dienų domėjosi tautodai
le, ir, jo paties žodžiais tariant, 
tuo tikslu yra apkeliavęs pačius 
nuošaliausius gimtosios žemės už
kampius. Be to, jis turėjo labai 
sveiką ir kūrybingą idėją, būtent, 
jis nesustingdino sritinio tautinio 
drabužio viename pavyzdyj kaip 
tai galime pastebėti kitų tautų re
gionaliniuose kostiumuose, o pa
liko laisvę įvairuoti, tai yra, liau
dies meistrui paliko laisvę toliau 
kurti. Lietuvių audiniai labai į- 
vairūs spalvomis, o tos spalvos dar 
derinamos kontrasto dėsniu, be to, 
vengiama vienos kurios spalvos vy 
ravimo, tai yra, vengiama sudary
ti vieno kurio atspalvio pagrindą. 
Anot dail. Antano Tamošaičio, 
dabar Lietuvoje įsivyrauja vieno 
atspalvio tautinių drabužių dug
nas, o tai esą priešinga tautinio 
drabužio tradicijai.

Ilgėliau prie šių dalykų apsis- 
toju dėl to, kad dailininkų An
tano ir Anastazijos Tamošaičių 
gyvenime paskutinius du dešimt
mečius atsiskleidė naujas lapas. 
Abu lietuvių tautodailės elemen
tus perkelti į vaizduojamąjį meną. 
Tie jų naujieji darbai daugeliui 
skaitytojų, manding, pažįstami iš 
gausių parodų ir dažnai spaudo
je matomų reprodukcijų. Manau, 
kad apie tai, apie ką ruošiuosi 
kalbėti, skaitytojas turės bent 
vaizdą mintyse. Čia turiu dar pri
dėti, kad dailininkai ėmėsi to žy
gio, gerai išstudijavę ir apmąstę 
tautodailės elementus bei galimy
bes.

Dailininkė Anastazija Tamo
šaitienė savo tapybai naudoja 
grynai audinių elementus. Ji yra 
abstrakti. Vartoja daug technikų: 
akvarelę, guašą, aliejų, be to, riš
tinius ir kaišytinius kilimus ir go
beleną. Visur ji pasižymi, gyvom, 
liepsnojančiom spalvom. Suma
niai išnaudoja turimas galimybes.

Antanas Tamošaitis naudoja 
tris vaizduojamojo meno rūšis; 
akvarelę, tapybą ir grafiką. Vaiz
davimo būdas visose rūšyse yra 
vieno galo. Dail. Antano Tamo
šaičio kūryba nėra visai abstrak
ti. Joje palikti daiktų ir gyvių kon
tūrai, tiesa, visada labai įmant
riai stilizuoti. Ir kartais taip sti
lizuoti, kad daiktai paaiški tik ge
rai į paveikslą įsižiūrėjus. Daili
ninko pasaulis yra statiškas, de
koratyvus ir vienoje plokštumoje, 
be gilumos. Suprastintų dalykų 
kontūrai dviems viena ant kitos 
užteptomis linijomis: plati juoda 
arba tamsi ir per šios vidurį švie
si siauresnė linija. Vaizduojami 
objektai atskiriami įvairių formų 
ir spalvų plotais. Anksčiau tie plo
tai būdavo užtepami viena lygia 
kuria spalva, o dabar vėlesniuo
se paveiksluose tie plotai užden
giami su raštu, primenančiu au
dinio tekstūrą. Pačiame paveiks
le dalykai, kaip jau sakyta, pa
mažu dešifruojami ir tik tada 
pradeda aiškėti patsai paveikslo 
siužetas ir jojo prasmė, kuri vi
suomet yra simbolinė ir paaiškė
ja tiktai iš paveikslo pavadinimo. 
Tie pavadinimai yra būdingi ir 
reikalingi, nes jie padeda perpras 
ti paveikslo idėją, padeda įsigilin
ti paveikslo turinį ir prasmę. Dai
lininko Antano Tamošaičio vė
lesnieji darbai kiek primena Pet
ro Rimšos skulptūrą. Petras Rim
ša stilizavo daiktus, bet tie daik
tai nebuvo sulydyti, jie pasiliko 
beveik nepaliesti ir neiškreipti, o 
Antanas Tamošaitis daiktą nau
doja tiktai kaip ženklą idėjai iš
reikšti. Pačių daiktų vaizdavimas 
paimtas iš tautodailės lobyno, ne 
vien iš skulptūros, bet taip pat iš 
architektūrinės apdailos, iš liau
dies tapybos, iš papuošalų ir net 
namų apyvokos dalykų ornamen- 
tacijos.

Ta prasme dail. Antanas Ta
mošaitis yra ne tiktai įvairus, bet 
lygia dalia labai originalus ir la
bai savitas dailininkas, kuris iš 
tautodailės smulkmenų sukūrė iš
tisą pilną nuostabos ir prasmės 
pasaulį. Toje srityje jis yra uni
kumas. Tas pasaulis yra jo vieno 
sukurtas. Tautodailė jam suteikė 
tiktai ženklus, iš kurių jis susikū
rė kalbą. Jo niekas nepakartos,

(Nukelta į 2 psl.)
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Anastazija Tamošaitienė Kilimas
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Siame numery

R CSCIOS DIENOS.
KOTRYNOS U-SIOS IR STALINO
AGRESIJOS PRIEŠ LIETUVĄ.
PRANAS DlELININKAms — JAUNIMO
IR DARBININKŲ VADAS.
VENGRŲ POETO GYULA ILI.YES
EILĖRAŠTIS.
ROMAS VIESULAS JAPONIJOJ.
DVIEJŲ ĮSPŪDŽIAI Iš JONIŠKIEČIŲ 
DAILININKŲ PARODOS.
LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADE
MIJAS VIII SUVAŽIAVIMO PROGRAMA 
KULTCRNE KRONIKA.
MOTERŲ GYVENIMAS.

J. DAINA

RŪSČIOS DIENOS
Rūsčios buvo dienos. Siaubu 

visus prislėgė toks paprastas, 
rodos, žodis: veža. Gausūs 
sunkvežimiai su suimtaisiais ir 
ginkluotais enkavedistais rie
dėjo grįstomis miestų gatvė
mis, plačiais vieškeliais ar net 
ir siaurais kaimų šunkeliais. 
Riedėjo į geležinkelių stotis, 
kur atsarginiuose bėgiuose iš
rikiuotos jų laukė ilgos preki
nių vagonų eilės. Nevienas dar 
raminosi: veža kuo nors nusi
kaltusius sovietinei valdžiai ar 
tų sluoksnių, kuriems jis ne
priklauso, žmones. Betgi vežė 
šalia aukštų valdininkų ir eili
nius tarnautojus, turtingus 
prekybininkus ir varganus 
amatininkus, ūkininkus ir dar
bininkus, partijų ar visuome
nės veikėjus ir eilinę mažo 
miestelio moterėlę, paliegusius 
senelius ir mažamečius kūdi
kius... Ir nusmelkė šiurpi min
tis : visą tautą vežą. Net patys 
bolševikų pareigūnai nejaukiai 
pasijuto. Atsargiai parinkda
mas santūrius žodžius, rašė 
apie anuos laikus savo atsimi
nimų knygoje A. Venclova: 
“Šiaip ar taip, netgi Tarybų 
valdžios šalininkams tie areš
tai ir trėmimai darė blogą 
įspūdį. Kartais net atrodė, kad 
į saugumo organus yra įsivėlę 
priešų, kurių tikslas — kuo 
daugiau Lietuvos gyventojų 
nuteikti prieš Tarybų valdžią” 
(Vidurdienio vėtra, 1969, p. 
93).

Nenuostabu, kad antisovieti- 
nės nuotaikos visame krašte 
pakilo ligi kraštutinės ribos. 
Ir dar kaip tik sovietinio pa
vergimo vienerių metų sukak
ties proga, kurią vienas žymus 
lietuvių poetas atžymėjo šiuo 
1941. V. 15. datuotu eilėraščiu:

Prisiseki, lietuvi, gedulo spalvą, 
Šiandie liūdnas švinta tau 

sukaktuvės:

Prieš metus vergovėn tau pajungė 
galvą

Atėjūnų tankai, kardai ir 
durtuvai.

Meni, kaip dundėjo tėvynės keliai 
Ir svetimo krašto plienas 

žvangėjo, —
Ir merkėsi saulės karšti 

spinduliai
Nuo juodo gimtinės šalies 

pavergėjo.

Ir pasijuto lietuvis savame 
krašte kaip kalėjime;

Žiauri ir pikta raudonspalvė 
liepsna 

Išdegino tavo laukus ir gėlynus, 
Ir moteris vaško žvake nešina 
Nelauktai aplanko gentis ir 

kaimynus.

Mūs dienos kaip tankios 
kalėjimų grotos —

Ir laisvės aušra jom negreitai 
nušvis.

Nebylios kalėjimų sienos 
rasotos..

O, Viešpatie, kokia klaiki ta 
buitis!

Dar skaudesnis buvo tremtinių 
likimas, kurin poetas įsijautė 
1941. VI. 20 d. eilėraščiu:

Toli siaudžia tėviškės girios 
ir lankos —

Ir laimė ir džiaugsmas toli 
pasiliko.

Tik tvankūs vagonai riedėdami 
trankos

Į “plačią tėvynę’’ raudono 
grobiko.

Kada, bus kelionės kentėjimų 
galas.

Nuvargusios akys įžvelgt 

neįmano:
Ledinis Altajus, laukinis Uralas 
Ar nusiaubtos stepės rūstaus 

Kazachstano.

Susitvenkęs skausmas ir pa
gieža pratrūko vilties pilna ko
vinga daina, kurią poetas ir 
pavadino “Liaudies daina” 
(1941. VI. 17):

Nuo Baltijos jūros lig Vilniaus 
kalnelių 

(Nukelta į 2 psl.)

Senosios Lietuvos valstybės 
žlugdymas, sistemingas josios že
mių išdraskymas, prasidėjęs 
prieš 200 metų, užsitęsė iki 17- 
95 m., kada spalio mėn. 24 d., 
t. y. prieš 175 metus, Rusija ir 
Prūsija pasirašė sutartį, kuriąja 
1772 ir 1793 metų padalinimais 
dar neužgrobtos Lietuvos žemės 
rusų bei vokiečių irgi buvo pa
sisavintos. Senoji Lietuvos vals
tybė nustojo egzistuoti. Nors Ru
sijos carės Kotrynos 11-sios jau 
1794. X. 30 d. reskriptu, kunig. 
Repninas buvo paskirtas Lietu
vos gubernatoriumi ir faktiškai 
1774 m. rudenį visa mūsų vals
tybė buvo rusų užimta, įvedus 
tada į Lietuvą daugiau kaip 30,- 
000 rusų kariuomenės, pa
skiriant įgulas į didesnius Lietu
vos miestus.

1940.VI.15 d., t.y. prieš 30 
metų, buvo įvykdytą Nepriklau
somos Lietuvos okupacija, įve
dus į Lietuvą 8 ir 11 rusų armi
jos 4 korpusus su papildomai
siais tankų bei raitelių dali
niais, viso nemažiau 250,000 ka
rių, neskaitant daugiau kaip 
20,000 rusų karių, kurie 19-
39 m. rudenį buvo įvesti į kari
nes bazes Lietuvoje.

Sugretinus XVIII amž. ir 19-
40 metų okupacijų eigą, vykdy
tojų ir pagalbininkų pavardes, 
jų darbus, veiklos metodus, ne7 
gali būti abejonių, kad tas abi 
okupacijas vykdė tos pačios jė
gos, pavartodamos net tuos pa
čius metodus. Gal skirtingi buvo

Fausto Kiršos kūrybinis palikimas 
pagaliau bus išleistas

Praėjusios savaitės mūsų Kerti
nės paraštės rūpestis dėl kažkur 
įstrigusio prieš šešerius metus mi
rusio poeto Fausto Kiršos rankraš
tinio palikimo visai atsitiktinai 
kone sutapo su naujosios Lietuvių 
rašytojų valdybos draugijos na
riams išsiuntinėta informacija, 
kuri skamba šitaip:

“Naujoji valdyba, tęsdama se
nosios pastangas, sutelkė dėmesį į 
Fausto Kiršos raštų išleidimą. Sta
sys Santvaras sutiko velionies po
mirtinę poetinę kūrybą suredaguot 
iki šio rudens. LRD valdybai yra 
prieinamas Fausto Kiršos paliki
mas jo kūrybai išleisti. Valdyba 
mielai rūpinsis minėtų raštų išlei
dimu”.

Todėl reikia tik džiaugtis, kad 
pagaliau tas metų metais užsitęsęs 
reikalas pajudėjo gerąja kryptimi. 
Pirmoje eilėje dabar spausdinant 
pomirtinį, dar niekur neskelbtą 
Fausto Kiršos poezijos lobį, ta pa
čia proga būtų pravartu pagalvoti 
ir apie visos poeto kūrybos išleidi
mą. Okupuotoje Lietuvoje pernai 
buvo išleista rinktinės jo kūrybos 
tomelis. Bet jis toli gražu neišse
mia viso Fausto Kiršos. Tad lais
vųjų pasaulio lietuvių būtų ne 
tik pareiga, bet ir tautinės gar
bės reikalas išleisti visą išeivijoj 
mirusio poeto kūrybą.

Fausto Kiršos raštų redaktoriui 

tik dienos argumentai.
Kotryna II-ji, vokietė, — Sta

linas, gruzinas, — vienodai rū
pinosi Rusijos imperijos praplėti
mu ir kitų žemių asimiliavi
mu su Rusija. Visų trijų pada
linimų sutartys buvo darytos 
klasta, panašiai kaip ir 1939. 
VIII.23 d. Hitlerio-Stalino sutar
tis. Tada Kotryna II-ji savo ki
šimąsi į mūsų krašto vidaus 
reikalus teisino būtinumu apgin
ti tariamai persekiojamus stačia
tikius, o II-jį ir III-jį padalini
mus darė ųeva norėdama lietu
vius “apginti” nuo jakobinizmo 
bei kilmingųjų laisvių naikini
mo. 1940 m. Lietuva buvo pa
kaltinta išgalvotu rusų karių 
iš bazių vogimu net per van
dentiekio vamzdžius.

Per padalinimus daugelyje 
mūsų krašto vietų rusų kari
ninkai ragino užimtos vietos gy
ventojus prašyti Kotrynos Il-sios 
priimti juos josios pavaldiniais. 
1940 m. “Liaudies seimo” ir ko
munistų partiios nutarimais taip
gi prašyta Lietuvą “priimti” į 
“Tarybų respublikų šeimą”. Y- 
pač po II-jo padalinimo ir ne
nusavintos valstybės dalies stra
teginėse vietose, panašiai kaip ir 
1939 m., buvo įsteigtos rusų ka
rinės bazės. Vieton XVIII amž. 
Branickio, Kosakovskio, Masals
kio ir kitų 1940 m. atsirado 
Sniečkus, Paleckis ir kiti, 
nas Ževuskis rusams tada 
navo panašiai kaip 1940 
navo gen. Vitkauskas.

• V

Etmo- 
patar- 
patar-

Stasiui Santvarui ir jų išleidimu [sėkmingos užmojo pabaigos, už 
besirūpinančiai LRD valdybai, I pastangas jau iš anksto tardami 
jau darbą pradėjusiems, linkime' ačiū.

I

kz.

Baustas Kirša Nuotr. V. Maželio

V. K. Jonynas Vytautas Didysis
(Iš Lietuvos kankinių koplyčios Vatikane. Nuotr. V. Maželio)

Po padalinimų užimtose Lie-, neralgubematoriai savo skelbi- 
tuvos žemėse buvo platinami 
rašiniai, kuriuose buvo rašoma 
apie neva senoje mūsų valsty
bėje viešpatavusią anarchiją, 
valstiečių priespaudą. Lygiai ir 
1940 pasipylė daugybė raštų, 
šmeižusių ir šmeižiančių Ne
priklausomos Lietuvos santvar
ką, kalbėjusių apie tariamus 
darbo žmonių persekiojimus, 
“buržuazinės valdžios supuvi
mą” ir t. t.

Visi Kotrynos paskirtieji ge-

mųęse idealizavo Rusijos įveda
mą santvarką, kėlė į padanges 
okupuotoms žemėms, o 
valstiečiams, Kotrynos 
tas palaimas ir t. t. Tuo 
ir labiausiai už Rusijos 
praplėtimą Kotryną garbinantie
ji rusai istorikai pripažįsta, kad 
visoje Rusijos istorijoje baudžiau 
ninku gyvenimas sunkiausias 
buvo kaip tik prie tos carės, nes 
ji 1765 ir 1785 metų ukazais 
baudžiauninkus, tikrąja to žo
džio prasme, sulygino su daik
tais. Analogiškai skamba ir nuo 
1940 iki dabar rusų valdomoje 
Lietuvoje garsinami ditirambai 
naujai santvarkai, tarp kita ko ir 
kolchozams, laisvus ūkininkus 
pavertusiais imperialistinio a- 
parato “sraigtukais”.

Kaip Kotryna II-ji, persikrikš
tijusi iš liuteronės į stačiatikę, 
Prūsų karaliaus Fridriko žo
džiais, visiška agnostike, nors 
išviršiniai ir didelė davatka, 
stačiatikybę naudojo vien Rusi
jos imperializmui stiprinti, taip 
ir Stalinas bei visi kiti raudono
sios Maskvos valdovai komuniz
mą, Rusijos naująją “religiją”, 
naudoja senam Rusijos imperia
lizmui plėsti.

Targovicoje rusams parsida
vusių didikų užmegztoji federa
cija siekė Lietuvos bei Lenkijos 
visiško sujungimo su Rusija, ly
giai taip to siekia 
partijos, kurios 
mis” lieka tik tol,

I dingą Rusijai bei
! bet kokia komunistų partija bu- 
| vo ir tėra vien tik viena priemo
nių Rusijos imperijai plėsti ir 
stiprinti.

Po II-jo padalinimo 12,000 
mūsų kariuomenės buvo prie
varta įjungta į rusų kariuome
nę, nušalinant senus vadus ir jų 
vietoje skiriant rusus bei rusams 
patikimus, gi mūsų dalinius iš
blaškant po visą Rusiją. Pana
šiai rusai pasielgė ir 1940 m., į- 
jungdami 28,000 Lietuvos ka- 

I riuomenės į savo 29 šaulių' te- 
j ritorinį korpusą. Čia dar prisi- 
I mintina, jog tame korpuse tuo
jau pat visas susirašinėjimas ir 
komandos vyko vien rusų kal
ba.

ypač 
žadė- 
tarpu 
sienų

ir komunistų 
“nacionalinė- 
kol tai nau- 
rusams, nes

Kotrynos tada įvykdytas geno
cidas rytinėse ir pietinėse Lietu
vos valstybės dalyse, ypač prieš 
unitus, siekė suėmimais, žudy
mais, išvežimais eliminuoti bet 
kokį tikrą ar galimą Lietuvos 
žmonių pasipriešinimą. 1793 m. 
Gardino sutartimi Kotryna II-ji 
“amžiams pasižadėjo” užimtose 
žemėse niekad nevaržyti ne tik 
Romos katalikų, bet -ir unitų, 
gi jau 1794 m. paskelbė panai
kinanti (1596 m.) Brastos uni
ją ir įsakė unitams “grįžti” į 
Maskvos stačiatikių Bažnyčią, 
nors unitai tai Bažnyčiai niekad 
nepriklausė. Sekančiame ukaze 
Kotryna paskelbė, kad 2,300 u- 
nitų parapijų “savanoriškai” 
grįžo prie “savo motinos Bažny
čios Maskvoje”, nors iš tikro 
tas “grįžimas” buvo įvykdytas 
karinių ekspedicijų pagalba, 
suimant, tremiant, žudant besi
priešinusius perėjimui į stačiati
kybę. Visi unitų vyskupai buvo 
nušalinti, suimti ar ištremti, gi 
jų vieton paskirti stačiatikiai. 
Popiežus Pijus VI-sis pakartoti
nai protestavo prieš visus tuos 
Kotrynos Il-sios veiksmus, bet ji 
to nepaisė. Raudonosios Rusijos 
antireliginė veikla savo šaknis 
turi anoje caristinės Rusijos veik
loje.

Visa Kotrynos 
senąją Lietuvos 
parengta slaptų 
ba, papirkimais, 
nimais, smurtu, 
rų” prastūmimu 
mūsų valstybės 
nimu rusams nepalankių, plėši
kišku kariuomenės įvedimu. 19- 
40 m. okupacija buvo įvykdyta 
panašiomis priemonėmis, gal tik 
skyrėsi dienos technika.

Panašių analogijų tarp XV- 
III amž. Rusijos veiklos prieš 
Lietuvą ir Nepriklausomos Lie
tuvos savarankiškumo sužlug
dymo galima būtų prirašyti iš
tisus puslapius. Užtat negali bū
ti jokių abejonių, kad kaip XV- 
III amž. Lietuvą okupavo ne 
“stačiatikiai” ar “antijakobinai”, 
nors jie tokiais ir buvo, bet im
perialistinė Rusija, taip ir 1940

II veikla prieš 
valstybę buvo 
agentų pagal- 

šantažu, grasi- 
savų “kreatū- 
į atsakingas 
vietas, nušali-

.(Nukelta j 2-rą psl.).
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Tarp skaldymosi skiedrų

SVETUR NUOTAKĄ IŠLEIDŽIANT

Mūsų spaudoje teko pastebė
ti nuomonių, kad mes nesame 
vieningi, esame per daug jau 
išsibarstę ne tiek po pasaulį, 
kiek savo tarpe srovėmis, par
tijomis, sambūriais, grupelė
mis. Prikišama, kad turime 
per daug įvairiausios spaudos, 
organizacijų, klubų, ratelių ir 
t. t. Visa tai darome net pa
našiai, kaip kažkada tai darė
me Lietuvoje. Bet čionykštėse 
sąlygose ir sua'beiojama, argi 
apsimoka mums čia taip skal
dytis. Aišku, ne vienam atsi
randa noras kai ką pakeisti, 
prisitaikyti prie emigrantiškų 
sąlygų, nes juk visi dabar gy
vename ne tėvynėje, bet išsi
sklaidę po pasauli, kur išskir
tinės sąlygos gal ir diktuoja 
užmiršti visa, kas sena, ir 
stengtis sukurti naują — mus 
visus jungiantį, besrovinį ir 
vienalytį gyvenimą išeivijoje.

Laikraščių, visuomenės ir 
jaunimo grupių sroviškumas 
kartais atrodo teks bauginan
čiai didelis. Valdybose ir laik
raščių redakcijose ten krapšto
si procentiškai tiek daug žmo
nių, kad kyla įspūdis, jog visi 
mes lyg šito vieno ir tenorime: 
būti vadovais, sekretoriais, iž
dininkais, redaktoriais, “vice 
— tuo”, ar “v'ce—anuo. Sku
binamės, lyg nujausdami, kad 
ateis dar liesos dienos, išseki
mas. Bet ir tuomet, tur būt, 
užsispyrę tame sroviškume ir 
susiskaldyme, tikriausiai nepa
siduosime. Mūsų laikrpščiai ir 
žurnalai stengsis išeiti — gal 
tik vieno ar dviejų lapų — vė
liau gi net pusės, gal net ir 
ketvirčio, sulenkti ir pasiųsti 
laišku; bet jie išeis, nes sroviš
kumas, kaipo toks, gal ir yra 
kažkas stebuklingo, o kovingu
mas (srovinis) visuomet palai
kė ir gal palaikys čionykštę 
mūsų gyvybę?

Nuo “Aušros” laikų mūsų 
spaudos istorijoje 'leidiniai sky
rėsi, ir skiriasi dar šiandien, 
lyg į tris pagrindinius polius. 
Vieni yra leidžiami pasauliečių, 
kiti dvasiškių, treti gyvuoja vi
sai nepriklausomi. Tokia polia
rizacija iš dalies atrodo yra ge
ra, nes vieni nenusileidžia ki
tiems. Pasauliečiai stengiaisi 
nenusileisti dvasiškiams ir jų 
tautinio pasiaukojimo pavyz
džiams; dvasiškiai, savo ruož
tu, kad ir dažnai puolami, 
kantriai tęsia tautinio uždavi
nio darbą ir kartais prig'laus- 
džia net į skolas įbridusi pa
saulietiškąjį ar kitokį leidinį; 
gi tretieji, tiesiog niekam ne
norį priklausyti, kovoja prieš 
kitas, čia minėtas, dvi grupes. 
Aišku, riša tai retušuoja ir nu
spalvina leidinius, jie įgyja sa
votišką savo liniją. Dvasiškių 
leidiniai pasauliečiui gal atrodo 
lyg kiek “peršvelninti”. Gi pa
sauliečių leidiniai, savaime aiš
ku, jau kiek kitokie, drąsesni, 
kartais net trankūs. Bet ir jie 
parašo kartais net religinėm 
temom lyg tik dėl to, kad sa
kytų “štai ir pas mus to rasi”. 
Na, o tretieji, tie nepriklauso
mi, rašo, kaip jiems patinka, 
puola su pasitenkinimu kurioje 
nors vietoje silpnesnes minėtų 
dviejų grupių pozicijas.

O kckia viso to išvada ? Įvai
rumas. Ir daug darbo. Apsigy
nimo darbo. Ir spauda vis dėlto 
tampa įdomi.

Blogybė yra tik ta, kad vi
sose trijose grupėse visuomet 
atrodo, lyg kažko dar trūktų. 
Žinodamas iš anksto* leidinių 
linkmę, juose visuomet pasi
gendi naujesnio posūkio, randi 
juose tik amžiną ir visiems gan 
aiškų pozicijų gynimą. Net 
“pro” ir ‘“contra” diskusijos 
būna pravestos su tam tikra 

(Nukelta į 2 psl.)

ENCYCLOPEDIA LITUANICA 

PIRMO TOMO SULAUKUS

J. DŽIUGELIS

ENCYKLOPEDIA LITUANI
CA. Volume I, Boston, Massa- 
chusetts, edited by Simas Sužie
dėlis, published by Juozas Kapo
čius, 1970, 608 psl.

*

Tremties lemtis dažnai nesu
prantama, o kova už krašto lais
vę kartais pasuka darbo jėgas vi
sai kitu keliu, ką laisvi ir sava
me krašte vargu ar būtume pa- 
sibaudę padaryti. Svetur išblaš
kytai tautai dažnai ir pasisakyti 
kiek kitu žodžiu, kaip laisve gy
venančiai, tenka. Taip visiškai 
svetur išblaškyta žydų tauta vi
sur ir visada kalbėjo ir rašė apie 
savo siekimus, kol iškovojo Iz
raeliui laisvę. Ir ginklu pradėjusi 
kovą, jau buvo ji paruošusi pa
saulį ir įtikinusi savo siekimų 
tikslingumu ir kartu jų teisingu
mu. Taip kovojanti žydų tauta 
spausdino knygas įvairiomis kal
bomis, visur ji šaukė ir kėlė sa
vos valstybės reikalus. Ji pirmo
ji pradėjo leisti ir enciklopedijas 
anglų, vokiečių, rusų, ispanų 
kalbomis, kuriose sutelkdavo 
gausių žinių apie savo žmones, 
papročius, istoriją, gyvenamąsias 
vietas ir t. t. Ir šiame krašte jie 
buvo pirmieji, kurie savo tauti
nę enciklopediją išleido angliš
kai. Tai Jewish Encyclopedia 19- 
01-1906 12-tos tomų ir vėl The 
Universal Jewish Encyclopedia 
1939 - 1943 10-ies tomų, jau ne
minint kitų enciklopedinio po
būdžio veikalų. Panašiai bandė 
ir tremties ukrainiečiai, kurių 
Ukraine a concise Encyclopaedia 
1963 pasirodė I tomas (1185 
psl.), bet ir sutojo. Dabar mūsų 
rankose jau Encyclopedia Litu- 
anica I tomas, apimąs A-C rai
des. Tai mūsų nuotaka, kurią iš
leidžiame svetur didžiuodamiesi, 
o ne apgailėdami svetimam te
kusią šiaip lietuvaitę...

Atrankos pagrindai ir 
sunkumai

Atrinkti medžiagą svetima kal
ba, šiuo kartu Encyclopedia Li- 
tuanica, leidiniui nėra taip pa
prasta ir lengva, tai kelis kartus 
sunkiau negu saviškei, kurios iš
leidome 36 tomus (dabar jau 
reikia susispausti tik į 61). To
dėl dabar reikėjo negailestingai 
atrinkti ir dar kartą visa perrink
ti, nes, pateikiant svetimiesiems, 
tenka pažvelgti visai iš svetimo 
kampo į save, būtent į savo tau
tą, jos žmones, kultūrą ir t. t., 
taigi tenka būti neatlaidžiu sa
vęs teisėju, kad vėliau kiti ma-1 
žiau turėtų ką teisti. Ir dažnai 
kas mums patiems atrodo savai
me suprantama, dabar jau tenka 
aiškinti; kas mums buvo taip 
miela ir artima, tiesiog nepalie
čiama brangu, tai svetimam skai
tytojui gali būti didžiai ir nuo
bodžiai neįdomu, tiesiog smulk
meniškai nereikalinga. Tokia 
medžiaga gali sukelti pašaipą, 
tuo pačiu nuvertinti visą leidinį 
ir kartu palaidoti mūsų siekia
mą tikslą,,

Vytautas Ignas Detalė iš medžio raižinio “Lithuania”. Nuotr. V. Maželio

Antra, tokiu leidiniu siekiame 
atitaisyti svetimųjų tyčiokis ar 
dėl paprastos nežinios iškreip
tą praeities tiesą, mūsų žmonėm 
primestas neteisybes bei kitas ne
geroves. Tas praeities ar šiandie
nos atitiesimas turi būti atviras 
ir tiesus, jis negali savo teigimais, 
nors tai būtų mums gal ir labai 
malonūs, prašokti pačią tiesą ir 
parodyti mūsų tik jausmus, jis 
turi prabilti tikslumu ir teisingu
mu, taigi atviru visų duomenų 
atskleidimu. Čia aimanoms,

skundamas ir kitokiems perdėji
mams neturi būti vietos. Tai, ži
noma, pagrindiniai ir kartu la
bai bendri reikalavimai, atrodo, 
savaimė suprantami, tačiau ir la
bai labai sunkiai įvykdomi. Ir 
prof. S. Sužiedėlis, tą pirmąjį 
tomą EL redaguodamas, susidū
rė su daug didesniais atrankos ir 
tos atviros tiesos pasakymo sun
kumais, negu kada nors ir pa
galvojome: Lietuva yra tarp Va
karų ir Rytų Europos, jų istori
jos ir kultūrų sandūroje, kartu 

ir pati paradoksiškiėusia valsty
bė.

Tai neįtikėtinai gausūs ir ga
na įvairūs Lietuvos valstybės 
šimtmečių vingiai, tie vis var
giai suprantami paradoksų para
doksai mus lydi nuolatos, todėl 
su jais tiek jau apsipratome, kad 
jų nebepastebime ir dažnai nebe
turime norų nė jų suprasti ir į- 
vertinti. Mums patiems dažnai 
apleidžiant įvairių dienų , vin
gius, ateina svetimieji ir nu
sprendžia visai klaidingai. Tada 
paskaitome, pasipiktiname ir vėl 
paliekame likimo bei svetimų 
sprendimų valiai.

EL redaktoriui prof. S. Sužiedė
liui teko susidurti su tais mūsų 
istorijos nedėkingais vingiais 
tiek medžiagą atrenkant, tiek ir 
ją pateikiant. Dalį tų sunkumų, 
visokių vingių bei sprendimų jis

raižiniai
Nedaug savo tarpe turime dai

lininkų, kurie būtų lygiai stip
rūs tapyboje ir grafikoje. Vienu 
tų retųjų yra Vytautas Ignas, 
gimęs 1924 m. Žemaičiuose, stu
dijavęs Vilniaus Dailės akademi
joj, o 1948 m. baigęs Taikomojo 
meno mokyklą Freiburge, Vo
kietijoj. Šiuo metu gyvenąs New 
Yorke.'

Savo dvasios gelmėse ir jos iš
raiškos rezultate — tapybos ir 
grafikos darbuose Vytautas Ignas 
yra bene pats lietuviškiausias 
šių dienų mūsų dailininkas. Y- 
pač savo medžio raižiniuose jis 
kūrybingai pratęsia jau šimtme
tines tradicijas turinčią šios rū
šies lietuviškąją dailę, prasidėju
sią senaisiais žemaičių liaudies 
medžio raižiniais, atgimusią vėl 
nepriklausomybės metais, labai 
gyvastingą ir šiandieninėje pa
vergtoje Lietuvoje.

.Šiuo keliu eidamas, Ignas ak
lai neseka, kas kitų, šia krypti
mi žengusių, pasiekta, bet susi
randa grynai savą, o kartu ir lie
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išsakė savo įvado žodyje, bet jų 
nemaža dar prasiskleidžia, tik 
patį EL tomą ištisai skaitant 
Todėl šį leidinį saviesims apta
riant, tenka vėl tų mūsų valsty
bės istorijos paradoksų bei vin
gių dalį suminėti, nes kitaip EL 
redaktoriaus nuoširdaus darbo ir 
jo atviros tiesos galime nesupras
ti, jį pasmerkti, nes mūsų dažnai 
susidaryti sprendimai ir jiems 
matai kartais yra smulkūs ir as
meniškai asmeniški.

Valstybė ir valdovas

Viena didžiųjų mūsų valstybės 
paradoksų grandis, kuri dažnai 
praslysta pro mūsų kasdienybę, 
bet dabar jau visu atvirumu ten
ka spręsti yra pati Lietuvos val
stybė, jos valdovai ir tiek valsty-
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tuviškai liaudinį taką. Jame ne
trūksta mūsų tautosakai ir tau
todailei būdingos lyrikos, bet 
drauge ir rūpintojėliško susimąs
tymo bei religinės nuotaikos, pil
na visur ir to palaimingo naivu
mo, kuris skamba piemenėlių 
dainose, apstu ir mums taip savos 
saulių, mėnulių ir kryžių turinin
gos simbolikos, o ir paukštu
kų, angeliukų ir kitokios orna
mentikos. Ir jeigu liaudies daili
ninkui visa tai raižinyje išsakyti 
daug kur stigo technikinio įgudi
mo ir akademinio pasiruošimo, tai 
Igno medžio raižiniuose techniš
kos priemonės ir jas naudojanti 
mintis jau nėra kliūtys subtiliau
sioms detalėms išbaigti iki tobu
lumo.

Dailininko parodos birželio 
13 - 14 d. Hartforde proga, no
rėdami mūsų skaitytojus akivaiz
džiai supažindinti su Vytauto 
Igno lietuviškuoju kūrybos pa
sauliu, šį kartą “Draugo” kultū
rinio priedo puslapius puošiame 
dailininko naujųjų medžio raiži
nių nuotraukomis. kz.
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Ar Leninas jau ir lietuvių 
literatūros klasikas?

/ NEŽINOMO BROLIO PRAŠYMĄ A TSILIEPIANT
Lietuvos Atgimimo sąjūdžio skelbtasis partizaninės temos 

romano konkursas baigtas iškilmėmis birželio mėn. 20 d. Jauni
mo centre, Chicagoje, įteikiant konkursą laimėjusiam rašytojui 
Jurgiui Gliaudai už romaną “Aitvarai ir giria” 1000 dolerių 
(mecenatai Ona ir Valerijonas šimkai), Aloyzui Baronui už ro
maną “Vėjas lekia lyguma” 500 dolerių (mecenatas Br. Ma- 
cianskas; ir Anatolijui Kairiui už romaną “Ištikimoji žolė” 500 
dolerių (mecenatas J. Valiušaitis). Čia spausdiname visų trijų 
rašytojų toje literatūros šventėje tartus žodžius.

Rašytojų suvažiavimai oku
puotoje Lietuvoje nėra kasme
tinis reiškinys. Dešimtmečius 
nusitęsusiame okupacijos lai
kotarpyje šiemet gegužės 27- 
28 d. šauktasis iš eilės yra vos 
penktas. O ir šaukimo priežas
tys dažnai didžia dalimi visai 
nešplaukia iš pačios lteratūros 
tenykštės raidos, o būna dau
giausia propagandinės ar gry
nai technikinės vaidybinių pos 
tų pakeitimui. Toks tipingas 
rašytojų suvažiavimas buvo ir 
šiemet.

Mažiausiai tenka abejoti, 
kad pati pagrindinė suvažiavi
mo šaukimo priežastis buvo le
nininiai metai — 100 metų su
kaktis nuo Lenino gimimo. 
Kada ligi nepakeliamo koktu
mo mėnesių mėnesiais ir me
tais laikraščiai ir žurnalai vi
soj Sovietijoj perkimšti Leni
no liaupsėmis, kada visokios 
organizacijos, įvairios institu
cijos, miestai ir respublikos 
nėrėsi iš kailio rengdamos pri
valomas Lenino akademijas, 
jubiliejines šokių bei dainų 
šventes ir kt., nesušaukti ra
šytojų suvažiavimo ir neišgar
binti rašytojų vardu Lenino, 
būtų buvęs tikras nusikalti
mas.

Kad tai ne iš piršto tvirtini
mai, liudija ir daugelio suva
žiavime kalbėjusių akcentai. 
Jie tiesiog baugiai priminė sta
lininio laikotarpio odes Stali
nui, kada anas buvo laikomas 
net mokslo ir meno sričių di
džiausiu specialistu. Štai tik 
keletas ištraukų iš šiemetinia
me suvažiavime paties Rašyto
jų sąjungos pirmininko Ed. 
Mieželaičio padaryto ataskaiti
nio pranešimo;

“Teisingas Lenino mokymo 

supratimas ir taikymas kūry
binėje praktikoje, platus jo 
erudicijos, intelekto, skonio 
diapazonas suteikia sparnus 
kiekvieno menininko polėkiui, 
o ne kausto ir varžo jį, kaip 
šiandien kai kas mums bando 
įrodvti” (Literatūra ir menas, 
V. 30).

“Beidėjinio meno nėra ir ne
gali būti. Tai grynas melas, es
tetų išmislas ir biznieriškos 
reklamos nuodai. Todėl visur 
ir visada mes vadovaujamės 
Lenino klasine meno sampra
ta” (Literatūra ir menas, V. 
30).

“Ir apie ką mes šiandien be- 
mąstytume — apie lietuvių 
tautos likimą ir jos ateitį, apie 
jos ekonominį suklestėjimą ar 
pasiektas kultūros, literatūros 
ir meno aukštumas, visada ir 
visur su meile prisimename 
Vladimiro Lenino vardą” (Li
teratūra ir menas, V. 30).

Ypač paskutinioji citata ro
do, iki kokio “palaiminto pami
šimo” turi nueiti lietuvis rašy
tojas, tvirtindamas, kad Leni
nas yra kone pati giliausioji 
net lietuvių literatūros šaknis. 
Atrodo jau, kad pats Leninas 
yra tiesiog lietuvių literatūros 
nuosavybė, ko gero — jos kla
sikas. O iš tikrųjų Lenino 
“santykis” su pasiektuoju lie
tuvių literatūros lygiu yra tik 
toks, kaip “ryšiai” tarp lietuvių 
literatūros ir Japonijos impe
ratoriaus Hirohito, kaip “gimi
nystė” lietuvių literatūros ir 
Kinijos Mao Tse-tungo, o jei
gu ieškoti artimesnių, kaimy
ninių ir “šiltesnių” saitų, kaip 
“glaudumas” tarp Lenkijos 
Pilsudskio ir lietuvių literatū
ros puslapių.
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JURGIS GLIAUDĄ

Vengdamas pasinaudoti žo
dingų simpoziumų tradicija, aš 
noriu kalbėti trumpai.

Prieš trisdešimti metų, birže
lio mėn. Lietuvos valstybė pra
rado savo nepriklausomybę. Po 
vienerių tautos kančių metų, gai 
vališkas sukilimas trumpam ir la
bai trumpam sugrąžino suvere
numą. Paskui, per kelerius metus 
tęsėsi žūtbūtinės kovos dėl lais
vės, kurių metu daugiau kaip 
30,000 Laisvės kovotojų žuvo ne
palyginamo herojizmo aplinky
bėse. Bet tautos laisvės ir suvere
numo idėja nežuvo, pasiliko vis 
gyva, atkakli ir bekompromisinė.

Si šventė skirta to herojiško 
aukos ir apmaudo periodo vaiz
dui atkurti mūsų raštijoje. Šio 
konkurso idėja buvo Laisvosios 
Lietuvos redaktoriaus V. Šimkaus 
kreipinys j lietuvius rašytojus, 
laukiant atsako kūriniais, liudi
jančiais, kad laisvės vaizdas nie
kados neišblės lietuvio siekiuose.

•

ALOYZAS BARONAS

Veikalų partizanų kovų temo
mis yra sukūrę Landsbergis, Škė
ma, Jankus, Kairys, Alė Rūta, A- 
lantas. Tačiau palyginti šio po
būdžio kūrinių yra maža. Ta te
ma vengiama rašyti dėl to, kad 
reikia liesti herojiškas kovas, ku
rios vyko sunkiai įsivaizduojamo
se aplinkybėse. Bijodamas, kad 
nepajėgsiu atvaizduoti tų didin
gųjų momentų, vengiau rašyti 
partizaninėm temom tol, kol 
prieš keletą metų pateko į rankas 
slapta iš Lietuvos atgabentas ei
lėraščių rinkinys “Neparašyti 
laiškai”, kuris dabar jau išleistas. 
Siame rankraštyje poetas kreipė
si į laisvojo pasaulio rašytojus 
šiais žodžiais: “Mūsų mylimieji 
kūrėjai, aprašinėtojai ir išreiškė- 
jai, naujų pasaulių, ar jums už
tenka skausmo ir kančios jūsų 
naujiems pasauliams. Mes jau 
per daug pavargome, mes jau 
per daug nešėme ant savo jau
nų pečių. Poetai mūsų iškilieji, 
jūs, kurie mums širdis uždegėte 
mūsų žemės meilės gaisais, ar 
jūs galite rašyti degančiu krau
ju? Čia amžinai grumiasi nevil
ties juodybė, su protarpiais vil
ties, o jūs ten rašote apie ramias 
peteliškes, apie rasos lašelyčius. 
Rašykite apie baisų deginantį 
skausmą, kuris sukausto mūsų a- 
teitį, rašykite apie mūsų miškų 
širdį draskančias raudas, apie 
verkiantį, išlietą ir užmirštą mū
sų kraują”.

Tikiu, kad kiekvienas geras kū
rinys yra kraitis mūsų tėvynei. 
Gerumo neapsprendžia tema, ta
čiau nusikalčiau, nebandęs pa
vaizduoti tų didžiųjų tautos mo-

Mes nepripažįstame kompromi
so, kuris skelbtų, kad įmanoma 
dalinės laisvės idėja: okupanto 
leidimas kalbėti savo teritorijoje 
sava lietuvių kalba. Mums reikia 
pilnos laisvės, pilno savo valsty
bės suverenumo. Mums reikia to
talinės laisvės realizavimo. Tik 
už tokią idėją suguldė savo galvas 
savanoriai, partizanai ir laisvės 
kovotojai.

Todėl mums privalu gaivintis 
tomis nuotaikomis, tais įsitikini
mais ir siekiais, kuriais gyveno 
Lietuvos valstybės steigėjai. Tai 
yra totalinė, pilnutinė Laisvė: 
tautos suverenumas savo teritori
joje.

Greta to siekio menkos yra mū
sų lokalinės tarpusavio kovos, dėl 
kurių išliejamos rašalo marios. 
Ir tos marios tokios seklios, to
kios drumzlinos ir beprasmės, 
palyginus jas tik su vienu Lais
vės kovotojo kraujo lašu.

mentų ir tų mūsų brolių žygių 
tada, kai apie įvairius komunis
tinius sukilėlius sukami filmai ir 
rašomi veikalai. Ir jei nors kiek 
man ta prasme bus pavykę, jau
siuos nors maža dalimi atlikęs, 
tai, ko minėtame poezijos rinki
nyje prašė mano nežinomas bro
lis, poetas iš pavergtos Lietuvos.

Rašytojai laureatai Lietuvos Atgimimo sąjūdžio romano konkurso užbaigimo iškilmėje. Iš kairės: Anatolijus 
Kairys, Jurgis Gliaudą ir Aloyzas Baronas. Nuotr. P. Malėtos

ANATOLIJUS KAIRYS

Nors mūsų kalba yra septynių 
linksnių kalba, gausi žodžiais ir 
pakankamai lanksti, tačiau, ra
šant ar kalbant partizanų hero
ikos temomis, kažkodėl trūksta 
žodžių. Kuo daugiau kalbame, 
tuo mažiau pasakome. Ir rašyto
jams nelengva sukurti partizani
nių kovų veikalą — dramą, ro
maną ar poeziją. Trūksta žodžių. 
O trūksta žodžių todėl, kad par
tizano auka prašoka mūsų vaiz
duotės erdves. Partizaną supras
ti veik neįmanoma, o partizaną 
išjausti gali tik tas, kuris pats y- 
ra buvęs partizanu.

Dažniausiai partizano charak
teristikai naudojamas žodis yra 
meilė: nepaprasta tėvynės meilė. 
Tačiau meilė, kad ir tėvynės, y- 
ra nuvalkiotas ir palaidai naudo
jamas žodis: meilės žodžio turi
ny dažnai nebėra pačios meilės. 
Vieniems tėvynės meilė reiškia 

V. K. Jonynas Mindaugo krikšto detalė Lietuvos kankinių kop
lyčioje, Vatikane. Nuotr. V. Maželio

aukštas pareigas, kitiems turtus 
ir karjerą, o daug kas net priešui 
nueina tarnauti tos pačios tėvy
nės meilės vardu. Vienu atveju 
meilė yra gėris, kitu — blogis. 
Vienų lūpose meilė reiškia lais
vę, kitų vergija. Todėl suvesti 
partizanų žygius į vien tėvynės 
meilės veiksmą, nėra nei teisin
ga, nei logiška.

Priešingai — partizanas yra 
daugiau negu tėvynės meilė. Par
tizanas yra pati tauta. Partiza
nas yra mūsų tautos ir valstybės 
gyvas liudijimas. Mūsų sąmonė 
dar neturi istorinės perspektyvos 
ir todėl negali suvokti, kodėl de
šimtys tūkstančių geriausių tau
tos vaikų atsisakė šio žemiško 
gyvenimo ir pasirinko neįsivaiz
duojamai sunkią ir lėtą mirtį. 
Partizaninis heroikos laikotarpis 
yra taip svarbus ir ypatingas, 
kad šiandien dar sunku net su
prasti, kas būtų atsitikę, jei 
mūsų tauta prieš 25 metus nebū
tų išgyvenusi partizaninių kovų 
kančios.

Partizanų judėjime mirtis ne
buvo esminis dalykas. Kova ėjo 
už gyvenimą. Už tautos išliki
mą. Už tautos amžinybę. As
mens, atskiro kovotojo laimė ar 
gyvenimas, šeimos ar grupės rei
kalai maža ką reiškė. Tauta, 
jos egzistencija buvo partizanų 
tikslas. Tautos garbė, laisvė ir 
vienybė. Todėl ne vien saugumo 
sumetimais laisvės kovotojai nu- 
siasmenino, tai yra atsisakė savo 
tikrinių vardų ir pavardžių, prisi
imdami tik daiktų simbolius, kad 
amžinai liktų nežinomi.

Mes negalim užmiršti pvz., 
Saulės ir Durbės mūšių, įvyku
sių prieš 700 su viršum metų, 
nors nežinome nei eilinių kovo
tojų, nei vadų vardų. Mes nega
lim išjungti iš tautos sąmonės 
Žalgirio kovos didvyrių, nors ži
nome tik Vytautą Didįjį. Mes ne
galim įsivaizduoti tautos be su
kilėlių kraujo, be knygnešių, be 
Nepriklausomybės, be Sibiro 
kenčiančių aukų. Mes nežinome 
jų vardų ir nežinosime, bet mu
myse jie bus amžinai gyvi, ne
atskiriami nuo mūsų tautinės są
monės tol, kol bus gyva Lietu

va. Jie visi telpa Partizano sąvo
koje. Kaip šventasis amžinai gy
vena Dievuje, taip Partizanas 
amžinai gyvena tautoje. Skurdi 
laikinojo gyvenimo realybė, pil
na neteisybės, melo ir klastos, 
pakeičiama amžino gyvenimo 
mistika Partizano mirtyje už sa
vo tautos ateitį. Tiesa, kiekvie
nas žmogus bijo mirti, tačiau, 
skaitant partizaninę literatūrą, 
stebint jų žygius ir kovas, susida
ro įspūdis, kad mūsų partizanai 
mirties baimės neturėjo. Gal to
dėl, kad partizanui mirtis tebu
vo “Paskutinė stotis”, už kurios 
jau prasideda amžinas gyveni
mas savo tėvynėje, kilnus ir 
skaistus, nesunaikinamas, neati
mamas, nesuklastojamas susijun
gimas su amžinai kovojančia gy
va tauta. Tai ir yra Partizano 
idealas ir jo kovos esmė.

Kada kalbame apie tautą, pir
moj eilėj prisimenam už ją ko
vojusius ir kritusius narius. Kada 
tauta istorijos tėkmėje realizuoja 
savo troškimus, ji realizuoja už 
ją kritusių troškimus: be jų tau
ta nebūtų gyva. Jei pvz., lietu
viai nebūtų kovoję ir laimėję jau 
minėtų Durbės ir Saulės mūšių, 
Lietuva, kaip ir Prūsija, būtų 
nugalėta ir germanizuota. Jei lie
tuviai nebūtų kovoję prieš rusus, 
gudus ir lenkus, nesvarbu ko
kiose sąlygose ar aplinkybėse, 
juos būtų ištikęs panašus liki
mas, koks ištiko prūsus ir sūdu
vius: ir šiandien Lietuva egzis
tuotų tik istorijos knygose.

Partizanai liudija tautos gyvy
bę. Tikėjimas tautos amžinu
mu, kartu yra tikėjimas ir parti
zanų kovos prasmingumu. Žmo
gus realizuojasi tautoje, o tauta 
realizuojasi laisvėje. Ir Partiza
nas, mirdamas už tautos laisvę, 
ne tik kad įprasmino savo gyve
nimą, Bėt kartu ir nurodė gyvie
siems vienintelį ir tikrą kelią tau
tos gyvybei užtikrinti.

Šiandien pristatomos trys kny
gos tegu, kad ir mažu mastu, pa
gerbia didelius ir nemirštamus 
partizanų darbus.

• Prof. dr. Antanas Maceina 
parašė studiją “Bažnyčia ir pa
saulis”, dedikuotą ateitininkijos 
60 metų sukakčiai. Numatoma 
išleisti atskiru leidiniu. Leidinys 
turės apie pusketvirto spaudos 
lanko. Išleidimu rūpinasi V. Eu
ropos liet, sielovados centras.


