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APIE KĄ NUTYLĖTA.
VYSKUPAS KAZIMIERAS PALTAROKAS. 
DANGUOLĖS SADCNAITĖS EILĖRAŠČIAI. 
ATEITININKŲ PEDAGOGINĖ VEIKLA. 
KUR KŪRĖJŲ EGZILINIS IŠDIDUMAS? 
TILTAS TARP ŽYDUOS IR KRIKŠČIONYBĖS. 
PENKI SKIRTINGI PASAULIAI. 
LITUANISTIKA “TARPT. SANTYKIŲ 
BIBLIOTEKOJE” CHIOAGOJ.
DABARTIES MORALĖS KRYPTYS. 
KULTURNE KRONIKA.
NAUJI LEIDINIAI. 
FILMŲ ĮVAIRUMAI. 
SPYGLIAI IR DYGLIAI.

APIE KĄ NUTYLĖTA

ATE,T,nink,J0sŠEšIasDES|MtMEčIUI

VYSKUPAS 
KAZIMIERAS 

PALTAROKAS
A. JUŠKA

Praėjusios savaitės Kertinė
je paraštėje minėjome pa
grindinius — lenininius Lietu
vių rašytojų sąjungos penkto
jo suvažiavimo Vilniuje gegu
žės 27 — 28 d. akce tus, ku
riuose prišlovinta Leninas i'ki 
koktumo, panašiai kaip kadai
se Stalinas, šiandien čia tik po
ra užuominų apie tai, apie ką 
anam pkup. Lietuvos rašytojų 
suvažiavime nebuvo šnekama, 
nors normaliame ir neprievar
taujamų plunksnos žmonių su
sirinkime nutylėtųjų problemų 
iškėlimas 'būtų buvęs savaime 
suprantamas ir būtinas.

Sakysime, suvažiavime buvo 
kalbama apie lietuvių literatū
ros santykius su kaimyninių ir 
tolimesnių tautų literatūromis, 
bet nė puse žodžio nebuvo pra
sitarta apie tą pačią lietuvių 
literatūrą, gyvuojančią išeivi
joje, Ir tai ne pirmas, bet jau 
metų metais ir atvejų atvejais 
besikartojantis tabu. Ištisais 
dešimtmečiais panašiuose su
važiavimuose bei susirinkimuo
se elgiamasi taip, lyg lietuvių 
literatūros Vakaruose visai ne
būtų, lyg panašiomis progomis 
susirinkę nieko apie ją nežino
tų, lyg tarp okupuotos Lietu
vos ir Vakaruose egzistuojan
čios lietuvių literatūros jokio 
ryšio negalima sumegzti, lyg 
jos abi viena kitai būtų aklos, 
nematytinos.

Taip yra tėvynėje. O Vaka
ruose? Jau eilė metų išeivijo
je įvairiausiomis progomis 
apie okupuotos Lietuvos lite
ratūrą kalbama. Ir šnekama 
ne kokia šimtu procentų pei
kiamąja ar politine prasme, o 
grynai literatūrine, daugiau 
ar mažiau akademine ir infor
macine prasme. Neapsieinama 
čia be paskaitų ar viešų pokal
bių apie šiandieninę Lietuvos 
literatūrą nei mokslo ir kūry
bos simpoziumuos, nei senimo 

bei jaunimo vasaros stovyklo
se, nei įvairių kultūrinių orga
nizacijų susirinkimuose.

O kodėl panašiai negalėtų 
būti ir Lietuvoje, turint galvoj 
išveivijos grožinę literatūrą? 
Neabejojama, jog seniai vie
šose rašytojų tribūnose tenai 
pačių lietuvių būtų kalbama 
apie čionykštę išeiviškąją mū
sų literatūrą, jei egzistuotų 
pačių lietuvių laisva pasirinki
mo galimybė, o ne vien Oku
panto primestoji valia. Tačiau 
ir šiemetiniame lietuvių rašy
tojų suvažiavime apie išeivijos 
lietuvių literatūrą' tebuvo vien 
privaloma tyla.

Tyla suvažiavime gaubė ir 
šiemetinį lietuvių literatūros 
klasikės Žemaitės 125-tojo 
gimtadienio jubiliejų, kai tuo 
tarpu, kada reikėjo rašyto
ją priverstinai subolševikinti, 
ankstesnieji jos jubiliejai vis 
būdavo švenčiami net su ypa
tingu pabrėžimu. Ir aišku kaip 
dieną, jog žemaitė šiemet tri
būnoje neturėjo pasirodyti, 
kad iškilmėje nenustelbtų Le
nino. Okupantas puikiai jau
čia, ką lietuviui reiškia Žemai
tė ir ką'Leninas. Žemaitės pa
brėžimas suvažiavime galėjo 
virsti savotiška lietuvių de
monstracija, kurioje šimtame
tis Leninas vyresniosios Že
maitės galėjo būti nustumtas 
tik į antrąjį scenos planą. Ir 
okupantas rusas šituo rizikuo
ti jau negalėjo.

O tai yra labai akivaizdus 
faktas, nesiribojąs vien tik ra
šytojų suvažiavimu, apie ką 
kalba ir pats Lietuvos Moks
lų akademijos pirmininkas, 
akademikas Kostas Korsakas:

“Žemaitės gimimo šieme
čiam jubiliejui plačiau bei iškil 
mingiau paminėti nebuvo nei 
reikiamai iš anksto ruošiama
si, nei kas nors daroma, kad 

(Nukelta į 2 psl.)

Švenčiant ateitininkijos 60 gy
venimo sukaktį, neužmirštinas 
yra ir vyskupas Kazimieras Pal
tarokas. Nuo 1930 metų, kai Švie
timo ministerija moksleiviams a- 
teitininkams uždraudė veikti pro
gimnazijose ir gimnazijose, iki 
bolševikų atėjimo, galima drą
siai teigti, visų ateitininkų globė
ju, užtarėju ir vadu buvo vysku
pas Kazimieras Paltarokas. Norė
tųsi šį ganytoją pagerbti. Juo te
bus pagerbti ir lietuviai kunigai, 
kurie dirbo ir dirba su ateitinin
kais. Šio straipsnio autorius yra 
baigęs Panevėžio gimnaziją, kaip 
klierikas yra praleidęs atostogas 
tame mieste, iŠ to paties vyskupo 
rankų yra gavęs kunigystės šven
timus ir pirmą paskyrimą. Jam 
buvo geros progos savajj ganyto
ją arčiau pažinti. Tačiau jo gy
vą, artimą ir spalvingą asmenį 
atkurti nebus lengva.-

1. Kazimiero Paltaroko ryškieji 
gyvenimo faktai

Kazimieras Paltarokas, sūnus 
Uršulės Margytės ir Juozapo Pal
tarokų, gimė 1875 m. spalio mėn. 
22 d., Gailionių kaime, Linkuvos 
parapijoje, Šiaulių apskrityje. Jo 
tėvas buvo kaimo šviesuolis, mo

tina geros širdies ir didžiai šneki. 
Abu tėvai mirė, sulaukę bran
džios senatvės — apie 95 metų 
amžiaus.'Jis pradžios mokyklą 
baigė Joniškėlyje, mokėsi Min
taujos gimnazijoje, Kauno kuni
gų seminarijoje, Petrapilio dvasi
nėje akademijoje. Jam buvo su
teiktas teologijos magistro laips
nis už parašytą mokslinį darbą: 
“De origine animae humanae”. 
Petrapilio dvasinė akademija bu
vo aukščiausia teologijos mokyk
la visoje prieškarinėje caro im
perijoje ir tik ji turėjo teisę duo
ti mokslo laipsnius. Joje studen
tų skaičius buvo ribotas, ir į ją 
siųsdavo savo klęirikus visos vys
kupijos. Studentai, kuriuos į šią 
akademiją patys vyskupai parink
davo, nebuvo eiliniai. Žemaičių 
vyskupui klieriką Kazimierą Pal
taroką rekomendavo Kauno ku
nigų seminarijos vadovybė. Jis 
pasižymėjo gabumais, darbštu
mu bei stropumu, paslaugumu ir 
draugiškumu. Jam kunigystės 
šventimai buvo suteikti 1902 
metais, kovo mėn. 22 dieną Pet
rapilyje. Jis buvo paskirtas į Min
taują vikaru ir kapelionu. Studi
jos jį buvo išvarginę, jam grėsė 
džiovos pavojus, dėl to vyskupas

Panevėžio katedra. Joje palaidotas vysk. K. Paltarokas.

certų sale.

jauną kunigą perkėlė į Surviliškį, 
tinkamą vietą sveikatai pataisyti. 
Jį 1911 metų gale atrandame jau 
Kauno kunigų seminarijoje kaip 
įvairių dalykų mokytoją. Jis čia, 
talkindamas Maironiui šiai įstai
gai vadovauti, praleido 15 metų. 
Seminariją jis mylėjo, o jį klieri
kai suprato, vertino ir gerbė. Tai 
buvo jo patys laimingiausi ir kū
rybingiausi metai. Panevėžyje, 
kai jis jau gyveno kaip šios di
ecezijos vyskupas, dažnai aną se
minariją prisimindavo ir tai lyg 
atgydamas, pajaunėdamas. Jį ka
ro audra buvo su klierikais nustū
musi į Vašakėnų dvarą, vėliau į 
Smolenksą, pagaliau į Petrapilį. 
Jis klierikams tada buvo inspekto
rium, kurį laiką rektorium, tikru 
vadu ir nuoširdžiu tėvu. Užgesus 
karo gaisrui, Kazimieras Paltaro
kas grįžo į Kauną. Jis čia rūpino
si atstatyti ’ apleistus seminarijos 
rūmus, rašė tikybos vadovėlius. 
Kauno kunigų seminarija iš nau
jo buvo atidaryta 1917 metų ru
denį. Nuo tada Kazimieras Pal
tarokas patvirtinamas jos vicerek- 
torium. Šiose pareigose išbuvo iki 
Lietuvos bažnytinės provincijos 
įkūrimo, kada jis buvo paskirtas 
naujos Panevėžio diecezijos vys
kupu. Lietuvos universitetas bei 
jo Teologijos-filosofijos fakulte
tas išsirinko Kazimierą Paltaro
ką pastoralinės teologijos kated
ros vedėju. Dėstydamas pastorali
nę teologiją, jis parašė keletą 
šios rūšies studijėlių. Su Kaunu 
jis buvo jau taip sutapęs, todėl 
jį apleisti buvo tikrai sunku. Vis 
dėlto iškilmingu ingresu jis už
ėmė Panevėžio vyskupo sostą 19- 
26 metais, gegužės mėn. 30 d. 
Vyskupo šakota veikla buvo ne
trukdoma iki 1940 metų, birže
lio mėn. 15 d. Po to prasidėjo di
džiojo ganytojo tikrai liūdnos 
dienos. Bet apie tai straipsnio pa
baigoje.

2. Vyskupas K. Paltarokas, 
autorius, pedagogas, profesorius

K. Paltaroką labiausiai mes pa
žįstame kaip tikybinių vadovėlių 
autorių. Jo parašytas katekiz
mas, Senojo ir Naujojo įstatymo 
istorijos sulaukė daugelio laidų. 
Jų buvo paskleista Lietuvoje apie 
milijonas egzempliorių. Autorius 

juos parašė pagal Tridento Baž
nyčios nutarimus. Juose nebuvo 
daug . kūrybos, gal nerastumėm 
nė originalumo. Vis dėlto leidinių 
kalba buvo vaizdi, taisyklinga, 
patraukli.

*
Kunigai, kuriems pamokslų 

knygos svetimomis kalbomis bu
vo sunkiai prieinamos, naudojo
si K. Paltaroko “Vadovo sakyk
lai” trimis tomais. Pamokslai bu
vo kruopščiai paruošti, ilgoki, 

Vysk. Kazimieras Paltarokas Lietu
vos nepriklausomybės laikais.

praktiški, duodama daug pavyz
džių. Jų kalba yra paprasta, vi
siems prieinama, sklandi.

K. Paltarokas plačiai bendra
darbiavo ir daug rašė katalikiš
kai spaudai. Jo raštų terfios bu
vo - jaunimo ugdymas ir sociali
niai klausimai. Be kitko, jis dės
tė klierikamas sociologijos kursą, 
parašydamas stambų veikalą: 
“Socialinis klausimas”. Kaip Pa
nevėžio vyskupas, jis sušaukė si
nodą ir išleido jo nuostatus. Jis 
rinko medžiaga ir savos vyskupi
jos bažnyčių istorijai. Jo paskuti
nė knyga, likusi rankraštyje, bu
vo švento Kazimiero, jo globėjo, 
gyvenimas. K. Paltarokas mėgo 
rašyti. Jis labai skundėsi savo 
draugam, kai paskutiniais kele- 
riais jo gyvenimo metais akys vi
siškai nusilpo, kad daktarai drau
džia jam bet ką rašyti. Jis lietu
vių religinei rašijai bus atidavęs, 
kaip ir vysk. M. Valančius, ne
mažą duoklę.

Vyskupas K. Paltarokas buvo 
geras kalbėtojas ir puikus dėsty
tojas. Jo paskaitos buvo sistemin

gos, apgalvotos, išbalansuotos, 
: praktiškos ir vaizdžios. Jis pla
čiai naudojo svetimą literatūrą 
ir laisvai kalbėjo rusiškai, lenkiš
kai, vokiškai ir prancūziškai.

Kazimieras Paltarokas buvo 
patrauklus auklėtojas. Jis savus 
studentus gerai pažino. Jo durys 
aniems visada buvo atviros. Jis 
mokėdavo iš tavęs viską išgauti. 
Tuo ir kitais atžvilgiais buvo 
priešybė tos pačios įstaigos rek
toriui prel. J. Mačiuliui - Mairo
niui. Mūsų tautos poetas buvo 
savyje užsidaręs, nuo gyvenimo 
atitrūkęs, klierikų nepažįstąs. Vis 
dėlto juodu buvo nuoširdūs 
draugai. K. Paltarokas globojo 
Motinėlės draugiją, švento Vin
cento Pauliečio skyrių, kurie pa
dėdavo klierikams nugalėti eko
nominius sunkumus. Jis ir iš sa
vo kišenės už kai kuriuos klieri
kus sumokėdavo. Taip atsitiko ir 
su šių eilučių autorium, kai K. 
Paltarokas jau buvo Panevėžio 
vyskupu. Jis iš kitų patyręs, kad 
mano motina našlė ir neturtin
ga, nepajėgia už savo sūnaus klie
riko mokslą ir išlaikymą sumo
kėti, vyskupas savo asmenišką če
kį nusiuntė seminarijos vadovy
bei. Vėliau, kai buvau įšventin
tas kunigu ir paskirtas į Šeduvą, 
mėginau skolą grąžinti, bet vys
kupas jos nepriėmė.

3. Vyskupas K. Paltarokas 
organizuoto jaunimo globėjas

t.
Vyskupas jaunimą brangino 

kaip savo akies lėlytę — jaunimą 
mėgo, mylėjo, juo rūpinosi. Jei 
laikas leido, ganytojas asmeniš
kai dalyvaudavo visuose angelai
čių, pavasarininkų ir ateitininkų 
suvažiavimuose, konferencijose, 
kongresuose. Jei kiti įsipareigoji
mai tokį atsilankymą sukliudy
davo, siųsdavo savus sveikinimus. 
Jo žodis jaunimui buvo drąsus, 
uždegantis. Lietuvos vyriausybė 
1930 metais per Švietimo minis- 
terį K. Šakenį mokyklose uždrau
dė moksleivių ateitininkų veiki
mą. Mokyklų vedėjai, apskri
ties viršininkai ir vietos policijos 
vadai buvo įpareigoti tą nutari
mą vykdyti. Už slaptą veikimą 
buvo moksleiviam ateitininkam 
mažinami elgesio pažymiai, šali- 

(Nukelta j 2 psl.)
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ŠILUVA SUSILAUKĖ SAVO ISTORIJOS fe

Kun. Stasio Ylos veikalo pirmajam tomui pasirodžius

PASALIAI IR CENTRAS.
ŠILUVA SUSILAUKĖ SAVO ISTORIJOS. 
AR VERTA SKŲSTIS?
KIMO VĖŽIO lEILERAšCLAI. 
RAŠYTOJAS LAIKO TEKMEJiE. 
EILES, LINKINČIOS LINKSMO 
SAVAITGALIO.
ATEITININKAI KOVOJE UŽ LIETUVOS 
LAISVŲ.
NAUJAS ŠV. RAŠTO lEVANGELIJŲ 
VERTIMAS.
“GRANDINĖLĖS” TRIUMFAS KOLUMBIJOJ 
IR VENECUELOJE.
KULTCRNE KRONIKA.
MOTERŲ GYVENIMAS.

Stasys Yla, ŠILUVA ŽEMAIČIŲ 
ISTORIJOJE. Pirmoji dalia. Refor
macija ir restauracija. Išleido 
“Krikščionis gyvenime” knygų se
rija Nr. 4 1970 m. Kalbą tikrino 
Vladas Kulbokas. Įrašus piešė Te
lesforas Valius. Spaudė Lietuvių 
Enciklopedijos spaustuvė Bostone. 
Knyga kietais viršeliais, ilustruota, 
295 psl., kaina $5.00, gaunama ir 
“Drauge”.

VIKTORAS GIDŽIŪNAS, OFM

PAŠALIAI IR CENTRAS
Nėra lengva pastebėti dides

nius ar mažesnius kūrybinius 
pasikeitimus pasaulyje ir ypač 
su jais surištas naujas mintis. 
Bet štai, skaitant J. Gliaudos 
rimtą ir susimąstyti verčiantį 
straipsnį “Absurdo teatro pa
raštėje” (Draugas, š. m. geg. 
16 ir 23 d.), ateina tiek daug, 
tokių naujų ir įdomių minčių. 
Pirmoji, aišku, yra ta, kad šis 
straipsnis gan aktualus. Apie 
avangardinio teatro teoretikus, 
kritikus, kūrėjus ir jam gimi
ningus prozos rašytojus, net 
poetus tiek daug kitur jau yra 
parašyta, prišnekėta ir net 
ilgiausių studijų išleista, kad, 
atrodo, laikas jau ir mums 
apie juos šiek tiek daugiau, 
nepaviršutiniškai sužinoti.

Bet straipsnio gale ten ran
dame, kad “avangardistai 
atėmė iš žmogaus antikinio 
teatro išdidumą, išvilko žmo
gų iš iškilmės drabužių, suki
šo jį į savo dujų kamerų po
žemius ir juose nėra balanso 
tarp būties prasmės ar iliuzi
jos”.

i

Absurdo teatras atsisakė 
žmogaus, ir todėl J. Gliaudą 
perspėja mūsų kūrėją: “perdė
tai nukrypti su neofito karščiu 
nauja linkme, perdėtai pabrėž
ti vieną būties ypatybę ir neig
ti kitą, nėra savaime visuotinu
mas" (tai nėr gera). Be to: au 
kojantis kūrybinei minčiai, kad 
ir kaip ta būtų talentinga ir 
nuoširdi, J. Gliaudai atrodo 

1 taipgi gan negera. Jis sako, 
juk ir L. Tolstojus neišsigan
do to laiko avangardisto L. 
Andrejevo apysakų.

Tad kyla liūdnas klausimas: 
argi mūsų kūrėjui belieka apie 
avangardistus tuomet tik šne
kėti, tik studijas rašyti?

Aišku, daug kas jais yra 
gan nepatenkintas. Jie neieško 
Dievo, nei žmogaus ir dažnai 
yra gan nuobodūs.

Bet vienas iš keisčiausių 
avangardistų S. Beckett štai 
laimėjo 1969 metų Nobelio li
teratūros premiją. Taigi, ką 
tuomet daryti, ką galvoti? Juk 
reik šį tą apie avangardizmą 
išsitarti, kad ir truputėlį nei
giamai, bet vis dėlto tai ge
riau, 'kaip nieko arba nieka
dos. Ir šitaip dažnai mūsuose 
atsitinka ir gal visuomet tąip 
bus. Bet, ar toks stovėjimas 
kūrybos ir jos naujų išraiškų 
pašalėje yra geras?

Juk amžinas vengimas nau
jų veržlių kūrybos centrų ir 
įgimtas “wait and see” cha
rakteris padarė ir dar pada
rys žalos kūrėjui. Dažnai nuo 
kitų atsilikę buvome vienu li
teratūriniu judėjimu, kryptim, 
srove, kartais gal net dviem; 
galvodavome: gal praeis tos 
naujenybės, tie keisti išmislai 
ir mados. Nieko nėra amžino, 
palaukime, tegu susitupi, su
siguli, kam sekt kitus. Pavė
lavo realistai. Ilgai trukusio
je romantikos eroje turime ne
maža romantikų. Bet kaip su 
simbolistais, Burrealistais, eg
zistencialistais? Ir ar labai jau 
taip absurdiškas tas mūsų ab
surdo avangardas?

Pavėlavę, stengiamės tuos 
stilius dar lyg “pagerinti”, jų 
esenciją padrumsti, tikimės, 
kad išeis tuomet tikrai kas 
gera, o išeina tik savo stilis
tinį aštrumą prar adę, sudrums 
ti vandenai.

Blogiausia, kad, dėmesio ne 
kreipdami į judėjimų esenciją, 
pagerbiame dar tuos, kurie, 
kaip J. Gliaudos paminėtas 
Pinteris ar kiti, stovi tik įdo
mių judėjimų pašonėj, nedrįs
dami prie karštesnio centro 

priartėti. Aišku, jie lieka neįsi- 
vėlę ir nesusitepę pirmuoju 
karšto eksperimento moliu. Bet 
tokių skaičius progresyviai di-

(Nukelta į 7 psl.)

*
Veikalo atsiradimas

Prieš trejetą mėnesių “Krikš
čionis gyvenime” leidykla išleido 
kun. St. Ylos knygą “Šiluva Že
maičių istorijoje” pirmąją dalį, a- 
pimančią reformacijos ir restau
racijos laikotarpį. Kun. St. Yla, iš 
profesijos pastoralistas-sielovadis, 
yra plataus masto apaštalas ir 
daugelio knygų autorius. Jis viso
je savo daugiašakėje veikloje ir 
visuose savo veikaluose yra giliai 
įspaudęs kunigo pastoralisto žy
mę ir laimėjęs visuotinį pripaži
nimą. Jis visuomet prieš akis tu
ri sielų išganymą, dėl to į kiek
vieną savo veiksmą ar raštą įs
paudžia šį charakterį.

Jis ir gražiosios Šiluvos švento
vės istoriją ėmėsi rašyti, žiūrėda
mas į ją pirmiausia pastoralisto 
akimis. Jis pats savo veikalo pra
džioje tai pasisako: “Nekartą teko 
sklaidyti leidinius apie žymesnes 
vietoves ir šventoves kituose kraš
tuose. Kildavo pavydus klausi
mas, kodėl panašių leidinių ne
turime mes?” Šis noras tokį vei
kalą lietuviams duoti ir paskati
no autorių imtis pernelyg sun
kaus ne istorikui darbo.
Nesant Lietuvoje, nebuvo įma

noma prieiti prie pirmaeilių šal
tinių, reikėjo žineles rankioti iš 
įvairių leidinių ir net Vatikano 
archyvo. Dėl to autorius net 
dviem atvejais lankėsi Europoje: 
pirmą kartą —išbūdamas 9 mė
nesius, o antrą —pusantrų me
tų. Deja, nežiūrint didžiausių pa
stangų, jam pavyko surinkti tik 
trupinėlius, iš kurių bandė nu
piešti jo gražiai pastoralisto vaiz
duotėje supintą Šiluvos šventovės 
paveikslą. Gaila, tas paveikslas 
neišėjo toks, kokio autorius troš
ko, ne dėl jo kaltės, bet dėl ži
nių trūkumo. Jis jame patalpino, 
ką buvo surinkęs, net ir tuos da
lykus, kurie nieko bendro neturi 
su Šiluva. Kiek jau teko patirti, 
skaitytoją vargina nuolatinės di
gresijos, ypač rašant apie Lietuvos 
didikų geneologiją, nes labai daž
nai joje, tarsi klaidžiame miške, 
pradingsta ir pati Šiluva. Žino
ma, tai, tur būt, nereiškia, 
autorius jos pilnoje šviesoje
parodys antroje dalyje. Po šių 
pirmųjų pastabų pravartu 
trauktai pažvelgti į veikalo turi
nį, išimtinai liečiantį pačią Šilu
vą.

kad 
ne-

su-

Šiluva iki protestantizmo

Pirmiausia aprašoma Šiluvos 
vietovė ir pasakoma, kad ji yra 
netoli Dubysios, Raseinių apsk., 
Žemaitijoje. Žvelgiant iš tolo į 
Šiluvą, mus sužavi du iš girių iš
kylą pastatai. Tai iškili Apsireiš
kimo koplyčia ir didinga baroko 
stiliaus bažnyčia. Tarp šių dvie
jų šventovių išsitiesęs miestelis.

Didžiųjų atlaidų metu Šiluva at
siskleidžia nauju, sudėtingu vei
du,'nes joje banguoja iš visos Lie
tuvos susirinkusios žmonių mi
nios. Čia renkasi maldininkai, li
goniai, invalidai ir elgetos, kad 
savo reikalus pasisakytų Marijai, 
kad pasigydytų ir būtų sušelpti. 
Čia vyksta turgai, kurių metu 
žmonės ne tik apsirūpina reikme
nimis, bet spaudos draudimo me
tu įsigydavo ir elementorių ir kny
gų. Lankosi čia ir turistai, gro
žėdamiesi Šiluvos apylinkėmis, 
nes iš jos aukštumų, kurios, anot 
Maironio, miškais lyg rūtomis ža
liuoja, išplaukia keli upeliai, o ir 
pati Šiluva yra reikšmingų vieš
kelių mazge.

Šiluvos vietovėje, kuri anksčiau 
buvo vadinama Būda, kaip iška
senos rodo, žmonių gyventa jau 
III-IV amž. Pats būdos vardas 
rodo, kad čia pirmiausia kūrėsi 
miško darbininkai, iš kurių na
melių .vėliau išaugo kaimas. Šią

atkasti pamatai. Po Gedgaudo gi 
mirties Šiluvą paveldėjo jo žmo
na Milaknė Kęsgailaitė, o kadan
gi Gedgaudai neturėjo įpėdinių, 
tai jų turtus paveldėjo Gedgau
dienės broliai Kęsgailos. Tada Ši
luva su Šilo dvaru ir Pašakarnio 
dvareliu, iš kurio Gedgaudas baž
nyčiai buvo užrašęs dešimtinę, 
atiteko Mykolui Kęsgailai, kuris 
Pašakamio dvarelį užrašė baž
nyčiai.

Mykolo Kęsgailos duktė Barbo
ra, ištekėdama už Andriaus Za- 
višos, sau kraičio gavo Šiluvą, dėl 
to ji atiteko Zavišai. Tai ir visi 
Šiluvos savininkai arba bažnyčios 
patronai katalikai prieš protes
tantizmo įsigalėjimą.

Kun, Stasys Yla
Nuotr. V. Maželio

sritį Vytautas dovanojo Gedgau
dui, kuris čia įkūrė dvarą ir 1457 
m. padarė užrašus ir pastatė baž
nyčią. įsteigimo dokumente jis 
savo dvarą vadina Šilas arba Bū
da. Kai Šiluva išgarsėjo, ilgainiui 
jos vardas buvo sulenkintas ir im
ta vadinti Szydlowa. Aplink baž
nyčią pastatyti namai davė pra
džią miesteliui.

Miestelis apie 100 m. priklausė 
bažnyčiai, kuri garsėjo Marijos gi
mimo atlaidais. I tuos atlaidus 
dar 1551 m. vykdavo Ragainės 
protestantiškai parapijai prirašy
ti katalikai. Dvaro ponams ta
pus . gana anksti protestantais, 
dar prieš 1569 m. buvo pastaty
ta koplyčia Zbaruose. Kai pro
testantai ponai bažnyčios turtus 
atėmė ir pačią bažnyčią nugrio
vė, tada miestelis suskurdo, ir 
Zbarai pradėta vadinti Šiluva. 
Čia buvo įkurta kalvinų mokyk
la pastoriams ir katekistams ruoš
ti, ir Šiluva tapo reikšmingu kal
vinų židiniu, kartais čia būdavo 
šaukiami net jų sinodai.

Kun. St. Yla mano, kad pir
moji Šiluvos katalikų bažnyčia bu 
vo pastatyta ketveriems metams 
praslinkus nuo užrašų padarymo. 
Bažnyčią, pasak jo, Gedgaudas 
pastatęs mūrinę, kaip tai liudija

Šiluva protestantizmo audrose
Andriui Zavišai mirus, pradėjo 

keistis ir Šiluvos padėtis, nes Li
vonijoje ir Prūsijoje įsigalėjęs liu- 
teranizmas greitai persimetė ir į 
Žemaitiją, pasiekdamas ir Šiluvą. 
Autoriaus manymu, Jonas Zavi
ša jau 1532 m., tapęs liuteronu, 
atėmė dalį Šiluvos žemių ir 1533 
m. Zbaruose pastatė pirmąją pro
testantų bažnytėlę. Nežiūrint to, 
katalikų kunigas Šiluvoje išsilai
kė iki 1551 m., bet, ir kunigui 
pasitraukus, bažnyčia dar tebesto
vėjo.

Iš Jono Zavišos Šiluvą perėmė 
jo brolis Merkelis, kuris, metęs 
Liuterio mokslą, tapo kalvinu 
ir Zbarų bažnytėlę perleido kalvi
nams. Vėliau Merkelis Zaviša Ši
luvą perleido savo pusbroliui taip 
pat Merkeliui Šemetai, kuris lai
komas Žemaitijos kalvinistų apaš
talu. “Jis Žemaičių žemėje įve
dęs Dievo žodį, apvalytą nuo 

| žmogiškųjų priedų”. Jis atstatė ir 
apleistą Šiluvos kalvinų bažnytė
lę.

Šemetos laikais buvo pasiruoš
ta steigti ir minėtą mokyklą — 
alumnatą kalvinistų pastoriams 
ruošti. Esą Šemeta paskyręs atitin
kamo turto iš savo žemių tam 
tikslui. Sakoma, neva jis prikalbė
jęs ir katalikų kunigą Joną Ha- 
bulką pereiti į kalvinus, bet tai 
nepatvirtinta.

Merkeliui Šemetai 1569 m. mi
rus .Šiluvą paveldėjo jo sūnus

I

Vytautas Kašubu Šiluvos Madona (bronza)
Skulptūra Maizville, Pa., lietuvių bažnyčios frontono dešiniajame 
kampe. Nuotr. V. Maželio

Vaclovas, o vėliau jo sesers vy
ras, Vaitiekus Bilevičius. Jię abu 
tęsė kalvinistiškąją misiją. Šeme- 
tos Šiluvą valdė tik užstato teisė
mis, dėl tt>, kai į katalikų tikė
jimą grįžo savininko sūnus And
rius Zaviša, Sofija Vnučkienė, 
gelbėdama kalvinistų padėtį, nu
pirko Šiluvą, kuri jos pastangomis 
buvo paversta kalvinų centru.

Ji 1591 m. nupirko Šiluvos dva 
rą su miesteliu ir bažnytiniais pa
valdiniais, su klebonija ir Paša- 
karnio dvareliu, priklausančiu Ši-

S/LL/VOS PAKELĖJ E
KAZYS BADENAS

ŠVENTOJI KELIONĖ

At susėdu Šiluvos pakelėje 
Į dulkėtą, sausą žolę. 
Kyla juodas debesėlis...

Ir laimingas klausaus 
Dievo balso šiluos,
Ir sausoji žolė 
Klausydamos drėksta. 
Saulelė raudona, 
Vakaras netoli...

Tada atsikeliu
Ir einu į miestelį. 
Galvoju tik apie duoną 
Ir šaltą šulinio vandenį.

ŠILUVA

Liturginių rūbų skrynios 
Užkastos žemėje.
Užkasta žemėje
Duona ir vynas.

Bažnyčios dirvoje
Auga ramunes.
Ant pilkojo akmenio 
Groja piemuo 
Apsireiškimo melodiją.

Maitinkimės, broliai,
Džiūstančio grūdo luobu, 
Džiūstančio grūdo luobu, 
Branduolio kartumu.

luvos klebonijai. Visą šį kitados 
buvusį Šiluvos bažnyčios turtą 
Vnučkienė perleido kalvinistams, 
įrašydama įspėjimą, kad į tą tur
tą niekas nedrįstų kėsintis, ypač 
kad to nedrįstų daryti “Romos 
sektos dvasininkija ar to paties 
pamaldumo pasauliečiai”.
Darydama šią fundaciją, Vnuč

kienė patvarkė ir nustatė, “kad 
prie evangelikų bendruomenės 
būtų mokykla auklėti Dievo žo
džio tarnams, nes tam tikslui 
ši Šiluvos bendruomenė jau se
niai buvo įkurta, dėl to aš 
šiuo raštu siekiu to paties. Mo
kykloje turi būti trys mokytojai, 
aprūpinti išlaikymu ir algomis. 
Prie bakalaurų turi būti priimti 
neturtingi šlėktų luomo vaikai, 
kurių tėvai neįstengia leisti į 
mokslą, kad tik būtų evangelikų 
tikybos arba pamokslininkų vai
kai. Tie mokiniai, kai subręs, tu
rės būti pamokslininkais arba mo
kyklų mokytojais”. Ši mokykla 
buvo antroji aukštesnioji kalvi
nų mokykla po Vilniaus. Ją vi
zituodavo sinodo skirti vizitato
riai.

Sofija Vnučkienė pasirūpino ir 
naujos kalvinų bažnyčios statyba. 
Šiam reikalui ji paskyrė 500 ka
pų lietuviškų auksinų. Tada mū
rinė bažnyčia buvo pastatyta ne 
Šiluvoje, bet už pusantro kilomet
ro nuo senosios kalvinistų baž
nytėlės, dvaro žemėje. Prie jos 
turėjo būti ir mokykla su prie
glauda 4 seneliams. Autoriaus

(Nukelta į 2 psl.)
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Ateitininkai
J. JAKŠTAS

IDEALAS IR
Jungtinės Amerikos valstybės 

yra pasiekusios aukščiausio tech 
nologijos laipsnio ir aukščiau
sios gerovės, aukščiausio gyve
nimo standarto visame pasauly
je. Ir vis dėlto visa tai kraštui 
nedavė pilno pasitenkinimo. 
Jaučiamas pasimetimas, net ir 
maištavimas priaugančioje inte
lektualų kartoje, kurios mate
rialinė pažanga ir gerovė nepa
tenkina.

Tai turi būti signalas ir 
mums, kad visų vilčių j gerovi- 
nius standartus nesudėtume, kad 
šalia mąterialinės gerovės siek
tume ir dvasinės pažangos, kad 
šalia technikinės kultūros puo- 
selėtume mokslą, praturtintą gi
lesne gyvenimo filosofija.

Laimei lietuviuose šie reikalai 
nėra užmiršti ir jau nuo seniau 
ugdomi. Tai reiškiasi įvairio
mis formomis, o šiemet ypač 
prisimename aukštuosius krikš
čionybės ir humanizmo idealus 
mūsų tautoje brandinantį ateiti- 
kų sąjūdį, švenčiantį savo ju
biliejų. Taip pat šiemet turime 
mūsų mokslo ir jo gilesnio 
įprasminimo siekiančio sąjūdžio 
— Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos suvažiavimą.

Abudu šie įvykiai — jubilieji
nis kongresas ir mokslo akade
mijos suvažiavimas — sutampa 
tuo pačiu laku: Darbo dienos 
savaitgalį, šaukiami vienas Chi
cagoje, kitas Toronte. Sakytu
me, kad tai simbolinis sutapi
mas, išryškinantis kartu mums 
puoselintinus abudu didžiuo
sius siekimus: aukštųjų idealų 
ugdymą mūsų tautoje ir pras
mingesne filosofija paremto 
mokslo plėtimą. Tiedu uždavi
niai nėra tik vienos ar antros 
organizacijos rūpestis, bet tai 
visos mūsų tautos reikalas, išei
nąs plačiau, negu minėti, juos 
skle'džiantieji sąjūdžiai.

Užtat susidomėjimas tais įvy
kiais turės būti žymiai platės-

MOKSLAS
nis, negu anų dviejų sąjūdžių 
narių skaičius, o sieks mūsų vi
są tautą. Tai jaučia ir patys or
ganizatoriai, ir todėl, kaip pa
skaitininkų parinkime, taip ir 
meniškos programos pildyme, 
nesiribojama tik savo sąjūdžio 
nariais, o įtraukiama daugiau 
žmonių, kurie savo talentus yra 
pasiryžę pašvęsti kaip aukštų
jų idealų, taip ir gilesnės moks
linės kultūros puoselėjimui.

Ateitininkai yra sudėję daug 
kraujo aukų mūsų tautos lais
vės kovose, padarę didelį įnašą 
į mūsų tautos dvasinį ugdymą, 
davę visą eilę tauriu idealizmu 
žaižaruojančių asmenybių ir jų 
užmojis su jubiliejiniu kongre
su rūgs. 4 - 7 d. Chicagoje turi 
suplaukti plataus susidomėjimo, 
gražios paramos ir gausaus at
silankymo.

Lietuvių katalikų mokslo aka
demija užsirekomendavo kaip 
pirmaujantis mokslo sąjūdis 
mūsų išeivijoje. Neseniai iš spau 
dos išėjęs jos “Suvažiavimo 
darbų” VI tomas (496 psl.) yra 
tiesiog nuostabus mokslo leidi
nys, su kuriuo mes drąsiai ga
lėtume išeiti į tarptautinę are
ną, tiek čia sutelkta savos ša
kos aukštų specialistų studijinių 
darbų. L. K. mokslo akad. 
suvažiavimas rūgs. 1—6 d. To
ronte duos medžiagos naujam 
tokiam tomui.

Mes manytume, kad mūsų 
tautoje yra pakankamai žmo
nių, branginančių aukštuosius 
krikščioniškojo humanizmo ide
alus ir besisielojančių jų ugdy
mu mūsų tautoje; mes pakanka
mai turime žmonių, kuriems 
yra brangus mokslas ir jo pa
žanga specialiose šakose, koor
dinuota bendra gilesnės filosofi
jos jungtimi, ir dėl to tikime, 
kad abu kongresu galės turėti 
pakankamai dalyvių ir reikia
mai platų susidomėjimą kaip vi
suomenėje, taip ir spaudoje.

J. Pr.

1, Nuo aušrininkų iki 
ateitininkų

Profesorius St. Šalkauskis pa
sakė kartą, kalbėdamas apie atei 
tininkų , ideologiją:_ “Be Aušros 
mūsų tėvynėje nebūtų galėję bū
ti ir tokios Ateities, kokia ji da
bar yra” (cituota iš Ylos, Atei
tininkų vadovas, 31 p.). Iš tik
rųjų, ateitininkai, katalikiška lie
tuvių moksleivių organizacija, y- 
ra poaušrinių laikų kūrinys ir 
nuo pat pradžių rymojo ant auš
rininkų sukurtų tautinių pagrin
dų. Ji yra su Aušra prasidėjusio 
mūsų tautinio atgimimo vysty
mosi padaras. Aušra buvo pir
mas tautinio atgimimo akstinas, 
pažadintas savo rėžtu bendros 
demokratinės liaudinės srovės, 
plitusios visoje Europoje, vakari
nėje ir rytinėje (Rusijoje). Sro
vė užsimezgė iš vakarietiško li
beralizmo, ėjusio prieš konserva
tyvią, net reakcinę linkmę, kurią 
kurstė ir palaikė didžiosios galy
bės, Napoleono nugalėtojos ir se
nosios Europos atkūrėjos. Su po
litiniu atkūrimu stengtasi gai
vinti ir seną bažnytinę ideologi
ją, kuri pradėta griauti nuo 17- 
89 m., atseit, nuo D. Prancūzų 
revoliucijos. Bet ta revoliucija 
buvo tiek paveikusi Europą, y- 
pač ryšium su didžiaisiais Na
poleono žygiais ir iš jų kilusio
mis permainomis, kad priešrevo
liucinė Europa jau negalėjo būti
visai atkurta. Revoliucinis sąjū-

dis, sustiprintas dar švietėjų iš
kelto proto kulto ir su juo susi
jusios asmeninės laisvės reikalą-1 
vimo, buvo tas šaltinis, iš kurio 
tryško liberalizmo sriautas, už
liejęs Europą. Iš jo kilo įvairūs 
radikalūs sąjūdžiai, k. a socializ
mas, komunizmas, anarchizmas, 
skelbę visokias laisves ir griovę 
“senąjį svietą”.

Rusijoje, pvz., radikalaus libe
ralizmo išpuolis buvo dekabristų 
sukilimas (1825 m.), žiauriai 
nuslopintas. Tačiau pakilusi sro
vė nebuvo visai užlieta. Atsira
do jos tokie nešėjai, kaip Her- 
cenas, Bakuninas, Cernyševskis, 
Dobroliubovas ir daugybė kitų 
judintojų tos liberalios, radika
lios srovės. Tai vis rusų naujo
viška inteligentija. Aplamai, vi
sas sąjūdis buvo ne koks masi
nis, bet inteligentijos darbas.

Mūsų daugiausia iš kaimo ki
lusi studentija pobaudžiaviniais 
laikais, pakliuvusi į rusų universi 
tetus, buvo pagauta tos radika
lios rusiškos srovės. Jos korifėjų 
liaudiškumas (populizmas), ta
riant, meilė liaudžiai ir rūpestis 
jos gerove žadino ir mūsų stu
dentuose rūpestį ir dėmesį savai 
liaudžiai, atseit, tautai. Ypatin
ga lietuvių tautos padėtis, kur ji 
buvo užguita ne tik ekonomiš
kai, bet ir tautiškai savoje žemė
je, pavertė tą rusišką liaudišką 
sąjūdį tautišku. Iš to ir gimė 
Aušra. Ji turėjo savyje tą pirma-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Marija Žymantienė - Biržiškaitė Liaudies dainų Vilniaus motyvais

Vilniaus miesto žali bromai
Keletas muzikinių užuominų ryšium su Vilniaus temos dainų rinkiniu

VILNIUS LIETUVIŲ LIAU
DIES DAINOSE. Paruošė Gražina 
Krivickienė - Gustaitytė. Kalbą re
dagavo ir žodynėlį paruošė dr. Pra
nas Skardžius. Aplanką piešė Mari
ja Žymantienė - Biržiškaitė. Išleido 
Lietuviškos knygos klubas 1970 me
tais. Leidinys psl., kaina $5.00, 
gaunamas "Drauge".

*

Gražinos Kriviekienės - Gus- 
taitytės knyga “Vilnius lietuvių 
liaudies dainose” aplamai nėra 
muzikinis veikalas, nes dainos 
jame gvildenamos labiau teksto, 
o ne muzikos atžvilgiu. Veika
las vis dėlto yra imponuojančio 
išsamumo, surinkta didelis kie- 
k:s dainų, kuriose minimas Vil
niaus miestas; dainų tekstai 
klasifikuojami pagal įprastą 
schemą: Karo ir istorinės dai
nos, Bernelio ir mergelės dai
nos, Vestuvinės dainos ir t. t. 
Pridėtas taip pat nemažas pluoš 
tas dainų melodijų, kurios pa
rinktos skoningai, vengiant aiš
kiai nelietuviškų skolintų melo
dijų, kurių neabejotinai galėtų 
pasitaikyti, ieškant dainų žodi
niai surištų su Vilnium, o ne 
orientuojantis į melodijų origi
nalumą. Paduotos melodijos at
stovauja gražiam skerspiūviui 
mūsų liaudies melodijų lobyno; 
yra jose ir senoviškų, beveik iš
nykusių sutartinių, o taip pat 
ir melodijų, kuriose išlikusios

VLADAS JAKUBĖNAS

senoviškos tonacijos. Naudotasi 
įvairiais šaltiniais, kaip Lietu- 
tuvių tautosakos archyvo dar
bai iš Nepriklausomybės ir da
bartinių laikų, ankstyvesniais 
liaudies dainų rinkiniais, o taip 
pat ir gausia prof. J. Balio 
Amerikoje užrašyta dainų me
lodijų medžiaga.

Viena priežasčių, dėl kurių 
mūsų dainose minimas Vilnius, 
buvo ta;pgi kareiviavimas rusų 
caro armijoje, lietuvių sukili
muose prieš caro valdžią, dar 
vėliau ir okupacinėje lenkų 
armijoje. Tokio turinio dainos 
nebūtinai turi būti karingo cha
rakterio; dažninusiai jose atsi
spindi tas lietuviams įprastas 
lyrizmas ir liūdesys. Įdomu ta
čiau pastebėti, kad leidinyje 
pridėtų melodijų tarpe turim ke 
lėtą vis dėlto ir gyvesnių, kiek 
primenančių maršą; tos melodi
jos, jei ir nėra tipingai lietuviš
kos, bet nėra visiškai ir sveti
mos, o turinčios tam tikrų lie
tuviškų bruožų. Čia paminėkime 
Nr. 56, iš Jiezno apylinkės 
"Vilniuj buvo žalias bromas”, 
kilusią lenkų - lietuvių bendrų 
sukilimų laikuose; Nr. 50 — 
“Per lauką jojau, laukas dun
dėjo” (iš Kelmės apylinkės); 

Nr. 57 — “Vilniaus mieste jauni 
broliai”, nuo Liškiavos; ypač 
įdomi, jungianti maršo tempą 
su lietuviškais melodijos bruo
žais — “Per Vilniaus miestą 
miestelį vyno upeliai tekėjo”, 
nuo Raseinių, naujesnio kilimo. 
Trys paskutinės melodijos yra 
užrašytos prof. J. Balio Ameri
koje. Šios visos melodijos įeina 
į karo ir istorines ar į mergelės 
ir bernelio dainas. Darbo dainų 
skyriuje randame melodiją su 
kiek neįprastu septimės šuoliu 
aukštyn, užrašyta Juškos rinki
nyje, rastą prie Virbalio praei
tame šimtmetyje: “Ui, ui, ui, 
ui, Devulėliau” (linų apdirbimo 
daina).

Kaip jau įprasta lietuvių liau
dies melodijų lobyne, šios ener
gingesnės nuotaikos dainos su
daro tam tikrą išskirtinę nedi
delę grupę; šiaipgi knygoje ci
tuotos melodijos atstovauja 
įvairiems įprastiniams melodijų 
tipams; jų tarpe yra panašių į 
kitas, plačiai žinomas, bet Vil
niaus nemininčias melodijas.

Kiekvienu atveju, Gražinąs 
Kriviekienės - Gustaitytės yra 
įvykdytas didelis darbas, kuris 
yra gražus įnašas į mūsų folk
lorinę literatūrą; pacituotos dai
nų melodijos sudaro šiai knygai 
labai reikalingą, visą leidinį 
gražiai paįvairinantį priedą.
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POLITINIS BALASTAS.
PREMIJUOTASIS B. PCKELEVIČICTES 
ROMANAS.
ATEITININKAI LIETUVOS VASTYBINIAM 
BARBE.
DIDINGA OBERAMMERGAU MISTERIJA. 
RAŠYTOJAS LAIKO TEKMEJE — ALOYZO 
BARONO GYVENIMO KELIĄ IR KŪRYBĄ 
PASEKANT.
VLADO ŠLAITO EILĖRAŠČIAI.
KĘSTUČIO GAIDŽICNO APYBRAIŽA. 
ANDRIAUS NORIMO “BE NAMU“.
ANTIKINE LIETUVA — MONARCHIJA. 
KULTCRINE KRONIKA.
NAUJI LEIDINIAI. 
MOTERŲ GYVENIMAS.

POLITINIS BALASTAS

• »

Gyvybės ir mirties 
laikrodis

Birutės Pukelevičiutės romanas "Rugsėjo šeštadienis"

PETRAS JANULIS

Tema liečia okupuotos Lie
tuvos literatūrą. Tik ją čia to
li gražu nepravardžiuojame 
“balastu“. Ypač per keliolika 
pastarųjų metų ir vyresnio
sios, o ypač jaunesniosios kar
tos tenykščių rašytojų buvo 
sukurta nemažai tikrai išlie
kančios vertės poezijos, be
letristikos ir dramos kūrinių. 
Vienu iš politinių balastų, pri
mestų tėvynėje lietuvių litera
tūrai, čia laikome okupanto 
įsakytą lietuviško rašto pra
vardžiavimą, knygose ir kal
bose visur prisegant jam epi
tetą “tarybinė lietuvių litera
tūra”.

Ar galima su ta primestine 
“tarybine” sąvoka apsiprasti, 
lyg čia būtų savaime aiškus ir 
paprastas dalykas? Jokiu bū
du ne. Mums yra tik viena vie
nintelė lietuvių literatūra, kaip 
ir visam pasauliui yra viena 
vokiečių literatūra, viena pran 
cūzų, italų, anglų, čekų ar suo
mių literatūra, nepaisant ko
kie kada režimai ar okupantai 
tas tautas valdė. Tik, žiūrint 
laiko ir vietos, dar gali būti to 
ar kito amžiaus lietuvių lite
ratūra, dar būtų galima kal
bėti ir apie užsienio lietuvių li
teratūrą, kaip galima kalbėti 
ir apie Hitlerio tironijos metu 
svetur emigravusių vokiečių li
teratūrą.

Tačiau tarybinė (lietuvių li
teratūra yra tikras nonsensas, 
kaip ir aplamai toks literatū
ros sąvokos žalojimas yra tik
ras unikumas visoje pasauli
nės literatūros istorijoje. Net 
ir nehumaniškiausi režimai 
niekada lig šiol savo vardo ne
primetė jokiai literatūrai, ši
tai padaryta tik Rusijoje ir 
bolševikinės jos valdžios oku
puotuose kraštuose.

Juk be galo kvailai atrody
tų, jeigu literatūros mokslinin

kai imtų naudoti terminus: 
kaizerinė vokiečių literatūra, 
caristinė rusų literatūra, mo- 
narchistinė austrų literatūra 
ar respublikinė italų literatū
ra. Turint galvoj paskutinį ne
priklausomos Lietuvos dešimt
metį, šnekamojoje liaudies kal
boje įprastą vadinti smetoni
niais laikais, turėtume tad ir 
Petro Cvirkos bei Antano 
Venclovos kūrybą skirstyti į 
šių rašytojų smetoninius ir ta
rybinius raštus.

Lietuvoje tačiau žodis “ta
rybinis” prisegamas visur iki 
koktumo. Todėl novelių anto
logija ten pavadinama “Lietu
vių tarybinė novelė”, nors to 
norimo tarybiškumo ten ne ka
žin kiek ir bebūtų; enciklope
dijai vėl uždedamas vardas 
“Mažoji lietuviškoji tarybinė 
enciklopedija”, lyg kokia prieš 
30 metų išėjus vokiečių encik
lopedija turėtų vadintis “Na
cionalsocialistinė vokiečių en
ciklopedija”. Jeigu šiandien to
kiu vardu enciklopedija ir būtų 
Vokietijoje leidžiama, tai jos 
turinį sudarytų tik visų hitle
rinių šunybių surašymas. To
kia prasme, žinoma, bus kada 
nprs reikalinga ir lietuviškoji 
tarybinė, nors mažosios termi
nas jai gali būti net perdaug 
kuklus.

Trumpai tariant, talentingų 
mūsų rašto žmonių darbo re
zultatą reikia vadinti, kaip 
analogiškai visur pasaulyje 
yra priimta, lietuvių literatūra, 
nežiūrint, kokiuos amžiuos, ko
kiuos kontinentuos ir kokiems 
režimams bei okupacijoms Lie
tuvą valdant ji buvo parašyta. 
O kitų ‘pagražinimų” prie tų 
dviejų žodžių prisegimas yra 
tik laikinis ir visai neužtarnau
tas jos pravardžiavimas, yra 
grynai politinis balastas.

k. brfl.

Žmogaus
kova su mirtimi traukė daugybę 
pasaulio beletristų, kurie vienaip 
ar kitaip bandė raštyti šia tema, 
vaizduodami pasipriešinimą pra
žūties lemčiai. Ypač madinga yra 
šiais laikais vesti dialogus su mir
timi. Tokį romaną parašė ir Bi
rutė Pūkelevičiūtė. Jos kūrinyje 
“Rugsėjo šeštadienyje” žmogus 
yra pasmerktas mirti. Laikrodi
ninkui mirtis paduoda taisyti laik 
rodį, kuriam pradėjus tiksėti, 
žmogus miršta.

Gali kai kam atrodyti, kad ro
manas labai nerealus, kur mir
tis, šiuo atveju ponas Mors, kar
tu su laikrodininku ir net kitais 
veikėjais bendrauja ir kalbasi. Ta 
čiau negalima teigti, kad roma
nas nerealus. Visa, tiek pensi
ninką laikrodininką mėgėją Ge
rulaitį, tiek kitus, jo marčią ir 
sūnų, supanti aplinka yra labai 
reali. Net ir pati mirtis pono 
Mors asmenyje nebeatrodo kaž
kokia atitolusi ir baisi kaulėta 
šmėkla, bet reali, lyg mokesčių 
ieškotojas, nuo kurio tu vis tiek 
neištrūksi, tik neaišku kada. To
ji kova yra beveik realistinė, o 
tačiau pats romanas nėra realis
tinis, nors aiškiai akcentuojąs, 
kad žmogaus gyvenimas yra la
bai trapus, ir žmogus privalo kuo 
greičiau skubėti atlikti savo už
davinius, šiuo atveju pataisyti 
laikrodį, nors tas uždavinio atli
kimas reiškia, kad visa vis tiek 
baigiasi pralaimėjimu.

Realioji nerealybė

lenktynės su laiku, kad

Romano veiksmas vyksta lietu- 
vių kolonijoje, kurioje dauguma 
gyventojų lietuviai, net ir pats 
ponas Mors kalba lietuviškai. Ko
lonija pavaizduota gana detaliai, 
ir visos tos smulkmenos kaip tik 
padeda rašytojai sukurti įtikina
mą vaizdą, o iš antros pusės, taip 
pat padeda nupiešti tą lietuviš
kojo kiemo paveikslą, nes tik be
letristikoj tokie dalykai įmanomi, 
gi šiaip mes aprašinėjame tik 
didžiuosius lietuvių įvykius, šven 
tęs ar minėjimus. Romane yra 
visai tikri ir gyvi su mirtimi dia
logą vedančio Gerulaičio pasako
jimai, kartais vis grįžtant į pra
eitį. Pateisinami pensininko grį
žimai į praeitį, ypač paskutinia
me kovos su mirtimi runde, ta
čiau jie skaitytojui dažnai atro
do dirbtinoki, ir jei kai kurių ne
būtų, niekas per daug jų nepa- 
sigestų. Neretai jie nuskamba tik 
apytikriai, nors pensininko inte
ligencija mes ir neabejojam. Štai, 
sakysime, kad ir tokie, gana gra
žūs ir esmėje teisingi sakiniai, 
kažkaip lyg nebeįtikiną: “Keis
ta, kad ir senio, ir jaunuolio 
kraujas lygiai raudonas, kai visa 
kita neatpažįstamai pasikeitę. Ne, 
aš nesutinku tu tuo, ką vakar 
pasakė ponas Mors: kad yra tik 
pradžia ir pabaiga. Yra jaunystė. 
Tam, kad vis atsisuktum atgal, 

vis jos gailėtum. O senatvę 
ir jaunystę skiria praraja. Ką 
bendro turi mano raukšlėtas vei
das ir įdubę akys su anuo jau
nuoliu, kuris man neseniai veid
rodyje pasivaidino? Jeigu tada, 
pirmą kartą Kinco bravore besi- 
skutant man būtų kas veidrody
je parodęs tokį Praną Gerulaitį, 
koks dabar esu, tikriausiai, bū
čiau išgąstyje atšokęs”. Be abe
jo, viskas čia teisinga, tačiau vis
kas kažkaip išgalvota, be to rau
dono kraujo apie kurį autorė kal
ba. Tie gražūs žodžiai ir sakiniai 
yra lyg pasianso dėstymas arba 
lyg gražaus, tačiau vis tiek nela
bai gyvo, nors į žmogų pana
gaus tvarinio vaizdavimas. Ir į- 
domu, kad neretai tose vietose, 
kur autorė kalba ne apie Geru
laičio realią praeitį, bet vaizduo
ja, kad ir bilijardo partiją su mir
timi, tas bilijardo lošimas daug 
įtikinamesnis už anuos atsimini
mų žodžius. Visa karčiamos at
mosfera, kurioje su mirtimi Ge
rulaitis lošia bilijardą tokia įtiki
ma, kad ja daug labiau tiki, ne
gu anuo buvusiu realiu Geru lai 
čio gyvenimu.

Kuo labai ir kuo nelabai tiki

Iš šalutinių veikėjų kažkaip, 
nors ir nelabai daug parodomas, 
patrauklus vaikaitis Sauliukas. Į 
domi ir tikra marti ir jos vyras 
Gerulaičio sūnus. Jie nemeluoti 
žmonės, nors ir nėra perdaug ryš 
kūs. Romanuose charakterių tik
rai nėra perdaug ryškių ne tik 
mūsų literatūroj. Kerdžių Lapini;

Birutė Pūkelevičiūtė

nėra per daug romanuose ne tik 
čia, ne tik pavergtoje tėvynėje, 
bet nėra ryškių charakterių ir a- 
merikiečių literatūroje. Teko skai 
tyti recenziją, kad amerikiečių 
autoriai, norėdami sukurti 
charakterius, persistengia ir išei
na ne charakteriai, bet karika
tūros. Todėl jei ir neįsibrėžia į 
atmintį “Rugsėjo šeštadienio” 
pagrindinis herojus nei pagaliau 
solidaus pono sudėjimo pati mir
tis Mors, bet pats romanas yra 

(Nukelta j 2-rą psl.),

Naujai iškilusių kaimyninių 
valstybių, Rusijos ir Prūsijos, su
sikaupusi jėga (prisidėjus Austri
jai) ir nepasotinami grobuonių 
apetitai sužlugdė Lietuvos-Lenki
jos valstybę-Respubliką (1795).

Po įvairių pergrupavimų (Var
šuvos kunigaikštija, Lenkijos ka
ralija) pagaliau visa Lietuva ir 
beveik visa Lenkija atiteko Rusi
jai. Lietuvos valstybė buvo at
kurta tik po 123 metų Vasario 
16-tos aktu. Per visą nelaisvės lai
ką vis dėlto nebuvo užmirštas ir 
Lietuvos valstybės atkūrimo rei
kalas. Lietuvių tautoje valstybi
nės laisvės idėja nebuvo mirusi. 
Per tą 123 metų nelaisvės lai
kotarpį išmirė visi senieji valsty
bininkai. Atkurti valstybei reikė
jo luomo ar partijos, atsakingų 
prieš tautą. Reikėjo valstybinin
kų, kurie dirbtų konkretų orga
nizavimo darbą. Reikėjo karo va
dų, kurie iškovotų ir apgintų Lie
tuvos nepriklausomybę nuo pa
sikėsintojo prieš ją. Reikėjo dva
sininkų vadų, kurie suorganizuo
tų lietuvių kalba religinį gyveni
mą. Reikėjo supažindinti pasaulį 
su tautos aspiracijomis, kad' pri
imtų Lietuvą į savo šeimą jau 
esančios valstybės. Reikėjo įsąmo
ninti lietuvį, kad jis gali turėti 
savo valstybę. Net dalį lietuvių 
reikėjo įtikinti, kad jie yra lietu
viai. Reikėjo lietuviškos kultūros 
kėlėjy: mosklininkų, rašytojų,

Adolfas Valeška Gėlės (dr. P. Kisieliaus nuosavybė)

ATEITININKUOS ŠEŠIASDEŠIMTMEČIUI

Ateitininkai Lietuvos valstybiniame darbe
VINCENTAS LIULEVICIUS

menininkų, mokytojų ir kt. 
Trumpai tariant, reikėjo valsty
bės atstatymą pradėti iš nieko.

Norint turėti pilną vaizdą, 
kurią dalį ateitininkai įnešė į 
kiekvieną sritį, reikėtų panagri
nėti visas sritis. Šio straipsnio už
duotis tėra apžvelgti ateitininkų 
indėlį į valstybės atkūrimo ir val
stybinį darbą.

Pastangos atkurti valstybę

Ateitininkai buvo ir yra nepo
litinė organizacija. Jau pirmieji 
jos įstatai įpareigojo narius “ne
prigulėti nei prie jokių politinių 
partijų”. 1919 m. konfcrehcija 
nutarė: “Ateitininkų organizacija 
ir toliau pasilieka aukščiau poli
tinių partijų, nedrausdama atski
riems nariams dalyvauti jose”. Su 
brendęs ateitininkas pats gali pa
sirinkti partiją, kuri tačiau nebū
tų priešinga Katalikų Bažnyčiai, 
lietuvių tautai ir Lietuvos vals
tybei. Tačiau nepolitinės organi
zacijos nariams, ateitininkam?, 
dažnai teko griebtis ir politinio 
darbo, jei atrodė tas darbas yra 
būtinas tautos labui. Supranta
ma, šiuo vardu jie tegalėjo atsi
rasti tik ateitininkų organizaci
jai kuriantis arba įsikūrus. Tad 
nuo to meto ir tegalime žvelgti 
j įvykius, kuriuose jau dalyvavo 

| ateitininkai (jų pavardes pabrau
kiant).

Pirmajam pasauliniam karui 
prasidėjus, Vilniuje buvo suorga
nizuotas L>ctuvių politinis cent
ras, kuriam aktyviausi buvo: M. 
Yčas, L. Noreika, J. Kubilius, M. 
Sleževičius, dr. J. Basanavičius, A. 
Smetona, dr. J. Šaulys, kun. P. 
Dogelis, Pr. Dovydaitis ir kt. Šio 
būrelio veikėjai svarstydavo karo 
keliamas problemas ir planuoda
vo Lietuvos po karo prisikėlimo 
galimumus. Tos veiklos pažymė
tini darbai — Gintarinė dekla
racija ir Amerikos lietuviams laiš
kas.

Vokiečiams okupavus Kauną 
(1915.VIII.17), čia pasilikę lietu
viai veikėjai ėmėsi slapto veiki
mo. Šiems inteligentams vadova
vo Saliamonas Banaitis, prel. A- 
leksandras Dambrauskas ir Jo
nas Kriaučiūnas. Jie (1916.1.10) 
sušaukė didesnį pasitarimą, ku
riame dalyvavo aštuoni asmenys, 
daugiausia kunigai, pasivadinę 
Vyriausiuoju lietuvių tautos ko
mitetu, paskelbė Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės nepriklauso
mybės postulatus. Surašė ir kons
tituciją. Tuo metu Kaune lankė
si Šveicarijos lietuvių veikėjas 
kun. dr. Juozas Purickis, kuris 
postulatus ir konstituciją nusive
žė į Šveicariją. Iš tos šalies mi
nėti dalykai pateko ir į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

(Nukelta į 2 psl.)



i4!*

£
r

V/\ Vy \ į

n'menač Seratcfe
DKAIGAS

ANTROJI DA1JS / 1970 METAI
RUGPIŪČIO MENESIO 1 D. / AUGUST 1, 197(7”

PART TWO NR. 179 (31)

u

Siame numery

DIDELIAM DALYKUI PAJUDĖJUS. 
FILOSOFAS, TURĖJĘS MYLINČIĄ ŠIRDĮ. 
VIENI LENTYNOJE, O KITI POGRINDYJE. 
JULIJOS ŠVABAITES EILĖRAŠČIAI. 
PRIEŠAKINIS LIETUVIS (FELJETONAS). 
RAŠYTOJAS LAIKO TEKMEJE — ALOYZO 
BARONO GYVENIMO KELIĄ IR KŪRYBĄ 
PASEKANT.
KATALIKŲ PAŽIŪRŲ SPEKTRAS. 
KULTŪROS TEMOMIS KITUR. 
KULTŪRINE KRONIKA.
NAUJI LEIDINIAI.
SPYGLIAI IR DYGLIAI.

DIDELIAM DALYKUI 
PAJUDĖJUS

PINIGAI-MŪSŲ ISTORIJOS IR 
VALSTYBINGUMO LIUDININKAI

Jono K. Kario “Numizmaf kos" sulaukus

Paaiškėjus, kad Vatikano ir ki
tuose Italijos archyvuose yra ne
mažai rankraštinių dokumentų, 
liečiančių Lietuvos praeitį, bet 
dar neturint galimybės nei pla
no juos visus išleisti, buvo apsi
ribota bent pačius šiuo laiku ak
tualiausius jų išrinkti.

Tą aktualų reikalą iššaukė Lie
tuvių Enciklopedijos leidimas. 
Visus Lietuvos istoriją liečian
čius klausimus, kurie turėjo būti
L.E. jglaudinti, pasiskirstė lietu
viai istorikai ir tie kunigai, kurie, 
gyvendami Romoje, galėjo priei
ti prie archyvų, kaip antai: prof. 
P. Rabikauskas, S.J., kun. R. 
Krasauskas, prel. P. Jatulis, kun. 
J. Vaišnora, MIC ir pasaulietis 
prof. Z. Ivinskis. Pastarasis iš su
rinktos archyvinės medžiagos pa
rašė plačią monografiją apie vys
kupą Merkelį Giedraitį ir, be to, 
paskelbė daug straipsnių lietuvių 
spaudoje. Tėvas J. Vaišnora pa
rašė stambią knygą “Marijos gar
binimas Lietuvoje”, pasiremda
mas taip pat archyvuose rastais 
šaltiniais ir, be to, daugelį straips
nelių į L.E., o kiti minėti kuni
gai buvo nuolatiniai L.E. bendra
darbiai.

Rastą archyvuose medžiagą ga 
Įima klasifikuoti įvairiais požiū
riais ir leisti skirtingomis serijo
mis, pavyzdžiui: Lietuvos vysku
pų reliacijos, Lietuvos vyskupų 
skyrimo procesai, Lietuvos vals
tybės santykiai su kitomis valsty
bėmis ir Šventuoju Sostu, Lietu
vos mokyklos, Lietuvos vienuo
lynai, Atsitiktinių reikalų raštai, 
Lietuvos Bažnyčios istorija (Že
maičių, Vilniaus, Vygrių-Seinų 
vyskupijos). Visas serijas sudėjus 
kartu, susidarytų per dvidešimt 
tomų. Lietuvių Katalikų mokslo 
akademijos poskyris — Istorijos 
mokslo sekcija kartu su Lietuvos 
istorijos ir religinės kultūros in

Jonas K. Karys, NUMIZMATI

KA. žodynas, raštai. Fonm. 6”x9”, 
340 psl., kreidinis pop’erius, kieti 
viršeliai, apie 180 iliustracijų. Iš
leido “Aukselis”. Irrvnaculata 
Press, Putnam, Conn., 1970. Lib- 
rary of Congress Catalog Card Nr. 
72-108424. Kaina $15.00. Leidinys 
gaunamas ir “Drauge”.

*
Numizmatika... Daug kas esa

me šitą žodį girdėję, tik ar visi 
jį tiksliai suprantame? O tai yra 
svarbi, visoje eilėje kalbų beveik 
vienodai tariama graikiškos kil
mės sąvoka. Ja nusakome moks
lą apie įvairius piniginius ženk-

stitutu nusprendė visoms aukš
čiau minėtoms serijoms, jeigu jos 
bus leidžiamos, duoti bendrą var
diklį: “Fontes Historiae Lituani- 
ae” — “Lietuvos istorijos šalti
niai”. Be to, kaip antrinis titulas 

' galės būti atitinkamos serijos var- Į 
das, kaip aukščiau jos buvo išvar-1 
dintos. O visi leidžiamieji tomai 
turės eilinį numerį: tomas I, to
mas antras ir t. t.

L.M. Mokslo akademijos nuo
sprendžiu buvo ryžtasi pradėti 
minėtos dokumentacijos bent pir
mosios serijos — Lietuvos vysku
pų reliacijos — leidimą. O vys
kupui V. Brizgiui pasisekė surasti 
tam leidiniui ir mecenatą a.a. 
prel. J. Paškauską, Chicagos lie
tuvių Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos kleboną, kuris 
tam tikslui paaukojo 3,000 dol. 
Pinigai buvo gauti ir, tarpinin
kaujant Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos vadovybei Romoje, per
siųsti L.K. Mokslo akademijai. 
Tai, berods, buvo prieš dvylika 
metų, o išleistų reliacijų vis dar 
neturime. Kodėl taip ilgai užtru
ko? Buvo įvairių priežasčių.

Pirmoji ir svarbiausia iš jų y- 
rą ta, kad nebuvo lėšų stipendi- 
juoti bent vieną tam darbui tin
kamą specialistą, kuris, užtikrin
tas iš šalies teikiamomis pragy
venti lėšomis, galėtų pilnai atsi
duoti reliacijų leidimui. Kiekvie
nas tam darbui tinkamas specia
listas nuėjo dirbti ten, kur buvo 
apmokama: prof. P. Rabikauskas 
į Gregorianumą, prof. Z. Ivins
kis į Bonnos universitetą, prel. P. 
Jatulis pas ukrainiečius redaguo
ti jų Bažnyčios istorijos šaltinių, 
kun. R. Krasauskas — rinkti 
dabartinio Lietuvos religinio gy
venimo faktų ir surinktą medžia
gą krauti archyvan ateities isto
rikams naudotis. Be to, visi mi- 
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kt.).
Senųjų, turinčių ilgą istoriją 

tautų pinigai buvo ir tebepasi- 
lieka vienu svarbiausiu jų turėto 
bei naudoto suverenumo pažymiu 
ir akivaizdžiausiu jo įrodymu. 
Nelaisvi žmonės savų pinigų ne
turi; tuo tarpu visos suvereninės 
tautos ,jų sukurtos valstybės 
be šio visokeriopos pažan
gos variklio istorijos bėgyje 
neišsivertė. Turėdami tatai gal
voje, mes lengvai pateisinsime 
tuos, kurie, skaitydami ikišiolinį 
Lietuvos istorijos vadovėlį, ner
vingai klausdavo: argi Didžioji 
Lietuvos Kunigaikštystė nebuvo 
suvereninė valstybė, jei ji 
neturėjo savųjų pinigų?.. Turėjo. 
Kurgi ne. Tik jie daug amžių iš
tūnojo “užkeikti”: niekas lietuvių 
tos didingosios mūsų istorijos ša
kos rimtai nebuvo palietęs, nie
kas iki mūsų laikų jos giliau ne
pastudijavo, nepažino. Netgi is-

M. PALEMONAS

torikams jos tarytum nė nebu
vę...

Dipl. ekonomistas Jonas K. Ka
rys, anuometinis Nepriklausomos 
Lietuvos monetų kalyklos virši
ninkas, prieš gerą puskapį me
tų pi r m as to didžio darbo ė- 
mėsi ir, nežiūrint II pas. karo į- 
vykių, istorinius Lietuvos pinigus 
moksliškai atkasė, iškėlė ir paro
dė. Jo “Senovės Lietuvių pinigai”, 
stambus, gausiai iliustruotas vei- 

Senosios Lietuvos moneta — D. L. K. Žygimanto Augusto 1566 metų ke- 
turgrašis (žymiai padidintas). (Iš Br. Kviklio archyvo)

lūs bei kitokius numizmatus, ta
čiau pirmiausia ji reiškia visą ži
nyną, kuris sukasi apie istorines 
monetas. Nomįsma graikai va
dindavo apyvartinį pinigą, mone
tą; numizmatais laikomi dalykai 
bei daiktai, kuriuos numizmatika 
nagrinėja ir tiria (pati moneta, 
bet koks jos pakaitalas, medalis, 
ordinas, jų modeliai, štampai ir

kalas, pradėtas rašyti dar 1936 
m., o paskelbtas 1959 m., atiden
gė čia tikrus, nuostabius praei
ties faktus, davė būtinas žinias, 
mūsų istorinių pinigų atvaizdus, 
metrologiją, jų statistikos metme
nis; sinchronizavo amžiais besi- 
keitusias krašte (kaip ir visur ki
tur) mainų priemones su visais 
kitais tautos istorijos įvykiais. An

Vienas nepriklausomos Lietuvos banknotų (Iš Br. Kviklio archyvo),

tras to paties autoriaus veikalas 
‘Nepriklausomos Lietuvos pini
gai” (išsp. 1953) pirmą kartą a- 
pėmė ir paruošė ateičiai pilnas 
tos įžymios epochos mūsosios nu
mizmatikos žinias. Taigi, abi tos 
knygos sudaro lietuviškosios nu
mizmatikos pagrindą nuo neat
menamųjų laikų iki dabar.

“Numizmatika”, ši trečioji Jo
no K. Kario pirmųjų (nes ir 
tokios, ar bent jau panašios, kny
gos mes niekad nesame turėję), 
paberia daugybę visokių numiz
matinių žinių, būtinų bei neap
sakomai naudingų visiems, ne tik 
šios mokslo srities žinovui ar mo
kovui, bet kiekvienam švieses
niam lietuviui, ypač žurnalistui, 
mokytojui, profesoriui...

Žvilgterėkime į šį tikrai gražų 
tomelį iš arčiau. Jis autoriaus per
skirtas į dvi dalis: pirmoje, vie
ton kaip ir lauktų kokių ištisi
nių teoretinili “mandrybių”, iš
skleistas apie 750 žodžių bei są
vokų numizmatinis žodynas. Js 
me sutalpinti, turbūt, visi lietu 
viškieji ir daug skaitytojui būti 
niausiu žinoti tarptautinių šio: 
srities vardažodžių. Kiekvienas jų, 
tegu ir sutrauktai, gryna, aiškia 
žinovo kalba, su būtiniausiais 
duomenimis ir datomis, paaiš
kintas. Žodyne randame nuosek
liai aptartus visus monetinius me
talus, jų junginius, bronzas. Čia 
uvokiame ištisą monetos is

toriją, gamybą; išskaitome josios 
/eidus, kitas dalis; kokių medžia
gų, rūšių ir formų monetų bū
ta ir yra; sužinome įvairiausius 
jų vardus ir pravardes (pavyz
džiui: stateris, aureusas, florenas, 
altyn, latas, kreiceris, solidas, du
katas, guldenas, taleris, puskapis, 
zlotas, baratinka...); patiriame, 
kas yra daiktiniai pinigai, numiz
matai, dioskurai, laiko eros (se
noji, mūsų, budistų, hegira, kt.), 
testonas, labarum, kristograma, 
tinktūros, banknotas, fiat pinigai, 
brakteatas; kur gaminti ir kaip 
atrodo vadinamieji “Judo sidabri
niai”; etc. Taip pat žodyne ran
dame finikiečių, graikų, hebrajų, 
arabų, rusų ir vokiečių raidynus; 
arabų, persų, kinų, Siamo, indų, 
slaviškus rusų ir romėnų skait
menis; visų svarbesnių kraštų bei

valstybių piniginių vienetų pava
dinimus. Žodžius moneta, mone
tų kalykla, numizmatika Lietu
voje, Pragos grašis, Stiebų var
tai, taleris, Vilniaus kalykla, Vy
tauto pinigai, Vytis lydi platoki 
paaiškinimai — ištisos studijė- 
lės. Visi svarbesni punktai ilius
truoti atitinkamais paveikslais, 
šdėstytais prie aiškinamųjų da
lykų, ne kur nors lentelėse, kaip 
seniau būdavo. Šis modernus i- 
liustracijų išdėstymas labai pa
lengvina skaitytojui įsidėmėti ir 
suprasti, nors spauda gerokai 
brangesnė. Skaitydamas šį žody
ną iš eilės, išmoksti numizma
tikos teorijos; prireikus kurio vie
no žodžio prasmės ar duomenų, 
atsiverti jį alfabeto pagalba. 
Mokslas ir praktiški dalykai yra 
drauge! Tai puikiai apgalvotas at- 
sidavusio pasirinktam uždaviniui 
žmogaus-specialisto darbas. Žo
dyno gale (psl. 203) nurodyti ir 
šaltiniai, viso arti šimto veikalų.

Antroje “Numizmatikos” daly
je autorius surinko svarbesnius 
savo numizmatinius raštus, pa
skelbtus tremties periodikoje iš
tisą pastarąjį dešimtmetį. Kas 
juos kitaip būtų kada suvaikęs, 
nors visi jie mums būtini, svar
būs, įdomūs. Jų temos: Seniausie
ji lietuvių “pinigai”; Nuo “kapos” 
ir grašio iki lito; Žygimanto Va
zos “auksinės lėkštelės”. Išskiria
mieji ženklai lietuviškoje numiz
matikoje; Nepriklausomos Lietu
vos monetos (ir kaip mes jas ga
minome); Kennedžio pusdoleris; 
JAV sumuštinės monetos; Kau

Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos moneta — Žygimanto Augusto 1565 
metų šeštokas. , (Iš Br. Kviklio archyvo)

no monetų kalyklos; Lincolno 
centas ir jo kūrėjas; Lietuvos pi
nigų istorinė apžvalga. Ir šie raš
tai vaizdžiai pailiustruoti. Atro
do, J. K. Kario “Numizmatika” 
bus labiausiai iliustruota moksli
nė knyga mūsų raštijoje: joje 
priskaičiavau apie 180 paveikslų, 
sudėstytų iš daugiau kaip 1000 

i dalių-dalelių! II dai. pabaigoje 
I dar skaitome stipriai motyvuotą 
kritiką “Dr. Račkaus ‘Žinyno’ rei
kalu” ir atvirą laišką spaudai 
(tiek išeivijoje, tiek ir pačioj tė
vynėj). Gina jis čia kone pusę 
savo amžiaus kultyvuotas dirvas 
nuo diletantiškų piktžolių visa 
savo erudicija, visa energija.

Baigiamose autoriaus pastabo
se J. Karys sako, jog “Numizma
tika” būsianti paskutinė jo kny
ga šiame mokslo sektoriuje. “Kas 
čia dar liko nepadaryta ar bus 
darytina, palieku, linkėdamas pa 
sisekimo, jaunesnįems...”, drama
tiškai atsisveikina jis su savo iš
augintu “medeliu”, tartum bū
damas tikras, jog žmogaus am
žiaus septintojo kryželio pabaigo
je užsimotiems stambesniems žy
giams galį pristigti jėgų ir laiko... 
Tačiau, kas autorių pažįstame, 
drąsiai sakom: ne jam prisėsti 
rankas, kol jos jo valios tebe
klauso...

“Numizmatikos” kalba — J. 
Kario kalba: aiški, taisyklinga, 
vaizdi. Korektūros paklaidėlių 
kaip ir nėra. Paveikslai neblogai 
išėję, bet giliaspaudėje jie būtų 
vertingesni. Tomelis įrištas dai- 
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Siame numery

JTAKOS ir PIRMINIAI ŠALTINIAI.
ANTANO MACEINOS DOVANA ATEITININ- 
KIJAI.
KŪRYBINIO IR MOKSLINIO DARBO SROVĖJ. 
DANGUOLĖS SADCNAITES EILERAŠCIAL 
BIRUTES CIPI AJA ( SKAITĖS LAIŠKAI Iš 
AUSTRUOS.
RAŠYTOJAS LAIKO TEKMEJE — ALOYZO 
BARONO GYVENIMO KELIĄ IR KŪRYBĄ 
PASEKANT.
NEDEJUOKIM, KAD SCENOM TRŪKSTA 
VEIKALŲ. i
LITUANISTUI LEBEDŽIUI MIRUS.
A. KURŠAIČIO ŽODYNO D T.
NAUJI LEIDINIAI. 
KULTŪRINE KRONIKA.
MOTERŲ GYVENIMAS.

ĮTAKOS IR PIRMINIAI 
ŠALTINIAI

KŪRYBINIO IR MOKSLINIO 
DARBO SROVĖJ

Naujasis Lietuvių katalikų mokslb akademijos Suvažiavimo darbų tomas

Tikriausiai mes dažnai įvai
riose mūsų recenzijose ir šiaip 
individualiuos mąstymuose no
rėtume tikėti, kad visa kultūra, 
raštas ir menai yra grynas tau
tinio originalumo audinys. Tik 
retkarčiais vos vienu kitu saki
niu esame priversti pripažinti 
kitų įtakojimą mums, žinodami 
kartu, kad ir tie “kiti” nėra jau 
taipgi be jokių įtakų. Todėl gan 
teisingai J. Aistis (“Milfordo 
gatvės elegijose”) pabrėžia, 
jog mums reikia griebtis įtakų 
iš pirminių šaltinių, o ne iš ne
tyro antro ar trečio vandens, t. 
y. artimų kaimynų, kurie jau 
perėmę naujas tradicijas iš Di
džiųjų. Todėl “kopijuoti” iš “ko
pijuotojo” vargu ar verta. Tad, 
sakykim, kad semsimės įtakų 
tik iš pačių Didžiųjų. Ar tuomet 
tikrai jau taip ir bus įmanoma 
pasisemti iš pačios vėliausios 
ir tyriausios, pirminės versmės?

Ar įtakos iš viso yra neišven
giamos? Ir kodėl? Savaime 
šiuose įtakų klausimuose staiga 
susiduriame su taip komplikuo
tu palyginamosios literatūros 
(ir menų) mokslu, kuris kartais 
panašėja į labirintišką žodžių 
kilmės — etimologijos mokslą. 
Bet ir lyginamoji literatūra, 
kad ir netiksli, nėra neišvengia
ma. Ir todėl verta ir mums laiks 
nuo laiko “persikratyti” ir vie
ną kitą, kad ir neauksinę mintį 
šioje srityje peržiūrėti. Blogiau 
yra tada, kai įtakotasis dievago
jasi, kad jis nieku neseka, o yra 
šimtu procentų originalus.

Svarbiausia — nėra jokios 
gėdos būti įtakotam (šituo mes 
tikriausiai negalime pasigirti). 
Tad žvilgterėkime į kitus. Kaip 
kiti į įtakas reaguoja? Ar jie 
jas slepia kur nors “po lova”? 
Atrodo, ne. Pavyzdžiui, imda

miesi įtakos iš Didžiųjų, saky
sime, iš prancūzų, susiduriame 
su įdomiu faktu, kad net didžio
ji prancūzų literatūra, kuri tu
rėjo įtakos mums, anglams, ru
sų simbolistams, vokiečių deka
dentams ir Amerikos natūraliz
mui, pati taipgi sėmėsi iš italų 
renesanso, Ispanijos, 18 šm. 
anglų ir rusų romanų, šiandien 
jų pačių kritiko prancūzo Henri 
Peyre (“French novelists to- 
day”, 1967) teigimu atrodo, 
kad ir ta didžioji' prancūzų lite- 
tūra jau nuo pat 1930 m. (iki 
1955) buvo nepaprastai įtakota 
net Amerikos rašytojų, o taipgi 
T. Manno ir Kafkos.

Amerikiečiai 1930 m. Europai 
pasidarė nepaprastai įdomūs. 
Bet ne tik prancūzams ir ita
lams (Vittorini, Pavese), vokie
čiams, bet per prancūzų raštus 
net ispanams, Pietų Amerikai 
(Borges) ir šių dienų vokie
čiams (Boell, Grass). Vis dėlto, 
H. Peyre sako, nebuvo jaučia
ma kažkodėl tiek didelio užside
gimo senesniais amerikiečiais 
(Hawthorne, Medville, Crane, 
Poe, London, Sinclair). Didžiau
sios įtakos prancūzams padarė 
keturi didieji: Hemingway, 
Steinbeck, Faulkner ir Dos Pas- 
sos. Po jų seka: Fitzgerald, 
Caldvvell, Capote, Mailer, War- 
ren, Salinger ir Baldwin. (Dar 
mažiau: Oheever, Updike, M. 
McCarthy).

Prancūzai 1930—1955 “atra
do” lyg Ameriką. Ypač raštuose 
apie pietiečius (Faulkner, Cald
vvell), adventurizme, muštynėse, 
laisvėje, meilėje, girtuokliavime 
(Hemingvvay) ir, kas keisčiau
sia, net neprancūziškame daly
ke — linče(dramų jie net pa- 
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LIETUVIU KATALIKU MOKS
LO AKADEMIJOS S U VAŽI AVI
MO DARBAI. VI tomas. Išleido 
Lietuvių katalikų mokslo kademi- 
ja, 1969 m. Romoje. Redagavo kun. 
Antanas Liuima, S.J. 496 psl. Lei
dinio kaina $10.00, gaunamas 
“Drauge”.

♦

Iš tėvynės išblokšti mokslinin
kai — lituanistai dauguma netu
ri laimės dirbti savo profesijoje ir 
neturi idealių sąlygų mosklinėm 
studijom gilinti. Ir vis dėlto susi
laukėm tokių svarių veikalų, kaip 
šis. Lietuvių katalikų mokslo aka
demija reiškias, kaip daugiau i- 
niciatyvos turintis mūsų moksli
nis vienetas, išleidęs Šešis ir jau 
spausdinąs septintą suvažiavimo 
darbų tomą, išleidęs penkis met
raščio tomus ir ruošiąs spaudai šeš 
tąjį bei davęs dar penkis įvairių 
mokslininkų savo narių veikalus. 
Visi žinome, kad tai ypatingas 
nuopelnas akademijos pirminin
ko prof. Liuimos, ir jis savo lai
mėjimais yra pelnęs vieną iš pir
mųjų vietų mūsų kūrybiningosios 
šviesuomenės-mokslininkų tarpe. 
Artėjant L.KJ mokslo akademijos 
suvažiavimui, kuris įvyks rūgs. 1- 
6 d. Toronte, mums miela pasi
džiaugti neseniai išspausdintu L. 
K. mokslo akad. darbų tomu.

Kolektyvinis mokslininkų 
darbas

Siame tome yra išspausdintos 
paskaitos, laikytos L.K.M. akade
mijos šeštajame suvažiavime 19- 
64 m. rūgs. 4-7 d. New Yorke, 
Fordhamo universitete. Veikalas 
kolektyvinis, įvairių šakų specia
listų, apimąs daugelį sričių. Visi 
straipsniai parodo autorių gilų sa
vo nagrinėjimo dalyko suvokimą, 
uolų susipažinimą su tos šakos li
teratūra, pamilimą lietuviškųjų 
reikalų ir branginimą religinės 
pasaulėžiūros.

Vertybių prasmė materializmo 
antplūdy

Medžiaga suskirstyta pagal mi
nėtojo suvažiavimo eigą. Pirma
sis skyrius — pilnaties posėdžio 
paskaitos. Prof. dr. Juozas L. Na
vickas rašo aktualia dabarties te
ma — “Vertybių prasmė mate
rializmo akivaizdoje”. Autorius 
gausiai apžvelgia marksistinės-le- 
nininstinės filosofijos kūrėjų ir jos 
atstovų materialistinę pasaulėžiū
rą ir, lygindamas su krikščioniš
kuoju humanizmu, taria: “Kuo
met žavimės asmens dosnumu, 
kuomet kalbame apie savo atsa
komybę tiesai, kuomet brangina
me laisvę, kuomet giriame gro
žį, kuomet stebimės išmintimi, 
mes žinome, kad stovime ne prieš 
iliuzijas, bet prieš besąlyginės 
svarbos dalykus ir autentiškos rū
šies realybes. Mes aiškiai supran
tame, kad taip suprastoms verty
bėms materializme nėra vietos. 
Mes ypatingai apgailime, kad ši 
filosofija yra bejėgė prieš reduk
cijos metodą kuris teisingumą 
paverčia paprastu legalizmu, mei
lę — sublimuotu lytiniu geismu, 
draugystę — socialiniu instinktu, 
o etines vertybes suveda į komp
leksų sąvokas”.

JUOZAS PRUNSKIS

Kova dėl savos raidės

Mūsų istorikas prof. S. Sužiedė
lis, nagrinėdamas jau daugelio 
svarstytą temą “Lietuvių tautos 
kova dėl raidės” įstengia žvelgti 
į tai iš naujo taško, iškelti nau
jus dokumentinius liudijimus. Jis 
primena Muravjovo sekretoriaus 
A. Mosolovo paskelbtą caristinės 
valdžios siekimą: “Rusiškumo ir 
pravoslavijos stiprinimas yra pa
grindinis mūsų uždavinys”. Švie
timo ministerio taryba jau 1870 
m. buvo paskelbus: “Visi kitatau 
čiai, gyveną mūsų tėvynės ribo
se, be jokio ginčo privalo būti ru
sinami”.

Psichoanalizė ir teologija

Antrasis skyrius — teologijos 
sekcijo.K ’Liv’ trrJ/Ke vysk. dr. 
P. Brazio.MIC studiją “Psichoa
nalizė katalikiškos doktrinos švie
soje”. Nors autorius dėl mirties 
neįstengė iki galo paruošti šiosios 
studijos spaudai, bet beveik visa 
pagrindinė medžiaga jau čia yra 
ir ji stebina gilia moksline vy^k. 
Brazio erudicija, ne tik teologijos, 
bet ir psichologijos bei psichiat
rijos srityje. Jis nuostabiai logiš
kai sklaido Freudo doktriną, ją 
vertindamas katalikų teologijos 
principų akivaizdoje.

Prof. dr. Antanas Liuima, S. J., Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
pirmininkas ir Akademijos tik ką išleistų "'Suvažiavimo Darbų” VI 

tomo redaktorius.

Antrosios studijos autorius V. 
Cukuras gilinasi į “Konkrečios 
gyvenimo tikrovės teologiją”. Au
torius išeities tašku pasirenka Baž 
nyčiai galimą dilemą: “Arba su
eiti į gyvybinį dialogą su dabar
ties gyvenimu — ir tuo atveju at
siverti tikrosios realybės ieškan
čiai modernaus žmogaus aistrai, 
— arba užsispyrus dar atkakliau 
stiprinti braškantį savo gynimosi 
bokštą, eikvoti šiai beprasmei ko
vai savąją energiją ir eventualiai 
pasilikti izoliuotai istorinio vysty
mosi užpakalyje ir pasmerktai 
mirti savo pačios vienatvėje”. Ši
taip klausimą pastačius, atsaky
mas darosi aiškus, ir autorius jį 
pagrindžia moderniųjų teologų 
tezėmis.

Gyvosios dvasios uždaviniai

Pats šio leidinio redaktorius 
prof. A. Liuima, būdamas vienuo
lis jėzuitas, įneša daugiau dvasin
gumu t /vairių mokslinių sv ai sty- 
mų pynę, prabildamas kitados 
prof. St. Šalkauskio pamilta tema: 
“Gyvosios dvasios uždaviniai ma
terializmo akivaizdoj”. Išeidamas 
iš dabarties laiko reikalavimų, 
aptaria materializmo priežastis ir 
išryškina reikalingumą krikščio
niškos gyvosios dvasios sąjūdžio. 
Iškeliamus dėsnius gausiai pare
mia Šv. Rašto ir Apaštališkojo Sos 
to pareiškimų citatomis.

(Nukelta į 2 psl.)

Prof. dr. Antanas Maceina
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A. Maceinos dovana 
ateitininkijai

kitam šiandieninio pasaulio žmo
gui, jeigu tik veikalas būtų išvers
tas į jo gimtąją kalbą. Lietuviui 
skaitytojui šis veikalas bus įteik
tas jau šiemetinio jubiliejinio A- 
teitininkijos kongreso metu.

Pirmajai pažinčiai čia duoda
me šios Antano Maceinos nau
jos knygos pačią pabaigą — už- 
sklandinę jos mintį.

* ų *

“Tebūna leista šį kritinį skers
pjūvį užsklęsti sovietų rašytojo 
Andriaus Siniavskio žodžiais; ra
šytojo, kuris šiandien sovietų Ru
sijoje niekinamas ir persekioja
mas, kuris tačiau puikiai įžvelgė 
žmogaus būseną pasaulyje kaip 
tikėjimo santykį su Dievu ir ją 
išreiškė šiais žodžiais: “Reikia ti
kėti ne dėl seno įpročio, ne dėl 
mirties baimės, ne šiaip dėl ko 
nors, ne todėl, kad mus kas nors 
verčia ar mum grasina, ne dėl 
humanistinių principų, ne sielai 
išgelbėti, ne originalumo dėlei. 
Reikia tikėti paprasčiausiai todėl, 
kad Dievas yra”. Dievo buvimas 
—štai kas yra tikėjimo pagrin

das. Ir šį tokį paprastą ir savai
me aiškų dalyką šiandien kaip tik 
pradedame pamiršti, sklaidyda
mi tikėjimą labai įmantriai, ras
dami jame įvairių įvairiausių pra
dų, pergyvenimų, jausmų; kalbė
dami, esą tas ar kitas dalykas mū
sų tikėjimui nieko nebesakąs, jo 
neuždegąs, jo nestiprinąs arba jį 
nekritiškai perteikiąs. Visose šio
se kalbose betgi išleidžiame vieną 
trumputį sakinį: Dievas yra. O 
jei Jis, yra, tada visokios mūsiš
kės tikėjimo sklaidos yra tuščios, 
nes neatremtos į aną vienintelį 
pagrindą — Dievo buvimą, ne
priklausantį nuo jokių mūsų per
gyvenimų, jausmų ar užsidegimų

(Nukelta į 2 psl.)

Šiomis dienomis “Draugo” 
spaustuvėje baigiamas spausdin
ti naujas žinomojo mūsų filosofo 
ir rašytojo Antano Maceinos vei
kalas “Bažnyčia ir pasaulis”. Tai 
kritinis bažnytinio gyvenimo kai
tos skerspiūvis po II Vatik. su
sirinkimo. Veikalą leidžia Euro
pos Lietuvių Sielovada. Ši nauja 
Antano Maceinos knyga yra to
kia, kokios mums lietuviams la
bai trūko, gyvenant laikotarpy
je po IJ Vatikano Susirinkimo. 
Joje teologas ir filosofas su dide
liu įžvalgumu paliečia ir pasau
lines ir lietuviškąsias problemas, 
kurios dabar, kaip neramūs van
denys, banguoja visame krikščio
niškame pasaulyje, atsimušdamos 
į Bažnyčios šiandienėjimo kran
tą. Autorius knygoje neguldo gal
vos nei už pažangiuosius, nei už 
atžangiuosius kraštutinumus, bet 
pateikia gilią ir išmąstytą savąją 
pažiūrą į tai, kas dabar darosi 
Bažnyčioje ir pasauly. Knygoje 
sprendžiamos problemos suskirs
tomos į šiuos skyrius: Priešingy
bių proverža Bažnyčioje, Bažny
čios šiandienėjimas, Bažnyčios 
demokratėjimas, Bažnyčios tautė- 
jimas ir Bažnyčios vieta pasau
lyje.

Veikalas išleidžiamas Ateitinin
kijos aštuntojo kongreso, įvyks
tančio Chicagoje rugsėjo 4-7 d., 
proga. Antanas Maceina jį dedi
kuoja Ateitininkijai, tardamas: 
“60-ties metų savo veiklos sukak
tį mininčiai ATEITININKIJAI,* 
kaip ženklą gilios padėkos už dva
sinį brendimą jos prieglobstyje, 
skiria Autorius.”
Tačiau nors veikalas jubiliejine 

proga dovanojamas Ateitinin
kijai, savo turinio šiandieniniu ir 
giliu aktualumu jis yra, tiesiog 
kaip druska, būtinas kiekvienam 
galvojančiam lietuviui, lygiai 
kaip būtų aktualus ir kiekvienam



Siame numery

• Baltiečių studijų suvažiavi
mas.

• Turininga tautos likimo žur
nalistika.

• Latviškosios knygos laisva
jame pasaulyje.

• Masaryko mirties paslaptys.
• Apie lietuvišką scenologiją.
• Gyvos intrigos romanas.
• A. Radžiaus poezija.
• Dokumentai apie kovą dėl 

kultūros laisvės Rusijoje.
• Lietuvos kankiniai.
• Nauji leidiniai.
• Kultūros kronika.
• Akademinės prošvaistės.

BALTIEČIŲ STUDIJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

TURININGA TAUTOS LIKIMO ŽURNALISTIKA
Br. Railos "Dialogo su l etuviais" išklausius

Jeigu vasara buvo gausi mū
siškių išvažiavimais, čia pat JAV 
—se ir į užsienius, tai ruduo bus 
brandus suvažiavimais. Visų pir
ma rūgs. 1-6 d. Toronte turėsi
me bendro mokslinio pobūdžio 
Lietuvių Katalikų mokslo akade
mijos suvažiavimą. Gi rūgs. 4-7 
d. Chicagoje įvyks ideologinio, 
visuomeninio, kultūrinio pobū
džio jubiliejinis ateitininkų suva
žiavimas. Pagaliau lapkričio 26- 
29 dienomis San Jose, Calif. šau
kiamas antras lietuvių, latvių, es
tų mokslininkų bei kitų kultūri
ninkų suvažiavimas į baltiečių 
studijų dienas. Čia jau yra pasi
žadėję dalyvauti 88 Baltijos kraš
tų kultūrininkai.

Norime pasidžiaugti, kad šia
me suvažiavime bus gana stipriai 
atstovaujami ir lietuviai. Kaip 
skelbia “Bulletin of Baltic Stu- 
dies” Nr. 2, šie lietuviai baltie
čių studijų dienose yra pasižadė
ję dalyvauti su savo paskaitomis: 
Alg. Antanaitis — skaitys apie 
lietuvių literatūrą, Vyt. Bagdana
vičius, MIC — Lietuvių pasakos 
apie laumes; J. Jakštas — Ar se
novės prūsai buvo baltų, ar estų 
protėviai?; Alg. Lanksyergis — 
Dabarties lietuvių drama; B. V. 
Mačiuika — Baltijos respublikų 
vaidmuo Sovietų ūkyje po II Pa
saulinio karo; Pr. Manelis — A- 
teizmas ir tikėjimas. Studija iš 
Lietuvos gyvenimo; V. Pavalkis 
— Vatikano politika Baltijos vals
tybių atžvilgiu 1939-1945 m.; J. 
Račkauskas — Kai kurie Lietu
vos ir Lenkijos 18 šmt. Švietimo 
reformos atžvilgiai.

Lietuvių paskaitininkų skaičius 
gana gausus. Tęsiant jų sąrašą 
toliau; T. Remeikis — Vidaus 
politikos poveikis į Lietuvos vy
riausybės pajėgumą atsiliepti į vi

dinius iššūkius; R. Šilbajoris — 
Lietuviai poetai kaip gimtosios že
mės svetimieji ir kaip jos vaikai; 
J. J. Stukas — Tautiškumo iškili
mas Baltijos respublikose; J. Tini
nis — iš lietuviškos etnologijos. 
Br. B. Vaškelis — apie lietuvių 
prozą.

Reikia pastebėti, kad ir latviai 
bei estai paskaitininkai savo pas
kaitose ir lyginimuose palies Lie
tuvą ir lietuvius. Be to — visa 
eilė kitataučių svarstys lietuviam 
artimus mokslinius klausimus. 
Pvz. Velta Rūke — Dravina (Sto- 
ckholmo universiteto) turės pas
kaitą apie latvių ir lietuvių dai
nas; W.R. Schmalstiegas (Penn- 
sylvanijos univ. prof.) duos pas
kaitą iš baltų ir slavų kalbotyros; 
Berkely univ. prof. R. Sealey — 
Tautybės sąvoka 19 šmt Lietu
voje; Pennsylvanijos univ. prof. 
Alfr. Senn — Lietuvių sukrikš- 
čioninimas, kaip jis atsispindi jų 
kalhos žodyne.

Visa eilė mūsiškių bus sesijų 
vadovai: prof. M. Gimbutienė, 
prof. V.S. Vardys, prof. J. Stukas.

Tame baltiečių mokslininkų su
važiavime bus net Erlangeno u- 
niversiteto prof. Hans von Rim 
scha; kalbės apie kontroversijas 
dėl Wendepo kautynių 1919 m. 
birž. 22 d. Aišku, šiame sąraše bus 
dar pasikeitimų, bet vistiek jis pa
siliks įspūdingas.

Kaip matome, suvažiavimo te
mų skalė plati, joje dalyvaus ir 
vyresnių, ir jaunesnių mūsų mok 
slininkų, rašytojų, kultūrininkų. 
Reikia tikėtis, kad jų studijos, 
bent tokiu konspektyviniu leidi
niu, kaip praeities suvažiavimo 
“Thė Conference on Baltic Stu- 
dies”, pasirodys knygų lentyno
se, o ir ištisai jų paskaitos bus

Bronys Raila, DIALOGAS SU LIE
TUVIAIS. Akimirksnių kronikos 2. Iš
leido Lietuvių Enciklopedijos leidykla. 
1970 m. Iliustravo dail. Kostas Jezers- 
kas. Knyga 560 psl., kaina $7.00, gau
nama ir “Drauge”.

* ,

Kodėl Bronys Raila rašo? Ko
dėl jis, kaip nenutylanti vandeny 
no mūša, nuolat skalauja lietu
vių jausmus ir protą? “Tai ma
no malonumas ir silpnybė, 
džiaugsmų ir skausmų giesmė”, 
pakiliai apibūdina jis savo rašy
mo prasmę naujausioje knygoje 
“Dialogas su lietuviais”. Gyven
damas Pietų Kalifornijoje, “labai 
labai toli nuo Lietuvos”, jis jau
čia nuotolio šiurpą ir sako; “To
dėl gal kiek intensyviau negu ki
ti išgyvenu sąlyčio virpėjimus su 
Lietuva ir mūsų tauta”.

Išeivijai būtų žymiai liūdniau 
be Railos stambių straipsnių ir 
dar stambesnių knygų. Mūsų tar
pe jis įsigijo volterišką populia
rumą. Ištvermės ir talento dėka. 
Jis sugeba sudramatinti lietuvy
bės problemas, išryškinti pačius 
lemtingiausius bruožus, narplio
ti suraizgytus siūlus, įlieti pole- 
mikon taures ne pagiežos ir tul
žies, ne pykčio ar keršto, bet tie
sos ir atvirumo, humoro ir jaut
rios ironijos, ir kur reikia — de
ginančio sarkazmo.

Lengva skaitytojui pasiduoti 
Railos raštų inercijai. Autorius 
visas be išimčių dalyvauja dialo
ge. Jis polemizuoja su viso pasau
lio Lietuva, su šiapus ir anapus, 
pabrėždamas kultūrinio ir apskri
tai lietuviško bendradarbiavimo 
reikalą. Kaip kritikas, jis yra nuo
latiniame konflikte su gyvenimo 
tragikomiškąja puse ir sveikatos 
sumetimais tampo kai kur kalkė
ti pradedančias gyslas. Jau iš 
antraščių matyti, kaip sąmojin
gai jis žvelgia į mūsų dabarties 
įtampas. Ne vienam poetui no
rėtųsi taip vaizdingai ir glaustai 
apibūdinti gyvenimo akimirks
nius. Štai: “Knyga, kaip sniego 

spausdinamos ar atskirame leidi
ny, ar žurnaluose. Pagaliau toks 
augantis kultūrinis baltiečių mok
slininkų, rašytojų, istorikų, teolo
gų ir kitų bendravimas skins pla
tesnius kelius mūsų kaimyninių 
tautų visokeriopam suartėjimui, 
ir tuo reikia tik džiaugtis. J. Pr.

San Jose miesto rotušė

PR. VISVYDAS

gniūžtė”, “Nerimas ir raminima- 
sis”, “Prie sukulto puodo”, “Pa
matinio akmens ilgesys”, “Men
kų sielų menka vienybė”, “Už
gesusių žąrijų nešėjai”, “Skers
pjūvis per samanotą bakūžę” ir 
t.t. Tai tik kelios iš daugelio. Ši
tuo skaitytojo dėmesys pagauna
mas. Vaizduotė sužadinama. Į- 
skiepijamas ir kritiškos ironijos 
tonas.

įdomiausias knygos epizodas— 
dvikova su pirmaujančiu okupuo
tos Lietuvos rašytoju, buvusiu J- 
to Paleckio pavaduotoju, Juozu 
Baltušiu. Polemikai akstiną duo
da J. Baltušio kelionių knyga 
“Brolių ir tėvų takais”, kurioje, 
šalia kelių įdomių, šmaikščiai su
rašytų įspūdžių, prasikiša komu
nistų banalus sovietų valdžios 
liaupsinimas ir krykštavimas a- 
pie pasakiškus komunistų laimė
jimus. Viską užgožia nuo Stali
no laikų paveldėtas pompastiš

Bronys Raila

kas sakinys: “Viską turime”. Akis 
rėžia ir įžeidimų stilistika su to
kiomis išklerusiomis frazėmis, 
kaip “reakcinis lageris”, “aršiau
sias Tarybų Lietuvos priešas”, “A- 
merikos imperialistai” ir pan. Pa
sirodo, be šito surūgusio padažo 
negali būti išleista nė viena ke

liaujančio sovieto knyga.
Raila suranda Baltušio achiliš- 

koje kulnyje ne vieną, bet kelias 
mirtingas vieteles ir, nesigailėda
mas sovietinių riebalų, smeigia 
tiesos rapyras. Tarybinio rašyto
jo būklę jis taip nusako: “Kažin 
ar daug komunistinių kūrėjų Lie
tuvoje pragyventų, jei okupanto 
valdžia jiems nemokėtų liaudies 
prakaitu uždirbtų riebių honora
rų?” Triuškinančiai taiklus smū
gis. Galima spėti, kaip pasiju
to privilegijuotas rašytojas Baltu 
šis. Jis skubiai Bimbos laikraš
tyje ima šaukti: “Važiavau savo 
pinigais, uždirbtais literatūrine 
kūryba”.

Labiausiai Baltušį įkaitina lo
giškas konstatavimas, kad “nėra 
nepriklausomos Lietuvos valsty
bės, o tik Sovietų Rusijos, Sąjun
ga vadinamos, karinių jėgų oku
puota provincija LTSR su silpna 
ir vis daugiau kolonizuojama kai 
bine autonomija”. Šį politinį fak
tą Baltušis bergždžiai mėgina at
sverti nusibodusia gražbylyste a- 
pie Lietuvos saugumą, laisvę, ne
priklausomybę, apie respublikų 
sandraugą, meną, mokslą... De
ja, visi tie transparentiniai šū
kiai išblunka Railos taiklaus, i- 
roniško palyginimo šviesoje: 
“Taip, tave pagrobęs plėšikas 
garantuoja tavo saugumą! Kaip 
saugu jo nasruose!”

Bolševikams tenka pylos ir dėl 
A. Merkio sūnaus Gedimino pro
vokavimo. Enkavedistai priverčia 
Gediminą spausdinti “Švyturyje” 
nešvankius prisiminimus apie so
vietų nelaisvėje uždusintą tėvą. 
Sovietiniai stilistai į Geduko raši
nį sudėjo visą chamišką pasity
čiojimą iš Lietuvos valstybės, iš 
Kauno gyventojų, o labiausiai iš 
žmogaus, “atimdami jo tikrai vie
nintelį nenusavintą turtą — tu
rėti garbingą tėvo prisiminimą”.

Susikirtimai su okupantu pa
rašyti su publicistine aistra. Ša
lia ironijos ir sarkazmo atsisklei
džia Railos nuoširdus atvirumas 
ir drąsa. Prieš melą jis pastato 
save — žmogų. Jis neslepia pra
eities epizodų, nes jam, kaip gar
bingam žmogui, nėra ko slėpti. 
Prieš išpūstą sovietinės statisti
kos balioną jis iškelia aritmetikos 
logiką — 2 plūs 2 yra keturi.

Kelis kartus knygoje Raila už
simena apie mūrininko meną, 
kurio išmokęs iš savo draugo Kle
mo Galiūno. Jo rašymo stilius 
kaip tik ir turi visas geros mū- 
rininkystės savybes. Žodžiai, kaip 
plytos, sudedami tiksliai, planin
gai, sakiniai vibruoja patvaria 
gausa ir šviežumu. Jauti frazių 
cementinį tirštumą. Dažnai vie
nu raiškiu terminu ar vienu sa
kiniu charakterizuojamas asmuo 
ar gyvenimo apraiška. Čia ateina 
talkon Railos išradinga vaizduo- 
lė ir erudicija. Vieną pokario reiš 
kinį jis pavadina “hitleričio kom
pleksu”. V. Vaitiekūno logiką va
dina “žiežirbine”. Iš penkių pas
traipų sudarytą sovietinės Lietu
vos charakteristiką pakrikštija 
“penkių spalvų paveikslu”. Jo op 
timizmas po seimo nutarimų “ap
sikrėtė Hong Kongo influencija”. 
Ir “pasidarė taip graudu, kad sko
nis ir sąžinė nebeleidžia juokau
ti”. Vaitiekūno inkriminacijas 
malšina sodria liaudies patarle— 
“ne mano kiaulės, ne mano pu-

Vasaros rytas... Nuotr. V. Maželio

pos — kas man darbo”. Vienur negu rimties ir pranašiškos rūs- 
cituoja eilėraštį, kitur liaudies 
dainelę, ir Maironį, ir Gustaitį, 
ir partizanų giesmę. Cituoja ir iš 
tarptautinės literatūros lobyno. I 
įdomus yra Stendhalio patarimas 
turistams, žiūrintiems į griuvę- i 
sius: “įsivaizduokit ko nebėra, ir 
nematykit, kas yra”.

Nuo tokios turiningos minčių 
ir faktų sankaupos Railos publi
cistika įgauna klasikinį svorį. Ji 
labai reikšminga mūsų ateičiai,' 
ypač istorinėms studijoms. Tie, i 
kurie nagrinės mūsų epochos niu
ansus ir norės pajusti egzodo at
mosferą, Railos knygoje suras ne
išsemiamą šaltinį. Į laikmečio į- 
vykius, pro kuriuos mes dažnai 
praeiname su pakeltomis ar nu
leistomis nosimis, Raila pažvelgia 
su volterišku įžvalgumu. Apsvars 
to, apmąsto ir sukuria savitą nuo
monę. O matydamas triumfuo
jančias neteisybės ir smurto jėgas, 
jis nebijo sušukti: “ecrasez l’in- 
fame”. Tai racionalus protestas. 
Tai žmogaus dvasinio gėrio išsa
kymas.

Tik dėl tų savybių kai kas Rai
los negali pakęsti ir visaip ban
do jį sutapatinti su prieštarau
jančiomis ideologijomis. Čia jis y- 
ra apšaukiamas raudonu bolše
viku ar rudu naciu, čia kataliko 
poeto gęrbėju ar pagoniu. Į tai 
jis stoiškai atsako: “Esu jau taip 
užgrūdintas, kad nuo visokių to
kių tūžmų ir įžeidinėjimų ne lie- 
sėju, bet tunku”.

Neįtalpinsi Railos į jokį gardą. 
Jis derinasi tik prie savito tiesos 
ieškojimo akiračio. I šalį nublok-, 
šdamas gaubiančius mitus, ma
dingus laikmečio šūkius, visokių 
“išminčių pasisakymus”, jis va
dovaujasi doro žmogaus sąžine ir 
kuria railišką dalykų bei jų san
tykių sampratą. Galima dar kar
tą pabrėžti, kad railiškame būdu 
yra daugiau sąmojo ir ironijos,

lybės; daugiau šviesos ir optimiz
mo, negu sambrėškių ir nuopuo- 

i lio minčių; daugiau sveiko, kri
tiško skepticizmo, negu tarškan
čio “kovingumo”; daugiau racio- 

; nalaus galvojimo, negu profeso
riškų, nuo gyvenimo atitekusių 
spekuliacijų.

Ir ateities stebuklais jis tiki. Ste 
buklai vyko istorijoje, jie įvyks ir 
ateityje. Jis tiki, kad feniksas kel- 

' sis iš pelenų. Knygos pabaigoje 
j jis prisipažįsta: “Kaip racionalis- 
j tas — dvejoju ir abejoju. Kaip 
pozityvistas — dairausi apčiuo
piamų duomenų paslapčiai at- 
lukštenti ir pasimokyti, kad atei
čiai būtų naudinga. Kiek many
je dar liko optimizmo — trokš
tu tikėti, kad stebuklai įvyktų, ir 
sutikčiau trupučiuką prisidėti jų 
raidai pagreitinti”.

Tas kuklus “trupučiukas” iš 
tiesų jau yra įdėtas. Ir su kokiu 
kūrybingu kaupu! Iš tų kronikų, 
kaip iš brandžios žemės įsčių, srū
va mūsų dvasinės egzistencijos u- 
pės į geresnį, stebuklingesnį ry
tojų.

Red. pastaba. Gaila, kad Lie 
tuvos laisvinimo veiksnių atžvili 
giu B. Raila ne visur išlaiko ko
rektišką, šaltą objektyvumą.

VAIDINS PATS SAVE
Ateinantį rudenį NBC televi

zija duos vaidinimų seriją, pava
dintą “The Name of the Game”. 
Vaidinimų tema — narkotikų 
vartojimas nepilnamečių tarpe. 
Scenarijuje yra prezidento Ni- 
xono patarėjas Robert H. Fineli. 
Bendrovės pakviestas, jis pats 
sutiko šj vaidmenį atlikti. Buvo 
kviestas ir prezidentas Nixonas 
atlikti savo vaidmenį, tačiau 
prezidentas atsisakė, nors pa
reiškė, kad pats to vaidinimo 
tekstas jam patinka.
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BALTISTIKOS STUDMOS JAV UNIVER
SITETUOSE.
KULTŪRINĖJ VISUOMENES TARNYBOJ. 
SKULPTŪRINIS PR. GASPARONIO MENAS. 
KVIETIMAS Į ŠIAURĖS PORTUGALIJĄ.
L. KAT. MOKSLO AKADEMIJOS 
SUVAŽIAVIMAS.
MEDARDO KAVARSKO POEZIJA.
LAURA.
LIETUVOS ISTORIJOS VADOVĖLIO 
KARIKATŪRA.
KELIAUTOJO KNYGA.
FILMŲ (VAIRUMAI.
NORELIO LAUREATO KŪRINYS.
NAUJI LEIDINIAI.
MOTERŲ GYVENIMAS.
KULTŪRINE KRONIKA.

Baltistikos studijos JAV 
universitetuose

Jau nuo anksčiau Amerikos lie
tuviai, o taip pat ir kitų Baltijos 
tautų imigrantai, stengėsi palai
kyti ryšį su politiniais sluoks
niais, siekdami savo kraštų gero
vės ir nepriklausomybės. Dabar 
gi baltiečiams yra pavykę išsiug
dyti visą eilę naujų mokslo žmo
nių, o ir daugeliui mūsų anksty
vesnių profesorių pasisekė susiras 
ti darbą savo profesijoje, taigi 
lietuvių, latvių, estų kilmės inte
lektualai veržliai ima įsistiprinti 
šio krašto mokslo šventovėse 
ir rasti vietos savo tėvų kalbos 
studijoms. Artėjant mokslo pra
džiai kaip tik laikas tas studijas 
prisiminti, kad jos turėtų kuo gau 
sesnį lankytojų skaičių.

Neseniai iš spaudos (mimio- 
grafu) išėjęs Association for the 
Advencement of Baltic Studies 
leidžiamas Bulletin of Baltic 
Studies nr. 2 skelbia informacijas 
apie baltistines studijas JAV-bių 
aukštosiose mokyklose.

Visų pirma — Chicagos uni
versiteto sąraše eilė lietuvių kal
ba kursų: pradinis, vidurinis ir 
pažengusiems; toliau — lietuvių 
kalbos struktūra, lietuvių kalbos 
istorija ir įvadas į baltų — slavų 
lyginamąją kalbotyrą. Iš lietuvių 
kalbotyros bus galima gauti ma
gistro laipsnį, o taip pat doktora
tą iš baltų —slavų kalbotyros. 
Pažymima, kad aukštesnį kursą 
dėstys prof. P. Jonikas.
Annhurst kolegijoje lietuvių kai 

bos kursas įvestas jau 1955 me
tais. Čia studijos buvo išplėstos: 
pradinis kursas, įvadas į lygina
mąją lietuvių, prūsų, lietuvių 
kalbotyrą, lietuvių kalbos vysty
mosi istorija, tautosaka, lietuvių 
literatūra, drama, poezija. Stu
dentų būdavo nuo 5 iki 22. Lietu
vių kalbos kursas bus ir šiais mok
slo metais. Čia yra daug nusipel

nęs kun. dr. V. Cukuras.
Califomijos universitete lietu

vių kalbos, literatūros ir tautosa
kos studijos įvestos prof. Marijos 
Gimbutienės 1963 m. Universite
to bibliotekoje gausiai veikalų 
Baltijos kraštų temomis. Čia gra
žiai darbuojasi J. Tininis.

Centrinėje Connecticut valsty
binėje kolegijoje New Britaine į- 
vestas Baltijos baseino istorijos 
kursas, apimąs Suomiją, Estiją, 
Latviją, Lietuvą, Lenkiją, Dani
ją, Švediją, šiaurės Vokietiją ir 
šiaurės vakarų Rusiją.

Indianos universitete yra estų 
kalbos ir tautosakos kursas. Lon
dono Ekonomijos ir politinių mok 
slų mokykloje yra naujosios 
Baltijos valstybių istorijos kursas, 
vedamas dr. R. M. Hattono.

Pacifiko Liuteronų universite
te Tacomoje skaitomas ekonomi
nės politikos okupuotoje Latvijo
je kursas. Jį dėsto prof. G. J.King.

Pennsylvanijos valstybiniame 
universitete prof. W. Schmals- 
tieg duoda struktūrinį dabarties 
lietuvių kalbos kursą, įvestą nuo 
1966 m. Lanko nuo 5 iki 10 stu
dentų.

Pomonos kolegijoje, Clare
mont, Calif., dr. F. D. Scott pra 
eitais metais įvedė Skandinavijos 
istorijos kursą, kur buvo dėsto
ma ir Baltijos kraštų istorija. Nu
matoma, kad toliau tą kursą tęs 
jo buvęs mokinys St. Koblik. Cla- 
remonto kolegijas aptarnaujan
čioje Honnoldo bibliotekoje yra 
daug medžiagos apie Baltijos 
kraštų istoriją. Šioje kolegijoje 
latvių ir lietuvių kalbos yra ofi
cialiai pripažintos specializacijai 
priimtomis kalbomis.

Lietuvių kalba, kaip jau seniau 
rašyta, dėstoma Pennsylvanijos 
universitete, Northwestern uni- 
versitete. Kaip pažymi minėta

Jau tik dvi savaitės iki jubilie
jinio ateitininkų kongreso Chica
goje. Aptarus eilę šio kultūrinio 
sąjūdžio reiškimosi sričių, tenka 
prisiminti ir visuomeninę veiklą. 
Rašyti apie ateitininkus , visuo
menininkus nėra lengva. Perplati 
tema. Yra tas pat, kaip rašyti a- 
pie ateitininkus katalikus, ateiti
ninkus lietuvius, katalikiškos šei
mos saugotojus, ateitininkus in
teligentus. Tai vienas iš penkių 
ateitininkų principų, kurį ateiti
ninkai įsisavina ir yra įpareigoti 
juo gyventi ir jį skleisti savoje ap
linkoje. Todėl visi ateitininkai y- 
ra visuomenininkai, ne tik profe
soriai, mokslininkai, gydytojai, 
valstybininkai, istorikai, bet ir ei
liniai, net ir aukštųjų mokslų ne
baigę, ateitininkai visuomeniš
kai reiškėsi kiek ir kaip sugebė
jo. Ateitininkiškus padalinius — 
kuopas, korporacijas, klubus, bū
relius, turėjome ne tik gimnazi
jose, universitete, bet if specialio
se mokyklose, kaip prekybos, a- 
matų mokyklose, Žemės ūkio aka
demijoje ir kt. Visi, baigę aukš
tesniąsias ar aukštąsias mokyklas 
ir išėję į gyvenimą, stengėsi atlik
ti savo visuomeninę pareigą, dir
bo su kaimo jaunimu pavasari
ninkais, bei kitomis katalikiško
mis organizacijomis, ruošė kong- 
resėlius,' šventes, įvairius kursus, 
buvo katalikiškos spaudos platin
tojais bei jos korespondentais.

Jei kuriam ateitininkui, baigus 
gimnaziją ar kurią kitą specia
lią mokyklą, nebuvo progos siek
ti aukštųjų mokslų, o teko išeiti 
į gyvenimą sau duonos pelnyti 
menkesnėse pareigose, toks atei
tininkas savoje aplinkoje skleidė

sis AABS biuletenis, aukštosiose 
JAV mokyklose yra studijuojama 
lietuvių ir prūsų kalba. Estų kal
ba randa vietos tik nedaugely de
partamentų, turinčių fino-ugrų 
studijų skyrius.

Keliamas reikalas organizuoti 
institutą, kuris ištisai būtų pa
švęstas Baltijos kalbų ir tų kraš
tų studijoms. Keliamas klausi
mas sudaryti sąrašus bibliotekų, 
turinčių medžiagos apie Baltijos 
kraštus, sudarant gal net bendrą 
katalogą. Tai vis ateities užda
viniai, o dabar norisi baigti ska
tinimu — daugiau dėmesio giles
nėms lietuvių kalbos ir Baltijos 
kraštų studijoms. J. Pr.

KUN. VIKT. DABUSIS

katalikiškąsias idėjas ir tuo bū
du atliko savo visuomeniškumo 
pareigą. Todėl visų jų čia sumi
nėti neįmanoma. Nesunku pa
vardėmis suminėti ateitininkus 
gydytojus, istorikus, valstybinin
kus, mokslininkus bei kitų specia
lybių žmones, bet ateitininkų vi
suomenininkų pavardėmis sumi
nėti neįmanoma, nes, kaip anks
čiau minėta, kiekvienas ateiti
ninkas yra visuomenininkas, ne
paisant kokios profesijos jis bū
tų bei kokias pareigas jis beeitų. 
Tik reikia atsiminti, kad, kaip ir 
kiekvienoje srityje, taip ir visuo
meniniame darbe vienas daugiau 
kitas mažiau sugeba reikštis.

Visuomenininkų korporacijos

Šia proga verta atkreipti dėme
sį į ateitininkų organizacijos spe
cialias pastangas ugdyti savo na
rius visuomenininkais. Tam bu
vo kuriamos universitete bei kito
se aukštosiose mokyklose specia
lios ateitininkų visuomenininkų 
korporacijos, klubai, draugovės 
bei būreliai. Kun. St. Yla “Atei
tininkų vadove” sumini Kauno 
universitete penkis ateitininkų vi 
suomenininkų klubus, o kitose 
aukštosiose mokyklose dar septy
nis — penkis vyrų ir du mergai
čių vienetas. “Vytauto klubas su
sikūrė iš 1923 įsisteigusios visuo
menininkų sekcijos. Kęstučio kor
poracija sutelkė kitus, pasinešu
sius į visuomeninį darbą. Vieni 
ir antri garbės nariais kvietėsi žy
mesnius visuomenininkus. Vy- 
tautininkai ėjo talkinti įvairioms 
katalikų organizacijoms. Kęstuti- 
ninkai, be to, buvo dar ir šauliai, 
ir Vilniui vaduoti sąjungos na
riai. Pasirinktieji tautinių herojų 
vadai turėjo išreikšti tautinės - 
visuomeninės kovos ryžtą, drąsą 
ir tvirtumą” (At. V. 165 psl.).

“Vytauto klubo pavyzdžiu 
Dotnuvoje 1932 įsikūrė Algiman
to klubas... Panaši buvo Gintaro 
korporacija Klaipėdos komerci
niame institute... Kiek skirtinges
nė buvo Activitas korporacija, į- 
sikūrusi 1930 Kaune, socialinėm 
ir darbininkų problemom spręs
ti bei praktiškai dirbti su mies
tų darbo jaunimu...” (St. Y., A. 
V., 166 psl.).

Mergaičių visuomenininkių 
vienetai pažymėtini Kauno uni
versitete du — Birutės ir Gied- 
dros, kurie veikė įvairiais būre
liais, kaip šeimotyros, pedago
gių, taikomojo meno, eucharisti- 
ninkių, gailestingųjų darbų, lite
račių ir kt. Kun. St. Yla “Ateiti
ninkų vadove” dar sumini abs
tinentų korporaciją Narsa, spor
tininkų klubus Gražina ir Achi
las ir Saulės mokytojų seminari
jos ateitininkių klubą Živilė. Čia 
suminėti tik ryškesnieji ateiti
ninkų visuomenininkų vienetai. 
Jų buvo ir daugiau, bet būtų per 
ilga visus juos čia suminėti ir ap
tarti.

Spauda, vienuolynai

Reikėtų ypatingą dėmesį at
kreipti į ateitininkus spaudos dar
buotojus, kaip redaktorius, ben
dradarbius, korespondentus, 
spaudos platintojus ir t. t. Jie at
lieka, mano supratimu, patį di
džiausią visuomeninį darbą. Jie 
ne tik informuoja, bet ir formuo
ja lietuviškąją visuomenę pagal 
savo iš ateitininkų organizacijos 
gautus ir įsigytus ateitininkiškus 
principus.

Negalima pamiršti vyrų bei 
moterų vienuolynų, kurie pirmie
ji kūrė tremtyje jaunimo stovyk
las, organizavo jaunimą jose sto
vyklauti, joms vadovavo ir da
bar tebevadovauja. Tai labai di
delis visuomeninis darbas. Jų 
dauguma išaugę ateitininkiškoje 
organizacijoje ir šios organizaci
jos principais vadovaudamiesi ug 
do lietuvišką jaunąją kartą susi
pratusiais lietuviais ir uoliais ka
talikais.

Vadų auklėjimo pratybos

Ateitininkų organizacijos. są
jungų bei jų padalinių valdybo
se šimtai išėjo ateitininkišką vi
suomeninio darbo mokyklą, va- 
dovauvo sąjungoms bei jų viene
tams, organizavo kongresėlius, 
kursus, o dabar organizuoja sto
vyklas, joms vadovauja, ugdo jau 
nąją kartą susipratusiais lietu
viais bei uoliais krikščioniškųjų 
idėjų skleidėjais.

Laukiame aštuntojo ateitinin
kų kongreso. Jo organizaciniame 
comitete dalis narių jau ne pir
mą kartą imasi ant savo pečių 
sunkią organizacinio darbo naš- 

(Nukelta j 2 psl. 1

Skulptūrinis Prano Gasparonio
menas

Pasitaiko žmonių, kurie tik su 
laukę vyresnio amžiaus atranda 
savyje meninę gyslelę. Vienas iš 
tokių yra Pranas Gasparonis. 
Prieš keletą metų pradėjęs skulp
tūros ir keramikos studijas Los 
Angeles miesto kolegijoje (City 
College), po aštuonių semestrų 
sėkmingai jas užbaigė ir įsigijo 
menininko diplomą. Neseniai jis 
dar įstojo į Otis Art Institute, no
rėdamas pagilinti keraminės 
skulptūros studijas.

Susipažinus su skulptūriniais 
Prano Gasparonio kūriniais, tuo 
jau matyti, kad jie išėję iš au
tentiško menininko rankų. Jau 
pats jo diplominis darbas — bal

DVIDEŠIMTAS “DRAUGO”
ROMANO

KONKURSAS
1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos: romano, 
apysakos dvidešimtąjį konkursą. Rankraščius įteikti pasku
tinė data yra 1970 m. lapkričio 1 d.
2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 1,000 dolerių premija.
3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato puslapių.
4. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai, Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629.
5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pa
sirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną 
kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. Premijos 
nelaimėjusiųjų vokai komisijos ir “Draugo” atstovo akivaiz
doje sudeginami.
6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia “Draugui”, įskai
tant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu 
arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai spausdini
mo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.

tutėlio gipso skulptūra, vaizduo
janti surištomis rankomis mer
gaitę ir pavadinta “Lietuva” — 
rodo jo sugebėjimus originalia 
forma išreikšti sugalvotą idėją.

Skulptorius Pranas Gasparo
nis savo kūrinius daro iš įvairios 
medžiagos; tačiau labiausiai 
mėgsta skaptuoti figūras iš me
džio. Sukurtos iš medžio, gipso 
ar net akmens jo figūros turi ab
straktinių bruožų ir kaip tik dėl 
to jos yra įdomios žiūrovui, ku
ris vaizduotės pagalba gali jas at
baigti, jei nori, su visomis deta
lėmis. Be to, jo figūros pasižymi 
elegantiškumu, grakštumu ir e-

(Nukelta j 2 psl.)
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tasis kongresas, minintis ateiti- 
ninkijos 60 metų jubiliejinę su
kaktį. įvyks rugsėjo 4-7 d. Chi
cagoje. Be įvairios kitos akade
minės ir pramoginės programos

u

M. K. Čiurlionis, kurio žymiausias 
muzikos veikalas simfoninė poema 
"Jura” bus atl.'kta Amerikoje pirmų 
kaitų Ate tlninkijoš kongreso koncer
te, Chicagoje, rugsėjo mėn. 5 d.

ČIURLIONIO JŪRA! BANGUOJANT
Pokalbis su ateit ninkijos jubiliejinio kongreso proga ruošiamo simfoninio koncerto 

dirigentu prof. Vytautu Marijošium

Siame numery

AR DAINUOS IR JAUNIMAS?
ČIURLIONIO “JURAI” BANGUOJANT — PO
KALBIS St PROF. VYTAUTU MARUOŠIUM. 
HENRIKAS NAGYS — LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS PREMIJOS 1969 METŲ LAUREA
TAS.
SIMAS SUŽIEDĖLIS — STASIO ŠALKAUSKIO 
VARDO KŪRYBINES PREMIJOS LAUREA
TAS.
DEŠIMT MUSŲ RAŠYTOJŲ VIENAME LITE
RATŪROS VAKARE.
POKALBIS SU PIANISTU ANTANU SMETO
NA.
MUSŲ RAŠYTOJAI DIPLOMATAI. 
LITERATŪROS VAKARAS DAINAVOJE.

Ateitininkų Federacijos aštun- ra” užima reikšmingą vietą lietu
vių instrumentalinėj muzikoj. 
Tai plačių muzikinių minčių ir 
labai turtingos orkestruotės vei
kalas. Apgailestauti reikia, kad 
ano meto sąlygos neleido pačiam 
kompozitoriui savo kūrinį išgroti. 
Įdomu, kokia tada būtų buvusi 
galutinė to veikalo redakcija?

1955 m. kompozitorius E. Bal
sys Čiurlionio “Jūrą” naujai per
redagavo. Toj redakcijoj šį veika
lą ir girdėsime koncerte.

Pagal mano turimą orkestro 
sąstatą geresniam sąskambiui iš
laikyti aš atsisakau kai kurių dub- 
leravimų variniuose pučiamuo
siuose ir sujungiu tris mušamų
jų instrumentų partijas į vieną.

AR DAINUOS IR JAUNIMAS?

Antraštinis klausimas daug 
kam gali atrodyti keistokas. Nes- 
gi ne vien tik lietuviuose, bet ir 
kitur yra įprasta, kad ne kas kita, 
o kaip tik jaunimas labiausiai 
yra dainingas.

Tačiau mūsuose šita tariama 
aksioma neatrodo tokia papras
ta, kai prisimename praėjusią dai-* dėl ir tu'ėtume visi bendrai pa
nų šventę ir kai pradedame ruoš
tis naujai, įvykstančiai 1971 m. 
Praėjusios dainų šventės vaizdas 
jon susirinkusių akyse liko toks: 
dainavo tik jungtiniai vaikų ir 
pusamžių bei vyresniųjų chorai. 
Dainuojančio jaunimo veidų es
tradoje buvo retai kur matyti, 
nors anoji šventė ir buvo sureng
ta Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso metais ir to kongreso rė
muose.

Ką daryti, kad ir 1971 m. pa
našiai neatsitiktų? Kaip įtraukti 
jaunų žmonių balsus į dai
nų šventės paruošą ir į estradinį 
šventės pasirodymą? Daug kas 
paprasčiausiai gali atsakyti: o te
gu eina jaunimas į dar tebeeg
zistuojančius chorus ir tegu dai
nuoja. Tegu tai tegu, bet jis ten 
neina ir vargu ar nueis. Reikia 
ko kito. Jaunimui reikia jaunimo 
chorų, kad jie choro repeticijose 
jaustųsi taip, kaip jaučiasi tauti
nių šokių grupių repeticijose. Rei
kia, kad dainų šventės paruoša 
— repeticijos jaunimui būtų jų 
pačių susitikimo, pramogos ir ma
lonaus vakaro praleidimo proga 
bendraamžių tarpe. O tokios nuo
taikos niekada nebus įsisenėju
siuos mūsų choruos. Visada į kelis 
kartus didesnį vyresniųjų būrį a

to

tėję keli balsingi jaunuoliai iš 
karto jausis lyg pagauti ir po ku
rio laiko repeticijose jų jau ne
bus. Tai ne iš piršto laužti faktai, 
tai kiekvienos, chorą turinčios, 
lietuvių kolonijos liūdna patirtis.

Didelis procentas mūsų lietu
viško jaunimo yra balsingas. To- 

sukti galvas, kad busimoji dainų 
šventė 1971 m. nepanešėtų į anks
čiau buvusiąją, reikia visiems iš 
anksto rūpintis, kad ateinančioji 
nebūtų vien tik vaikučių ir sene
lių diena. •

Konkrečiai vienas siūlymas ga
lėtų būti ir toks. Sakysim, mūsų 
jaunimo tarpe yra dar pakanka
mai populiarios ir puikiai savo 
tarpe susigyvenusios įvairios tau
tinių šokių grupės. Reiškia — bū
rio organizacija jau yra. Kodėl 
tad šitokie tautinių šokių šokėjų 
būriai, artinantis šokių šventei, 
negalėtų atkreipti dėmesį ir į lie
tuviškąją dainą, bent dainų šven
tės paruošos laikotarpiu virsda
mi ne tik tautinių šokių grupė
mis, bet ir chorais. Įprasta sava 
kompanija, pažintys ir.vakariniai 
susibūrimai savuotėje galėtų virs
ti ne vien šokių, bet ir dainų repe
ticijomis. Šiuo keliu eidamas, gal 
jaunimas pats, be didelių ir ne
populiarių raginimų, ateitų į dai
nų šventės estradą ir ją nušvies
tų jaunatviškų veidų šypsena.

Tai tik viena sugestija. O jų ir 
daugiau reikia ieškoti ir pradėti 
vykdyti praktiškai, kad būsimoje 
dainų šventėje neliktume ir vėl 
be jaunimo. 

k. brd.

kongrese bus ir ypatingo dėmesio 
vertas simfoninis koncertas rugsė
jo 5 d. 8 vai. vak. Chicagos Or
chestra Hali patalpose, 220 S. 
Michigan Avė. Koncertas išskir
tinis jau vien dėl to, kad jame 
pirmą kartą Amerikoje bus atlik
ta M. K. Čiurlionio simfoninė 
poema “Jūra”, vienas iš ryškiau
sių lietuvių simfoninės muzikos 
veikalų. Koncerte girdėsim ir mū
sų pačių tarpe, išeivijoje, gyve
nančio kompozitoriaus prof. Vla
do Jakubėno siuitos “Miško šven
tė” du fragmentu. Koncerte bus 
taipgi prisiminta šiemet viso kul
tūringo pasaulio švenčiama di
džiojo Beethoven’o 200 metų gi
mimo sukaktis, ten pat pianis
tui Antanui Smetonai atliekant 
Beethoven’o piano Koncertą Nr. 
1, ir mūsų solistams Danai Stan- 
kaitytei, Stasiui Barui, Algirdui 
Braziui ir Jonui Vazneliui dai
nuojant ištraukas iš Beethoveno 
operos “Fidelio”. <

Jau kone didžiojo koncerto iš
vakarėse užkalbinome jo dirigen
tą prof. Vytautą Marijošių įvai
riomis šio muzikinio įvykio temo
mis. Pokalbį čia ir pateikiame 
mūsų skaitytojams.

— Kokią reikšmę ir kokią vie
tą lietuvių simfoninėj muzikoj 
skiriate Ateitininkijos kongreso 
jubiliejiniame koncerte atliksi
mai M. K. Čiurlionio simfoni
nei poemai “Jūra”?

— M. K. Čiurlionio simfoninė 
poema “Jūra” lietuvių muzikos 
istorijoj yra pirmas tokios pla
čios apimties kūrinys, sukurtas 
prieš 63 metus. Lietuvoj buvo at
liktas tik 1936 metais. Čia Ame
rikoje šis veikalas bus pirmą kar
tą pagrotas Ateitininkų kongreso 
rengiamam koncerte 1970 m .rug
sėjo 5 d., 8 vai. vakaro Orchestra 
Hali, Chicagoje.

Neabejotinai Čiurlionio “Jū-

— Gal galėtumėte nusakyti 
tematine ir instrumentine pras
me šio žinomo M. K. Čiurlionio 
veikalo slinktį, kad klausytojui 
koncerto metu būtų lengviau ir 
prasmingiau sekti visus atlieka
mo kūrinio niuansus?

t

—Nusakyti muzikinę temati
ką ir instrumentinę prasmę mu
zikiniam kūriny yra nelengva. 
Smulkesnei muzikinio veikalo a- 
nalizęi reiktų vartoti specifinius 
muzikinius ženklus ir terminus, 
o jie nedaug tepasitarnautų 
“lengviau ir prasmingiau sekti 
visus atliekamo kūrinio niuan
sus.

Čiurlionio “Jūra” yra vadina

M. K. Čiurlionis Jūros sonata. Allegro,

ma programine muzika. Tai yra 
eilė kompozitoriaus jūros didin
gumo, slaptingumo, ramybės, 
žaismingumo ir jėgos išgyveni
mų. Visa tai daugiau ar mažiau 
išreikšta muzikinėm garsų ab
strakcijom, kurios, deja, ne vi
suose iššauks tuos pačius išgyve
nimus.

Aš pats stoviu prieš didelę 
problemą ir atsakomybę, kaip su
prasti ir kaip tinkamiausiai at
likti tarpininko užduotį tarp kū
rėjo ir klausytojo. Diriguojant 
man reikia negyvus gaidų ženk
lus, slinktį, dinamiką ir orkestri
nes spalvas atkurti ir pajungti 
komplikuotą orkestrinį organiz
mą, susidedantį iš atskirų gyvų 
individų, vienai valiai ir tikslui. 
Neturint tiesioginio ryšio su O- 
limpu, tai nemaža užduotis ir at
sakomybė prieš autorių. Bet jau 
tokia dalia kiekvieno interpreta
toriaus.

“Jūra”, akip simfoninė poema 
priklauso vadinamai laisvai kom
pozicinei formai. Formos laisvu
me kompozitoriui klasikinės pro
porcijos mažiau privalomos. Lais 
vai ir nevaržomai jis kuria savo 
konkrečius (kaip Beethovenas 
VI simf., Berliozas “Symphonie 
fantastiųue”, Strauss’as “Don 
Quixote) ar supoetintus išgyve
nimus, jausmus ar vizijas (kaip 
Debussy “La Mer”).

Čiurlionis “Jūroj” arfos glis-

Prof. Vytautas Marijošius
-<

sando pradeda savo simfoninę 
poemą ir galingu pilno orkestro 
ir vargonų fortissimo baigia savo 
kūrinį. Visoj poemoj daug lyriš
kumo, žaismingumo ir dramatiš
kumo. Atidus klausytojas čia 
daug kuo galės gėrėtis ir visa tai 
išgyventi.

— Tokių, jei taip galima pa-

sakyti, jūrinių kūrinių, muzikos 
istorijoje yra visais laikais, tur 
būt, nemažai parašyta. Greitosio
mis čia prisimena, kad ir Debus
sy “La Mer”. Koks būtų, sakykim, 
Čiurlionio “Jūros” palyginimo re
zultatas, kad ir su Debussy?

— Kiek “jūrinių” kūrinių pri
rašyta niekad neskaičiavau, tik 
prisimenu, kad po Debussy “La 
Mer” nedaug kas iš kompozito
rių bandė “jūromis keliauti”.

Lyginti vieną menininką su 
kitu, nežinau, ar būtų patogu. 
Skirtumas tarp dviejų jūrų yra 
nemažas, kaip tarp Baltijos ir Vi
duržemio jūros.

Debussy favorizavo miražines 
spalvas: flažoletinį ir sardininį 
skambėjimą styginiuose, prancū
zišką skambėjimą variniuose ir 
išskirtinį dėmesį fleitai, anglų ra
gui ir čelestai. Aplamai Debussy 
save kuo arčiausiai ideritifikavo 
su tuo, kas charakteringa Cbzan- 
ne, Rimbaud, Verlaine ir t.t...

. Epinis romantiškumas ir teu
toniškas spiritualizmas buvo sve
timi jo temperamentui. Viskas 
turėjo skambėti “sans durete”, 
“profondement calme”, “doux et 
fluide” ir t. t. Be kita ko, reikia 
minėti ir savitą Debussy harmo
niją, taipgi pilnų tonų gamą.

Kas anksčiau pasakyta, yra 
charakteringa Debussy originaliai 
braižai, ką jis puikiai ir panau
doja savo simf. poemoj “La 
Mer”. Tas jo kūrinys plačiai ži
nomas visam pasaulyj ir drauge 
su “L’Apres midi d’un faune” y- 
ra repertuare visų geriausių or
kestrų.

Labai gaila, bet čia turiu pri
sipažinti, kad, daugiau įsižiūrė
jus į Čiurlionio “Jūros” partitū
rą, man reikia nesutikti su Lietu
vių Enciklopedijos autorium, tei
giančiu, kad “trečiuoju laikotar
piu (1906-1909) Čiurlionis atsi
palaiduoja nuo svetimos įtakos, 
tampa mistišku, jo muzikos kūry
ba darosi ryškiai individuali”.

Man atrodo (būčiau patenkin-
(Nukelta j 2 psl.)
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ATEITININKAI KOVOJA
NE RĖKAUDAMI. O KURDAMI

TARP ŽYDROJO IR JUODOJO ROMANTIZMO

Žvelgiant i pastarųjų bent poros 
metų mūsų čionykštę visuomeni
nę ir kultūrinę veiklą, reikia bai
mintis, kad vertės ir svorio krite
rijum gali tapti paprastų papras
čiausias šūkavimas, stumdantis 
visiems su visąis. Kai kurių laik
raščių nuolatinis ir pertemptų 
aukštųjų gaidų riksmas, atrodo, 
yra jų kone vienintelis egzistavi
mo ramstis ir pagrindas. O kai 
visa tai kartojasi ir tęsiasi savai
tėmis, mėnesiais ir metais, visuo
menėje gali įsipilietinti vaizdas, 
kad mes čia tik tokiam kone tur
gaus triukšmui ir gyvename, gali 
atrodyti, kad jis yra pats tikrasis 
mūsų lietuviškosios gyvybės palai
kytojas ir drauge pats didysis jos 
rezultatas.

Nenuostabu todėl, kad, tokioj 
aplinkoj ir tokioj nuotaikoj gyve
nant, net ir kultūrinis gyvenimas 
tiek spaudoje, tiek paskaitose bei 
simpoziumuos sveriamas ir apta
riamas tik anam stumdymuisi 
tinkančiais terminais, kaip defen- 
zyvinis, ofenzyvinis ir pan. Kad 
neatrodytų, jog visa tai iš piršto 
laužiama, tegu bus čia suminėtas 
ir vienas visai nesenas pavyzdys. 
Šiemetinėje ateitininkų sendrau
gių stovykloje Dainavoje, kaip 
rašoma rugpiūčio 22 d. Drauge 
“IŠ ateitininkų gyvenimo” skyriu
je, pasikviestas paskaitininkas li
beralas dr. Z. Rekašius, kalbė
damas apie ateitininkus, taręs, jog 
ateitininkai dabar išsiauginę de- 
fenzyvinj charakterį; Vokietijoje, 
girdi, kultūrinis gyvenimas ateiti
ninkų dėka klestėjęs; poetas, rašy
tojas, dailininkas, mintytojas bu
vo ateitininkas — tokių iš ateiti
ninkų Vokietijoje buvo 90%. 
Mums gi atrodo, kad vargu ar bū
tų tikslu kone visus pokario metų 

kultūrinės veiklos procentus pri
skirti ateitininkams, lygiai kaip ir 
šiandieninę ateitininkų veiklą 
lyg ir sumenkinti, priskiriant 
jiems tik kažkokias neva defenzy- 
vines pozicijas. Patys ateitininkai, 
niekada tų procentų savo naudai 
neskaičiavo, bet ir nenutylėjo, kas 
pozityvaus ir vertingo jų pačių ar 
kitų padaryta bei sukurta. Lygiai 
per daug nesisielojo dėl kokių 
nors defenzyvinių ar ofenzyvinių 
pozicijų, o dirbo ir kūrė, kas tuo 
ar kitu metu buvo reikalingiausia 
ir, naudojant turimą asmeniškąjį 
talentą, prasmingiausia.

Tiesa, kad kovotojų vardo atei
tininkai niekada nėra atsisakę. 
Tik jie kovą suprato ir supranta 
ne čia pradžioje minėta riksmo ir 
stumdymosi prasme. Ateitininkas 
kovoja už pilnutinio žmogaus ug
dymą mūsų visuomenėje, tą ko
vą pradėdamas pats nuo savęs. O 
pilnutinio žmogaus interesai ne
gali ribotis vien tik kultūriniu gy
venimu. Tad ir ateitininkų veik
los svėrimas vien tik kultūrinio 
gyvenimo svarsčiais nebūtų visai 
tikslus. Pilnutiniam žmogui turi 
būti nesvetimos visos gyvenimo 
sritys, ypač tos, kurios labiausiai 
įtelpa ateitininkų principuos: ka
talikiškume, tautiškume, inteli
gentiškume, visuomeniškume ir 
šeimyniškume. Ramiai, giliai ir 
nerėksmingai dirbdami, naudoda
mi įvairius savo įgimtus talentus 
religinėje, visuomeninėje, įvairių 
mokslų ir menų srityse, ateitinin
kai mūsuose išmynę ryškius ir ne
ištrinamus pėdsakus. Bet lygiai 
ateitininkams svarbu, kad nema
žiau gilius pėdsakus ateitininkiš- 
kos idėjos paliktų ir kiekvieno a- 
teitininko, kaip pilnutinio žmo- 
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Lengva pastebėti, kad mano 
paskaitos *) vardas netobulas: 
kiekvienam tuoj kyla klausimas, 
kas ten, tarp to žydrojo ir juo
dojo romantizmo, turėtų būti. 
Atsakant, kad tuo “kas” yra lie
tuvių literatūra arba tos literatū
ros dabartinis stovis, mano pas
kaitos vardas pailgėja iki septy- 
nių-aštuonių žodžių. Bet ir šitoks 
ilgas jis pasiliktų netobulas, nes 
čia norisi kalbėti ne tik apie da
bartinės lietuvių literatūros san
tykius su romantizmo, reąlizmo 
ir kitokiomis srovėmis-kryptimis, 
bet taip pat apie Rytų socialisti
nio realizmo ir Vakarų kapitalis
tinio modernizmo įtaką mūsų dai 
liojo žodžio menui pasaulinės li
teratūrinės krizės akivaizdoje. Ki 
taip tariant, norėčiau čia trumpai 
pažvelgti į lietuvių literatūros da
bartinį stovį tarp dviejų pasaulių
— Rytų ir Vakarų, — tarp dvie
jų ekonominių-politinių sistemų
— ir tarp svarbių literatūrinių 
srovių, kurios įtakoja lietuvių li
teratūrą šiuo pasaulinės literatū
rinės krizės metu.

Šios krizės priminimas turėtų 
pasakyti, kad ši mano paskaita 
bus lyg tęsinys prieš dvejus me
tus skaitytos paskaitos apie lietu
vių literatūros perspektyvas. To
dėl naudinga čia pirmiausia pri
siminti anos paskaitos turinį.

Technikinė revoliucija ir 
antihumanizmas

Prieš dvejus metus Lietuviškųjų 
studijų savaitėje skaitytoje paskai 
toje mėginau spėti literatūrinių 
žanrų ateitį mūsų literatūroje sa
vo spėjimus grįsdamas tais paki
timais, kurie jau dabar pastebimi 
kitų tautų literatūrose dėl didžiu
lės mokslų bei technologijos įta
kos visai mūsų laikų kultūrai. Te
nai įrodinėjau, kad labai išaugę 
gamtos bei tikslieji mokslai ir jų 
duomenimis vykdoma technikos 
revoliucija ne tik davė žmonijai 
daug gerų dalykų, bet taip pat 
atnešė jai grėsmingų pavojų ir 
nemažai nuostolių dvasinei kul
tūrai. Man atrodė, kad neigiamo
ji anos technikinės revoliucijos į- 
taka mūsų laikų kultūrai yra pa
sireiškusi antihumanizmu, t.y. pil 
nutinio žmoguas neigimu, o tuo 
pačiu krikščionių religijos bei do
rovės neigimu arba niekinimu, 
tradicinių menų ir humanistinių 
mokslų sumenkinimu.

Leisdama neatšaukiamai įsiga
lėti mūsų gyvenimo poreikiuose 
kinematografui, radijui ir televizi 
jai — tiems masių mėgstamiems 
gražuoliams ir tarnams — nau
joji technika yra atėmusi žymią 
dalį funkcijų iš dailiosios litera
tūros. Jos pagrindiniai žanrai — 
lyrika, drama, romanas — yra 
priversti savo veiklos ploto dalį 
užleisti aniems sumechanintiems 
menams — radijui, kinematogra
fui, televizijai. Dėl ko nebetekda
mi savo pirmykščios reikšmės, li-

*) Paskaita, skaityta lietuviškųjų 
studijų savaitėje 1970 'm. liepos 21 
d. Stuttgarte, Vokietijoje.

teratūros žanrai turi keisti savo 
funkcijas, kad galingieji masiniai 
konkurentai jų visai neišstumtų iš 
kultūrinio gyvenimo. Todėl ir 
atsirado literatūrinė krizė visame 
pasauly.

Toji literatūros krizė yra da
lis visos dvasinės kultūros kri
zės, kuri matyti tiek Rytuose, tiek 
Vakaruose. Tai rezultatai antihu- 
manizmo, kuris pradeda jungti 
komunistinius Rytus su demokra
tiniais Vakarais, nes technikinė 
revoliucija eina per visą pasaulį, 
nepaisydama jokių užtvarų, jokių 
geležinių uždangų. Pavaizdavus 
tos krizės reiškinius Europos ir 
lietuvių literatūrose, buvo tada 
nuiodyta, kad visai negerovei iš
spręsti galėtų padėti krikščioniš
kas humanizmas, kuris sutampa 
su lietuvių kultūros tradicijomis, 
mūsų tautos kurtomis ir ugdyto
mis per keletą amžių.

Bet lietuvių literatūrą dabar 
veikia ne tik technikinės revoliu
cijos pagimdytas antihumaniz
mas, bet taip pat Rytai su tota- 
listiniu komunizmu ir Vakarai su 
individualistiniu kapitalizmu. 
Nors naujoji technologija prade
da juodu artinti ir jungti, tačiau 
vis dėlto šitose galingose politiškai

Jubiliejinės, tik ką išėjusios “Ateities” viršelis, pieštas Ri mo Laniausko ir simbolizuojąs ateitininkijos 60 metų su
kaktį. Ateitininkų Federacijos aštuntasis kongresas šį sa vaitgalį (rugsėjo 4-7) vyksta Chicagoje.

ekonominėse ir socialinėse sis
temose literatūra lig šiol toli gra
žu nevienodai suprantama ir gar 
na skirtingai vertinama. Todėl ir 
jos santykiai su didžiosiomis lite
ratūrinėmis srovėmis — krypti
mis, kaip romantizmu, realizmu, 
vadinamuoju modernizmu, yra 
skirtingai susiklostę. Tai liečia ir 
lietuvių literatūrą, nes ją veikia 
tiek komunistinių Rytų, tiek de
mokratinių Vakarų įtakos, kurių 
ji negali išvengti.

Bet kaip į tai turi žiūrėti lie
tuvių literatūros skaitytojai, ypač 
jos kūrėjai — rašytojai ir litera
tūros kritikai. Ar jie turi tas įta
kas prisiimti pasyviai, ar reaguo
ti aktyviai, ieškodami savito, lie
tuviško kelio, sutampančio su lie
tuvių kultūros tradicijomis? Sa
vito kelio ieškojimas atrodo da
bar juo aktualesnis, kad prasidė
jusi literatūrinė krizė pasauly ne
duoda įkvepiančių paskatų, bet 
žadina rimtą susirūpinimą tiek 
Rytuose, tiek Vakaruose.

Literatūrinės krizės liudytojai

Tiesa, okupuotos Lietuvos ra
šytojai, kurie 1970 m. gegužės 27 
—28 dienomis buvo susirinkę Vil
niuje į V-jį savo suvažiavimą, a- 
pie minėtą krizę visai nekalbėjo 

(ir apskritai žymesnieji rašytojai, 
išskyrus kai kuriuos uolesnius ko
munistus ir įvairius apyskaitinin- 
kus, kūrybinių minčių nekėlė, nes 
juk “pranašo” Lenino viskas bu
vo nubrėžta prieš 50 metų). Ta
čiau literatūros krizę komunistai 
jaučia. Tai liudija seno kompar
tijos nario J.Baltušio žodžiai, tar
ti 1967 metais. Tada jis rašė:

“Stebiu akivaizdų literatūros 
pritilimą visame pasaulyje, jos 
poveikio žmonėms sumenkėjimą, 
jos kūrėjų nuovargį ir nusilpimą. 
Aš žinau: žmonija apglumo nuo 
savo pačios atrastų mokslo paslap 
čių, pasaulyje atsirado nemažai 
pasimetėlių, nusipostringuojančių 
iki tvirtinimo, esą, literatūra, dai
lė, muzika nebeturi ateities, jų 
vietą gyvenime užimsią tikslieji 
mokslai ir vien tikslieji mokslai. 
Šitų postringaujančių galvelės 
nebesuima tos elementarios min
ties, jog šitokiu keliu einant, žmo
nija beregint nusiristų į urvinio 
žmogaus laukiniškumą. Dar 
nuožmesnį, beje, kadangi tai būtų 
civilizuotas laukiniškumas. To
kio žmonijos išprotėjimo laukti, 
žinoma, netenka. Šiuolaikinis li
teratūros pritilimas — laikinis 
reiškinys. Žmonija labai greitai 
atsikvošės” (Tarybų Lietuvos ra

šytojai, Vilnius 1967, 299 psl.).

Tačiau už šio lietuvio komu
nisto nuomonę svarbesnis yra 
kardinolo Jean Daniėlou pasisa
kymas, — svarbesnis ne dėl to, 
kad jo autorius — Bažnyčios kar
dinolas, bet kad juo prabyla žy
mus prancūzas, narys tos tautos, 
kuri viduriniais ir naujaisiais am
žiais yra vadovavusi visai pasau
linei literatūrai bei davusi pasau
linės reikšmės rašytojų net 20-me 
amžiuje. J. Daniėlou rašo:

“Šiandien yra kilęs literatūri
nės kultūros ateities klausimas. 
Jam graso universiteto reforma. 
Filologijos profesoriai nebežino, 
koks yra jų mokymo objektas. 
Tuo laiku, kai mokslinė kultūra 
pasiekia neregėtų viršūnių, litera
tūra atrodo kaip suvargęs gimi
naitis. Nepajėgi pateisinti savojo 
buvimo, ji pasiduoda mokslo 
traukai, tapdama auka sociolo
gams, psichoanalitikams ir ling
vistams. Dėl šito labiausia yra 
nustebę patys mokslininkai, ku
rie, žinodami savo metodo ribas, 
laukia iš literatūros papildo, ku
rio ji jiems neduoda, nors jie žiū
ri į ją rimčiau negu patys lite
ratai. Ir jų tiesa. Literatūra vi
suomenėje turi nepakeičiamą 
funkciją būti “vidaus kultūros 
instrumentu”. Jo nebeatlikdama 
ji atsiduria pavojuje išnykti. Vie
nintelis šansas jai išlikti reikia jai 
surasti savą paskirtį” (Le Figaro 
Littėraire, 1970.VII.6, Nr. 1259).

Jeigu apie šitokius pavojus kal
ba žymus prancūzas, sūnus tos 
nemažos tautos, kurios dailusis 
žodis turi ne tik tautines, bet ir 
tarptautines šaknis, tai ką berei
kia manyti apie lietuvių literatū
rą, kuri negali nei laisvai vysty
tis, nei atitinkamai atsakyti į pa
vojus, nes Lietuva yra pavergta 
svetimųjų ir savųjų komunistų? 
Tiesa, kad yra lietuvių literatū
ros dalis, kuri gali laisvai kvėpuo
ti, nes lietuvių rašytojai Vaka-. 
ruošė, kad ir kurdami varge, ga
li pasirinkti temas, siužetus, vaiz
davimo ir išraiškos būdus pagal 
savo įkvėpimą ir savo skaitytojų 
skonį. Tai didėlė privilegija, ku
rios pavydi daugelis rašytojų Lie
tuvoje, nors šita laisvės dovana 
nėra be sunkenybių ir gundan
čių pavojų.

Tarp kapitalizmo ir komunizmo

Jeigu net užmirštume, kad lie
tuvių rašytojai Vakaruose sens
ta ir miršta panašiai kaip jų skai
tytojai, tai vis dėlto nebūtų gali
ma užmerkti akių prieš faktą, kad 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
mūsų dailiojo žodžio kūrėjai 
skursta kapitalistinėje atmosfera- ; 
je, kurią sudaro negailestingas ir i 
patrauklus aukso veršis. Nors ir j 
iš tolo, nors ir iliuzorinio pelno I 
galimybėmis pinigas varžo rašy- ■ 
tojo įkvėpimą bei iškreipia jo ide- 1 
alistines aspiracijas, nors ir ne to
kiu aukštu laipsniu kaip tariamai 
mokslinis marksizmas Lietuvoje. 
Taigi pinigas Vakaruose ir komu
nistinis marksizmas tėvynėje iš
kyla kaip du priešai, kurių įtakos 
negali išvengti dabarties lietuvių 
literatūra.

Tiesa, socialistinis realizmas, 
kuris oficialiai yra privalomas vi
siems okupuotosios Lietuvos ra-

(Nukelta į 2 psl.)
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KUO MES DOMIMĖS?
PROF. JUSTINAS PIKCNAS APIE ATEITI
NINKUOS PRAEITĮ IR ATEITĮ.
LAUREATO POETO HENRIKO NAGIO 
ŽODIS, PRIIMANT LIETUV1ĮJ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS PREMIJĄ.
ČIURLIONIS, BEETHOVENAS IR JAKUBE- 
NAS ATEITININKŲ KONGRESO 
KONCERTE.
BERNARDO BRAZDŽIONIO EILĖRAŠČIAI. 
POKALBIS SU HENRIKU NAGIU LITERA
TŪRINĖMIS TEMOMIS.
DR. J. GRINIUS APIE ŽYDRĄJĮ IR 
JUODĄJĮ ROMANTIZMĄ.
A. TOLŽENICINO NOVELE.
STASYS BARZDUKAS RAŠYBOS TEMOMIS. 
MOTERŲ GYVENIMAS.

KUO MES DOMIMĖS?

Jei šių dienų išeivis ar egzi- 
las dar vis domisi menais, kas jį 
čia daugiausia patraukia? Kas gi 
jam dar padeda išpūsti spalvotą 
balionėlį ir, kaip mažam bernio
kui, dar pasekti jį, fantazijoj be
klaidžiojantį virš kasdieninių rū
pesčių balos? Kuo išeivis domisi 
šiandien labiausiai? Ir ką pasiren
ka? Juk meninių formų šiandien 
turime nemaža. Jos daugėja, pa
sirinkimas yra platus, ir todėl šių 
dienų žmogus gal turi jų net per
teklių, lyginant jį su senovės ho
merišku graiku, kuriam dekla
muojama “Ilijada”, skulptūra ar 
atviras, be dekoracijų teatras bu
vo dvasios penu.

Šiandien jau girdime įvairių 
minčių spaudoj ir įvairių kritikų 
pasisakymų, kad vis dėlto moder
nus žmogus pradeda lyg daug 
kuo bodėtis, lyg “netikėti” kai 
kuriais menais; menas jo lyg jau 
nejaudina, nes šiandienis žmogus 
tapo gal perdaug akylus, prama
to ir nujaučia, kad toks ir anoks 
menas nori jį tik “užbovyti”, no
ri parodyti savo “burtų”, kuriais 
net vaikas, ypač šių laikų išgud- 
rėjęs ir “neromantiškas” jauni
mas nėra linkęs patikėti ir tais 
“burtais” susipančioti.

Gal tik seniau, kai nieko kito 
nebebuvo, menui, jo vienai ar ki
tai formai žmogus buvo tiek at
laidus ir labai labai jau lengvai 
“patikėdavo” poeto vizija, tapyto
jo peisažu ar istorinės scenos “tik
rumu”, aktoriaus “nuotykiais” 
bei jo “negalėjimu” pabėgti iš 
brezentinių dekoracijų kalėjimo, 
muziko gaidų ramia ar triukš
minga kalba.

Tai gal anuomet žmogus tu
rėjo kitą širdį? Net nevykusiais 
negarsiniais filmais jis taip tikėjo, 
lyg visa tai ekrane būtų “iš tik
rųjų” atsitikę! Šiandien, jei kas 
tuos filmus pamato, jie kartais 

(net rimčiausieji) atrodo gan ko
miški. Bet tada žmogus vis dėlto 
menais kažkaip tikėjo. Šis tikėji
mas jį iš anksto jau teigiamai nu
teikdavo. Tikėjo net poezijos ir 
muzikes abstrakčiam — išgalvo
tam ritmo “burtui”. Kas šiandien 
pasidarė? Spalvotas, trijų mata
vimų meno pasaulis pasidarė ga
na kasdienine duona, ir žmogaus 
visa tai per daug jau nenustebi
na. Gal todėl ir ieškoma būdų 
sukrėsti jį kitais, kartais net eks* 
tremiškiausiais pažadinimais. Ek- 
stremiškumas šių dienų mene sa
vaime gal neiškilo. Žiūrovo vis 
didesnis apatiškumas ir “netikėji
mas” menais pats savaime reika
lauja daugiau forminio išradin
gumo, triukšmo, naujos realybės 
ir fantazijos, net natūralizmo.

Kada kai kurie kritikai šian
dien teigia, kad novelės forma y- 
ra per trumpa, o kiti sako, kad 
iš viso fikcija, ypač fantastiškąja 
nebetikima, nes daug kas, bebė
giodamas tų raidžių milijonais, 
fiziškai nepajėgia (kaip pajėgda
vo prieštelevizinis žmogus) pil
nai tuo įtikėti. Dalis skaitytojų, 
sakoma, šiandien linksta į atsi
minimų knygas, kurių po šio ka
ro tiek prirašyta, ar į “įtikimes- 
nį”, pirmu asmeniu parašytą ro
maną. Dauguma labiau skai
to Paktais pagrįstą, nefiktyvinį 
raštą, bet ypač krypsta į namų te
leviziją, kuri užima gal pirmąją 
vietą ir, reik pripažinti, nors ir 
perdėm pergrūsta stereotipiškom 
komedijom, komiškom fantazijo
mis ir šeimos typiškom situacijo
mis, ji vis dėlto išlaiko vidutiniš
ką, į gyvenimą atremtą, realią ir 
fantastišką fikciją. Gal dar tele
vizijai gelbsti kai kurių kritikų 
patarimas rašytojams “rašykite 
apie žmogaus darbovietę, jo įvai- 
rias'specialybes”.

(Nukelta į 2 psl.)

/ PRAEITĮ IR ATEITĮ ŽVELGIANT
PROF. JUSTINAS PIKŪNAS

Ateitininkų Federacijos vado pa
skaita, skaityta aštuntajame ateitininki- 
jos kongrese 1970 m. rugsėjo 6 d. Jau
nimo centre, Chicagoje.

Naujoji situacija

Trečią kartą suvažiavome lais
vojo pasaulio lietuvių sostinėn; 
šį kartą atžymėti 60-tį ateitinin- 
kijos veiklos metų. Žmogus gyve
nimo mastu matuojant, tai labai 
ilgas laikotarpis, verčiąs jį linkti 
žemyn, gi tokio sąjūdžio kaip atei
tininkija, jos mastu — tai gal tė
ra subrendimo tarpsnio pasieki
mas, o gal tik jo ieškojimas, nes 
ateitininkijoje kiekviena karta ją 
kūrė ir pakreipė pagal savo idė
jas ir laiko iššauktus reikalavi
mus.

Ligšiolinis ateitininkijos veiklos 
laikotarpis yra pažymėtas veiklos 
draudimu ir laisve, jos varžymu 
ir 1940 m. visos veiklos likvida
vimu, laisvais susibūrimais (Atei
tininkų rūmuose) ir slaptais — 
pamiškės sodybose Lietuvoje, Ru
sijos ir Europos universitetuose, 
Vakarų Vokietijoj ir nuo 1948m. 
veiklos išplėtimu ir koncentravi- 
hu naujame pasaulyje. At-kija 
plėtėsi ir sužydėjo laisvėje, bet ji 
nepalūžo ir blogiausiuose persekio 
jimo metuose. Savo didžiumoje 
ateitininkai liko ištikimi savo ide
alams tremtyje ir išeivijoje, kalė
jimuose ir koncentracijos stovyk
lose. Už savo tikėjimą ir tautinės 
idėjas, jie sudėjo iki šiol dar neap
skaičiuotas kraujo ir gyvybės au
kas.

Kaip tik šiais metais Šiaurės A- 
merikos ateitininkijos veikla me
tų skaičiumi prilygsta XX am
žiaus Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpiui. JAV, Kanadoj ir ben
drai vien svetur gimusių ateiti
ninkų skaičius jau sudaro organi
zacijoje daugumą. Čia gimusiųjų 
dalis baigia universitetus, vado
vauja moksleivių ir studentų są
jungoms ir dalyvauja pačioje AF 
valdyboje. Tai nauja situacija a- 
teitininkijos veikloje, kuri jau iš
šaukė naujos plėtros bei veiklos 
.orbitą ir gal atneš jai naujo su
klestėjimo tarpsnį, čia gimusiai 
kartai formuluojant savąjį atei- 
tininkiškąjį kelią. Vyresnieji su
daro ateitininkiškosios veiklos ba
zę, jie padeda ir paskatina; gi jau
nesnieji sudaro šios veiklos cent
rą. Jie grumiasi su gyvenimu ir 
idėjomis, jie galvoja ir sprendžia, 
įsijungdami į gyvosios ateitinin
kijos eiles, jie atsako į Ateitinin
kijos kūrėjo Pr. Dovydaičio 1910 
ir 11 m. iškeltą pirmąjį pagrindi
nį identiteto klausimą: “Kas mes 
esame?” Jaunimas kuria savąjį 
ateitininkiškąjį identitetą mūsų 
dienomis, o taip pat ir septinta
jam veiklos dešimtmečiui. Dide
le dalimi jiems priklauso ir atei
tininkijos vairas ir josios ateitis.

Ateitininkijos kūrėjai ir vadai
Gyvųjų tarpe, dalyvavusių atei

tininkijos kūrimosi aušroje ir jos 
60 metų veiklos sūkuriuose, lais
vajame pasaulyje turime kan. M. 
Vaitkų, dr. Eliz. Draugelį, prl. 
Myk. Krupavičių, dr. Domą Ja
saitį, prof. Balį Vitkų, Petrą Spe- 
tylą, Bernardą Žukauską, o gal

Vida Krikštolaitytė Atpirk mas (aliejus)

.................................... iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim .. ...................... lininiu.................. .

/Š TU PAČIU ŠALTINIU
Žodis, tartas laureato poeto Henriko 

Nagio Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos suvažiavimo literatūros vakare 
rugsėjo 4 d. Toronte, Kanadoj, pri
imant Lietuvių rašytojų draugijos 1969 
metų premiją už poezijos knygą “Bro
liai balti aitvarai”.

Nedaug mums buvo duota 
rinktis. Visi mes mieliau švęstu- 
me savo šventes ir susiburtume 
tokiomis progomis savoj žemėj ir 
tarpe savųjų. Tie, kurie rašom, 
kurie gyvenant gimtam žodžiui, 
jaučiame tai kasdien. Kiekvieną 
kartą, pradėję rašyti, kiekvieną 
kartą, prakalbėję į jus. Kiekvieną 
kartą, atsivertę lietuvišką knygą. 
Rašančiam savas žodis nebėra 
vien tiktai parankiausia komuni
kacijos priemonė, bet jo gyveni-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiniiiiHniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniHiiiinnim^

ir kt. Vyriausios ateitininkų va
dovybės ir VIII kongreso vardu 
sveikinu šiuos ateitininkijos pat
riarchus ir reiškiu jiems gilią pa
garbą :—tai ypatingas jubiliejus 
ateitininkijos pirmiesiems, o taip 
pat gilus džiaugsmas visai ateiti- 
ninkijai.

Ateitininkiją ugdė, jai vadovau
dami ir savo talentus gausiai pa
naudodami, garbinga AF vadų 
grandinė, prasidedanti vienu iš

pagrindinių ateitininkijos kūrėjų 
prof. Pranu Dovydaičiu, pirmuo
ju ateitininkijos pirmininku (19- 
10) ir nuo 1925 metų laikomu 
pirmuoju AF Vadu, nors techniš
kų rinkimų ir nebuvo iki 1927m. 
Palangos reorganizacinės konfe
rencijos. Dovydaitis judino visą 
Lietuvą. Kažin ar išliko nors vie
na parapija, kur Dovydaitis ne
būtų iškalbėjęs 3 ar 4 valandas. 
Jis pabrėžė mokslinės ir religinės

HENRIKAS NAGYS

mo ir likimo dalis. Subrendo ma
noji karta karo pragare ir poka
rio pilkoj ir slegiančioj nežinioj, 
todėl mūsų žodis dažnai skaudus 
ir degina kaip žaizda. Nebuvo 
kaip ir kada vaikščioti saulėj ir 
juoktis, todėl taip retai lengvas 
ir žaismingas tas žodis. Nors mo
kėmės ne tik pas savus, nors vie
nam kitam retkarčiais atrodėm 
keisti, nuosavi svetimšaliai — 
mūsų žodžių visos šaknys įsikirtu
sios giliai gimtojon žemėn ir gy
vastį geria iš tų pačių šaltinių. 
Esam pašaukimu, kraujo gimi
nyste ir likimo lemtim tiktai vie
na dalelytė gyvos lietuvių litera
tūros grandies. Jos, tvirtai tikiu, 
nesutraukys nei nuotoliai, nei 
laikini laikmečių sąmyšiai, nei 

vergijos.
Būčiau laimingas, jei “Broliai 

balti aitvarai”, viena mano kny
gų šį vakarą taip netikėtai išskir
ta ir atžymėta, išliktų vienu 
slanksteliu toj gyvojoj grandinėj. 
To kiekvienas rašytojas, labiau 
negu bet kokios premijos, tikisi 
ir trokšta. Todėl, dėkodamas Lie
tuvių rašytojų draugijai, jury ir 
mecenatams, ir jums visiems, ku
rie tebelaukiate lietuviškos kny
gos, noriu lygiai dėkoti Marty
nui Mažvydui, Kristijonui Done
laičiui ir pačiam jauniausiam po
etui, kuris šiandien, išeivijoje ar
ba Lietuvoje, rašo savo pirmąją 
eilėraščio eilutę. Be jų visų, lie
tuvių rašytojų, nuo pačio pirmo
jo, išdrįsusio parašyti ant popie- 
-riaus savą žodį, iki paskutiniojo, 
ieškančio savito žodžio, nebūtų 
nei mano poezijos.

kultūros kėlimo svarbą Lietuvoje 
ir pats tapo aukščiausio rango 
mokslininku, filosofu ir praktišku 
auklėtoju. Jis taip pat pasirašė 
Lietuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo aktą, sudarė III ministe- 
rių kabinetą. Dr. Juozo Girniaus 
rašoma monografija, tikimės, pa
dės mums visiems pilniau Dovy
daitį pažinti ir įvertinti jo didžios 
asmenybės ir veiklos spektrą.

1927 m. Ateitininkijos vadu bu

vo išrinktas prof. St. Šalkauskis, 
Ateitininkų ideologijos ir kultūri
nio apsiginklavimo autorius ir vė
liau Vytauto Didžiojo universite
to rektorius. 1930 m. kongresas 
atidavė ateitininkijos vairą dina
miškam geopolitikui prof. Kaziui 
Pakštui, (1930-1940), kuris savo 
šūkiu “Pasukti Lietuvos laikrodį 
šimtu metu pirmyn”, kad pasivi
jus pačias kultūringiausias Vaka
rų Europos šalis, iššaukė dideles 
pastangas tautinės kultūros kėli- 

I me. Prof. Ereto rašyta monogra- 
| fija, deja, nesuskubo pasiekti šio 
i kongreso, bet ji netrukus pasiro- 
I dys.

1947 m. Vokietijos tremtyje, 
Reino konferencijos metu ateiti
ninkija pavedė vadovavimą prof. 
Adolfui Damušiui (1947-1952), 
kuris taip pat pradėjo Fed. Vadų 
eilę JAV: jaunučių organizavi
mas ir Dainavos sukūrimas — 
tai jo pastangų vaisiai. Penktuo
ju AF vadu buvo išrinktas prof. 
Simas Sužiedėlis (1952-1963), į- 
dėjęs daug širdies, darbo ir kū- 

| rybingų idėjų ateitininkijos veik- 
| lai stiprinti. Šeštuoju AF vadu 19- 
| 63 m. New Yorko Nepaprastojoj 
| konferencijoj buvo išrinktas iški
lius filosofas dr. Juozas Girnius 
(1963-1967), kuris savo knygo- 

! mis ir straipsniais tapo bene la
biausiai įtakingu autorium lietu- 
vių tarpe. (1967 m. rinkimai ati
davė ateitininkijos vadovavimą į 
mano silpnas rankas.)

AF dvasios vadų eilė prasidėjo 
I vienu iš pačių žymiausiųjų atei
tininkijos kūrėjų kan. Pranu Ku
raičiu. Ilgametis ir šiuometinis A 
F dvasios vadas yra kun. St. Yla, 
jo raštuose atsispindi “pilnutinės 
katalikybės mintis,” kuri prieš 
daug metų išreiškė visą eilę Vati
kano II santarybos principų. Atei
tininkijos dvasios vadų pažangu
mas leido ateitininkams dar ne
priklausomybės metu žengti į po- 
vatikaninį religijos gelmių plotį 
ir į dabartinę tikėjimo sampratą.

Globėjų reikšmė
Ateitininkų veikloje yra nepap

rastai reikšmingas globėjų darbas. 
Tikrai galime klausti, ar tokia bū
tų buvusi Toronto ateitininkų 
veikla be Vinco Kolyčiaus, o Ha
miltone be Jeronimo Pleinio? N. 
Yorke be Antano Sabalio ar dr. 
Vytauto Vyganto? Detroite be po
nios Jadvygos Damušienės, Cice
ro — be dr. Petro Kisieliaus ir 
Antano Tautgino?

Kiekvienas jaunučių, jaunių ir 
moksleivių būrelis juk turi savo 
“spiritus movens” globėjo asme
nyje. Jų veikloje glūdi ateitinin
kiškosios gyvybės versmė! Ta vers
mė, kuri pakreipia vaiką ir jau
nuolį į idealizmo kelią, sustiprin
dama jame palinkimą siekti kas 
yra gera, teisinga, gražu ir šven
ta. Šia iškilminga proga visa šir
dimi dėkoju visiems, kurie pasi
rinko sunkų globėjo darbą, nes 
dabartinėje aplinkoje vaiko ar 
jaunuolio auklėjimas krikščioni
jos idealams gali būti lyginamas 
su akmens ar marmuro paverti
mu į meno kūrinius.

Sumegzdamas ateitininkijos kū
rėjų, vadų ir globėjų grandines, 
nemanau, kad klysiu pasakęs, jog 
jokios kitos šalies jaunimas netu
rėjo taip pilnai jaunimo veiklai 
atsidavusių ir jai pasišventusių 
dvasiškių, profesorių, mokytojų 
ir bendrai akademikų, kaip atei- 
tininkiškasis jaunimas savo 60m. 
bėgyje. Nedaug yra jaunimo są
jūdžių, sutraukusių tiek daug in
telektualinio talento ir kūrybi-

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numery GAUSŲ MOKSLO DERLIŲ BRANDINANT

AUKSINE LIETUVOS TEATRO SUKAKTIS — 
AKSTINAS IŠEIVIJOS SCENAI.
GAUSŲ MOKSLO DERLIŲ BRANDINANT — 
POKALBIS SU PROF. ANTANU LIULMA, S.J. 
A. MAŽIULIS APIE PRISIKĖLIMO IR PRI
SIKELIANČIŲ DIEVŲ LEGENDAS.
KĄ MANO RAŠYTOJAS ALGIRDAS 
LANDSBERGIS APIE ŠIŲ DIENŲ TEATRĄ 
RASOS ŠILENAITES EILĖRAŠČIAI. 
ALEKSANDRO SOLŽENICINO NOVELE. 
KUNIGO POEZIJA IŠ LIETUVOS. 
ŠEKSPYRO GIMTINU APLANKIUS. 
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINE KRONIKA.
AKADEMINES PROŠVAISTES.

Pokalbis su Lietuvių katalikų mokslo akademijos pirm, 
prof. Antanu Liuima po aštuntojo Akademijos 

suvažiav;mo

Grįždamas iš Liet. Katalikų 
mokslo akademijos suvažiavimo 
Toronte, Chicagoje buvo susto
jęs prof. Ant Liuima, S.J., LKM 
akademijos pirmininkas, šiai 
mokslo institucijai vadovaująs a- 
pie 15 metų. Buvo įdomu iš jo 
daugiau patirti apie šią gražiu 
kūrybiniu aktyvumu besireiš
kiančią instituciją.

— Kaip esate patenkintas LKM 
akademijos suvažiavimu To
ronte?

daug pasidarbavo dr. Juozas 
Sungaila. Daug prielankumo pa
rodė ir tėvai pranciškonai, kurių 
patalpose suvažiavimas vyko.

— Tur būt ir šio suvažiavimo 
darbus išteisite. Kada?

7

kP^rAšie
Auksine Lietuvos teatro sukaktis

išeivijoje atnaujinimui akstinas

— Labai patenkintas. Jeigu ly
ginčiau su suvažiavimu Fordha- 
mo universitete 1964 metais, tai 
šis suvažiavimas bus sėkminges
nis: daugiau paskaitininkų ir 
daugiau dalyvių. Jeigu Fordha 
me buvo dalyvių apie 200, čia — 
per 300, neskaitant dar gausesnio 
dalyviais koncerto. Susidomėji
mas didelis. Dalyviai aukšto kul
tūrinio lygio. Ir paskaitininkų bu
vo daugiau. Toronte jų buvo 38. 
Pačių akademijos narių dalyva
vo 51, o kiti —- šiaip mokslo žmo
nės. Džiaugiamės, kad pirmą kar
tą buvo architektūros ir meno 
sekcija, kurią su dideliu pasise
kimu suorganizavo arch. dr. Kul- 
pa - Kulpavičius. Šioje sekcijoje 
dalyvių buvo per 150. Organi
zuojant šį suvažiavimą, labai

Prof. Antanas Liuima, S. J., 
Lietinių katalikų mokslo akademi
jos pirmininkas.

Buvo tai 1920 metų gruodžio giai ir vėliau užgimę Lietuvos te-
19 dienos vakaras, kai Kaune ė- atrai.
mė pastoviai veikti pats pirmas *
lietuvių profesinis — meninis Te- Ruošdamiesi prisiminti mūsiš- 
atras. Girdime, jog už trijų mė- kio pirmojo profesinio Teatro 
nėšių toji sukaktis Lietuvoje bus auksinę sukaktį, bebūdami svetur, 
įspūdingai paminėta. Auksinė lie
tuviškos scenos sukaktis!

Andykštis naujagimis jau yra 
paskleidęs krašte gausias atžalas. 
Netgi anksčiau neįsivaizduojamo
se vietovėse nuolatinių sceninio 
meno židinių. Kai kurios tos at
šakos jau savarankiai priminė kul
tūrinių darbų keturdešimtmetį 
(Šiauliai) arba veikimo trisde
šimtmetį (Vilnius, Panevėžys). 
Per penkias dekadas Lietuvoje 
prasiveržė retų talentų scenos me
nininkai, sustiprėjo mūsiškė dra
maturgija, išbujojo scenografija, 
išsišakojo pastatyminis išradingu
mas. Teatras tapo būties papil
dymas, problemų kėlėjas, dvasi
nės atgaivos paversmis, prasmin
ga prusinimo katedra.

Lietuvoje, kur per tamsius de
šimtmečius teatrinis veiksmas lie
tuvių kalba buvo draudžiamas ir 
persekiojamas, tik atgimimo lai
kotarpiu dažnai pogrindyje išdy
gęs ir spontanioje su spausdintu 
savuoju raštu rikiuotėje kėlęs tau
tinę sąmonę, galop virto iš didžio
sios raidės menine institucija. Jo
sios pradininko Kauno Dramos 
Teatro įsipilietinimas 1920. 12. 
19 d. nūn, auksinio jubiliejaus 
aureolėje, tampa laiko perspekty
voje neeiliniu, džiugiu, vertu at
žymėti įvykiu.

Sukakties proga prisimintini 
nelengvi, net ir erškėčiuoti ne
gausių to pirmojo žygio dalyvių 
takai. Betgi dar stipriau minėtini 
kilimas bei pažanga, kuria gali 
pasigirti tiek pats pirmasis, ljr- nė ekspansija susirgo letargo mie- mo ir drąsos, meilės, pagarbos ir tynęs

—Toks nusistatymas yra. Iš
leidimo metas priklausys nuo lė
šų ir nuo to, kaip greit paskaiti
ninkai pristatys savo tekstus. 
Jiems duotas terminas pora mė
nesių, vėliausia — iki Kalėdų, 
kadangi sausio mėn. pradžioje 
jau numatoma raštus atiduoti į 
spaustuvę.

—Kokius dabar leidinius ruo
šiate spaudai ir spausdinate?

— Jau spausdinamas Met- 
aščio penktasis tomas. Prieš iš

vykdamas į JAV, nusiunčiau pa
skutines korektūras. Betrūksta tik 
pridurti vardyną. Su iliustracijo
mis, kurių bus gausiai, bus per 
700 puslapių. Šiame tome bus dr. 
J. Griniaus monog'afija apie lie
tuviškus kryžius, gausiai iliust-j 
ruota, užimanti pe: 200 psl.

Toliau —-spausdinama • prof. 
Ereto paruošta a. a. prof. Pakšto 
monografija. Ji jau būtų išspaus
dinta ateitininkų kongresui, ta
čiau spaustuvių streikas sulaikė. 
Dinamišką Pakštą, dinamiškas 
Eretas aprašė su dideliu įsijauti
mu.

Trečias leidinys spaudoje yra 
Suvažiavimo darbų septintas to
mas. Čia bus medžiaga suvažia
vimo, įvykusio 1967 m. Vokieti- 

; joje. Numatoma, kad šis leidinys 
išeis apie Kalėdas.

Ketvirtasis leidinys — Lietuvos 
vyskupų pranešimai Šventajam 
Sostui. Tai bus pirmas tomas re- 
liacijų, kurių iš viso bus du to
mai. Šiuos tomus ruošia istorikų 
sekcijos nariai. Paskutinę redak
ciją ruošia prof. P. Rabikauskas, 
S.J. Paskiau bus trys tomai pro
cesų—apklausinėjimų, prieš vys
kupą skiriant, apie kandidatą į 
vyskupus ir apie vyskupijos reli
ginį, kultūrinį stovį. Šeštas šios 
istorinių dokumentų rinkinys bus 
Žemaičių vyskupijos dokumen
tai, surinkti nuo pat vyskupijoszuoti?

Nuotr. V. Maželio... Ir sodų dovanomis džiaugiantis...

cenatai, o ketvirtam leidiniui dar 
labai mecenato trūksta. Vieno 
leidžiamo tomo (net 700 psl.) y- 
ra dosnus mecenatas kun. V. Pui
dokas. Tomo išleidimas pareina 
nuo apimties. Paskutiniu metu 
dėl popieriaus kainų, dėl darbi
ninkų streikų spausdinimas 30 
proc. pabrango ir vieno tomo iš
leidimas kainuoja apie 3,500 do
lerių. Mecenatų surasti nėra 
lengva. Tenka ieškoti aukų, bet 
atrodo, kad teks pasitenkinti iš
maldomis.

— Kokie LKM akademijos 
planai šalia leidinių?

— Pasirūpinti naujų akademi
jos židinių ir sekcijų steigimu, 
sueiti į kontaktą su jaunaisiais 
mokslininkai^. Džiugu, kad visa 
eilė jaunųjų labai konstruktyviai 
pasireiškė Toronto suvažiavime.

— Ar akademijos leidiniams 
nebūtų įmanoma gauti lėšų iš 
kokių tarptautinių fondų?

— Tą mintį turiu jau seniai, 
tačiau norėjosi į juos eiti ne su 
tuščiomis rankomis, o su pluoštu 
išleistų mokslinių veikalų, kurie 
būtų įrodymas, kad akademijos 
moksliniais užmojais galima pa- 
itikėti. Dabar jau bus pribren

dęs laikas ir šį šaltinį išbandyti. 
Reikia pasidžiaugti, kad mūsų a- 
kademijos leidiniais rodo nema
žą susidomėjimą mokslo pasaulis 
— susilaukiame prielankių re

cenzijų įvairiuose mokslo žurna
luose.

ar neturėtumėm kuriais realiais 
būdais prisidėti prie jubiliejaus at
garsio? Mastu, kuris turėtų po
lėkį, prasmę ir rodytų atbudimą 
iš stagnacijos. Neslėpkime: lietu
viškoji teatrinė veikla yra primi
gusi, lyg išsisėmusi, rodosi ane
miška. Gyvybingumą terodo toli
moji Los Angeles kolonija. Kur 
dingo, kadaise toks stiprus, Chi- 
cagos sceninis aktyvumas? Juk bu
vo įtakų skleidimo ir pavyzdžio 
centras, sekamas visų Amerikos 
lietuviškų nausėdijų. Ar nėra per 
ilgas po retų, palyginus, vargų 
bei džiaugsmų New Yorko pogu
lis? Galėtų guviau atbusti Bosto
nas, Clevelandas ir Detroitas. Ne
seniai gi rodė pasigėrėtiną spar
tą. Vietovių sąrašą galima net 
praplėsti, tikint, jog atbus entu
ziazmas bei geri norėjimai.

Tautinio prisikėlimo metais da
lyvauti lietuviškame spektaklyje veikalų. Atsiras ir vadovų, sce- je atstoja gerą šimtmetį. Gi pa
buvo kiekvieno inteligento ir so
džiaus šviesuolio neįsakyta parei
ga ir garbė. Ar negalėtų ši šviesi 
tradicija atgimti ir mūsų gadynė
je? Pagerbiant Teatro Lietuvoje 
laimėjimais žėrinčią sukaktį, se
kant pionierių pavyzdžiu ir iš 
naujo įrodant savajai scenai mei
lę ir pagerbimą.

Norisi pakartoti: šiuo kviesliu vybė, nei prigesusi tautinei sce- įvykdyto draminių kūrinių kon- 
ir raginimu kreipiamasi į sceni
nio darbo, nūdien kiek pritilusius, 
gyvenimo parblokštas, truputį ati
tolusius išeiviškos scenos buvu
sius bei dar tebeveiklius daly
vius. Neslėpkime nuo savęs, mū
siškė teatrinė, meninė ar pilieti- ninė manifestacija, gyvybingu- jęs į kultūringų tautų eilę, į rung- 

su pažengusiais pasau-

įsteigimo; redagavimas jau gero
kai pavarytas pirmyn. Procesų ir 
Žem. vysk, dokumentų leidimu 
rūpinasi prel. dr. P. Jatulis. Tiki 
masi, kad pirmasis tos dokumen 
tų rinkinio leidinys pasirodys a- 
pie Naujus Metus.

Tai tie leidiniai yra spaudoje. 
Šiuo metu yra redaguojamas 
Metraščio šeštas tomas. Šį darbą 
tenka man atlikti.

— Iš kur Jūs turite laiko ir lė
šų tiek daug leidinių suorgani-

gu. Gi teatras savo esme yra veiks- vilčių įrodymas, džiugesio demon- lio scenos žaizdrais. Teatras įro- 
mas, veržimasis, nugalėjimas.

Dramaturgijos nepriteklium
skųstis neturime pagrindo. Ir A- 
merikoje ir Lietuvoje rasime pa
kankamai žiūrovams patrauklių

stracija. dęs jaunumą, ištvermę ir kūry-
Neoficialiai, tik tikru nuoširdų- bingumą, gajumą bei veikimo 

mu laikykim šį sezoną tautinio prasmingumą. 
Teatro metais. Penkiasdešimtme
tis mūsų atsinaujinusioje istorijo-

nai pasišventusių vaidintojų. Be- našios sukaktys vėjais nėra lei- 
lieka tik imtis ryžto ir pradėjimo, džiamos. Ir į jas reaguojama ne 
Ir kiekvienas mūsiškis teatrinis vien saldžiais atsidūsėjimais, re- 
vienetas privalo siekti kiek gali- minesceneiniu grauduliu, o inia- 
ma ryškesnio meninio lygio, tuo ciatyva, darbo pasistengimais ir 
ne vien pagerbiant Teatro auksi- naujais užmuojais.
nę sukaktį, bet ir įprasminant pas- Kažkaip norisi, kad vėliavą pa- 
tangas. Laikas skrenda, metas pa- drąsinimui iškeltų budrūs Los 
rodyti, jog nėra užgesusi nei gy- Angeles scenos darbuotojai. Po

nai meilė.
Yra dar galimumų paruošti 

naujus spektaklius sukakties die
nai arba artimiausiai datai. Ta
čiau visas 1970-71 m. sezonas ga
li pasireikšti kaip lietuviška sce- tais užgimė Lietuvos Teatras, sto-

kurso ir meninių premjerų jie tu
ri tam ne vien teisę, bet gal net 
ir skatinimo privilegijų.

*
Gruodžio 19 dieną 1920 me-

Ši krivūlė gal turėtų aplankyti 
visas aktingas lietuvių kolonijas 
išeivijoje. Žinia apie Lietuvos Te
atro aukso raidėmis spindinčią 
sukaktį teatkreipia ne vien sce
nos mylėtojų — darbuotojų dė
mesį, bet tegu skleidžiasi žiūro
vuose, bendruomenėje ir geros va
lios tautiečių tarpe.

Išmokim (ar jau išmokome) su 
vesti kultūrinių darbų balansus. 
Teatro balanso dabartinė suvedi
mo baiga rodo neįsivaizduotą lie
tuviams dvasinį pelną. Juo la
biau prisimitinas pirmosios teat
rinės pastovios pastogės įsikūrimo 
kalendorinis atžymėjimas ir šio 
įvykimo šviesi sukaktis.

st. m.

— Kiek galiu, siaurinu savo 
darbą Gregorianumo universite
te ir visą laiką taupau Liet. kat. 
mokslo akademijos leidiniams. 
Lėšų klausimą iki šiol padėdavo 
išspręsti atrandami mecenatai. 
Visi ligi šiol išleisti tomai pasi
rodė mecenatų dėka, kaip prel. 
Karalius, prel. Juras, prel. Men- 
delis, dr. Kazickas ir kiti, prisidė
ję mažesnėmis aukomis. Mecena
tų dėka jau esame išleidę tris 
tomus suvažiavimo darbų, ketu
ris tomus Metraščių, monografi
ją apie kun. Staniųkyną, Skrups- 
kelio “Lietuviai XVIII a. vokie
čių literatūroje” ir kun. Vaišno
ros, MIC “Marijos garbinimas 
Lietuvoje”. Taigi akademija jau 
yra išleidusi 10 stambių leidinių, 
be minėtų 4 tomų, esančių 
spaustuvėje, kurių trims yra me-

— Ar stengiamasi akademijos 
leidinius įvesti į didesnes pasau
lio bibliotekas?

— Apie 35 egzemplioriai jų 
yra išsiuntinėjami pirmaujan
čioms pasaulio bibliotekoms, 
kaip pvz. Kongreso biblioteka, 
British Museum, Biblioteųue Na- 
tional Paryžiuje, Vatikano bib
lioteka ir daugelis kitų. Keletas 
egzempliorių pasiunčiama į 
Lenkijos ir Vokietijos bibliotekas.

— Ar šiuos leidinius prenume
ruoja tik akademijos nariai, ar ir 
kiti?

— Prenumeruoja ir ne nariai. 
Tokių yra arti 200, ir mes jiems 
esame labai dėkingi už dėmesį.

— Ar gali akademijai priklau
syti pavieniai nariai, iš ten, kur 
nėra akademijos židinio. Kur jie, 
o taip pat ir leidinių prenumera
toriai turi kreiptis?

— Šiais reikalais reikėtų kreip
tis į centro valdybą, adresu: A.

(Nukelta į 2 psl.)
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ŠVIESA Iš VILNIAUS.
DR. ADOLFO DAMUŠIO PASKAITA ATEI
TININKIJOS KONGRESE.
POETO VLADO ŠLAITO 50 METŲ SUKAKTIS. 
NAUJI VLADO ŠLAITO EILĖRAŠČIAI.
ANATOLIJUS KAIRYS APIE DRAMAS, 
KOMEDIJAS IR MUSŲ TEATRŲ SITUACIJĄ. 
SU DIREKTORIUM MARCELINU ŠIKŠNIU 
ATSISVEIKINANT.
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINĖ KRONIKA.
FILMŲ ĮVAIRUMAI.
MOTERŲ GYVENIMAS.

ŠVIESA IŠ VILNIAUS

I

JAUNA KRIKŠČIONIŠKOJI ASMENYBĖ -
TAUTOS VILTIS

ADOLFAS DAMUŠIS

Amžinoji Lietuvos sostinė Vii- tik 226 tomus, Austrijos — apie manymų 
nius šiais 1970 metais vertai di
džiuojasi prieš Europą ir prieš vi
są platųjį pasaulį, švęsdamas sa
vo mokslo židinių 400 metų jubi
liejų. Tai šitiek metų jau praėjo 
nuo jėzuitų Vilniaus kolegijos į- 
steigimo ir nuo Vilniaus universi
teto bibliotekos pradžios.

1570 metais šių mokslo vers
mių atsiradimas Lietuvos sostinė
je istorijai liudija Didžiosios Lie- nuo pasaulio kultūrinio gyveni- 
tuvos kunigaikštijos aukštą valsty- mo raidos, be mokslo, be knygos, temdo vis dėlto tenykščiai ir čio- 
binį ir kultūrinį subrendimą. Ko
legija greitai (1578 m.) įgijo pil
no universiteto teises, o bibliote
ka tiek anais laikais, tiek ir šian
dien mokslo pasaulį stebina šimt
mečiuose sukauptaisiais savo lo
biais. Ir Vilniaus kolegija, ir uni
versitetas, ir jo biblioteka jau pa- kykla, tiek amžių švietusi lietu-
čioje savo pradžioje ir ilgus am- viams ir kitoms tautoms, 1832
žius po to buvo vieninteliai ir ne- metais okupantų rusų užgesina- toriaus specialiu leidimu galima į
pralenkiami mokslo židiniai vi- ma — Vilniaus universitetas už- norimą ateivę knygą dirstelėti ar- 
sam plačiajam Europos regionui daromas, galima sakyti, Simanui ba ir visai tokio leidimo negauti,
tarp Baltijos ir Juodosios jūros ir Stanevičiui dar teberašant garsią- ,Tuo tarpu okupuotame Vilniuje
dar toli į rytus nuo jų. Didžiau- ją savo odę: 
siems Europos žemyno plotams 
ištisas epochas tai reiškė neišse
miamą šviesos šaltinį pačia ge
riausiąją Lux Lithuana prasme.

O kiek senoji musų valstybė ir 
jos valdovai buvo šviesūs europi
niame anų laikų kontekste, tegu 
liudija ir šitoks pavyzdys. Tik 
įsteigtai Vilniaus kolegijai didelę 
savo knygų kolekciją' dovanojo 
Didysis Lietuvos kunigaikštis ir 
Lenkijos karalius Žygimantas Au
gustas, kurį dėl šios nepaprastos veizi į dabartinį lietuviškąjį Vil- 
donacijos reikia tiesiog laikyti 
Vilniaus Universiteto bibliotekos 
kūrėju. Vilnių be galo mėgstan
čio Žygimanto Augusto bibliote
ka turėjo apie 4000 tomų ir anuo 
metu buvo viena didžiausių Eu
ropoje. Ji buvo didesnė už kara
liškąją Krokuvos biblioteką ir ki
tų Europos valdovų bibliotekas.
Sakysim, garsi Švedijos karaliaus nebeužtvenkiamos pastangos per mašinų ir kiemų platumu, bet ir 
biblioteka tuo pačiu laiku turėjo mokslą ir šviesą siekti savai že- nuosavy bibliotekų, tomais. Ir

250, Prūsijos hercogo — tik per 
100 tomų.

Tačiau grobuoniškų kaimynų 
apsuptai Lietuvai vėliau prara
dus laisvę, okupantams rusams 
aukštojo mokslo židinys Vilniuje 
ir jame sukauptieji mokslo lobiai 
buvo rakštis. Rusai, kaip ir visi 
pavergėjai, užimtąsias žemes sten 
gėsi laikyti tamsoje, atsilikusias

be laisvos minties, kad tuo būdu nykščiari šešėliai. Milijoninėj Vil- 
jos greičiau dūstu ir nyktų že- niaus univ. bibliotekoj studentas 
miausiame kultūriniame 
prarastų savo tautinę sąmonę, 
mirtų fizinėse ir dvasinėse paver
gėjo tortūrų replėse. Tad ir Švie
sa iš Vilniaus — jo aukštoji mo-

lygy, negali nueiti ir iš lentynos laisvai 
pasiimti čia Vakaruose išleis
tos, lietuviškos nors beletris
tikos ar poezijos knygos. Jeigu 
ten tokių ir yra, tai jos užrakin
tos speefonduose nuo visų akių, 
ir tik su paties universiteto rek-

išleistas visokias knygas Ame
rikoje kiekvienas gali čia pa- 
pašonėje lengvai nusipirkti, rasti 
jas laisvai miestų bei universitetų 
bibliotekose. Tai toks akivaizdus 
vergijos ir laisvės skirtumas vien 
tik' jau knygų ir bibliotekų plot
mėje. Šia prasme uždėtas ver
gijos antspaudas ant 400 metų 
jubiliejų švenčiančios Vilniaus u- 
niversiteto bibliotekos mus, lais
vuosius, net ir šventinėse nuotai
kose liūdina. Liūdina taipgi ir 
laisvųjų čionykščių lietuvių per 

niaus universitetą ir šimtmečių menkas dėmesys knygai, užmirš- 
bėgyje milijonus tomų sukaupu- tant prieš 400 metų Žygimanto 
šią jo biblioteką. Didžiuojamės Augusto mums paliktąjį pavyzdį, 
lietuviškąja universiteto profesū- Jeigu Lietuvos valdovas savo bib- 
ra ir bibliotekos vadovais bei oku- lioteka jau tada toli pralenkė kai- 
pacijoje nepalūžusia, giliai susi- myninių kraštų valdovus, kodėl 
pratusia studentija. Visa tai, ką mums šiandien savo namų bib- 
matome, juk yra ne okupanto liotekomis nepalenktyniauti su 
malonė, bet visos lietuvių tautos kaimynais ne vien rezidencijų,

Mačiau Vilnių, šaunų miestą, 
Seną mokslų gyvenimą...

Veizėk, sviete nusiminęs, 
Kas ten šiaurėj atstitiko:

Lietuvos senos giminės 
Pražuvime sveikos liko.

Šiandien po visą laisvąjį, anot 
Stanevičiaus, “svietą” išsisklai
džiusi lietuviškoji išeivija taipgi

Paskaita, skaityta Ateitininkų Fe
deracijos aštuntame — jubiliejiniame 
kongrese, minint ateitininkijos 60 me
tų sukaktį, Jaunimo centre, Chicago
je, 1970 m. rugsėjo 5 d.

Nedaug rodos laiko prabėgo 
nuo paskutiniojo ateitininkų kon
greso, bet pasikeitimų mūsų gyve
namam pasaulyje įvyko daug.

Įspūdingai nuskridome į mėnu
lį, dar įspūdingiau grąžinome su
šlubavusį erdvėlaivį žemėn. Ko- 
munikuojame satelitų pagalba su 
visu pasauliu. Jų pagalba sekame 
audras ir uraganus. Nuostabios 
technologijos pagalba kuriame, 
statome, bet drauge ir kenčiame...

Užteršėme miestų orą ir gamtos 
vandenis ir nepajėgiame sustab
dyti kraujo teršimo narkotikais. 
Esame nuodijami ir nuodijamės 
patys. Keliame revoliucijas ir su 
pagrindu ir be pagrindo.

Jei reiktų šį laikotarpį apibū
dinti, tai galima būtų sakyti, kad 
dabartinis žmogus gyvena didelių 
paradoksų ir konfūzijos aplinko
je. Kyla daug sumanymų padėčiai 
taisyti, bet, deja, sumanytojai jau
čia savo sumanymų ribotumą, ir, 
pasimetę patys, nesiangažuoja su- 

I vykdymui. Gaunasi 
pasimetimas menkavertybėse, ku
rias labai dažnai komunikacijos 
priemonės — spauda, radijas, te- 

mei reikiamos vietos dabarties ir 
ateities pasaulyje.

Tačiau keturšimtmetinį aukš
tosios Vilniaus mokyklos ir jos 
bibliotekos jubiliejų mūsuose 

levizija bando išspręsti ir jas pa
teikti visuomenei kaip nepapras
tus sprendimus.

Tokio gyvenimo fone ir mano 
žodis bus neištisinis, bet daugiau 
fragmentinis, liečiant ir vertinant 
dabartinio gyvenimo įvykius, ku
rių neįmanoma neliesti, projek
tuojant juos į temą.

Tema “Jauna krikščioniškoji as
menybė — tautos viltis” buvo pa
rinkta sąmoningai, kaip priešin
gybė nesiangažuojantiems suma
nytojams, nes jauna krikščioniš
koji asmenybė šimtu procentų an
gažuojasi, angažuojasi Kristaus 
vardu savo tautai, jos gerovei, o 
per ją ir visos žmonijos gerovei. Ji 
ruošiasi realizuoti tautos viltis, ji 
angažuojasi pozityviam darbui už 
geresnį ir teisingesnį pasaulį.

Temos paryškinimui yra palie
čiamas žodžių “viltis” ir “asme
nybė” aprašas.

Kas yra viltis? Ar ilgesinga sva
jonė, ar pasyvus laukimas, ar net 
kitas kraštutinumas — nekontro
liuojamas radikalumas?

Vieną pavyzdį, kuo viltis nėra 
užtinkam Kafkos (Prahoje gimęs 
žydų kilmės novelistas) novelė
je “Trial”. Ten žmogus atėjo prie 
dangaus vartų ir prašėsi įleidžia
mas. Durininkas atsakė: “Šiuo 
metu negaliu tavęs įleisti”. Žmo
gus, nepaklausęs net kodėl, nuta
rė laukti, kol gaus leidimą. Laukė 
daug dienų, daug metų, vis iš

kaip būtų prasminga, jei tokios rū
šies lenktynės prasidėtų šiais Švie
sos iš Vilniaus jubiliejiniais me
tais! k. brd.

Senojo Vilniaus universiteto biblioteka — Lelevelio salė.

Dr. AdolEas Darnusis skaito paskaitų šių metų jubiliejiniame Ateitininkijos kongrese, Chicagoje. Už jo Balfo pirm. 
.<un. V. Martinkus. Nuotr. J. Rimkevičiaus

naujo pakartodamas savo prašy
mą ir vis gaudamas atsakymą: 
“Dar ne”. Galų gale jis paseno ir 
buvo jau arti mirties. Tada išdrįso 
pirmą kartą paklausti: “Kaip čia 
gali būti, kad per visus tuos me
tus, kuriuos aš čia praleidau sė
dėdamas ir laukdamas, niekas 
daugiau neatėjo prie durų”. Du
rininkas atsakė: “Niekas kitas 
tiktai tu ir galėjai įeiti pro tas 
duris. Jos buvo skirtos tik tau. 
Dabar aš jas tau užt&nkiu am
žinai”. Ir pasiliko žmogus už 
durų, nesuprasdamas kodėl. Ko 
nesuprato jaunas būdamas, nesu
prato ir pasenęs.

Daug yra žmonių pasaulyje

į- į ’
kaip anasai Kafkos žmogus. Jie kaus tikslo ir minties, 
sėdi, laukia, ilgisi, svajoja. Menka 
negatyvi pastaba, ar viena kita asmenybei yra ypatingai plati ir 
nesėkmė juose užmuša drąsą ko
voti, pakeisti, laimėti. Ir beviltiš
kai jie tada plūduriuoja gyvenimo 
kasdięnybės srovėje.

O viltyje yra du svarbūs ele
mentai: tikėjimas t. y. žinojimas 
ir suvokimas realios galimybės ir 
drąsa kliūtis įveikti t. y. valios 
elementas. Pasyviame laukime, il
gesingose svajonėse nėra valios 
elemento, o superradikalume nė
ra tikėjimo realia galimybe ele
mento. Todėl vilčiai yra svetimi 
kaip pasyvumas, nors ir su minti
mi, taip ir radikalumas, be aiš-

,f

Vilties prasmė krikščioniškai 

gili. Juergen Maltman, vilties te
ologas, sako, kad krikščionio vil
tis remiasi tikėjimu ir pažadu, 
kuris prašoka įsivaizdavimą. Žmo
nių kelionė nėra kelionė į kažkokį, 
neaiškų tikslą, dar labiau — tai 
nėra beviltis slinkimas į bran
duolinės reakcijos destrukciją, bet 
tai yra veržimasis į pažadėtą tiks
lą.

Andrevv M. Greeley, žinomas 
katalikų sociologas, savo veikale 
“A Future to Hope In” 1969 tvir
tina: “Viltis yra žmogaus vidinis 
pasiruošimas aukštam tikslui siek
ti. Viltis yra panaši į tigrą, pasi
ruošusį šuoliui. Šuolis įvyks tada, 
kai ateis numatytas laikas”.

O tas laikas šuoliui yra visada 
žmogaus gyvenamoje dabartyje. 
Bet jam jaunas žmogus turi ruoš
tis, ruoštis, vystydamas ir tobulin
damas prigimtus sugebėjimus, 
stiprindamas valią, aštrindamas 
intelektą ir tikėdamas į tikrąjį 
krikščionio pašaukimą. Tada 
žmogus tampa asmenybe.

Asmenybei yra būdingas ide
alizmas, o idealistui yra svarbu 
ne “kas yra”, bet “kas privalo bū
ti.”

Kitas asmenybės bruožas yra re
alizmas, t. y. suvokimas laiko už
davinių, kurie yra arčiau realios 
galimybės. Asmenybė gyvena ne 
iliuzijomis, ne svajonėmis, bet ta 
tikrove, kurią žmogus pats susiku
ria t. y. realia galimybe.

Asmenybė ne tiktai idealą išpa
žįsta, bet ir pasiryžta jam tarnau
ti.

Ji pilna dorinio jautrumo, t y. 
noro dorinei pažangai. Ji pilna 
pasiryžimo tobulintis ir gerinti 
pasaulį.

Jai yra būdingas protinis gy
vumas — ji nori žinoti, ji nori 
kurti.

Krikščioniškoji asmenybė yra 
gyvosios dvasios įkūnijimas asme
nyje. Tai yra viltingas, protiniai 
aktyvus, doriniai jautrus pasiry- 

(Nukelta j 2 psl.)
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KOVOS SU LENKAIS PRIEŠ 50 METŲ
Trumpa, istorinė 1920 metų karo veiksmų apžvalga

KAZYS ALIŠAUSKAS

B 1’

Rūpestis Rytų ir Vidurio Europos 
tautybių studijomis

Kovos su bermontininkais pa
rbaigė 1919 m. lapkričio mėn. 
Lietuvos kariuomenė, persekio
dama besitraukiančius bermon
tininkus, 1919 m. gruodžio 14 - 
15 d. priėjo prie Klaipėdos kraš
to. Bermontiada tapo likviduo
ta, visa Lietuva atsikvėpė leng
viau ir laisviau. Frontas su bol
ševikais dar buvo iki 1920 m. 
sausio mėn. 5 dienos prie Dau
guvos upės. Ir su lenkais įvyk
davo susišaudymų. Tačiau šie 
barai nebuvo aktyvūs. Įvykda
vo tik žvalgų susirėmimai — 
pasišaudydavo vieni į kitus, ir 
vėl tapdavo ramu. Kaip lenkai, 
aip ir lietuviai 1919 m. pabai

goje ir 1920 m. pradžioje susi
rėmimų vengdavo.

Lietuvos kariuomenė 1919 
motais vesdama intensyvią kovą 
ru bolševikais ir bermont nin- 
kais, sugebėjo kuopas išvystyti 
> batalionus, batalionus į pulkus. 
Pulkus apjungė pradžioje į bri
gadas. 1920 m. vasario 10 d. 
Lietuvos kariuomenės pulkai ta
po apjugti į 3 divizijas. I divi
zijai priklausė 1,4 ir 7 pėst. pul
kai ; II divizijai — 2, 5 ir 8 pėst. 
pulkai; IH divizijai — 3, 6 ir 9 
pėst. pulkai.

Kur stovėjo kariuomenės pul
kai 1920 m. pradžioje? 1 pėst. 
pulkas — Alytuje; 2 p. p. — 
Šiauliuose ir Mažeikiuose; 3 p. 
p. — prie Dauguvos upės; 4 p. 
p. — Kaišiadoryse, Kaune; 5 p. 
p. Kretingoje, prie Klaipėdos 
krašto; 6 p. p. — Kėdainiuose 
ir Kaune; 7 p. p. — Ukmergė
je ; 8 p. p. — Kaune; 9 p. p. — 
prie Dauguvos; 10 p. p. — Ma

I

rijampolėje. Karo technikos da
lys ir karo aviacija didžiausia 
dalimi stovėjo Kaune. Daugu
ma artilerijos baterijų buvo 
prie pėstininkų pulkų, mažuma 
— Kaune (tos baterijos, kurios 
organizavosi).

Raitelių turėjome tik vieną 
pirmąjį husarų pulką. Kai kurie 
eskadronai buvo pafrontėje su 
lenkais, bet dauguma stovėjo 
Kaune, žaliojo kalno kareivi
nėse.

Kariuomenės skaičius

Siuo metu Amerikos universite- Amerikos universitetuose. Ameri- 
tų humanitariniuose fakultetuo- kos universitetams ir jos visuome- 
se yra susidariusi savotiška situ- nei nėra jokio reikalo sekti viena- 
acija. Daug pavergtų tautų pro- Šališkai susidariusios schemos šio- 
fesorių iš Rytų ir Vidurio Euro- se studijose^ 
pos moko rusų kalbą, literatūrą, Reikia pastebėti, kad ne tik uni- 
kultūros istoriją, politinę istoriją versitetai bet ir įvairūs fondai, su- 
ir politinę teoriją. Tuo tarpu sa- daryti remti moksliniams dar- 
vo tautų kultūros studijoms jie bams šiame krašte, yra 
ar visai negali atsidėti, ar tik la liškai nusikreipę Rytų 
bai dalinai. Būtų nesunku sumi- studijų atžvilgiu, 
nėti visą eilę pavardžių iš lietu
viškos visuomenės, kurios yra pri
kergtos rusiškom studijoms. Iš
eina, kad visa Amerikos univer
sitetų studijų finansavimo siste
ma, kiek tai liečia Vidurio ar Ry
tų Europą, yra išimtinai pasukta 
rusiškų studijų kryptimi.

Šį vienašališkumą labiausiai 
jaučia žmonės, dirbą šioje srity
je. Dėl to praėjusiame kovo mė
nesy įvykusiam Slavistikos moks
lininkų trečiojoje konferencijo
je buvo sudarytas komitetas 
šiam klausimui nušviesti. Jis va
dinasi: Komitetas tautybių studi
joms Sovietų sąjungoje ir Rytų 
Europoje.

Komitetas siekia moksliškai 
persvarstyti esamą situaciją ir at
kreipti į tai tiek universitetų, tiek 
Amerikos visuomenės dėmesį.

Komiteto studijų išeities taš
ką sudaro du nepaneigiami fak- milijonų žmonių, kilusių iš Rytų los suorganizavimo, 
tai. Pirmasis yra tas, kad šioje er- Europos ar Rusijos, kuriems šių 
dvėje yra ne vien rusų tauta. Ry- studijų teisingas pastatymas gali 
tų Europoje Rusijos įtakoje nuo rūpėti. Reikia tik atkreipti į tai 
Suomijos iki Balkanų yra tautų, jų dėmesį ir kad jie atkreiptų į 
kurių gyventojų skaičius sudaro tai savo atstovų dėmesį, 
daugiau ‘kaip šimtą milijonų. Ša- Komitetas darbą nori atlikti me- tiečių studijų organizacijai pir- 
lia to, pačioje tradicinėje Rusijo- todiškai. Kad jis galėtų patiki- mininkauja prof. V. S. Vardys, 
je apie pusę gyventojų sudaro ne mai kalbėti apie tai, kokios gali- Tikimasi, kad klausimas apie 
rusų tautos žmonės. mybės yra šioms studijoms, jis y- tautų studijas Amerikos univer-

Turint tai prieš akis, yra pa- ra paruošęs tris klausimus, į ku- sitetuose naujos šviesos įgaus 
kankamai pagrindo persvarstyti riuos jis ieško atsakymų. 1. Koks ir šios konferencijos diskusijo- 
ir perorganizuoti humanistines yra ligšiolinis mokslo stovis šiose se. 
studijas, liečiančias Ryty Europą, srityse? 2. Kokie yra specialistai?

vienaša- 
Europos 3. Kokios priemonės yra įmano

mos ir prieinamos šioms studi- 
įvairiuo- joms? Šiame trečiajame klausimeDaug mokslininkų 

se archyvuose ir bibliotekose yra jie turi galvoje ypač knygynus ir 
pastatyti rinkti medžiagą rusiš- specialias kolekcijas, 
koms studijoms. Pvz. milžiniš
kas Smithsonian Institute, skir- Skreija, Department of Sociology, 
tas etnologinėms studijoms, nėra University of Nebraska at Oma- 
atkreipęs dėmesio į tas tautas, iš ha, Omaha, Nebraska 68101. 
kurių yra daug JAV piliečių. Tuo Būtų patartina, kad lietuviškos 
tarpu nėra nieko mažiau teisin- mokslo įstaigos susirištų su 
go, kaip visą šio krašto istoriją šiuo studijų centru, suteikdamos 
suvokti vien rusiškojo imperia- apie save informacijas. Čia galė- 
lizmo sudarytame įspūdyje. Pa- tų būti kalba apie Lituanistikos 
kanka tik prisiminti mums lietu- archyvą Chicagoje, Balzeko mu- 
viams žinomą faktą, kad pusė Ru- ziejų, Alkos muziejų ir kit. Taip 
sijos tautų ilgus šimtmečius gy- pat Pedagoginis lituanistikos ins- 
veno, politiškai vadovaujami iš titutas turėtų painformuoti apie 
Lietuvos. Bet apie tai nežino nei savo dirbamą darbą šioje srityje. 
Amerikos mokyklų mokiniai, nei Rūpestingiau pasižvalgius, atsi- 
nesidomi atitinkami tyrinėtojai. rastų ir daugiau mūsų darbų, ku-

Kitas faktas, kuriuo grindžia rie būtų verti įjungti į šias studi- 
savo darbą Komitetas tautybių jas. Sutelkus įvairių tautų pastan- 
studijoms Sovietų Sąjungoje yra gas ir veiklas, būtų galima tikė
tas, kad JAV yra bent dvidešimt tis geresnio šios mokslinės veik-

Visą medžiagą telkia Andris

Š. m. lapkričio 26—29 dieno
mis įvyks antroji Pabaltiečių 
mokslininkų konferencija San 
Jose valstybinėje kolegijoje, 
Kalifornijoje, šiuo metu Pabal-

V. Bgd.

1920 m. pradžioe, 1, 2 ir 3 
pėstininkų divizijose buvo: ka
rininkų — 608: kareivių — 16,- 
588; kulkosvaidžių šiose divizi
jose buvo — 274. patrankų — 
45, lengvos ir sunkios (gaubi- 
cos). Kiek karių buvo artileri
joje, kavalerijoje, karo techni
kos dalyse, aviacijoje ir tarny
bose — tikslių žinių nepavyko 
surasti. Spėjama, kad aplamai 
visoje Lietuvos kariuomenėje 
1920 m. pradžioje buvo 25,000— 
26,000 vyrų. Vasario, kovo mėn. 
iš kariuomenės buvo paleisti sa
vanoriai (ne visi), kurie atitar
navo kariuomenėje vienerius me
tus laiko. Paleista buvo 2,000— 
3,000 vyrų. Tad kariuomenėje 
pasiliko 2'2,000—23,000 vyrų.

Savanorius paleidus, kariuo
menė nebuvo didinama iki 1920 
m. rupgiūčio mėnesio, bet buvo 
geriau mokoma ir auklėjama. 
Kariuomenę didinti buvo pradė
ta pavėluotai, kai jau brendo 
ginkluotas konfliktas su len
kais.

1920 m. vasario 22—23 d. 
sukilimas

Apie šį sukilimą yra daug 
pramanytų gandų, kuriuos da
bar mielai skleidžia komunistai, 
norėdami sukrauti iš to sau pro
pagandinį kapitalą ir tuo mul
kinti žmones.

Liečiant sukilimą, reikia žino
ti tuometines mūsų kariuome
nės egzistavimo aplinkybes bei 
sąlygas. Lietuvos kariuomenės 
organizavimas 1919 m. pradžio
je buvo grynai savanoriškas, 
vėliau buvo vykdomi vyrų šau
kimai, tačiau ir savanoriai vis

I

. Mikalojus Konstanfnas Čiurlionis (1875-1911) Juodosios saulės pasaka (tempera, 1909)

vien buvo priimami. Pašauktie
ji buvo skiriami į kariuomenės 
dalis, kur jų labiausiai reikėjo. 
Stojantieji savanoriais kariuo
menės dalį' galėjo pasirinkti. 
Dalių vadai tokius priimdavo. 
Persikelti iš vienos kariuomenės 

i dalies į kitą nebuvo sunku. Lie
tuva buvo demokratinis kraštas, 
komunistų nieks nepersekiojo, 
jeigu tik jie buvo ramūs, t. y. 
nesikėsino jėga nuversti vyriau
sybės arba kitaip kenkti, var
tojant prievartą ir jėgą. Komu
nistuojantieji, kurių buvo Lie
tuvoje labai mažai, pasinaudo
jo proga: kai buvo neišvengia
mas šaukimas į kariuomenę, jie 
savanoriais stojo A. Panemunė
je į atsargos batalioną, 7 ir 8 
baterijas ir į specialistų kuopą 
karo aviacijoje. Stojo todėl, kad 
norėjo tuo išvengti fronto. 
Fronte su priešu kovoją ten vei
kiančių dalių kareiviai tokius va
dino zuikiais. Karininkų šiuose 
pakaunės daliniuose buvo mažai 
ir tie patys buvo mažiau veik
lūs, aktyvesnieji pasistengdavo 
patekt į fronte veikiančias ka
riuomenės dalis. Paskleidę gan-

dus, kad kareiviams nebus lei
džiama balsuoti į Steigiamąjį 
Seimą, kad blogas maistas, šie 
“zuikiai” ir išprovokavo sukili
mą. Panoro žygiuoti į Kauną. 
Tuo metu Šančiuose ilsėjosi iš 
fronto grįžusios kariuomenės 
dalys, 8 ir 6 pėst. pulkai, kurie 
maištininkų į Kauną nepraleido. 
Įvyko susišaudymas. Komunis
tėliai pabėgo, o atsargos bata
liono ir baterijų kareiviai liko 
vietoje, jie nepritarė sukilu
siems “zuikiams.” Sukilimas 
(vargiai tai galima kokiu nors 
sukilimu ir vadinti) nebuvo nu
malšintas, bet jis pats išblėso, 
kai erštai pabėgo. Vieni jų spru
ko pas lenkus, kiti į Sovietų Ru
siją. Rusijoje jiems dargi kliu
vo, buvo apkaltinti, kad blogai 
maištui vadovavo ir nesugebėjo 
palaikyti tamprių ryšių su parti
jos centro komitetu. i

Šis “zuikių” sukilimas į vals
tybės ir kariuomenės gyvenimą 
jokios įtakos bei reikšmės netu
rėjo.

Lietuvos vidaus reikalai

Bermontininkus iš Lietuvos

Emllius Jeneris Mūsų kariuomenės žygis j Vilnių 1920 metais

Kaimynai
Vokietija tada santykiai 
normalūs. Per Vokietiją 
prekyba ir susižinojimas

išvijus, tuoj buvo sutvarkyta 
administracija ir susisiekimas 
užimtose srityse. Darbas vyko 
sparčiai ir sklandžiai, nes pa
stangas uoliai rėmė išvaduotų 
sričių gyventojai.

Pasitaikė ramus ir patogus 
laikas išrinkti Steigiamąjį Sei
mą. Rinkimai įvyko 1920 m. ba
landžio 14—15 d. Jie praėjo ra
miai ir tvarkingai. Balsavusių 
skaičius buvo labai didelis. Stei
giamojo Seimo iškillmingas ati
darymas įvyko Kaune 1920 m. 
gegužės 15 dieną.

Kariuomenės vadovybė

Vyriausiu karo vadu 1920 m. 
pradžioje buvo generolas Pr. 
Liatukas. Vasario mėn. pabai
goje buvo vėl paskirtas genero
las S. Žukauskas. Krašto apsau
gos ministeriu buvo majoras A. 
Merkys. Steigiamajam Seimui 
susirinkus ir sudarius naują vy
riausybę, birželio 20 d. krašto 
apsaugos ministeriu tapo pulk, 
ltn. K. Žukas. Jisai perėmė ir 
vyriausio karo vado pareigas.

Generalinio arba kariuomenės 
štabo viršininkai dažnai keitėsi, 
jais buvo: S. Nastopka, K. Kles- 
činskis, M. Katche, kurį vėl pa
keitė K. Kleščinskis

buvo 
vyko 
su Vakarų pasauliu. Į Klaipėdą 
1920 m. vasario 15 d. atvyko 
prancūzų generolas Odry su ba
talionu kareivių ir perėmė iš vo
kiečių Klaipėdos krašto valdy
mą. Vėliau gen. Odry išvyko, jo 
vietoje buvo paskirtas komisa
ras Petisne. Prancūzų batalio
nas pasiliko Klaipėdoje. Klaipė
dos kraštas Versalio taikos su
tartimi buvo atskirtas nuo Vo
kietijos, tačiau galutinį sprendi
mą dėl Klaipėdos krašto atei
ties turėjo padaryti Aukščiau-
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NOSTALIGIJA IR POTENCIALI KŪRYBA. 
JONAS AISTIS APIE KANAUNINKO JUOZO 
TUMO - VAIŽGANTO SAULĖLYDŽIO 
DRAMĄ.
DANGUOLĖS SADŪNAITES ėILERASCIAI.
KOVOS SU IJ1NKALS PRIEŠ 50 METŲ — 
ISTORINE 1920 M. KARO VEIKSMŲ 
APŽVALGA.
ASTUONIOLIKTOJO ŠIMTMEČIO ITALŲ 
TTAPYBiOS PARODA CHICAGOJE.
SOLŽENICINAS AMERIKOS SCENOJE. 
VINCO KRĖVĖS VARDO PREMIJA 
PASKIRTA K. BAKENUI.
H. RADAUSKO MIRTIS PAMINĖTA IR
CKUPUOTOJ LIETUVOJ.
KULTŪRINE KRONIKA.
MOTERŲ GYVENIMAS.

Nostalgija ir potenciali kūryba

KAN. JUOZAS TUMAS - VAIŽGANTAS

Vien tik paviršutiniškai pa
žvelgus į mūsų išeivijos literatū
rą ir spaudą, krenta į akis vie
nas, vis pasikartojantis motyvas, 
nuo kurio mes, atrodo, kad ir 
kiek besistengtume, negalime pa
bėgti ir be jo mūsų egzistencija 
gal net prarastų didesnę dalį sa
vo prasmės. Tą motyvą — leit
motyvą — atrodo, galima drą
siai pavadinti žmogumi be tėvy
nės, kurio dvasioje tragiškas tėvy
nės netekimas tapo kartu beveik 
pagrindiniu, jį judinančiu ir gi
lias emocijas sukeliančiu veiks
niu, rašant straipsnius, kuriant 
nostalgišką poeziją, prozą, nove
les, romanus. Ir nesvarbu net, ar 
netekęs tėvynės žmogus būtų tra
dicinis kūrėjas rašytojas, ar avan
garde stovįs išdidus, keistas ir iš 
paviršiaus gal nežinia ką galvo
jąs modemus rašytojas —visi jie, 
nešiodami širdyje tą patį prara
dimo įspaudą, nepajėgia ir, reikia 
pripažinti, nepajėgs to skausmin
go įspaudo ištrinti.

Kaip įvertinti tada nuomonę, 
kai sakoma, kad tas ar kitas yra 
“nepersisvajojęs”, nepersiėmęs tė
vynės ilgesiu savo raštuose, to
dėl gal galįs objektyviau į viską 
žvelgti vien logišką ryšį matan
čiom ar pramatančiom akim? 
Ar gali išeivis pakeisti savo maty
mo prizmę ir išeiti iš savo sielvar
tų užburto rato? Tai klausimas, 
į kurį galutinis atsakymas gal bū
tų — negali. Gal vienas kitas su
geba tik geriau tą sielvartą pri
dengti, bet jis pats neišvengia
mai plaukia (vien tuo savo būvi
mu užsienyje) vis ta pačia ne
lemta išeivijos upės vaga. Ir visa 
tai turi, be abejo, įtakos ir į jo kū
rybą. O turi teigiamos ir neigia
mos įtakos.

Kai R. Šilbajoris (“Lietuvių li- 
taratūra svetur”) sako, kad nove
lėse mūsų rašytojams “apie gim

tąją žemę besvajojant, nuplaukė 
upėmis tremties gyvenimo me
tai, nučiurleno dienos, o sielvar
tas širdy taip ir liko neišsakytas” 
— jis čia mato šio kūrybinio im
pulso lyg ir neigiamą pusę, todėl 
ieško, atranda ir iškelia kaip tik 
tokius, rašytojus, kurie lyg apie 
gimtąją žemę per daug nesvajo
jo, ‘nepersisvajojo’, o vis vien rašė 
ir parašė geriau. Aišku, šiose min
tyse yra nemaža ir tiesos. Ir K. 
Keblys ten pat apie romaną pa
našiai šneka ir aiškina, kad, jo 
nuomone, neblogame A. Škėmos 
romane “Balta drobulė” tarp šių 
dienų Amerikos gyvenimo epizo
dų, nors ir “įsiterpia protagonisto 
ankstesnio gyvenimo vaizdai: vai
kystės škicai, pirmoji meilė, kūry
binio darbo sunkumai bolševik
mečio ir Vokietijos stovyklų ap
linkoj”, bet šie grįžtelėjimai at
gal nėra tik šiaip sau smaguriavi
mas literatūriniu memuarų, o 
tik noras parodyti protagonisto vi
dinę raidą. Ir šiose mintyse yra 
nemaža tiesos.

Bet po viso to kyla vis dėlto 
klausimas. Ar iš viso, ypač pro
centiniai imanat, bet koks sielos 
grįžtelėjimas į tėvynę, net ma
žiausias, ar jis nebuvo dažnai 
tuo savotišku “spiritus movens”’, 
be kurio daug mūsų veikalų net 
nebūtų gimę, net neišvydę dienų 
šviesos? Ar nepakėlę nors kiek kad 
ir savo įvairiastilinių sparnų į tė
vynę, ar jie nebūtų nukritę, kaip 
vaškiniai paukščiai, be širdies ir 
be jokios gyvybės?

Juk išeiviškumas gali būti ir 
tampa net savotišku įkvėpimu slo
gučiu. Tai ar ne tą patį tėvynės 
netekimo, dar ir šiandien gilias 
emocijas sukeliantį, veiksnį nera
sime ir pas kitus (gal net visus) 
išeivijos rašytojus, kūrėjus, veikė
jus? Jo gal nematyti paviršiuje, 
nė vienas iš jų negali visiškai pa-

Rašytojo 
saulėlydžio 
drama

JONAS AISTIS

Paskaita, skaityta aštuntajame 
Lietuvių katalikų mokslo akademi
jos suvažiavime rugsėjo 6 d. To
ronte, Kanadoje

Kanauninką Juozą Tumą-Vaiž
gantą pažinau asmeniškai: bu
vau dvejus metus jo studentas, 
buvau jo pirmininkautos Lietu
vių rašytojų draugijos valdybos 
narys, buvau ilgametis jo pa
mokslų klausytojas... Garbinte 
garbinau jį nuo pirmo pamaty
mo. Jis man buvo pilietinės drą
sos idealas. Ypatingai man im
ponavo jo drąsus ir tiesus žodis. 
Vienu žodžiu, Vaižgantą gerbiau, 
nėgau ir mylėjau, bet, prisipa
žinsiu, kad ta pagarba buvo ga
na paviršutiniška ta prasme, kad 
daug ko nebuvau skaitęs. Prie
žastis buvusi ta, kad Vaižgantas 
savo raštus pirmiausia skelbdavo 
periodiniuose leidiniuose, dažnai 
labai specialiuose, kaip, sakysi
me, blaivininkų kalendoriuje, ar
ba specialiuose laikraščiuose, o 
tik daug vėliau skelbė knygų for
ma, tuo būdu jo raštai ne visa- 
da buvo lengvai prieinami, o jų 
tarpe, mano išmanymu, buvo pa
tys stipriausi dalykai.

Šiame savo žodyje daugiau 
koncentruosiuos į tuos Vaižganto 
gyvenimo metus, kuriuos man 
pačiam daugiau ar mažiau sąmo
ningai teko gyventi. Tie metai ir 
bene bus patys kūrybingiausi 
Vaižganto gyvenime. Sakysime, 
jei Vaižgantas būtų miręs prieš 
savo penkiasdešimtuosius metus, 
tai šiandien jis būtų buvęs labai 
vidutinis rašytojas. Per tuos dvy

bėgti nuo to pagrindinio “savęs”, 
nuo tos pagrindinės, ne tik mus, 
bet ir juos nešančios “išeivijos 
upės”; jie negali pakeisti jos va
gos ir negirdėti to “čiurlenančio 
upės vandens”.

Apie mūsų tradicinius rašyto
jus yra sakoma, kad jie užsiima 
“verkšlenimais”. Ir tai negerai. 
“Praeinančiu sroviškumu” užsii
ma mūsų avangardistai. Ir tai, 
sakoma, yra negerai. Bet, plau
kiant visiems ta pačia išeivijos 
likimine vaga, ar neatrodo, kad, 
nežiūrint kokiu stilium, kokiu kū
rybiniu perteikimu, kokia litera
tūrine išdaiga beužsiiminėsim, 
mūsų visų “spiritus movens” ir 
mūsų motyvas gal vis dėlto pasi
liks tas žmogus be tėvynės, o 
skirtumai, pridengimai, išsireiš
kimo stilių pasirinkimai liks tik 
paviršutine išdaiga, lyg odos spal
va.

*

Tai tiek apie mus. Rūpinantis 
išeivijos gyvenimo tąsa — priau

Kan. Juozas Tumas - Vaižgantas V. K. Jonyno medžio raižinys

lika trylika metų jis sukūrė visa, 
kas yra vertingiausio visoje jojo 
kūryboje. Turint galvoje be pa-, 
galbininko tvarkytą bažnyčią ir 
visuomeninę veiklą, kuri savo 
ruožtu buvo labai plati ir šakota, 
stačiai sunku įsivaizduoti, kaip 
jis galėjo tuo pat metu paruošti 
tomus, paskaitų ir dar rasti laiko 
gausiai grožinei literatūrai. Visą 
laiką jis ėjo tris keturias pareigas, 
kurių kiekviena, amerikoniškai 

gančia karta, kyla klausimas: ar 
ta pati mūsiškė atvira žiazda dar 
galės ir šiai kartai būti tiek skaus
minga ir taip viską aprėpianti ir 
įkvepianti, kaip ji mums buvo? 
Kiek ji bus autentiška ypač nau
joje ateities kūryboje? Kiek pro
centiniai bus prarasta tas margas 
mūsiškis “spiritus movens”, kuris 
vis dėlto iškėlė naujus ir. subran
dino senus vardus, be kurio ne
maža veikalų (gerų ir vidutiniš
kų) net nebūtų pakėlę sparnų?

Kaip su nauja karta? Vos vie
nas kitas. Tai ar ne laikas kiek 
kitaip pagalvoti ir ieškoti, kas 
trukdo jiems subręsti kūryboje? 
Priežasčių yra nemaža: kalba, siu
žetai, amerikinės problemos, 
technologinis amžius, televizija ir 
t t. Jiems reikia naujų kelrodžių, 
naujų pavyzdžių, rodančių, kad 
ir naujose šių dienų problemose 
dar galima šį tą lietuviškam pa
sauliu sukurti.

O ir tų akivaizdžių pavyzdžių 
jau turime. Argi negalime džiaug
tis jaunųjų mūsų poetų debiutu 

tariant, buvo full time job. Nerei
kėtų pamiršti dar ir, to, kad pa
skutinį savo gyvenimo dešimtme
tį Tumas sirguliavo.

Visi mes žinome, visi rašo, kad 
Vaižgantas buvo labai populia
rus, visų mėgiamas ir mylimas, o 
tačiau vargu ar kas iš jojo bend- 
ralaikių buvo taip nuolatos ir to
lydžio persekiojamas ir puola
mas. Lietuviuose yra vienas gana 
nesimpatingas, o taip pat dažnai

— jų kūrybos antologija “Tiltai 
ir tuneliai”. O kiek dar jaunųjų 
mėgina savo plunksnas įvairioje 
mūsų spaudoje, savo žurnaluose, 
kaip “Ateityje” ir kitur. Nemažai 
jaunų veidų matome ir teatriniuo
se kolonijų sambūriuose. Gi Da
riaus Lapinsko draminiai ir muzi
kiniai pastatymai Chicagoje di
džia dalimi kaip tik ir remiasi šios 
lietuvių kolonijos įvairiems lietu
viškiems menams besiangažuo- 
jančiu jaunimu. O va, spaudoje 
jau regime ir visai naują ir mū
suose lig šiol tikrai unikuminį už
mojį — studentų ateitininkų 
Korp! Šatrija užsidegusi kitąnjiet 
Darbo dienos savaitgalyje Chica
goje suruošti lietuvių poezijos tri
jų dienų festivalį. O tai vis jaunų 
žmonių, neatšokusių nuo lietuviš
kos kultūros vagos, polėkiai. Visa 
širdimi linkėtina, kad toms jau
noms jėgoms nepritrūktų kvapo, 
kad jaunimas ištesėtų ir ilgesnių 
distancijų žygyje ateitin.

P. Mln. 

ir žalingas būdo, bruožas, tai hi- 
perkritika. Toji hiperkritika, ma
no išmanymu, plaukia iš kultūri
nio menkavertiškumo komplek
so. Hiperkritikai turi labai gerus 
norus, bet labai ribotas įstangas 
ir nusimanymą, nes dažnai ma
no, kad kultūrą galima kelti 
smurtu ir prievarta. Kultūra, 
šiuo atveju literatūra, sakyčiau, 
auga natūraliai. Taip šį reikalą 
suprato ir Tumas-Vaižgantas, Vi
sa laimė, kad Vaižgantas kritikų 
nepaklausė ir kūrė, nė nemany
damas kapituliuoti. Vaižgantas 
buvo ne tiktai didelis talentas, 
bet taip pat ir labai plačios kul
tūros žmogus, jis gerai žinojo, ko 
jis yra vertas, ir jam tos kritikos, 
ypač nešvarios ir anonimiškos, 
kaip vėliau pamatysime, ne tik
tai buvo nemalonios, bet ir karti
no paskutiniuosius jo amžiaus 
metus.

Paminėjau Vaižganto drąsą, 
bet jis buvo drąsus tiktai visuo
meniniuose reikaluose ir tik ta
da, kai jautė ir buvo įsitikinęs, 
kad jis gina teisingą ir gyvą rei
kalą. Stichinę baimę jis jautė, 
galbūt, daugiau negu kiti. Pavyz
džiui, plaukdamas transatlanti
niu laivu, kuriame, anot jo, galė
jo tilpti visa jo Laižuvos parapija, 
bijojo nuskęsti. Važiuodamas Kry
me kalnų keliu, bijojo nukristi 
bedugnėn. Užkopęs į Vezuvijų, 
bijojo, kad nepradėtų veikti ug- 
niakalnis ir neužpiltų jo lava. 
Net važiuodamas autobusu Alpė
se į Grande Chartreuse vienuo
lyną, bijojo, kad autobusas nenu
kristų nuo skardžiaus.

Vaižgantas turėjo ir silpnybių, 
ir net, sakyčiau, šiek tiek ir tušty
bės. Jis labai vertino savo gau
tuosius ordinus ir mėgo su jais 
rodytis. Docento laipsniu džiau
gėsi ir didžiavosi. Bet šiaip buvo 
kuklus, nuoširdus ir atviras, net 
nusigėrusiam valkatai prieina
mas. Su pirmamečiu studentu vi
su rimtumu svarstąs politinius 
reikalus. Didelis labdarys ir pa
stovus daugelio įstaigų šelpėjas. 
Bet honorarus už savo raštus lup
te išlupdavo net iš vos besilaikan
čių redakcijų. Vadovavosi dės
niu: ar mano, panie, darbas ne 
darbas, ar mano sugaištas laikas 
ne laikas? Poroje vietų jis pats 
tai užsimena. Rašytojų anketoje 
rašo: “Bet nuo honoraro, kas te
si mokėti, neatsisakau, kai jau es
ti išspausdinta; man daug yra sky
lių, kurioms užkimšti mano eme
ritūros nepakanka, o einamoji 
sąskaita vis laikosi arti nulio su 
aiškia tendencija vėl nupulti že
miau, kaip ir per pirmuosius vie
šojo darbo 25 metus.” Lindei Do
bilui rašo: “O nuo anketos tu ne
atsisakyk. Priplūsk, ką nori, bet 
netylėk. Tyla — kapas; kol gyvi, 
kalbėkimės. Tylos niekas neįver
tins. O paburnosi, reakciją iš
šauksi. Už Strazdą ačiū; jau įda
viau L. Aidui, F. Kiršai. Hono
rarą gausi — išlupsiul”

Svetur Vaižganto populia
rumas ir aktualumas išblėso. 
Šimtmečio proga laisvame pasau
lyje tepasirodė tiktai Jono Gri
niaus studija: Dėmės šviesioje 
Vaižganto kūryboje. Okupuotoje 
Lietuvoje jis buvo labai plačiai 
paminėtas. Ten jis niekada ne
buvo užmirštas. Ypatingai tektų 
pabrėžti du darbai: Vandos Za- 
borskaitės įvadas į 1957 metų 
Vaižganto rinktinių raštų dvito
mį ir Aldonos Vaitiekūnienės di
sertacija 1964 metais. Abu darbu 
yra Vaižgantui palankiu, nors 
juose kiekvieną teiginį seka įspė
jimas prasidedąs jungtimis 
“nors”, “bet”. Šimtmetiniais me
tais pasipylė visa eilė proginių 
straipsnių, ir ypač atsiminimų, 
tai yra, labiau ir mažiau žinomų 
anekdotų atpasakojimų, kurie ne
daug ką naujo atneša vaižgantia- 
nai.

Pats būdingiausias tarybinis 
rašinys apie Vaižgantą yra do
cento Jono Zinkaus straipsnis 
“Vaižgantas — kunigas ir Vaiž
gantas —žmogus”, tilpęs žurna
le “Komunistas” (1969, nr. 9). 
Straipsnis yra būdingas tuo, kad 
išreiškia partijos pažiūrą į Vaiž
ganto asmenį ir jo kūrybą. Ne
reikia nei priminti, kad partijos 
pažiūra yra privaloma visiems. 
Aišku, tai gana piktybiniai iš
kreiptas Vaižganto veidas. Zin- 
kus savo straipsnyje vadovaujasi 
Kapsuko dviem atvejais pareikš
tais skirtingais posakiais: vieną 
kartą Kapsukas Vaižgantą vadi
na “lietuvių buržuazijos nuotai
kų barometru”, o antrą — “Lie
tuvos visuomenės ūpo baromet
ru”. Dėl to Zinkus tvirtina: 
“Kaip ir Maironis, Vaižgantas 
buvo kunigas ir lietuvių buržua
zijos ideologas, todėl jam buvo 
giliai įaugę į kraują kai kurie sa
vosios klasės ir savojo luomo prie
tarai. Tuo pat metu jo lūpomis 
neretai kalbėdavo darbo žmogus, 
kūrėjas, maištingas ir nepaprastai 
jautrus gyvojo gyvenimo grožiui 
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IC f'PEŠTI.' LAISVĄJA KNYGA.
SIMAS SUŽIEDĖLIS APIE ISTORIJOS 
MOKSLĄ, ATEITININKUS IR ENCYCLO- 
PEDIA LITUANICA.
SOLŽENICINiO “TRUMPIEJI PASAKOJIMAI” 
ALEKSANDRAS SOLŽENICINAS — NOBELIO 
LAUREATAS.
J. SAVOJO NOVELE “ALINOS KARJERA”. 
KOVOS SU LENKAIS PRIEŠ 50 METŲ — 
ISTORINE 1920 M. KARO VEIKSMŲ 
APŽVALGA.
MIKAS!.. KURIS IŠ PETRAUSKŲ? 
ĮSPŪDŽIAI IŠ SANTARJEČIŲ SUVAŽIAVIMO. 
NAUJI LIPDINIAI.
KULTŪRINE KRONIKA.
AKADEMINES PROŠVAISTES.

RŪPESTIS LAISVĄJA KNYGA

ISTORIJOS MOKSLAS, ENCYCLOPEDIA
LITUANICA, 
ATEITININKAI

Pokalbis su Stasio Šalkauskio 
vardo kūrybos premijos laureatu 

Simu Sužiedėliu

Š. m. spalio 11 d. Clevelande, 
Šv. Jurgio parapijos salėje, įvyko 
pasitarimas klausimu, kaip su
stiprinti lietuvišką knygą išeivi
joje.

Susirinkimą pradėjo kun. V. 
Bagdonavičius, atvykęs iš Chica
gos. Jis lietuviškos knygos prob
lemą šiuo metu apibūdino ketu
riais klausimais, kviesdamas dėl 
jų dalyvius pasisakyti. Pirmas 
klausimas, kurį jis iškėlė buvo 
šis: ar reikia dėti pastangų išlai
kyti laisvą lietuvišką knygą. Už 
tai kalba visa ligšiolinė mūsų 
veikla. Prieš kalba tai, kad iš 
Lietuvos gauname vis daugiau 
knygų ir kai kurios iš jų yra ge
ros. Antras klausimas buvo: kaip 
vertinti laisvą išeivijos knygą? 
Vien Lietuviškos knygos klubas 
per apie 20 metų savo veiklos y- 
ra išleidęs 101 knygą, kurių di- 
džioji dauguma yra originalūs iš
eivių rašytojų kūriniai. Kitos lei
dyklos taip pat yra išleidusios 
originalių kūrinių. Tačiau kai 
kas sako, kad mūsų knygos tema
tika yra išsemta; ji yra per siau
rai romantinė. Trečias klau
simas buvo: kaip organizuoti 
knygos skaitytojus? Lietuviškos 
knygos klubas paskutiniu metu 
paėmė kryptį, daugiau nukreip
tą į prenumeratorius, negu į lais
vą knygos rinkos platinimą. Klu
bas apie kiekvieną naujai išėju
sią knygą pirmiausia praneša sa
vo nariams ir, jei nesulaukia jų 
neigiamo laiško per tris savaites, 
knygą pasiunčia. Po to duoda 
knygą platintojams. Klubo na
riai gauna knygą trečdaliu pi
giau. Kaip žiūrėti į šitokį knygos 
platinimą? Ketvirtas klausimas 
buvo: ką manyti apie organizavi
mą knygos nagrinėjimų šeimyni
niuose pobūviuose? Mūsų šeimy
niniai pobūviai, kurie plinta, bet 
darosi seklūs savo tematika, įgau
tų daugiau įdomumo, jei juose 

būtų įvesta paprotys aptarti išė
jusią knygą.

Į iškeltus klausimus pirmoji 
pasisakė Augustinavičienė. Ji lai
kosi principo, kad laisva knyga 
galima tik laisvoje visuomenėje. 
Net apie Lietuves žmogaus šian
dienines problemas laisvas rašy
tojas gali pasisakyti pilniau ir iš
samiau. Gliaudos intuicija tai y- 
ra puikiai padariusi romane 
“Liepsnos ir apmaudo ąsočiai”.

Kalbėtoja yra nuomonės, kad 
išeivijos literatūra yra didelė. 
Čia atvyko dauguma Lietuvos ra
šytojų, ir čia išaugo naujų jė
gų. Ypač tai galioja romanistams 
ir poetams. Ši literatūra yra ne
paprastai vertinga. Ji yra didy
sis išeivijos laimėjimas.

Mes per mažai rūpinamės lie
tuviška knyga ir per mažai ją rek
lamuojame. Mes turime įvairių 
visuomeninių parengimų, bet ne
turime parengimo, skirto lietu
viškai knygai, kaip pastovios 
šventės. Reiktų įsivesti Lietuviš
kos knygos dieną. Kalbėtoja ste
bėjosi, kad žmonės taip mažai 
perka knygų, kai tuo tarpu perka 
paveikslus, nepaisant jų brangių 
kainų.

Augustinavičienė pastebėjo, 
kad lietuviai mėgsta pramogau
ti. Tose pramogose vyno būna 
vienur daugiau, kitur mažiau. Ji 
yra nuomonės, kad reikia įvesti 
į tuos pobūvius ir literatūrinių 
klausimų nagrinėjimą. Nedaug 
kam žinoma, kad tokių pobūvių 
yra kai kur jau daroma. Taip ne
seniai buvo suruoštas privatus 
Putino - Mykolaičio minėjimas, 
kuris labai pasisekė. Bet visi pa
rengimai nusibosta tada, kai jie 
yra blogai paruošti.

Augustinavičienė yra nuomo
nės, kad lietuviškos romantikos 
nėra ko baidytis, ypač kai ji nė
ra šabloniška. Taip, anot jos, 
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Šiemetinė Stasio Šalkauskio var
do kūrybos premija, jau trečias 
metas skiriama Ateitininkų Fede
racijos, teko istorikui Simui Su
žiedėliui. Rugsėjo 6 d. Ateitinin
kuos jubiliejinio kongreso iškil
mingame posėdyje ji ir buvo įteik
ta laureatui. Simas Sužiedėlis mū
suose yra vienas iš tų šviesuolių, 
kurie neužsidarė siaurame savo 
specialybės rate. Tai, sakytume, 
jau nuo tautinio atgimimo laikų 
yra tiesiog lietuvių kultūrinio gy
venimo tradicija, kurioje neretas 
rašytojas turėjo būti ir visuome
nininkas, medicinos daktaras — 
valstybininkas, istorikas — redak
torius, žurnalistas ir t. t. Šakotu, 
daug ir nepamainomai di’bančiu 
žmogum yra ir Simas Sužiedėlis
— universiteto profesorius istori
kas, Ateitininkų Federacijos vadas
— visuomenininkas, redaktorius
— žurnalistas, o šiuo metu ir di
džiojo užsimojimo — Encyclope- 
dia Lituanica redaktorius. Tačiau 
kiekvienoje srityje jis nebuvo ir 
nėra tik paviršutiniško darbo 
žmogus — kur tik atėjo, kur tik 
rankas, širdį ir protą prikišo, ten 
paliko žymius ir neištrinamus 
pėdsakus.

Ateitininkijos kongreso metu 
pavyko laureatui įpiršti keletą 
klausimų, liečiančių ateitininkiją, 
istorijos mokslą ir angliškosios 
mūsų enciklopedijos redagavimo 
bei leidimo darbą. Šiuo metu gau
tus iš jo atsakymus dalinamės 
čia su mūsų skaitytojais.

— Kaip vertinate aštuntąjį 
atei ininkų kongresą? Kurie jo 
momentai labiau pasibrėžė?

— Aštuntasis kongresas pra
ėjo penkmečių tradicijos dvasio
je. Ta tradicija, prasidėjusi pir
muoju kongresu Kaune 1920, 
visus šiuos suvažiavimus daro 
sukaktuvinius, iškilmingus. Tie 
dalykai yra geri ir reikalingi 
šventiškai nuotaikai sukurti ir 
savo kūrybinėm jėgom parodyti. 
Šia prasme aštuntasis kongre
sas praėjo sėkmingai ir nuotai
kingai.

Paradinis iškilmingumas, de
ja, nėra palankus aktualiom 
problemom nagrinėti. Tam tiks
lui reikia didesnio susikaupimo 
ir daugiau laisvo laiko. Pavyz
džiui, antrasis kongresas Kau
ne 1925 skyrė net keletą posė
džių principų bei priemonių 
svarstymui, tačiau galutiniai 
nutarimai tebuvo priimti Pa
langos konferencijoje 1927. Ne
paprastos konferencijos, sąjun
gų suvažiavimai, stovyklos ir 
studijų dienos sudaro palankes
nes sąlygas ideologiniams svars
tymams. Poros dienų kongrese, 
kurio programa savaime pasi
daro tiršta, tespėjama vieną 

antrą paskaitą išklausyti, bet 
nelieka laiko jų išdiskutuo i.

Teorinių bei praktinių daly
kų daugiau apsvarstyta prieš- 
kongresinėje stovykloje. Tą sto
vyklą būčiau pavadinęs tiesiai 
kongresine, nes iš tikrųjų kon
gresas prasidėjo Dainavoj. Nuo
taika ten buvusi pakili ir dar
binga, jaunimas gyvai dalyva
vęs visoje programoje.

Kongreso posėdžiuose ir sim
poziume vyravo jaunesnieji sen
draugiai, brendę jau tremtyje. 
Į jų rankas pereina vadovavi
mas; tad visai natūralu, kad jie 
ak'yviau reiškėsi kongreso dar
buose. Dalyvių gausa išsiskyrė 
literatūros vakaras, koncertas, 
iškiUmingos pamaldos. Gerai su
manyta koncertu priminti Mika- 
lo:ų K. Čiurlionį. Jo netekome 
tais pačiais metais (1911), kai 
pasirodė spausdintoji “Ateitis”. 
Čiurlionis yra artimas ateitinin
kam savo teistine pasaulėjauta, 
kuri taip aiškiai atsispindi sim
boliškuose jo paveiksluose. Iš
kilmingose mišiose, tikiuosi, visi 
labiausiai jautėsi vieno idealo 
jungiami. Pokylio draugiška 
nuotaika galėjo būti sustiprinta 
didesnio jaunųjų būrio su lietu
viška daina prie stalų, šokiai 
jaunimui 'buvo modemiški or
kestro riksmu ir judesio dina
mika, bet ar tai buvo estetiška 
— kitas reikalas.

Visoje kong'reso eigoje jautė
si ryškus parengiamasis ir tvar
komasis triūsas, atliktas Fede
racijos valdybos ir Kongresui 
rengti komiteto. Jiem prikflauso 
ačiū.

— Kurios, Jūsų manymu, tu
rėtų būti pagrindinės ateitinin
kų veiklos kryptys? Ar kongre
sas tiksliai ir teisingai jas ap
tarė?

— Mano supratimu, pagrindi
nės ateitininkų veiklos kryptys 
yra krikščioniškoji ir lietuviško
ji. Krikščioniškoji veikla apima 
ir tai, apie ką šiandien visuoti
nai kalbama, būtent, apie atsi
naujinimą ir ekumenizmą. Iš 
tikrųjų čia turime nebe naujus 
dalykus, bet tik naujus pabrė

žimus mūsų laikam. Kadangi 
krikščionybė savo esme nesikei
čia, tai ji lieka pastovia ir pati
kima krypties rodykle bet ku
riuo laiku ir bet kurioje padėty
je. Iškyla nauji konkretūs užda
viniai ir nauji veiklos akstinai, 
bet kryptis lieka ta pati — 
krikščioniškoji. Tai aiškiai buvo 
pabrėžta kongreso leidiniuose ir 
paskaitose. Dr. Adolfas Darnu
sis pagrindinėje kongreso pa
skaitoje stipriai pabrėžė krikš- 
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.Eleonora Marčiulionienė ' aza

Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje. Nuotr. V. Noreikos
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MARČIULIONIENĖS KERAMIKOS DARBAI

Dail'ninkės parodą Čiurl ionio galerijoje aplankius

Praeitą šeštadienį Čiurlionio 
meno galerijoje, Chicagoje, buvo 
atidaryta dailininkės Eleonoros 
Marčiulionienės keramikos dar
bų paroda. Ši paroda įdomi tuo, 
kad ji yra viena iš retenybių į- 
prastinėse mūsų parodose — ji 
yra grynai dekoratyvinių kerami
kos darbų ekspozicija.

Šioje dailininkės keramikos pa
rodoje rasime daug vazų, žvaki
džių, lėkščių, figūrinų, paveikslų. 
Jos vazos įvairių įvairiausių ne
reguliarių formų, kurios vibruo
ja ir juda su įmantriais papuo
šimais. Lėkštus daugiau lietuviš
kos savo motyvais. Figūrinos la
bai plonos, rodos plaukiojančios 
ore, kitos gulinčioje ar virstan
čioje pozoje. Žvakidės apkrautos

SAULĖ JAUTOKAITĖ

įvairių formų dubenėliais, paukš
tukais, lapeliais. Tarp keramiki
nių paveikslų randame lietuviš
kas vestuves, elgetas, paukščių liz
dą.

Nors dailininkės Marčiulionie
nės keramikos darbų formose — 
vazose, žvakidėse, lėkštėse, f i gūri - 
nose — įžiūrimi senoviškosios šio 
meno srities elementai ir kartu 
moderniškojo meno bruožai, ta
čiau gal tiksliau galėtume visa 
tai pavadinti marčiulioniškosios 
lakios vaizduotės originalios for
mos bruožais, šiek tiek primenan
čiais ispano Antonio Gaudi spal
votas ,organiškas formas. Daili
ninkė pasirinktąją savo temą iš
pildo, naudodama labai daug 
spalvų ir perkrautą papuošimą,

atrodo, nekreipdama daug dėme
sio į savo darbų eleganciją. Jai, 
matyt, svarbu įkūnyti savo vaiz
duotę keramikos darbuose, paro
dant mums savo rankų meistriš
ką techniką.

Dailininkės Marčiulionienės 
paroda, skirta keramikos dar
bams, yra naujiena ir retenybė 
čionykščiame mūsų meno gyve
nime. Šioje parodoje ji reiškiasi 
kaip individuali šios rūšies me
no atstovė, kurios darbai sudo
mina kiekvieną meno mėgėją.

Paroda šiandien ir rytoj (spa
lio 17—18 d.) galerijoje atdara 
nuo 11 vai. ryto iki 9 vai vak. 
Rytoj parodos paskutinė diena.

★
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Ketinė 
p«rašie

KŪRYBA IR PRAMOGINIS 
POMĖGIAVIMASIS

Gilios sielos ir vaizdaus dailio
jo žodžio poetas Jurgis Baltru
šaitis viename savo eilėraštyje 
priminė, kad Dievo pasaulis dar 
nėra baigtas kurti ir kad žmogui 
kūrėjui dar lieka daug erdvės 
reikštis savo kūrybiniais polė
kiais. Tai gili užuomina, iške
lianti kūrybinio talento vertę, 
kaip Didžiojo Kūrėjo darbų tęsė
jo. Tai išryškinimas dieviškųjų 
kibirkščių tikrojoje kūryboje, ku
riai įvairūs talentai turi pasišvęs
ti ir kuri turi susilaukti reikiamo 
įvertinimo. Šios kūrybinės pas
tangos duoda mums nemiršta
mų poezijos, beletristikos, dramos 
veikalų, meniškų paveikslų ir sta
tulų bei kitų tautos kūrybinėje 
istorijoje atžymėtinų rezultatų, 
kuriais tauta yra gyva ir kuriais 
net pati žmonija gali didžiuotis. 
Šitokie laimėjimai atkreips ir kri
tiko akį, ir recenzento dėmesį, ir, 
jeigu spauda jų nepastebėtų, bū
tų nusikaltimas, užmerkiant akis 
prieš kūrybininį laimėjimą.

Tačiau iš kitos pusės reikia su
prasti, kad šalia tikrosios kūry
bos visada atsiras ir menkos pseu- 
dokūrybos, pramoginio pomėgia- 
vimosi. Šitos srities darbams gali
mybės nuolat didėja. Žmonijos ge
rovė auga. Atsiranda daugiau lais
valaikio ir atsiranda gausiau su
manymų, kaip jį sunaudoti. Ir 
štai auga skaičius tų ponių ir kitų, 
kurie ima teptuką į rankas ir 
ima klijuoti paveikslą po pa
veikslo. Atsiranda šiek tiek plun
ksną vedžioti išmanančių, kurios 
ir kurie savo laisvalaikį sunau
doja rašymui romanų, apysakų, 
eilėraščių ir kitokiausių dalykų. 
Kiti kuria dainų, muzikos kūri
nių melodijas ir t.t.

Tai bus toks asmeniškas pra

moginis pomėgiavimasis, kuris iš 
esmės gali būti toleruotinas, kol 
jis pasilieka vien namų reikalas, 
asmeniškas laiko panaudojimas, 
užsiėmimas nuoboduliui pravy
ti, žodžiu — savybės užmojis. 
Visa nelaimė, kad šitokiu atveju 
dažnai įvertinimo ieškojimo pa
gundos pralenkia talentą ir pre
tenzijos, prašoka sugebėjimus, ka
da imama jaustis ko ne kūrybi
niu genijumi, ieškoma tam spau
dos ir kitų pripažinimo, nervina- 
masi, kai jo nesulaukiama, ir ne
laimė, jeigu toks žmogus turi į- 
takingesnę poziciją ir panaudo
ja jėgą, vienokį ar kitokį spaudi
mą savo neturinčiam vertės ta

lentui pripažinimo beieškoda
mas.'

Mūsų spauda, bent jau kas lie
čia mūsų dienraštį, visada sten
giasi kas tikrai vertingo įvertinti, 
iškelti, o ir vidutines, kuo nors 
ryškesnes pastangas paminėti. 
Tačiau jeigu kada ką nutyli, tai 
gal ir reikėjo nutylėti, Gal tai tik 
mandagus perspėjimas, kad ne- 
sibrautina į tą sritį, kur netu
rima jėgų, kad nereikia' ieškoti 
pripažinimo, kur jo nenusipelno
ma. Tokių laiko praleidimui pra
moginių pomėgių darbai turi bū
ti lydimi atitinkamo kuklumo, 
kitaip galima tik apsijuokinti. 
Tas kuklumas turi būti tiek stip
rus, kad jeigu daugiau nusima
nantis vertintojas pasakys, jog to
kie rašto, paveikslo ar muzikinės 
kompozicijos bandymai neverti 
spausdinimo, parodos, koncerto, 
tai nuo jų ir atsisakyti, nes šito
kios grafomaninės pastangos kitą 
kartą gali tik mažinti galimybes 
tikrajai kūrybai pasirodyti.

Šie visi dalykai yra tiek akivaiz
dūs, kad nebūtume jų nei kėlę,

BRONĖ JAMEIK1ENĖ

Norėdami atitrūkti nuo kasdie
ninių rūpesčių ir pasigėrėti pas
kutinėmis rudenėjančios vasaros 
dienomis, pasukę į pietryčius nuo 
Chicagos didmiesčio, stabtelėki
me Beverly Shores (Indianoje) 
Lituanikos parke: būsime malo
niai nustebinti tos negausios lie
tuviškosios kolonijos prasmingo 
darbo rezultatais.

Beverly Shores lietuvių klubo 
iniciatyva, architekto Erdvilo Ma
siulio sumanus Lituanikos parko 
išplanavimas ir skulptoriaus Juo
zo Bakio įvykdytas imponuojan
tis Lituanikos paminklas rodo, 
kad, turėdami darnią organiza
ciją ir parinktus vykdytojus, mes 
galime padaryti vertingų darbų, 
keliančių lietuvio prestižą ir kul
tūringai mus reprezentuojančių 
kitataučių tarpe. Pasukime siau
ručiu miško takeliu, tarp šakotų 
medžių, vedančių į tankumynę. 
Staiga prieš mūsų akis atsiveria 
plati dangaus mėlynė, atsispin
dinti pakalnėje romantiškai tyvu
liuojančiame tvenkinyje. Tą dvi
galvį tvenkinį supa rudens varso
mis nuspalvinti plačiašakiai me
džiai, o iš vandens gelmių kyla 
didinga 28-nių pėdų aukščio Litu
anikos atminimui pastatyta skulp
tūra.

Lituanikos parkui buvo parink
ta puiki vieta — vos pora blokų 
nuo Broadway Avenue ir tik vie
nas blokas nuo Michigan’o ežero. 
Jis susisiekia su Ripple Water Dri 
ve ir su Beachview ir Bright Wa- 
ter alėjomis.

Lituanikos parkas dabar tar
naus kaip Beverly Shores miesto 
sodas — poilsio ir pramogų vieta. 
Septynių akrų plote užplanuota 
Įrengti po dvi krepšinio ir teniso 
aikštes, vaikų žaidimo aikštelę, at
naujinti pagrindinius parko rū
mus, pastatyti 150-ties vietų atvi
rame lauke amfiteatrą, sustatyti 
piknikams stalus, praplėsti esa
mą dvigubą tvenkinį ir sujungti 
jį stilingu lieptu. O parko dėme
sio centru bus Lituanikos skridi
mui atminti iš tvenkinio gilumos 
į dangų besistiebianti Bakio 
skulptūra.

Skulptorių Bakį mūsų me
no sluoksniai pažįsta jau gerus 
dvidešimt metų. Dar studijų die
nomis jis pasižymėjo kaip inova- 
torius ir naujų formų ieškotojas. 
Bakio technikinis diapozonas y- 
ra labai įvairus: kala ir virina 
(šveicuoja) geležį, emaliuoja ke
ramikines skulptūras ir vario 
plokštes, įjungdamas visą eilę ša
lutinių medžiagų: stiklą, akmenį, 
medį ir kitus. Šalia skulptūros Ba- 
kis dirba ir tapyboje, kuri atsis
pindi jo metalo — stiklo spalvinė
se kompozicijose. Nors jo darbuo
se jaučiame mūsų liaudies me- 

jeigu neatsirastų įvairiose pozicijo
se pretenzingų žmonių, kurie ima 
mesti kaltinimus net spaudai, 
lyg kai kieno kultūriniai lai
mėjimai būtų nepastebimi. O gal 
kaip tik tie nepastebėjimai ir da
romi anaip kalbančių naudai, pa
liekant juos nesumurkdytus, kada 
iš viso į tuščiavidurius bandymus 
neverta kreipti dėmesio. J. Pr. 

nininko nuotaikas ir ritmą, ta
čiau Bakį, kaip kūrėją, reikia pri
pažinti šio laikotarpio meno atsto 
vu.

Paskutiniųjų metų darbams 
Bakis daugiausia naudoja meta

Juozas Bakis Paminklas Lituanikos skridimui
Skulptūra pastatyta Beverly Shores (Indianos valstijoje, netoli Chicagos) viešajame, Lituanikos vardo 
parke.

lus ir geležį. Juos techniškai ap- 
valdęs ir meniškai apipavidali
nęs, jis pateikia mums įvairių for
mų skulptūras ir bareljefus. Litu
anikos paminklą reikia priskirti 
prie jo originaliausiųjų darbų. Ir

šio Lituanikos paminklo išpildy
mas buvo skirtingas nuo kitų dar
bų — viską teko daryti ne jaukio
je studijos pastogėje prie Toron
to, bet čia pat, vietoje, po atviru 
dangumi, miško tankynėje ir

tvenkinio vidury. Antra, teko ieš
koti medžiagų ir formų, tinkan
čių tokiai gamtos — miško, dan
gaus ir vandens — aplinkai. Ir 
iš tikrųjų matome, kad mūsų 
skulptoriui šis uždavinys pavyko 
pasigėrėtinai — atrodo, kad 
skulptūra yra natūraliai išaugusi 
iš tvenkinio dugno, o jos sparnai 
viltingai kelia savo “rankas” į 
dangų, kaip ir ją supančių me
džių šakos.

Nors Bakis ir buvo padaręs pa
minklui modelį, tačiau aklai jo 
nebesilaikė. Įkūnydamas skulptū
rą vietoje, jos formas ir kompozi
ciją jis interpretavo laisvai, de
rindamasis prie ją supančios gam
tos ir aplinkos.

Lituanikos paminklo pagrindi
niam motyvui menininkas pasi
rinko stilizuotus sparnus, neimi
tuodamas nei Soldino miškelyje 
įvykusios tragedijos, nei kopijuo
damas paties lėktuvo. Jis kūrė sa
vo formas ir linijas, harmonin
gai kryžiuodamas ir jungdamas 
jas į vientisą dramatišką kompo
ziciją, keliančią akis ir mįptis į 
aukštį. Ir ta dramatinė simbolika 
veikia žiūrovą stipriau, nei rea
listinių formų pakartojimai.

Šia ypatinga proga gal reikėtų 
stabtelėti ir prie kitų skulpto
riaus sukurtų darbų ir pasiektų 
laimėjimų. Tačiau Bakio kūrybos 
medis yra toks vešlus ir šakotas, 
kad jam aptarti reikėtų jau visai 
atskiros studijos.Šiuo atveju ban
dysime nors prabėgomis susipa
žinti su jo kūrybiniais keliais.

Bakis su savo darbais yra da
lyvavęs Europos meno centrų pa
rodose (Baden-Badene, Darmsta- 
dte, Hanau, Freiburge i. Br., Pa
ryžiuje), keliaujančioje po Euro
pą ir Jungtines Amerikos Valsty
bes parodoje, o Vakarų pusrutu
lyje jo darbai periodiškai buvo 
reprezentuojami Art Gallery, To
ronte, University of Waterloo, 
Ont., Stanford, Ont., Regis Col- 
lege, Toronte, ir Čiurlionio gale
rijoje, Chicagoje, šalia kitų.

Bakio kūrybą yra įvertinę vo
kiečių “Das Kunstwerk”, “Schri 
Kunst Schri”, prancūzų “Arts”, 
“L’Information”, “Le Peintre”, 
Marceille Daily — “Le Proven- 
cal” žurnalų ir vietinių (Kana
dos) laikraščių recenzentai. Ba
kis yra bene vienintelis lietuvis 
skulptorius, įtrauktas į “The 
Sculpture of this Century” Mi
chel Seuphor parašytą ir Šveica
rijoje išleitą XX a skulptūros isto
riją, apimančią epochą nuo Ro- 
dino iki šių dienų ir joje labiau
siai pasižymėjusius skulptorius į- 
vairiuose pasaulio kraštuose.

Bakio kūrinių randame kolek
cijose Europoje (Woldemar 
Klein, Vokietijoje, Frances Tur- 
bill, Paryžiuje), JAV-bėse (Šv. Fi
lomenos bažnyčioje, Chicagoje), 
Kanadoje, (Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčioje, Toronte). Be to, apie 
100 kūrinių galima rasti įvairio
se privačiose kolekcijose šiapus ir 
anapus Atlanto.

Šis Juozo Bakio kūrinys dabar 
puoš Erdvilo Masiulio suprojek
tuotą Lituanikos parką, byloda
mas apie čia gyvenusius lietuvius, 
kurie, pasikvietę stiprius mūsų ta
lentus, įamžino lietuvių vardą A- 
merikos žemėje.
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AR SKAITYTOJAS YRA
PASYVUS?

Chicagos Bendruomenei pa- tas. Vienas iš jų buvo kietokas 
skelbus lapkričio mėnesį spau- priekabiautojas ir, radęs knygo- 
dos ntiėnesiu, pasigirdo įžval- je naujumų, kurių negalėjo pa- 
gių sumanymų, kad knygos 
turėtų būti labiau apkalbamos 
ne tik viešai bet ir privačiuose 
net šeimyniniuose susirinkimuo
se. Tačiau čia pat kyla klausi
mas, kaip apie knygas kalbėti? 
Ar liaupsinti autorių, ar ieškoti 
jo knygoje klaidų ir kalčių? Pir
masis atvejąs pastato skaitytoją 
į vergišką poziciją. O antrojo 
pobūdžio knygos aptarimas prie 
knygos palaikymo ne tik nepri
sideda, bet jai, platinimo pras
me, kenkia.

Problema, kaip kalbėti apie 
knygą, iš tikrųjų yra didelė. Tik
rasis jos vardas yra knygos kri
tikos ar gal dar tiksliau kultūri
nio dialogo visuomenėje ugdymo 
problema. Kultūringa knygos 
kritika neišsiugdo visuomenėje 
be sąmoningo skaitytojo ugdy
mo. Lygiai kaip be puoselėjimo 
neišauga nei literatūra.

Yra labai paprastas priėjimas 
prie knygos, kada kritikas neturi 
kito tikslo, kaip suskaičiuoti vi
sas knygos klaidas ir pasirodyti 
pranašesniu už autorių. Priešin
gas kelias į knygą yra tada, kai 
autorius yra tik giriamas, nere
aguojant į tai, ką jis yra pasakęs 
ir kokį įspūdį skaitytojui jis yra 
padaręs. Autorius tokiu būdu 
yra perkeliamas į parnaso erdvę 
ir išjungiamas iš žmogiškų vi
suomeninių santykių.

Abu šie keliši turi savo pavo
jų. Abu jie turi ir savo šalinin
kų bei labai įžymių pirmtakų. 
Lietuviškosios raštijos istorijoje 
mes turime du labai ryškius vie
nokios ir kitokios kritikos atsto
vus. Tai yra Jakštas ar Vaižgan- nuotaikoms. Bet taip pat nega-

ar

la- 
is-

Teologu kongresas
Rūpestis Evangelijos skelbimu šiose d'enose ’

Nuo rugsėjo 12-tos ligi 17-tos 
Belgijos sostinėje vyko tarptau
tinis teologų, susibūrusių apie 
žurnalą “Concilium”, kongresas. 
Šio vardo mėnesinis teologijos 
žurnalas buvo pradėtas leisti 
tuojau po antrojo Vatikano su
sirinkimo ir eina jo dvasioje to
liau. Jis yra spausdinamas de
vyniomis kalbomis, jo bendra
darbiais yra 300 teologų visam 
pasauly. Prenumeratorių turi 
50.000.

Suvažiavime dalyvavo dau
giau kaip 200 teologų. Susido
mėjimas juo buvo labai didelis. 
Svečiais buvo atvykę 800 moks
lininkų, įvairių konfesijų žmo
nių, vyrų ir moterų, dauguma 
s' ebėtojais, iš Europos, Afrikos, 
Azijos, šiaurės bei Pietų Ameri
kos. Stebėtojų tarpe buvo ir po
piežiaus asmeninis teologas Co- 
lombo ir kongregacijos tikėjimo 
klausimams atstovas tėvas Be- 
tti, bei keli Pauliaus VI-jo nese
niai įkurtos tarptautinės teolo- 
-ų komisijos nariai.

Proga kongresui šaukti buvo 
5 metų žurnalo “Concilium” su
kaktis. Gi iš tikrųjų teologus į 
šį kongresą traukė jų rūpestis 
Bažnyčios ateitimi po antrojo 
Vatikano susirinkimo. Kongre
so tema kaip tik buvo “Bažny
čios ateitis”. Ji buvo padalinta 
į keturis skyrius:

a) teologų užduotis Bažnyčio
je.

b) evangelijos skelbimas šian
dien,

c) Bažnyčios vaidmuo pasau
lyje,

d) Bažnyčios sąranga (struk
tūros).

Visi šie klausimai buvo disku
tuojami ryšium su Bažnyčios 
ateitimi.

lima manyti, kad kiekvienas nau
jai sutiktas žmogus yra mūsų 
priešas.

Vargiai ar gali būti parašyta 
knyga, kuri visais atžvilgiais 
patenkintų kiekvieną skaitytoją. 
Tačiau kaip retas susitikimas su 
žmogumi nėra kaip nors mums 
vaisingas, taip pat galima pasa-

teisinti esamais standartais, apie 
knygą nesivaržė pasisakyti nei
giamai. Kitas buvo visai prie
šingo nusiteikimo ir visur ieško
jo deimančiukų. Jų jis visur ra
do ir už juos gyrė net menkas 
knygas.

Kokiais mes turėtume būti, 
kai mes imsime uoliau vertinti 
mūsų knygas? Ar mes turėtume 
būti atlaidžiais Vaižgantais, 
kietais Jakštais?

Nors šie du kritikai stovi 
bai įspūdingai mūsų raštijos
torijoje, kaip vienas kito atsva
ra, tačiau neatrodo, kad jų su
ma galėtų duoti išsamų atsaky
mą į kritikos, arba knygos skai
tytojo, uždavinių supratimą.

Geras knygos skaitytojas yra kyti ir apie tas knygas, prie ku
tas, kuriam knyga sužadina įvai- rių mes turime įmanomą priėji- 
rių jo paties reakcijų. Be knygos mą.
jam nebūtų sukilę tų minčių ir Atrodo, kad redakcijos, radijo 
tų išgyvenimų, kuriuos jam ši stotys, TV stotys turėtų skatinti 
knyga sukėlė. Savo reakcijų ap- savo skaitytojus ar klausytojus 
sakymas ir būtų pats tikrasis pasisakyti knygos, kurie ją per- 
knygos kritiko vaidmens supra- skaitė, reikalu. Tai bus naudinga 
timas. Nuoširdžiam knygos skai- ir rašytojams. Jie žinos, kur jų 
tytojui nereikia įsakmiai ieškoti idėjos randa atgarsį visuome- 
knygos klaidų, bet nereikia nei nėję, kur ne. Skaitytojo ir rašy- 
varžytis pasakyti, kas šioje kny- tojo bendradarbiavimas turi bū- 
goje jam geros reakcijos nesu- ti abipusiškas. Nebūtų literatū- 
kėlė, ko jis neišgyveno, nesupra
to, ar ko jis nevertina. Panašiai 
tenka laukti, kad jis nesivaržytų 
pasisakyti dėl ko jis prie šios 
knygos sugaišo, ko joje ieškojo 
ir ką joje iš tikrųjų rado.

Susitinkant su knyga, reikė- čiau jis nebus pamirštas ir igno- 
tų laikytis to paties padorumo, ruojamas. Tačiau jau tuo pačiu, 
kaip susitinkant su žmogumi, kad jis drįsta leisti savo knygą, 
Negalima norėti, kad sutiktas jis sutinka būti viešai visuome- 
žmogus atitiktų visoms mūsų nės teisiamas.

ros ugdymui naudinga, jei dary
tųsi du vienas nuo kito nepri
klausomi ir vienas su kitu nesi- 
skaitantys luomai. Rašytojas 
gal kartais pasijus nesuprastas 
ir nepakankamai įvertintas, ta-

A. KŪRIKAS

Naujoji teologijos kryptis

Į kiekvieną klausimą kongre
se įvesdavo trys trumpi refera
tai, kurie, trumpai suformuluo
ti ir išdiskutuoti 11-koje sekci
jų, kaip galutinis rezulta' as, bū
davo pateikiami plenumui.

Keturias dienas trukusios dis
kusijos parodė, kad dabartinė 
teologija vis laibiau ima domėtis 
praktiškais bažnytinio gyveni
mo klausimais ir savo uždaviniu 
laiko ieškoti kelio į šių dienų vi
suomenę, išeinant ne iš senųjų 
istorinių Bažnyčios pozicijų, o 
iš evangelijos. Teologija šian
dien aiškiai jaučia reikalą vesti 
dialog’ą su kitais mokslais, visų 
pirma su humanistiniais ir so
ciologiniais ir šių mokslų duo
menimis pasinaudo'i. Savo svar
biausia pareiga teologija laiko 
išlaisvinti krikščionybę iš jai 
svetimų ideologijų ar filosofijų, 
atpalaiduoti ją nuo valdžios sie
kių ir nuo istorinio oportunizmo.

Bažnyča, telogų nuomone, tik 
tada gali turėti pasisekimo žmo
nių tarpe, jei ji, bendradarbiau
dama su kitais veiksniais, sten
giasi padaryti pasaulį žmoniš
kesnių. Kristaus evangelija įpa
reigojanti Bažnyčią būti žmo
gaus teisių sargu. Dėl to Baž
nyčiai tenkąs kritiškas vaidmuo 
visuomeniniam gyvenime. Baž
nyčia negalinti susirišti su jokia 
visuomenine santvarka. Ji tu
rinti veikiau tapti nuo jų nepri
klausoma ir ji turinti skelbti 
Kristaus evangeliją ne kaip pra
eities trofėją, o kaip dabarties 
palaimą, tai yra ne cituojant 
praeity pasiektus laimėjimus, o

pristatant krikščionybę, kaip 
dabar žmogų laisvinantį veiksnį. 
O tai jau neapsieina be kriti
kos ir atmainų.

Dėl to suvažiavimas reikala
vo pataisų ir pačiose bažnytinė
se struktūrose, kurios turi iš
plaukti iš pačios Bažnyčios pri
gimties bei atitikti laiko reikala
vimus. čia teologams rūpėjo 
rasti vidurio kelią ir išvengti 
kraštutinumų. Šitokia laikysena, 
aišku, neapsiėjo be puolimų iš 
kairės ir dešinės.

Ne monotonišku kartojimu

Kongresui vadovavo Olandi
joje gyvenąs belgų teologas do
mininkonas Schillebeeckx, o gar 
bės pirmininku buvo ir visuose 
posėdžiuose dalyvavo Belgijos 
primas, Briuselio arkivyskupas 
kardinolas Suenens.

Štai trumpai sutrauktos kai 
kurių referatų mintys;

Krikščioniškoji tiesa paeina iš 
Dievo, bet ji kartu yra skirta 
žmonėms ir, kaip tokia, turi 
būti žmogui prieinama bei su
prantama (R. Brown, JAV).

Krikščioniškuoju Apreiškimu 
pasirodo Dievo rūpestis pasau
liu bei jo istorija. Krikščioniško
sios tiesos pasisekimas priklau
sys nuo to, ar jos skelbėjams 
pavyks išeiti iš monotoniško se
nų formuluočių kartojimo. Tas 
monotoniškas pakartojimas tik 
parodo, kad krikščionybės skel
bėjai dar nėra atkreipę dėmesio 
į tai, jog žmonės, kuriems tos 
tiesos yra skintos, pasidarė jau 
kitokie. Yra nemaža, dalykų, ku
riuos bažnytinis. autoritetas 
skelbia, dar neatsižvelgdamas į 
pasikeitusią žmogaus padėtį, se
nu, jam nesuprantamu būdu. 
Kaip tikėjimo tiesos turi būti 
skelbiamos arba aiškinamos,

Vytautas Kašuba Šv. Pranciškus 
Nuotr. V. Maželio
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priklauso nuo dviejų dalykų: 
nuo pačios tikėjimo tiesos ir 
nuo dabartinio žmogaus. Jėzus 
Kristus čia yra aukščiausia nor
ma bei pavyzdys (K. Rahner, 
Vokietija).

Krikščioniškasis mokslas jo
kiu būdu neveikia pasauly kaip 
opiumas (kaip migdantis veiks
nys). Priešingai, jis savo esme

i

Lietuviškųjų knygų vitrinos erdviose “Draugo” patalpose (4545 ,W. 63dr St., Chicago, III. 60629) laukia skaitytojų 
ir pirkėjų. Visų čia esamų knygų katalogas duodamas arba pasiunčiamas paštu nemokamai. Nuotr. V. NoreikosV. Bgd.

yra radikalus, verčia žmogų 
kreipti dėmesį į šį pasaulį ir už
deda pareigą keisti padėtį ten, 
kur žmonės yra pavergę vieni 
kitus arba kur žmonės yra pa
aukojami tam tikrų institucijų 
bei laisvė yra tam tikros įsiga
lėjusios santvarkos išlaikymui, 
kur jėga pažeidžia teisingumą. 
Bažnyčia, kaip tikinčiųjų į Jėzų 
Kristų bendruomenė, yra įparei
gota žodžiu ir darbu šio tikslo 
siekti. Bet visų pirma pati Baž
nyčia savo tarpe turi įgyvendin
ti krikščionišką dvasią. Ji turi 
meilės bei bendrybės ryšiu jung
ti visus, kurie vieni nuo kitų 
yra atskirti kultūros, rasės, ly
ties, turto ar klasių užtvaromis. 
Bet ar gali krikščionybė pakeis
ti šių dienų pasaulį, Ji jau yra 
jį pakeitusi, ir tai yra istorinis 
faktas. Tik ji nėra pasaulio pa
kankamai pakeitusi, ir čia yra 
jos kaltė (H. Kueng, Vokietija).
Neišvengiama teologijos rizika

Teologija turi budėti, kad 
Bažnyčia nesusidėtų ir savęs ne- 
tapdintų su tam tikromis poli
tinėmis ideologijomis ir savęs 
nenužemintų iki grynai politi
nės religijos. (J. Metz, Vokieti
ja.)

Iš naujo turi būti permąsty
tas ir lytiškumo vaidmuo žmo
gaus gyvenimo. Proto vienaša
liškas vyravimas virš jausmo 
bei lytiškumo, taip charakte
ringas Vakarų intelektualinei 
tradicijai, nepajėgė įnešti har
monijos bei savitvardis žmogaus 
gyveniman, ir didele dalimi yra 
prisidėjęs prie neracionalių, bai
sių iškrypimų karų bei nusikal
timų pavidalu. Kadangi Katali-

(Nukelta į 2 psl.)
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LAISVĖS KOVA IR LITERATŪRA
Kad tikroji kūryba, kad 

aukšti pasiekimai mene, kad 
mūsų litera' Ariniai laimėjimai 
kovoja už Lietuvos laisvę, mes 
jau esame ne sykį kartoję. Lais
vojo pasaulio lietuvių rašytojų 
žodis, paskelbtas ne viena kal
ba, yra kaip tik liudininkas mū
sų kūrėjo gyvastingumo, kuriuo 
gali didžiuotis šiapus ir anapus 
geležinės uždangos gyveną lie
tuviai. Ne todėl, kad ta kūryba 
būtų tiesioginė politinė parama, 
bet todėl, kad tai buvo neišduo- 
dančio ir neparduodančio savo 
talento, nepavargstančio ir iš 
nieko jokios pagalbos nereika
laujančio, išdidaus lietuvio kū
rėjo laimėjimai. Buvo spaudoj, 
dažniausiai tų, kurie nieko prie 
literatūros augimo neprisidėjo, 
reikalavimų, kad lietuvis rašy
tojas kurtų vienaip ar kitaip, 
ir teko nuo to gintis, aiškinant, 
kad tikrieji kūrybiniai pasieki
mai yra vertesni už blogai su
eiliuotus šūkius.

Tačiau būtume neteisūs, jei 
sakytume, kad tik niekuo nesu
interesuota, tikriau beteminė li
teratūra yra tikroji literatūra. 
Geras kūrėjas gali apie viską 
rašyti ir pasiekti gerų rezultatų. 
Taip buvo visur pasaulyje, taip 
yra ir mūsų literatūroj. Rašy
tojai yra sukūrę visą eilę pui
kių apysakų, eilėraščių, o ypač 
dramų, tiesiogiai liečiančių mū
sų, o ir viso pasaulio kovą už 
laisvę gyventi ir kurti. Viena 
Mazalaitės istoriją apie parti
zano motiną, vienas Aisčio ei
lėraštis “Pavergtoji”, vienas 
Brazdžionio eilėraštis “Ateina 
žinios”, vienas Bradūno eilėraš
tis “Ištikimybė”, viena Nagio 
“Budapešto baladė” ar šlaito 
“Mano tauta” yra daugiau negu 
šimtas rezoliucijų ar triukšmin-

gų kokiose nors iškilmėse kal
bų.

Visa tai puikiai supranta ir 
įvertina, nors ir neigiama pras
me, okupanto tarnai. Ryšium su 
Bražinskų pabėgimu “Tiesa” 
spalio 22 d. numeryje akcenta
vo; “Savo leidiniuose, savo “kū
ryboje” — netgi poezijoje — 
jie atvirai pasakojasi, kaip jie i 
— jei vėl įgytų galimybę — lie
tų gimtosios liaudies kraują už 
tai, kad liaudis nutrenkė juos 
kaip nuodingas siurbėles nuo sa
vo kūno”.

Tačiau iš visų tiesioginių pa
sisakymų prieš laisvę varžan
čius Nobelio premijomis premi
juotų autorių niekintojus, dau
giausia pasisakė mūsų drama
turgai. Tai gražiai savo studijo
je ap'arė dr. V. Skrupskelytė, 
ypač iškeldama Landsbergio ir 
Jankaus dramas. Bet šalia tų 
dabar išėjo ir Antano Škėmos 
dramų rinkinys Raštai H, kur 
didžioji dalis dramų yra tiesio
giai komunizmą demaskuoją 
kūriniai. Padėka už tai Mackaus 
knygų leidimo fondui ir jo va
dovui G. Vėžiui už šių kūrinių 
į vieną vietą sutelkimą, nes šio
se dramose autorius išskirtinai 
aukštu meniškumu, atskleidžia 
kruvinojo komunizmo, naiki
nančio žmogų ir jo kūrybą, už
mačias. Kad šie kūriniai nėra 
atsitiktiniai, kad juos autorius j 
sąmoningai kūrė, o ne vien ne
turėdamas temų, liudija ir tame ’ 
pat raštų tome rašytojo pasisa
kymas, liečiąs “Pabudimo” dra
mą. Autorius, paklaustas, kas 
paskatino parašyti “Pabudimą”, 1 
atsakė: “Du motyvai: mūsų i 
košmariška epocha, pasireiš- 1 
kianti per galutiną žmogaus nu- i 
vertinimą, ir šios epochos bū- : 
dingiausioji apraiška — rusiš- < 
kasis komunizmas, siaučiąs Lie

Dailininkė Anastazija Tamo
šaitienė savo veiklą pradėjo tau
todaile. Ji tą dalyką studijavo Lie
tuvoje ir svetur. Vadovavo žemės 
rūmų ruoštiesiems audimo kur
sams įvairiose vietose. Su savo vy
ru dailininku Antanu Tamošai
čiu gaivino ir populiarino lietu
vių tautinius drabužius. Be to, 
juodu tautinių drabužių gamini
mą šiek tiek supramonino. Bet ar
gi kitokios buvo lietuvės audėjos pasakoti, išvardyti, ir išvardyti 
— menininkės, kūrusios naujus sušvelnintai, vietoje saulė — sau- 
raštus ir iš to savo darbo gyvenu-, lutė, vietoj Nemunas — Nemu
štos. Jos irgi buvo profesionalės... Į nelis, vietoj aušra — aušrelė ir

Itin pabrėžtina tai, kad daili- ’ t.t., kas parodo, kad visa tai my- 
ninkė Anastazija Tamošaitienė Įima, miela širdžiai. Sodietis ne- 
tautinių drabužių populiarinimo1 pasikakina dainų suposmavimu, 
nenutraukė nei tremtyje, nei at- veizėk, dirba peiliuku, išpiausto 
sikėlusi į Kanadą. Jos sukurti dra-1 lazdelę. Kam? Argi ji tvirtesnė 
bužiai yra plačiai pasklidę visuo
se žemynuose, kur tiktai yra lie
tuvių.

Mano manymu, tautodailę 
mes vis dar gana primityviai su
prantame, tai yra, iki šiol jos vi
sumos neaprėpiame. Vienu me
tu menininkams madon įėjo Rū
pintojėlis. Na Jį ir pradėjo visur, 
kur reikia ir kur nereikia, kišti: 
kuptūroj, tapyboj, grafikoj, tar
si Jis tautodailėje nebūtų turėjęs 
specifinės paskirties. Antra vertus, 
geresnis ar blogesnis vienaip ar 
kitaip ko nors kopijavimas nėra 
dar menas. Liaudies daina lygia 
dalia nėra viena melodija. Jos 
dvasia daugiau glūdi pačiame 
balso tembre, kuris, sakyčiau, su 
atskira daina, kaip melodija, ne
sikeičia, o yra bendras ne vien 
visoms mūsų dainoms, bet jis dar
gi geriau derinasi su dainų turi
niu ir su pačia dainų dvasia. Tau
todailėje lygia dalia glūdi tautos 
dvasia, tai yra visas pažymių kom
pleksas, ne viena kuri josios sa
vybė.

Menas yra įvairus, jis turi daug 
atspalvių ir laipsnių. Tautodailė, 
grynasis menas, pritaikomas me
nas ir Lt. Iš esmės gi menas yra 
vienas, visi jie turi vieną paskir
tį ir vieną tikslą.

Mūsų tautodailę bene geriau
siai bus aptaręs Mikalojus Kons
tantinas Čiurlionis savo rašinyje

Tamošaitienės studijoje, man 
kaip tik prisimena šie mūsų di
džiojo dailininko žodžiai. Daili
ninkė ne tik tai tų žodžių šven- 

‘Antroji lietuvių dailės paroda”: tai laikosi, bet ir deda pastan- 
Sodietis klauso ir žiūri tyliai, gas į ateitį nutiesti kelius mūsų 

niekas jo nemokina; žiūrėk, kaip j tautodailei, kuri, pasikeitus gyve- 
tai gražu Jis pats žino. Ir gėrisi i nimo sąlygoms, jau buvo baigusi 
gamta, bet taip pat saviškai; su-Į nueiti istorijon. Ji nori surasti bū- 
formuoja dainas, o jose viskas, dus, akip esamomis sąlygomis tau- 
visi grožybių turtai, pastebėti, pa-

JONAS AISTIS
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paliks? Ne! Tai vėl puošia šaukš
tą kažin kokiais dyvinais papuo
šalais. Argi skaniau valgyti to
kiu papuoštu šaukštu? Kažin? 
Arba vėl: mergelė audžia juostas, 
žiurstus, ir ko gi tenai nėra: be
veik visos vaivorykštės spalvos, 
kažin kokie ženklai, papuošalai, 
eglelės, žolynai. O kam? Tiktai 
tam, kad nejaučiamai iš neiš
vengiamo dvasios reikalo, reikalo 
pagražinti perdaug liūdną, pilką 
kasdieninį gyvenimą”.

Kiekvieną kartą, kai tiktai ap
silankau dailininkės Anastazijos

todailę padaryti organiškai gyvą 
ir kaip ją pakelti iki aukštojo me
no lygio ir kategorijų.

Gyvenimas eina pirmyn, kei
čiasi pati buitis, ir tą aukščiau 
minėtą sodietį jau gyvenimas 
“mokina”. Šiandien sodiečio pa
saulis platėja; jo reikalavimai jau 
kitokie negu buvo. Sodžiuje au
dėjos nyksta. Tai gerai, ir taip 
turi būti. Tačiau ta gyvenimo pa
žanga ne visada žengia estetinio 
tobulėjimo keliu. Beveik taisyklė, 
kad su sodžiaus būties miestėji 
mu žmonių estetinis skonis sekio
ja, jame pradeda prasiveržti pa
čios prasčiausios miesto ir so
džiaus savybės, vienų sodžius ne
pajėgia įsisavinti, o antrų atsikra
tyti. Tasai pereinamasis sodžiaus 
buities persiformavimo bruožas 
jau labai ryškiai pradėjo reikštis 
nepriklausomybės laikais, o da 
bar tai dar labiau išryškėjo; jau

Nuotr. V. MaželioDali. Anastazija Tamošaitienė staklėse.

tuvoje... “Pabudimas” parašy
tas, prisimenant milijonus neži
nomųjų kovotojų, kurie žuvo už 
tikrąjį žmogų, nesitikėdami at
lyginimo. Ir užakcentuojami lie- 
tuviškieji kovotojai.”

Šių raštų išleidimo proga ir 
spaudos mėnesio proga akcen
tuojame didelį mūsų kūrėjų 
įnašą kovoje už savo ir visų pa
vergtųjų laisvę. Juo labiau, kad 
tai atliekama tikrai aukšto meni
nio lygio kūriniais.

Kaip aukščiau citavome, pa
vergėjas mūsų rašytojų kūry
bai priduoda labai daug reikš
mės, nors ir priešinga prasme. 
Reikėtų, kad ir šiapus geležinės 
uždangos esantieji vertintų kū
rėjų įnašą, bent jau suaktyvin
dami jų raštų įsigijimą.

P. J. Anastazija Tamošaitienė Lietuviškos kapinės (gobelenas)

kitą smulkmeną, vieną kitą to 
amžių palikimo atspalvį, o jų gel
mė dar kurį laiką mums pasiliks 
paslaptis. Esu tikras, kad kiekvie
na ateities karta grįš prie mūsų 
meno versmių ir stebėsis neiš
senkančiais mūsų tautos lobiais.

Dabar, kai neturinčios ką veik
ti gerai uždirbančių pačios, be 
pastangų ir didelio triūso, per 

j vienas išnaktes i dideles menini- 
i kės išvirsta, liaudies meno lobiai 
kai kam atrodo primityvūs ir at
silikę, bet visada taip nebus, me
nas vėl grįš į savo tikrąsias vė
žes, kur talentas, išsilavinimas ir 
darbas atgaus savo prasmę ir ver
tę. Tautodailė yra laiko išmėgin
ta, ir jos vertė nekis ir nemažės.
Nesijauskime visas tautinio me

no galimybes išnaudoję. Man ro
dos, kad ir dabar galioja Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio tau
todailės aptarimas: “ji turi būti 
mūsų dailės pamatas, iš jos turi 
pakilti savotiškas lietuvių stilius, 
ji yra mūsų pasididžiavimas”.

Šiandien, minėdami tos kuk
lios dailininkės keturių dešimtų 
kūrybos metų jubiliejų, galime 
drąsiai tvirtinti, kad jos vardas 
visiems laikams pasitiks tautodai
lės atgaivintojų pirmose gretose.

dažnai sodietis nesodietiškai den
gės, kitaip sakant, jis jau buvo 
nei gandras, nei gervė. Ir kaip 
tiktai tuo metu dailininkei Tamo
šaitienei teko įsijungti į pirmą
sias tautinių drabužių ir tautodai
lės gaivintojų gretas. Ypač tauti
nių drabužių gaivinimo ir propa
gavimo reikalas nebuvo taip leng
vas. Sodžiaus kasdieniškai būčiai 
tautiniai drabužiai juoba netiko. 
Tie tautinių drabužių pionieriai 
pritaikė juos iškilmingoms pro
goms, švenčių masiniams pasiro
dymams.

Iš to kilo reikalas tautinių dra
bužių kūrybą ir gamybą “supra
moninti”. Ir yra stačiai laimė, 
kad to reikalo iniciatyvą pasiėmė 
dailininkai, ne profesionalai pra
moninkai. Tų pionierių dailinin
kų dėka šiandien tiek Lietuvoje, 
tiek svetur lietuvių tautiniai dra
bužiai tapo neatskiriama patrio
tinių iškilmių ir manifestacijų da
lis.

Bet iškilmės nėra kasdienė bui
tis. Retomis progomis vėdinami 
drabužiai reikia ilgiems mėne
siams kabinti į spintas, rei
kia naftalinuoti ir laukti sekan
čios progos. Vadinasi, vieni tau
tiniai drabužiai reikalo iš esmės 
neišsprendžia. Dailininkė Anas-j Ji į tautodailę sudėjo visą savo 
tazija Tamošaitienė, be tautinių -širdį, visą savo triūsą, visą savo 
drabužių, rūpinasi ir namų vidų- talentą ir visą savo gyvenimą, 
mi: puoselėja kilimų, gobelenų 
ir tapybos meną, kuriam spalvas 
ir nuotaikas skolinasi iš audinių, 
iš tautodailės.

Dabar, kai visi iš dūmo puo
lė į naujoviškas meno lytis, dai
lininkės Anastazijos Tamošaitie
nės menas vieno kito gali būti su
tiktas su vienokia ar kitokia šyp
sena. Tačiau, mano šventu įsiti
kinimu, jos viso gyvenimo triū
sas nenueis niekais. Mūsų liaus- 
dies kūryboje glūdi neišsemia-1 
mos vertės lobiai. Mes kol kas te
betriūsiame tiktai pačiame pavir- 

I šiųJe, atskleidžiame tiktai vieną
A. Tamošaitienės kilimo “Žemaiti
ja” detalė. (Nuosav. St, Daukšos/
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NESKRIAUSKIM KŪRYBOS

Filosofo laiškas gydytojams
Prof. JHano Maceinos žodis Ohio Lietuvių gydytojų draugijos visuotiniam susirinki

mui Clevelande 1970 m. lapkr. mėn. 7 d.

Prisimena gerokai anksčiau 
buvęs pasipriešinimo nuosmu
kiui manifestas. Ar toji padėtis 
dabar pagerėjo ar pablogėjo, 
šiandien nesame linkę to spręs
ti. Bet kad mums reikia dar 
vieno manifesto, kitu vardu ir 
kitu adresu kreipiamo, tai jau 
beveik deganti būtinybė. Bede
juodami, kad visa eilė kultūri
nių d:rvonų dar vis per menkai 
purenama, bandome stebėtis ko
dėl, visai užmiršdami, kad tie, 
kurie privalėtų kaip tik reikštis 
šioje srityje, neretai yra tiek už
siėmę v'sais kitais darbais ir įsi
pareigojimais, jog jiems nelieka 
nė jokios fizinės galimybės 
reikštis dar ir ten, kur, regis, 
būtų pati pirmoji jų pareiga ir 
pastanga.

Kad ir kaip būtų keista, bet 
visi mūsų valdybų, komitetų, 
tarybų, žinybų, komisijų suda
rytojai, kai tik reikia tiems vi- 
sieks veiksmams valdančių or
ganų, tuoj pat pirmiausia krei
pia savo žvilgsnius į mūsų kul
tūrininkus. Kvietimai, pažadai, 
prašymai, visokie kitokie vilio
jimai jokiu būdu nepraeina pro 
tą mūsų visuomenės sluoksnį, 
kuris, paliktas ramybėje, kur 
kas būtų naudingesnis ir našes
nis visoje mūsų veikloje. Mes, 
regis, užmirštame, kad inteli
gentijos turime daug, bet inte
lektualų, deja, žymiai mažiau. 
Kai mūsų kultūrinio pasau
lio asmenybės įsitraukia į 
lietuviškąią organizacinę veiklą, 
nesistebėkime, kad nukenčia vi
sa eilė nemažiau, neretu atveju 
net ir svarbesnių bendrosios 
veiklos aspektų — visas mūsų 
kultūrinis gyvenimas, kuriuo, 
paprastai, norime didžiuotis 
prieš kitus, vertinti jį, gėrėtis 
juo. Matom ir jaučiam, kad to ar 
kito rašytojo naujasis veikalas 
galėjo išeiti žymiai stipresnis, 

brandesnis, daugiau išieškotas 
ir daugiau peržiūrėtas, bet vis 
tas nelemtas skubėjimas. Kur 
nebus skubėta, kad tas pats ra
šytojas yra perkrautas įvairiom 
pareigomis eilėje organizacijų. 
Va, laikraščio ar žurnalo redak
torius laukia pažadėtos recen
zijos, kritikos straipsnio, pyks
ta, nervinasi nesulaukdamas, 
bet ką darysi, kad mūsų litera
tūros kritikas, tiesiog persikro
vęs visais kitais darbais, kitais 
įsipareigojimais. Mūsų moksli
ninkai, akademikai taipgi nepa
liekami ramybėje. Ir jiem pri
krauta visa eilė gal ir svarbių 
visuomenės veiklos pareigų. Įr 
jiems .tiesiogiai reikštis sava
jame pašaukime, kūrybiniame 
procese darosi vis sunkiau ir 
sunkiau. Ir jie, įjungti į visokius 
komitetus ir valdybas, apkrau- 
jami vadovaujančiais postais, 
aiškiai juos kūrybine prasme 
skriaudžiant, atitraukiant nuo 
to darbo, kuriam kitur nebus 
rasta pakaitalų, kurių tikrai ne
atliks kas kitas. Rodos, nebūtų 
su^ku rasti mūsų tarpe ir gabių 
organizatorių ir nutarimų vyk
dytojų ir visokių kitokių admi
nistracinių pareigūnų. Bet, or
ganizacijoms ‘bemedžiojant” 
vardus, jokiu būdu vis neaplen
kiami mūsų rašytojai, poemai, 
dramaturgai, artistai, moksli
ninkai, neaplenkiami ir laikraš
tininkai, lyg ir jie neturėtu sa
vųjų įsipareigojimų spaudai. Gi 
para dar vis teturi tik 24 vai. 
Pragyvenimo minimumo sau ir 
šeimai užtikrinimas, namų ap
linkos reikalai, suskaldo tą parą 
taip, kad labai mažai lieka lai
ko kūrybinėms pastangoms ar 
net ir prisiimtiems įsipareigoji
mams, o čia, žiūrėk, dar būtinai 
tave bandys įstumti į dar nau
jas pareigas...

Tad ir kyla klausimas, ar tik-

Garbingasis Susirinkime,

Grįžęs spalio mėn. 24 dieną iš 
širdies ligų kurorto Bad Orb, 
esančio Vokietijos Spessarto kal- 

: nyne, kur mėginau paruošti žie
mos negandam savo jau treji 
metai sergančią širdį, radau mie
los Jūsų Valdybos laišką, kuriuo 
ji praneša, kad Jūsų tradicinė 
kultū 'os premija šiais metais pa
skirta manajam asmeniui už 
“Reikšmę krikščioniškajai filosofi
jai ir įtaką pedagogikai”. Šis pa
skyrimas yra man didžiulė ir 
maloni staigmena, už kurią visu 
nuoširdumu čia viešai dėkoju — 
visų pirma Valdybai, o per ją ir 
visiem Ohio Lietuvių gydytojų 
draugijos nariam. Sykiu giliai 
apgailestauju, kad negaliu savos 
padėkos žodžių Jum tarti asme
niškai, nes liga yra padarius ma
ne jau sėslų, nebegaliu pakelti 
nei o’o, nei jūros kelionių. Pri
imkite betgi mano žodžius taip, 
tarsi ašen būčiau tarp Jūsų, nes. 

I savo dvasia iš tikro su Jumis 
' šiandien ir esu, džiaugdamasis .ir 

kartu šia premija įpareigojamas 
ir toliau, kiek mano jėgos dar 
leis, dirbti krikščioniškosios kul
tūros labui. Ačiū Jum už garbin
gą Jūsų dėmesį ligšiolinei mano 
veiklai; veiklai, suskilusiai — 
kaip ir visų mūsų — tarp duonos 
ir kūrybos, tarp reikalų šalies, 
kurioje gyvename, ir mūsų tau
tos, kurioje sava būtimi laiko
mės. Šis Jūsų dėmesys bus man 
didžiulis sustiprinimas ateičiai ir 
sykiu raminanti paguoda sunkio
mis dienomis.

Tačiau ne tik padėka noriu 
šiandien į Jus prabilti iš mano 
lūpų. Jūsų premijos paskyrimą aš 
pergyvenu kaip simbolį kažkokio 
gilesnio, net sunkiai pastebimo 
ryšio tarp mokslo, kuriam atside- 
date Jūs kaip gydytojai, ir religi
jos, kurios filosofijai skiriu savo 
laiką ašen kaip krikščioniškasis 
mąstytojas. Juk argi nebūdinga,
kad medicinos mokslą išėjusiųjų 
ir šį mokslą savo praktika vyk
dančiųjų asmenų draugija ski
ria kultūrinę savo premiją reli
gijos filosofui! Tai negalima bū
tų pavadinti atsitiktinybe. Tai ne 
tiek subjektyvinis mano asmens

rai visuomeninis darbas negali 
išsiversti be tiesioginio mūsų 
kultūrininkų dalyvavimo jame? 
Nea‘sižvelgtiant, kaip į šį klausi
mą bus atsakyta, viena yra tik
ra, kad mūsų kultūrinis gyveni
mas bus žymiai menkesnis ir 
skurdesnis, jei jame “pilną lai
ką” nedirbs vison kiton veiklon 
įjungti ar įsijungę kultūriniam 
sektoriui priklausą asmenys. 
Dabartinėje situacijoje mes žu
dome jų iniciatyvą, talentą, pa
stangas, verčiame juos pasilikti 
vidutiniškume, tik prabėgomis 
leisdami jiems atsiduoti kūry
biniam vyksmui. O šitai mūsų 
mokslui, menui ir literatūrai 
yra aiškus nuostolis, apmoka
mas tikrai jau per didele kaina. 

pagerbimas — mano asmuo to
kios pagarbos iš viso nebūtų ver
tas, —kiek objektyvinis atsi
skleidimas ano ryšio, siejančio 
mediciną su religija žymiai stip
riau, negu tai pajėgia padaryti 
bet kuris kitas mokslas.

Juk kas gi yra medicina? Pa
viršium žiūrint, ji atrodo esanti 
ne kas kita, kaip ligos nustaty
mas ir jos gydymas. Bet kas gi 
yra liga? Didis mūsų laikų filo
sofas Kari Jasperas yra pasakęs, 
kad “už kiekvieno skausmo tyko 
mirtis”. Skausmas tačiau yra li
gos simptomas. Nuosekliai tad 
reikia Jasperso mintį pratęsti, sa
kant, kad “už kiekvienos ligos ty
ko mirtis”. Liga yra žmogaus bu
vimo riba, kurią peržengęs jis at
siduria mirties prieglobstyje. Ir 
štai, medicina kaip tik ir stengia
si, kad žmogus šios ribos neper
žengtų, kad jis būtų atitrauktas 
nuo mirties bedugnės. Medicinai 
ši pastanga pasiseka labai daž
nai. Dar daugiau: medicina da
ro šiuo atžvilgiu nepaprastos pa
žangos. Jūs, kaip šios pažnagos 
nešėjai bei vykdytojai, galite pa
grįstai didžiuotis, kad esate stip
riai apvaržę mirties siautėjimą 
tarp vaikų ir jaunuolių, kad pra
ilginote žmogaus amžių mažiau
sia trečdaliu, kad beveik visiškai 
pašalinote mirties baisą epidemi
jų pavidalu. Tiktai Jum, kaip 
medicinos atstovam, dėkodamas, 
kultūringų kraštų žmogus gali 
Šiandien kartoti poeto žodžius: 
“Juk gražu — ar ne? — dar kiek 
pabūti”. Jeigu buvimas yra aukš
čiausia vertybė, tai šiai vertybei 
išlaikyti medicina yra pirmoje ei
lėje pašaukta. Šia prasme gydy
tojas yra tikrasis ano didžiausio 
grožio kūrėjas; grožio “dar kiek 
pabūti”. Medicina yra kova su 
mūsų būties gelmėse tūninčia 
tragiką; kova už tai, kad buvimas 
kaip grožis būtų “dar kiek” pa
laikytas.

Nuotr. Algirdo GrigaičioAL Gim. Ant bažnyčios laiptų (Taxco, Mexloo)

Ir štai, šitoje vietoje medicina 
j kaip tik ir susitinka su religija. 
Tiesa, Krikščionybė šiandien ne
siima gydyti konkrečių ligų švęs
tu vandeniu ar žegnonėmis. Ta
čiau argi nebūdinga, kad visais 

, laikais ir visose religijose liga y- 
I ra buvusi ir tebėra ne tik profa- 
ninis, bet ir sakralinis dalykas; 
kad pirminių kultūrų magas yra 
buvęs kunigas ir gydytojas kar
tu kad ir Krikščionybė turi ligos 
sakramentą, būtent Paskutinį 
Patepimą? Tiesa, šis sakramen
tas krikščionių beveik visados y- 
ra klaidingai pergyvenamas, lai
kant jį mirties sakramentu. Iš tik
ro betgi jis yra savo esmėje li
gos sakramentas ir tuo pačiu vil
ties pasveikti sakramentas. Štai 
kaip apie jį rašo šv. Jokūbas apaš
talas savame laiške pirmiesiem 
krikščionim:

“Jei kas tarp jūsų serga, tepasi- 
vadina Bažnyčios kunigų, ir šie 
tegu meldžiasi, patepdami jį alie
jumi Viešpaties vardu. Tikėjimo 
malda išgelbės ligonį, ir Viešpats 
jį pakels” (Jok 5,14-15). Šie žo
džiai aiškiai rodo, kad Paskutinis 
Patepimas yra ne mirčiai, bet 
sveikatai. Paskutiniu Patepimu 
Bažnyčia prašo Viešpatį kaip gy
vybės Valdovą, kad Jis atitiestų 
ligonį ir leistų jam “dar kiek pa
būti”. Štai kodėl Bažnyčia netei
kia šio sakramento nei karei
viam, siunčiamiem į frontą, nei 
nusikaltėliam, nuteistiem mirties 
bausme, nes šie žmonės eina, 
tiesa, mirti, bet jie nėra ligoniai. 
Jų padėtis yra žmogaus sukurta, 
bet ji nėra proverža prigimties 
tragikos, su kuria grumiasi tiek 
medicina, tiek religija. Kova už 
žmogaus gyvybę, už aną grožį 
“dar kiek pabūti” kaip tik ir su
veda mediciną su religija prie 
sergančiojo lovos.

Deja, abiejų šių sričių atsto
vai — gydytojas medicinos ir ku
nigas religijos — rungtynes su

mirtimi pralaimi: žmogus miršta, 
nepaisant net ir didžiausios me
dicininės pažangos; jis miršta, ne
paisant net nė karščiausios tikė
jimo maldos. Mirtis pasilieka ne
nugalėta nei mokslo, nei religijos 
priemonėmis. Išskyrus vieną kitą 
sovietinį svaičiotoją, niekas šian
dien rimtai negalvoja, esą moks
las pasieksiąs tokio aukščio, jog 
galėsiąs pašajinti mirtį iš pasau
lio. Tas pat yra ir su religija. 
Nors Krikščionybė ir skelbia, 
kad “Dievas mirties nesukūrė ir 
nesidžiaugia gyvųjų žlugimu”, 
tačiau ji jungia mirtį su nuodė
me ir todėl teigia jos, kaip ir

V. K. Jonynas Dealė iš skulptūros Šv. Pranciškus (aluminis)
Nuotr. V. Maželio

nuodėmės, visuotinumą. Taigi 
net ir pralaimėjimo atžvilgiu me
dicina susitinka su religija, nes 
jom abiem mirtis yra neįveikia
ma.

Šio visuotinio pralaimėjimo a- 
kivaizdoje yra tad iš tikro nuosta
bu, kad Krikščionybė vis dėlto 
kalba apie mirties pergalę, nuo
latos mum primindama apašta
lų Povilo ir Jono žodžius: “Pa- 
skučiausioji neprietelė bus sunai
kinta mirtis”; rašo Povilas korin- 
tiečiam (1 Kor. 15, 26). Tai reiš
kia: tiek medicinos kova su mir
timi mokslo priemonėmis, tiek re
ligijos kova su ta pačia mirtimi 
maldos priemonėmis bus laimė
ta. Tai viena iš pagrindinių krikš
čioniškojo tikėjimo tiesų. Todėl 
tiek gydytojas, pridengdamas 
drobule mirusiojo veidą, tiek 
kunigas, baigdamas maldas prie 
mirštančiojo, nestovi prieš visišką 
neviltį bei sudužimą. Kažkokia 
viltis, kažkoks gilus lūkestis pra
siveržia jiem abiem iš pačių 
Krikščionybės gelmių; iš Krikščio
nybės, kuri beveik tyčiojasi iš 
mirties, ją klausdama šv. Povilo 
žodžiais: “Mirtie, kur yra tavo 
pergalė? Mirtie, kur yra tavo ak
stinas?” (1 Kor. 15,55).

Kuo betgi Krikščionybė remia 
savo patyčią iš mirties ir tuo pa
čiu jos pergalės lūkestį? Ne tuo, 
kad žmonija kada nors žemėje 

• pasieks tokio kultūrinio aukščio, 
jog suras priemonių mirties iš
vengti. Anaiptol! Krikščionybė y- 
ra nepaprastai realistinė religija, 
nepasiduodanti jokiom utopi- 
nėm vilionėm, tegu jos kalbėtų 
net ir optimistiškiausio mokslo 
vardu. Krikščionybės skelbiama 
mirties pergalė reiškia ne žmo
gaus nemirimą, bet jo prisikėlė

(Nukelta Į 2 psl.)
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romano 
Pokalbis su rašytoju Juozu Kralikausku 

Rašytojui Juozui Kralikauskui jeigu dar šiandien nepalaidos ke-
š.m. spalio 9 d. suėjo 60 metų. lių tonų akmens nuogriūva. Ta 
Gimė 1910 m. Kareivonių kaime, j duona, kuria dalinomės su indė-
Žiežmarių valsč. Trakų apskrity- Į nukais, būdavo labai sunkiai ir 
je. Pirmasis Juozo Kralikausko pavojuje urvuose uždirbta. Ji bu-
novelių rinkinys "Septyni kalavi-: vo duona nelaimingo nelaimin-
jai" buvo išleistas Lietuvoje 1937 ! gam, varguolio riekutės varguo

liui. m. Pokario metais, atvykęs į Ka
nadą, Kralikauskas parašė apy
saką "Urviniai žmonės" (1954) 
ir romaną "Šviesa lange" (1960) . 
Abi knygos liečia sunkų ano me
to lietuvių DP kūrimąsi, darbą 
ir tragiką Kanados žemėje. Vė
lesnieji du jo romanai, abu lai- j teisybės, tolimasis kažkur pa 
mėjusieji "Draugo" romano kon- sauli!... 
kursus, savo tematika jau nukry
po į mindauginius mūsų tautos 
laikus: "Titnago ugnis" išėjo 19-
62 metais, o "Mindaugo nužu
dymas" — 1964 metais. Šiuo me 
tu rašytojas gyvena Islingtone, 
Ont. Kanadoj. Jį ten ir pasiekė- i jau ant pat prarajos krašto, ran 
me sukaktuvine 60 metų proga ką!, 
su savaisiais klausimais. 

Ir ne tik indėnų vaikai ten šau
kė: 
"Sam-šy! Sam-šy!" Keturias — 
dešimt širdžių iš Lietuvos, 40 iš j 
skausmo šaukė: 

Sam-šy! — teisybės, pasauli, 

Sam-šy! — gyvenimo, gyveni
mo tikresnio, ko nors gi švieses
nio!... 

Sam-šy! — vilties netikrume, 
nors bent vilties, bent vilties L 

Sam-šy! — pagalbos ranką, aš 

Grįžtelėjimai, užšaldymai 

ir a+šildymai 
Kai mūsuose ky la ginčai dėl Todėl gal būtų gera j a s palikti 

kai kur ių nukrypimų, svetimų ramybėje, lyg kertinį akmenį, 
įtakų taut iniuose drabužiuose, ir nieko neliečiant, saugoti tą 
liaudies meno a r rašto netradi- taut inį "meno drabužį" kaip at-
cinio suprat imo, t a d a ar neatro- ram-os — "reference" tašką, iš 
do, kad turime reikalo lyg su kurio visi mūsų kūrybiniai po-
kažkokia neliečiama, šventa re- lėkiai turėtų gauti ne t ik pra-
likvija, lyg su kažkokiu muzie- džią, bet juosna ir sugrįžti, 
juje po st iklu padė tu eksponatu, Šitaip galvojama, kalbama, 
kurio palytėj imas, vietos pakei- Tai yra gera, nieko čia blogo, ir 
t imas a r kitokiu kampu pris ta- kodėlgi ne? J u k štai kaip hero-
tymas žiūrovui y r a leistinas tik j iškai liaudies menas atsirado: 
to muziejaus sa rgams ir t a i gal 19 šm. po daug kraujo pralieju-
t ik su raš t i šku muziejaus vado- sio Napoleono pralaimėjimo, su-
vų patvirt inimu. Pagarba skiria- s ir inko 1815 m . Vienoje pasipik-
m a liaudies išraiškom ir jos ne- t inę sąjungininkai ir patvirtino 
l iečiamumas pas mus supranta- Meternicho tezę šventai išlaiky-
mi kaip savot iškas socialinis eti- ti Didžiųjų Imperijų "status 
ke tas : neliesk, nekalbėk i r ne- quo". Bet po imperialistiniu jun-
užgauk šeimos vaikų, protėvių, gu sukruto mažosios tautos, puo 
O įvairūs kūrėjo a r interpreta- selėdamos savo tautiškuuumą. I r 
toriaus kryptelėjimai j vieną ar t ada kilo liaudies meno kultas. 
kitą šoną mums v is atrodo, kad net kaip skriaudžiamųjų gink-
ims ir persvers turimą balansą, las, Didžiųjų Imperijų pamatuo-
tada mūsų tau t in is palikimas se pragraužęs skyles i r prisidė-
nukris žemėn ir suduš į šukes, jęs prie Didžiųjų išparceliavimo. 
kaip molinis ąsotis- Mažos tautos išsilaisvino, kai ku-

Tautinis menas, ypač mums rios ^ P 0 valstybėm, kitos -
išeiviams, tokiu būdu pasidaręs skirtingų tautų konglomeratais-
taip svarbiu, įgauna net ypatin- I r t o k s tautų kelias į valstybes 
gą prasmę, lyg be jo mes paskęs- ilgainiui atrodė ir net dabar at-
tume didmiesčių nešvariame rodo k a i P S e r a l r b u t m a - ° ^ l 

ore, praradę, ką atsivežėm, ir n e t vienintele žmonių grupių so-
kar tu savą identitetą. Su tuo "darumo forma. Ir liaudies mė
mes negalime sut ik t i ir vengia- nas, pirma kaip ginklas, ir da-
me visko, kas galėtų tą meną iš b a r ^ r l i k o k ū r ė J a i (muzikoj, 
mūsų a t imt i . mene, rašte) kone pagrindiniu 

jo visuomenėje atramos tašku. 
Kar tu žinome iš istorijos, kad tik su mažom laiko ir naujų sti-

visi kūrėjai viename ar kitame \įų įtakos išimtim. 
dešimtmetyje, a r viename a r ki
tame š imtmetyje vis grįždavo 
prie savo tautos kamieno ir 
rausdavosi po jos šaknimis, ieš
kodami naujų atsakymų nau
jiems klausimams. Ir visa tai 

— Kaip atsimenam, Jūsų " U r 
viniai žmonės" ir "Šviesa lange" 
vaizdavo visai realią, kasdieniš
ką ir sunkią pirmųjų metų egzi 

Tai ši kančia ir aitrus ilgesys 
iš aukso kasyklų požemio nuve
dė į mūsų tautos lobių požemį. 
Dėl to aš išėjau "iš šios dienos". 
Ieškojau vėl pasaulio, veržiausi 
atgal pasaulin. Ir atsidūriau tau 

Iišką buitį šitame Naujajame tos pasąmonės pasauly. Po klai-
Pasauly. Koks buvo akstinas ir kaus ir keisto urvų pasaulio — 
paskatas išeiti Jums iš šios die- pilių šalin. Ir sekiau gi pačią li-
nos ir vėlesniuos premijuotuos kimine mįslę. Nuo indėnų ir ur-
romanuos "Titnago ugnis" ir I vinių "gorilų" — pas karalių ir 
"Mindaugo nužudymas" pasi- jo tragediją. Tai ši pati didžioji 
nerti j viduramžinę mūsų tautos 
praeitį? 

— Kasyklose "gyvenom" ir dir
bom 40 lietuvių DP . Nuo šmėk
liškų pastatų ten į visas šalis — 
klaikiai beprasmė platybė, nuo 
pat ledlaikio nedirbtų laukų ny
kuma. Ten alkani indėnų vaikai 
tiesdavo į mus rankas, šaukdami: 
"Sam-šy! Sam-šy!" Iškelti pavir
šiun, duodavom jiems sumušti
nių: giliai žemėje nesuvalgyda-
vom ir palikdavom tik dėl to, 
kad turėtumėm jiems lauktuvių, 

aisčių tragedija, kurios pasekmės 
kraujo gijom nudrikę iki pat anų 
kasyklų. 

O ir dėl to, kad mano tėviškė 
— netoli Vilniaus ir Trakų, kad 
šie miestai buvo nuožmiai de
markacijos linijos atskirti. Dėl ši
tos baisios prarajos gėla manyje 
tvinko su metais ir baigiamoms 
klasėmis. It votis, tas sopulys nu
kreipė mane į istoriją ir kronikas. 
Vilnius ir Trakai—jau Lenkija!.. 
Gi nė joks girtas negalėjo taip 
beprotiškai susapnuoti karaliau? 
Mindaugo laikais. Aukso kasyklų 

Didžiausia blogybė gal yra ta, 
kad išeivijos kūryboje visas tas 
čia minėtas liaudies tautos me
no supratimas yra tiek peraus-
tas išeivio gimtojo krašto nostal-

j ie " i r t i r daro"vis po tomis se- SW ir baime įvairiom galimom 
įlomis, krumplėtomis šaknimis. (Nukelta į 2 pal.) 

Latvijos nepriklausomybes 

paskelbimo penkiasdešimt 

antrąją metinę sukaktį 

lapkričio 18 dieną minint 

Ludolfs I iberts (latvis, g. 1895 m.) 

"Rygos uostas" (aliejus) 

Minint latvių laisves dieną, spaus
diname čia odę Latvijos senajai 
sostinei Rygai. Įdomu, kad ode pa
rašyta prieš šimtmečius žinomojo 
mūsų poeto Antano Strazdo (1763-
1833). Joje autoriaus gražiai iškelta 
Rygos reikšme visai Europai, ne
pamirštant ir miesto glaudžių ry
šių su Lietuva. Pati ode taipgi liu
dija lietuvių baudžiauninkų poeto 
Antano Strazdo gerą susipažinimą 
su ano meto europine klasicizmo 
literatūra, jos braižu ir jos įvaiz
džiais. Tai rodo taipgi Baltijos 
kraštų tamprų ir seną ryšį su vi
sos Europos kultūrines raidos sro

vėmis. 

GIESMĖ RYGOS MIESTUI PAGERBTI 
ANTANAS STRAZDAS 

Pribūk, Neptūne galingas, 
Pasiauski skeptru džiaugsmingai 
Ir užgrok — kaip jūra ošia — 
Ji t au kaktą tegu puošia. 

Juk tavo sostas kaip saulė, 
Jis garbingiausias pasauly. 
Kas tik žmonės' atsiranda, 
Tu išnešioji an t sprando. 

Ir tu , Eolai pūtėjan, 
Išpūski dumples, kad vėjai 

Temptu bures didžiam žygiui 
Ir neštu laivus į Rygą. 

Lėkit, Faonai, Zefirai, 
Pro verpetus prasiyrė. 
Tegu Charibdė ir Scilė 
Prasmenga besočiam gyly. 

Bangu kalnai piktieji 
Tegu bedugnėsna liejas. 
O tos sirenos vylingos 
Dainas tegu baigia graudingas. 

Plaukit visa kraštą žmonės, — 
Kiek čia laisvės, kiek malonės. 
Iš visnr čionai suplaukit — 
Europos uostas jūs laukia. 

Anglai ir švedai, ispanai. 
Prancūzai, olandai ir danai 
Čia suvežą savo gėrybę, 
Kraudami tu r tą tai Rygai. 

Lietuva iš lauku savo 
Čionai tiekia brandu javą, 
O kai tas prekes iškrauna, 
Ki tu gėrybių sau gauna. 

O Dauguva, tu galinga, 
Pranešk naujieną džiaugsmingą 
Tu, nešdama derlių Rusu, 
Rygai didybės atsiusi. 

Bokštai išdidūs čia tūno 
Prieglobsty Marso, Neptūno. 
O t a garsioji Belona 
Svaido vilyčias raudonas. 

Rygos piliečiai garbingi, 
Slaugūs, mandagūs, protingi. 
Pramonė, miesto prekyba — 
Tai jų didžiausia tvėryba. 

Džiaukitės, šaunūs rygiečiai. 
Puiki gerovė jums šviečia. 
Čionai garbė ir malonė, 
Čia, kur gyvena tie žmonės. 

Rašytojas Juozas Kralikauskas 

! sirenos aliarminiu kauksmu 
skelbdavo pamainas, nes darbas 
vykdavo diena naktį. O aš, žiū
rėdamas į šiaurės pašvaistes, in
dėnų šaly vis atsimindavau Vil-

i niaus pazarėlius, lyg jau anksty-
į vaja aušrelę. Tikrai, savo gyveni
me aš būčiau daug mažiau ken
tėjęs, daug mažiau, jeigu būčiau 

! augęs kur nors gerokai to-
| liau nuo Vilniaus ir Trakų... bet 
i tokia buvo Dievo valia, toks ir 
mano likimas. 

— Kai žmonės perskaitė Jūsų 
antrąjį .. mindauginį .. romaną 
"Mindaugo nužudymą", tai bu
vo girdėtis kalbų, kad Kralikaus

kas greičiausiai yra užsimojęs pa
rašyti šios temos visą trilogiją. 
Ir "Mindaugo nužudymas" yra 
baigiamas tokia situacija, kuri 
prašyte prašosi trečiojo tos pa
čios epochos tomo. Ar iš tikrųjų 
galima tikėtis spėjamos trilogi
jos paskutiniojo tomo? 

— Taip. Buvau benukrypstąs 
į visai kitą temą bei foną. Ta-
Čiaugi pamačiau "Drauge" kun. 
Stasio Ylos parašyta "Skaitytojas 
dar nepasotintas". Esą, tema ir 
problemos prašosi tęsinio. Jo žo
dis ir širdis man visad buvo 
brangūs. 

— Be abejo, randate progų pa
sekti ..ir ..okupuotosios .Lietuvos 

šiandieninę literatūrą. Sakykite, 
kurie tenykščiai rašytojai, kurie 
jų veikalai ir kodėl būtų verti 
ypatingesnio dėmesio? 

— Požemio akmens sienose 
stebėdavau aukso grūdus, gijas 
ir gumbus. Ten žemės įsčio
se auksas išbuvo tūkstančius me
tų. Auksas ir didžiausioj tamsy
bėj, ir gelmėj, ir žemei drebant 
vis tiek išlieka nepakitęs. Jo grū
dus ir gijas atpažįstu ir tenykš
tėj mūsų brolių literatūroj. Tai 
mane guodžia, nes gerai žinau: 
kur jau auksas, vis tiek išliks, ne
žiūrint kokios audros ten viršum 
dar praeitų. Atpažįstu ir kančią, 

(Nukelta j 2 psL) 
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ŽVELGDAMI ATEITIN, NEUŽSIMERKIME 
PRIEŠ DABARTĮ.
POKALBIS SU NAUJUOJU JAV LB CENTRO 
VALDYBOS PIRM. VYTAUTU VOLERTU. 
SUOMIŲ IR LIETUVIŲ KALBOS.
APIE NAUJĄ ANTANO MACEINOS KNYGĄ. 
KAZIO BRADCNO EILĖRAŠČIAI.
KAZIO ALMENO NOVELES PABAIGA. 
IR VĖL NUOSTOLIS LITUANISTIKAI. 
LAIŠKAI IŠ VIETNAMO.
NUJI LEIDINIAI
FILMŲ ĮVAIRUMAI.
KULTCRNE KRONIKA. 
MOTERŲ GYVENIMAS.

Žvelgdami a+ei+in, 
neužsimerkime prieš dabartį

Kai stinga ranku darbui
Pokalbis su naujuoju JAV Lietuvių Bendruomenės Centro valdybos pirmininku 

Vytautu Volertu

Mūsų čionykštėj bendruomeni- Vargu ar galime tikėtis, kad 
nėj veikloj bei įvairios krypties šiandieninės mūsų lituanistinės 
kultūrinėse pastangose mes vis mokyklos, nors jos būtų išeiviško- 
patetiškai dar jaučiamės pačių se sąlygose ir geriausios, lems tiek, 
ilgiausių distancijų bėgikai. Užsi- kad mes ir po 30 metų čia dar tu- 
plėšę į tolius, dažnai net ne- rėsime naują kartą, tiek pat lie- 
pagalvojame, kad tokiuose laiko tuviško gyvenimo kultūrinėje kū- 
atstumuose galime paprasčiausiai ryboje pajėgią, kaip ir dabartiniai 
pritrūkti kvapo ir nuvirsti, tolimo tarp 40 - 65 metų čionykščiai mū- 
tikslo visai nepasiekę. sų kultūrininkai. Neabejojame,

O tokia abejonė ir kyla, kai kad po 30 metų lietuviškosios lai
mėtų metais, kalbėdami apie lie- mės šviesuolių klodas šiame kraš-
tuvybės išlaikymą, apie mūsų čia te bus dar gausesnis. Bet ar jie be-, Esant Lietuvoje, 
buvimo įprasminimą, kone viską pajėgs šiaudieniniu laipsniu ir to- pirminį dėmesį, 
suvedame į lietuviškosios ateities kiu pat rezultatu angažuotis ir kur- matematikų ir inžinierių 
formavimą, lyg jos turinys ir viso- ti lietuviškosios kultūros labui? Ar apstu, bet stinga rankų lietuviš- 
keriopa vertė pareitų tik nuo mū- jų kultūrinio brendimo dvilypėje kame gyvenime. "Juodasiš” vi
sų vienų, lyg mes čia būtume pats dvasioje nebus kur kas daugiau suomeninis darbas, mano many- 
reikšmingiausias ateities užtikrini- nusvėrė jau amerikietiškieji, kana- mu, yra pagrindinė "profesija” 
mo veiksnys, o ir ta ateitis, dar vis diškieji, australiškieji ir kitokie 
tikime, turėtų būti kur kas reikš
mingesnė ir visai tautai svaresnė 
už šiandieninę dabartį.

Šitokiose nuotaikose save už- 
sihipnotizavus, yra pavojaus kada 
nors ataskaitinėj akivaizdoj prieš 
tautą atsistoti visai tuščiomis ran
komis, atsistoti be ateities ir be 
dabarties.

Tokią situaciją turint minty, ar kad sukurtų tiek pat lietuviškas 
tik nebūtų geriausia išeitis tapti re- kompozicijas kaip “Karalius Min- 
alistais. Ir ta prasme, kad nereikė- daugas” ar “Ainių dainos”? Pa
tų per daug lengvai įtikėti išeiviš- našiai galėtume statyti klausimus, 
kosioS lietuvybės amžinybe ir tik turėdami galvoj ir dailę, ir litera- 
šiai gražiai vizijai visas jėgas ir iš- tūros kritiką, ir aplamai kiekvie- 
teklius aukoti. Ar negeriau būtų ną lituanistinio pamušalo mokslą, 
didžiausią dėmesio dalį sukaupti Problemą keliame ir klausimus 
dabartyje turimos potencijos iš- statome, nė kiek nenuvertindami 
naudojirtiui. Nes šiandien dar sa- mūsų įvairiausių švietimo ir kita
vo tarpe turimos kūrybinės poten- kių institucijų ir nesakydami, kad 
cijos skatinimas ir laimėtieji re- mums lietuvybės ateitimi nereikia 
zultatai‘gali būti patys lemtin- rūpintis. Reikia, ir dar kaip reikia! 
giausi kaip tik tos išeiviškosios Čia tik norime pasakyti, kad viso 
mūsų amžinybės prailginimui ir to, ko mes siekiame lietuvybei 
visos tautos kultūrinių aruodų pa- kultūriniuos kloduos ateityje, da- 
pildymui bartyje turime tokiu laipsniu, ko-

sų vienų, lyg mes čia būtume pats dvasioje nebus kur kas daugiau suomeninis darbas, mano many- 
______________________________a-a mii vra na^rindinė “nrofesiia”

svarsčiai? Ar po 30 metų šiandie
ninio Kazio Almeno amžiaus čio
nykštis lietuvis rašytojas begalės 
rašyti lietuviškai taip, kaip da
bartinis “Laiško kunigaikščiui 
Radvilai” autorius? Ar po 30 me
tų šiandieninio Dariaus Lapinsko 
amžiaus kompozitorius besugebės 
į savo tautos dvasią įsigilinti taip,

“Draugo” kultūrinio priedo 
puslapiuos neseniai buvo kalbė
ta, kad mūsų kultūrininkus rei
kia labiau tausoti tiesioginiam 
jų pašaukimui, neįveliant jų į 
visuomeninius bei politinius dar
bus. Ir lyg tyčia, štai — Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės 

(Centro valdybos pirmininku iš- 
' renkamas kaip tik labiau kultū- 
I rimuose baruose subrendęs žmo- 
I gus - rašytojas, žurnalistas Vy
tautas Volertas. Pasirodo, kad 

į kultūrininko — visuomenininko 
problema nėra mūsuose to
kia paprasta ir nėra taip lengvai 
išsprendžiama, jau vien tik pri
simenant šviesųjį Vaižgantą, ku
ris ne tik daug paliko mūsų gro
žinei literatūrai, bet buvo visą 
amžių paskendęs ir visuomeni
niame bruzdėjime. Gal kitas ra
šytojas iš savo visuomeninės, net 
politinės veiklos kaip tik semiasi 
temų grožinės literatūros kūri
niams?

I žodžiu, kaip ten bebūtų — šiuo 
gana retoku rašytojo ir žurnalis
to “pakliuvimu į valdžią” pasi
naudojom ir mes, pateikdami 
jam čia keletą klausimų.

— Esate vienas iš tų šakotų
jų mūsų kultūrininkų, kuris ne
užsisklendžia išdidžiam# dramb
lio kaulo bokšte, o, kur tik rei
kalinga, nevengiate ir “juodojo” 
visuomeninio darbo- Dabar esat 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos išrinktas šio krašto 
Lietuvių Bendruomenės Centro 
valdybos pirmininku. Sakykite, 
kaip suderinat ir koks paskatas 
verčia suderinti savo, kaip ma
tematiko, profesiją su rašytojo 
bei žurnalisto plunksna ir su vi
suomenine išeivijos lietuvių 
veikla?

— Profesija, kuria iki šiol ne
galiu skųstis, išeivijoje man liko 
duonos parūpinimo priemonė, 

jai skirčiau 
Šiame krašte 

yra

i

kiekvieno susipratusio išeivio, 
nes juo remiasi mūsų gyvybė, — 
jon įskaičiuoju fizinį ir kultūrinį 
išsilaikymą. Žurnalistika yra 
taip pat visuomeninio gyvenimo 
dalis. “Juodojo” darbo naštą iš 
pareigos velka visi šiandieniniai 
spaudos talkininkai, atiduodami 
sąmoningą auką. O ką bendro 
mano profesija turi su literatū
ra, nežinau.

Nemanau idealizuoti lietuvio 
individualiai vien dėl jo kilmės 
ar kraujo. Ne visi esame šventi, 
ne visi genijai, ne visi herojai.

kio ateityje tikrai jau nebeturėsi
me.

Todėl dabartyje sukauptai po
tencijai išnaudoti, sudaryti jai 
reikštis palankias sąlygas bei nuo
taikas ir stipriu pečiu visa tai pa
remti yra pati realiausia, išeivijai 
tik ribotame laike duota ir ateičiai 
neatidėliotina galimybė.

A. brd. 

Kūrybiniame gyvenime vulka
nais prasiveržė nedaugelis; aukš
tų politikos žibintų nuo Vytau
to laikų stokojome; asmeninės 
aukos pribijojo nepriklausomo
jo gyvenimo vairininkai; jos ne
parodė indoktrinuoti senieji ko
munistai, okupacijų metais ste
bėję ir dalyvavę šimtų tūkstan- 
šių žmonių deportacijose ir 
joms, kaip partiečiai, nepasiprie
šinę grynai dėl savų interesų, 
nors skriauda ir neteisybė jiems 
buvo aiški; nėra gausūs ir po
karinių laikų indhidualūs hero
jai. Tačiau tautinė visuma, kuri 
nėra vien kilmės kraujas, bet ir 
dvasinės nuotaikos, stebina. Jos 
gyvastingumas, nešant amžių 
priepaudas, jos santūrus, neaki- 
plėšiškas, kultūringas charakte
ris. nepaprastas patvarumas 
sunkiausiose sąlygose, prigim
tas linkimas grožin ir kūrybon, 
glaudumas tarp atskirų narių 
kritiškais momentais ir ryžtas 
bendrai aukai rodo, kad pasaulio 
pažangai mes nesam bereikš
miai. Todėl dėl šios tautinės vi
sumos ir “juodasis" visuomeni- 
sis darbas darosi pramingąs.

Žinoma, viskam yra ribos- Jas 
turi ir visuomenininko auka, nes 
šiam darbui esame beveik visi 
tinką. Ypatingi individai, ar dėl 
savo sugebėjimų ar aplinkybių 
galį ką nors nepaprastai aukšto 
pasiekti, jų neturėtų paisyti. Ta
čiau eiliniam nariui, matančiam 

V. K. Jonynas Skulptūros “Motina ir raikąs" detalė (aluminis) 
Nuotrauka Vytauto Maželio

ir kitus, kurie vien dėl pritingė- 
jimo išsisukinėja nuo rankų pa
judinimo, ateina laikas, kai parei 
gos ir aukos balansas ryškiai 
krypsta antrosios naudai. Nuo
taikos mano šeimoje, iš žmonos 
ir iš vaikų pusės, visuomeninio 
darbo požiūriu yra labai šiltos. 
Tačiau kiekvieno sveikatos, kan
trybės, laiko ir finansų šaltiniai 
yra riboti.

— Esate pirmas mūsų rašy
tojas - kūrėjas, išrinktas čio
nykštės Lietuvių Bendruome
nės pirmininku,. Ar tai gali 
čia reikšti Bendruomenės veik
los pasukimą grynai kultūrinio 
darbo vaga (kaip mūsuose kai 
kas norėtų) ar, Jūsų manymu, 
Bendruomenė ir toliau turėtų 
būti neabejinga taipgi įvairio- 
pam visuomeniniam bei politi
niam mūsų eta buvimo reikalui? 
Kaip visa tai reikėtų balan
suoti ir kur dėti akcentus?

— Mano ir su manim, centro 
valdyboje dirbti sutikusių nuo
mone — negalima galvos sukti 
tik į vieną pusę. Būtų netikslu 
pavojingai susirgusiam vaikui 
nešaukti gydytojo vien todėl, 
kad reikia taupyti pinigus jo 
mokslui universitete. Vaikui mi
rus, universiteto nereikės. Labai 
neprotinga ir auginti fiziniai 
stiprią, bet negalvojančią būty
bę. Panašiai suprantu ir JAV 
LB padėtį. Rūpesčius reikia

Vytautas Volertas, naujasis JAV Lietuvių Bendruomenės Centro val
dybos pirm ninkas. Nuotrauka Vytauto Maželio

skirstyti pagal laiko iškeltą rei
kalo svarbą. Tačiau paskutiniu 
metu mūsų tarpe lyg atsiranda 
tendencija linkti į mažai išma
nančio, patogumus pamėgusio 
didiko pusę, — dvaras svarbiau 
už žinojimą. Ši tendencija ypač 
ryškėja iš leidinių tiražų. Geras 
koncertas ir dailininkų parodos 
lankytojų susilaukia, bet knygai 
skirtas laikas ir pinigas kasdien 
traukiasi, lyg būtinai stengtu- 
mės tapti beraščių mase. Padė
tis yra pavojinga, ir reikia ban
dyti šį ‘liaudėjimo” procesą su
laikyti. Bet ar JAV LB CV pa
jėgs ? Mėginsime negaišinti laiko 
smulkmenoms, tačiau kai kurios 
ir jų reikalauja dėmesio.

Mūsų darbą saisto LB Tary
ba. Iš jos tikimės ne vien spren
dimų, bet ir konkrečios para
mos. Iš jos laukiame pasisaky
mų ir dėl LB požiūrio į politinius 
uždavinius, nors patys stengsi
mės jų vengti.

— Jūsų kadencijos metuose 
turės būti ir du didieji įvykiai: 
Ketvirtoji dainų šventė 1971 me
tais ir- Ketvirtoji tautinių šokių 
šventė bei Antrasis pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresas 1972 
metais. Ko labiausiai tikitės iš 
šių įvykių ir kokius sunkumus 
pramatote juos organizuojant? 
Kad visa tai nebūtų vien tik dai
navimas ir pasišokimas (prisi
menant ir literatūros rečitalį 
prie Trečiosios tautinių šokių- 
šventės ir “Lokio” operą prie 
Jaunimo kongreso) kas, Jūsų 
manymu, tiktų prie abiejų įvy
kių dar pridėti, kad jie visoke
riopa kultūrine ir visuomenine 
pastanga įgytų didesnį ir ilgiau 

, išliekantį svorį?

— Jaunimo kongresas — PLB 
valdybos atsakomybė. Šio kraš
to lietuvių bendruomenė yra 

vien talkininkė. Ir šokių šventė 
yra tik vienas Jaunimo kongre
so įvykis. Tačiau kas prisimena 
pirmąjį kongresą, neabejoja ir 
šio sėkme.

Dainų šventė — sparčiausiai 
artėjąs mūsų didelis rūpestis. Jo 
sėkmei labai daug lems Chica
gos lietuviai, ypač JAV LB Chi
cagos apygarda, kuri nuošir
džiai prižadėjo padėti. Jos pirm. 
J. Jasaitis jau dabar tuo rūpina
si. Apie Dainų šventę plačiau 
kalbėsime, ištyrę aplinką ir susi
rinkę sugestijas. (Viena jų lai
kau šį Jūsų klausimą).

— Nemažam vyresniųjų skai
čiui pavargstant ar pasitrau
kiant į amžinybę, ir mūsų išeivi
jos lietuviškoji bendruomenė, 
galima sakyti, vis labiau jau
nėja ir akademiškėja, jaunimui 
dideliu skaičium besiveržiant į 
šio krašto šviesuolių klodus. Ko
kia būtų šių naujos kartos aka
demikų lietuvių pareiga ir misi
ja savo bendruomenės ir savo 
pavergtos tautos atžvilgiu; kaip 
ir kur jie tai turėtų atlikti; ir 
ar pakankamai visa tai atlieka?

— Savas pareigas akademikai 
turi geriausiai suprasti ir, ma
nau, jie jas tinkamai atlieka- 
Gal tik šiek tiek trūksta sąlyčio 
su gyvenimo praktka, kuri bū
tinai reikalauja “juodadarbių”. 
Glaudus ryšys su visuomene šią 
problemą išspręs, o kaip geriau
siai reikštis — jie patys susiras. 
Centro valdyboje šiems klausi
mams yra specialus žmogus — 
dr. V. Klemas.

— Galime jau pasigirti ne 
tik augančiu Lietuvių fondu, 
bet ir kitais įvairiais piniginiais 
fondais, pinigingomis organzaci- 
jomis, pinigingais ir senais, va
dinamais, Susivienijimais, įvai- 
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GRĮŽTELĖJIMAI, UŽŠALDYMAI IK 
ATŠILDYMAI.
POKALBIS SU RAŠYTOJU JUOZU 
KRALIKAUSKU.
LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTES 
AKCENTAS.
ALG. KEZIO NUOTRAUKŲ IR FRANCIS .. 
THOMPSON POEZIJOS KNYGA.
JUSTINO MARCINKEVIČIAUS 
“MINDAUGAS”
ATSIL'EPIMAI APIE SODEIKIENES 
PARODĄ.
KAIRIO ATSAKAS MERINGU!.
FILMŲ ĮVAIRUMAI.
KULTŪRINE KRONIKA.
AKADEMINES PROŠVAISTES.

Grįžtelėjimai, užšaldymai 
ir atšildymai

Todėl gal būtų gera jas palikti 
ramybėje, lyg kertinį akmenį, 
ir nieko neliečiant, saugoti tą 
tautinį “meno drabužį” kaip at
ramos — “reference” tašką, iš 
kurio visi mūsų kūrybiniai po
lėkiai turėtų gauti ne tik pra
džią, bet juosna ir sugrįžti.

šitaip galvojama, kalbama. 
Tai yra gera, nieko čia blogo, ir 
kodėlgi ne? Juk štai kaip hero
jiškai liaudies menas atsirado: 
19 šm. po daug kraujo pralieju- 
sio Napoleono pralaimėjimo, su
sirinko 1815 m. Vienoje pasipik
tinę sąjungininkai ir patvirtino 
Meternicho tezę šventai išlaiky
ti Didžiųjų Imperijų “status 
quo”. Bet po imperialistiniu jun
gu sukruto mažosios tautos, puo 
selėdamos savo tautiškuuumą. Ir 
tada kilo liaudies meno kultas, 
net kaip skriaudžiamųjų gink
las, Didžiųjų Imperijų pamatuo
se pragraužęs skyles ir prisidė
jęs prie Didžiųjų išparceliavimo. 
Mažos tautos išsilaisvino, kai ku
rios tapo valstybėm, kitos — 
skirtingų tautų konglomeratais- 
Ir toks tautų kelias į valstybes 
ilgainiui atrodė ir net dabar at
rodo kaip gera ir būtina, o gal 
net vienintele žmonių grupių so
lidarumo forma. Ir liaudies me
nas, pirma kaip ginklas, ir da
bar dar liko kūrėjai (muzikoj, 
mene, rašte) kone pagrindiniu 
jo visuomenėje atramos tašku, 
tik su mažom laiko ir naujų sti
lių įtakos išimtim.

Didžiausia blogybė gal yra ta, 
kad išeivijos kūryboje visas tas 
čia minėtas liaudies tautos me
no supratimas yra tiek peraus- 
tas išeivio gimtojo krašto nostal
gija ir baime įvairiom galimom

(Nukelta j 2 psl.)

Kai mūsuose kyla ginčai dėl 
kai kurių nukrypimų, svetimų 
įtakų tautiniuose drabužiuose, 
liaudies meno ar rašto netradi
cinio supratimo, tada ar neatro
do, kad turime reikalo lyg su 
kažkokia neliečiama, šventa re
likvija, lyg su kažkokiu muzie
juje po stiklu padėtu eksponatu, 
kurio palytėjimas, vietos pakei
timas ar kitokiu kampu prista
tymas žiūrovui yra leistinas tik 
to muziejaus sargams ir tai gal 
tik su raštišku muziejaus vado
vų patvirtinimu. Pagarba skiria
ma liaudies išraiškom ir jos ne
liečiamumas pas mus supranta
mi kaip savotiškas socialinis eti
ketas: neliesk, nekalbėk ir ne- 
užgauk šeimos vaikų, protėvių. 
O įvairūs kūrėjo ar interpreta
toriaus kryptelėjimai į vieną ar 
kitą šoną mums vis atrodo, kad 
ims ir persvers turimą balansą, 
tada mūsų tautinis palikimas 
nukris žemėn ir suduš į šukes, 
kaip molinis ąsotis-

Tautinis menas, ypač mums 
išeiviams, tokiu būdu pasidaręs 
taip svarbiu, įgauna net ypatin
gą prasmę, lyg be jo mes paskęs- 
tume didmiesčių nešvariame 
ore, praradę, ką atsivežėm, ir 
kartu savą identitetą. Su tuo 
mes negalime sutikti ir vengia
me visko, kas galėtų tą meną iš 
mūsų atimti.

Kartu žinome iš istorijos, kad 
visi kūrėjai viename ar kitame 
dešimtmetyje, ar viename ar ki
tame šimtmetyje vis grįždavo 
prie savo tautos kamieno ir 
rausdavosi po jos šaknimis, ieš
kodami naujų atsakymų nau
jiems klausimams. Ir visa tai 
jie darė ir daro vis po tomis se
nomis, krumplėtomis šaknimis.

Laukiam romano
Pokalbis su rašytoju Juozu Kralikausku

Rašytojui Juozui Kralikauskui 
š.m. spalio 9 d. suėjo 60 metų. 
Gimė 1910 m. Kareivonių kaime, 
Žiežmarių valsč. Trakų apskrity
je. Pirmasis Juozo Kralikausko 
novelių rinkinys “Septyni kalavi
jai” buvo išleistas Lietuvoje 1937 
m. Pokario metais, atvykęs į Ka
nadą, Kralikauskas parašė apy
saką “Urviniai žmonės” (1954) 
ir romaną “Šviesa lange” (1960). 
Abi knygos liečia sunkų ano me
to lietuvių DP kūrimąsi, darbą 
ir tragiką Kanados žemėje. Vė
lesnieji du jo romanai, abu lai
mėjusieji “Draugo” romano kon
kursus, savo tematika jau nukry
po į mindauginius mūsų tautos 
laikus: “Titnago ugnis” išėjo 19- 
62 metais, o “Mindaugo nužu
dymas” — 1964 metais. Šiuo me 
tu rašytojas gyvena Islingtone, 
Ont. Kanadoj. Jį ten ir pasiekė
me sukaktuvine 60 metų proga 
su savaisiais klausimais.

— Kaip atsimenam, Jūsų “Ur
viniai žmonės” ir “Šviesa lange” 
vaizdavo visai realią, kasdieniš
ką ir sunkią pirmųjų metų egzi- 
lišką buitį šitame Naujajame 
Pasauly. Koks buvo akstinas ir 
paskatas išeiti Jums iš šios die
nos ir vėlesniuos premijuotuos 
romanuos “Titnago ugnis” ir 
“Mindaugo nužudymas” pasi
nerti į viduramžinę mūsų tautos 
praeitį?

— Kasyklose "gyvenom” ir dir
bom 40 lietuvių DP. Nuo šmėk
liškų pastatų ten į visas šalis — 
klaikiai beprasmė platybė, nuo 
pat ledlaikio nedirbtų laukų ny
kuma. Ten alkani indėnų vaikai 
tiesdavo į mus rankas, šaukdami: 
“Sam-šy! Sam-šy!” Iškelti pavir
šiun, duodavom jiems sumušti
nių: giliai žemėje nesuvalgyda- 
vom ir palikdavom tik dėl to, 
kad turėtumėm jiems lauktuvių, 

Rašytojas Juozas Kralikauskas

jeigu dar šiandien nepalaidos ke
lių tonų akmens nuogriūva. Ta 
duona, kuria dalinomės su indė- 
nukais, būdavo labai sunkiai ir 
pavojuje urvuose uždirbta. Ji bu
vo duona nelaimingo nelaimin
gam, varguolio riekutės varguo
liui.

Ir ne tik indėnų vaikai ten šau
kė:
“Sam-šy! Sam-šyI” Keturias — 
dešimt širdžių iš Lietuvos, 40 iš 
skausmo šaukė:

Sam-šy! — teisybės, pasauli, 
teisybės, tolimasis kažkur pa
sauli!...

Sam-šy! — gyvenimo, gyveni
mo tikresnio, ko nors gi švieses
nio!...

Sam-šy! — vilties netikrume, 
nors bent vilties, bent vilties!..

Sam-šy! — pagalbos ranką, aš 
jau ant pat prarajos krašto, ran
ką!..

Tai ši kančia ir aitrus ilgesys 
iš aukso kasyklų požemio nuve
dė į mūsų tautos lobių požemį. 
Dėl to aš išėjau “iŠ šios dienos”. 
Ieškojau vėl- pasaulio, veržiausi 
atgal pasaulin. Ir atsidūriau tau
tos pasąmonės pasauly. Po klai
kaus ir keisto urvų pasaulio — 
pilių šalin. Ir sekiau gi pačią li- 
kiminę mįslę. Nuo indėnų ir ur
vinių “gorilų” — pas karalių ir 
jo tragediją. Tai ši pati didžioji 
aisčių tragedija, kurios pasekmės 
kraujo gijom nudrikę iki pat anų 
kasyklų.

O ir dėl to, kad mano tėviškė 
— netoli Vilniaus ir Trakų, kad 
šie miestai buvo nuožmiai de
markacijos linijos atskirti. Dėl ši
tos baisios prarajos gėla manyje 
tvinko su metais ir baigiamomis 
klasėmis. It votis, tas sopulys nu
kreipė mane į istoriją ir kronikas. 
Vilnius ir Trakai—jau Lenkija!.. 
Gi nė joks girtas negalėjo taip 
beprotiškai susapnuoti karaliaus 
Mindaugo laikais. Aukso kasyklų

GIESMĖ RYGOS MIESTUI PAGERBTI
ANTANAS STRAZDAS

Pribūk, Neptūne galingas, 
Pasiauski skeptru džiaugsmingai 
Ir užgrok — kaip jūra ošia — 
Ji tau kaktą tegu puošia.

Juk tavo sostas kaip saulė, 
Jis garbingiausias pasauly. 
Kas tik žmonės’ atsiranda, 
Tu išnešioji ant sprando.

Ir tu, Eolai pfltėjau, 
Išpūski dumples, kad vėjai

Temptų bures didžiam žygiui 
Ir neštų laivus į Rygą.

Lėkit, Faonai, Zefirai, 
Pro verpetus prasiyrę.
Tegu Charibdė ir Scilė 
Prasmenga besočiam gyly.

Bangų kalnai piktieji 
Tegu bedugnėsna liejas.
O tos sirenos vylingos 
Dainas tegu baigia graudingas.

Plaukit visų kraštų žmonės, — 
Kiek čia laisvės, kiek malonės. 
Iš visur čionai suplaukit — 
Europos uostas jūs laukia.

sirenos aliarminiu kauksmu 
skelbdavo pamainas, nes darbas 
vykdavo dieną naktį. O aš, žiū
rėdamas į šiaurės pašvaistes, in
dėnų šaly vis atsimindavau Vil
niaus pazarėlius, lyg jau anksty
vąja aušrelę. Tikrai, savo gyveni
me aš būčiau daug mažiau ken
tėjęs, daug mažiau, jeigu būčiau 
augęs kur nors gerokai to
liau nuo Vilniaus ir Trakų... bet 
tokia buvo Dievo valia, toks ir 
mano likimas.

— Kai žmonės perskaitė Jūsų 
antrąjį .. mindauginį .. romaną 
“Mindaugo nužudymą”, tai bu
vo girdėtis kalbų, kad Kralikaus

kas greičiausiai yra užsimojęs pa
rašyti šios temos visą trilogiją. 
Ir “Mindaugo nužudymas” yra 
baigiamas tokia situacija, kuri 
prašyte prašosi trečiojo tos pa
čios epochos tomo. Ar iš tikrųjų 
galima tikėtis spėjamos trilogi
jos paskutiniojo tomo?

— Taip. Buvau benukrypstąs 
į visai kitą temą bei foną. Ta- 
čiaugi pamačiau “Drauge” kun. 
Stasio Ylos parašyta “Skaitytojas 
dar nepasotintas”. Esą, tema ir 
problemos prašosi tęsinio. Jo žo
dis ir širdis man visad buvo 
brangūs.

— Be abejo, randate progų pa
sekti ..ir ..okupuotosios ..Lietuvos

Latvijos nepriklausomybės 

paskelbimo penkiasdešimt 

antrąją metinę sukaktį 

lapkričio 18 dieną minint,

Ludolfs Liberte (latvis, g. 1895 m.)

“Rygos uostas” (aliejus)

Minint latvių laisvės dieną, spaus
diname čia odę Latvijos senajai 
sostinei Rygai. Įdomu, kad ode pa
rašyta prieš šimtmečius žinomojo 
mūsų poeto Antano Strazdo (1763- 
1833). Joje autoriaus gražiai iškelta 
Rygos reikšmė visai Europai, ne
pamirštant ir miesto glaudžių ry
šių su Lietuva. Pati odė taipgi liu
dija lietuvių baudžiauninkų poeto 
Antano Strazdo gerą susipažinimą 
su ano meto europine klasicizmo 
literatūra, jos braižu ir jos įvaiz
džiais. Tai rodo taipgi Baltijos 
kraštų tamprų ir seną ryšį su vi
sos Europos kultūrines raidos sro

vėmis.

Anglai ir švedai, ispanai, 
Prancūzai, olandai ir danai 
čia suvežą savo gėrybę, 
Kraudami turtą tai Rygai.

Lietuva iš laukų savo 
Čionai tiekia brandų javą, 
O kai tas prekes iškrauna, 
Kitų gėrybių sau gauna.

O Dauguva, tu galinga, 
Pranešk naujieną džiaugsmingą 
Tu, nešdama derlių Rusų, 
Rygai didybės atsiųsk

Bokštai išdidūs čia tūno 
Prieglobsty Marso, Neptūno.
O ta garsioji Belona 
Svaido vllyčias raudonas.

Rygos piliečiai garbingi, 
Slaugūs, mandagūs, protingi. 
Pramonė, miesto prekyba — 
Tai jų didžiausia tvėryba.

Džiaukitės, šaunūs rygiečiai, 
Puiki gerovė jums šviečia, 
čionai garbė ir malonė, 
čia, kur gyvena tie žmonės.

šiandieninę literatūrą. Sakykite, 
kurie tenykščiai rašytojai, kurie 
jų veikalai ir kodėl būtų verti 
ypatingesnio dėmesio?

— Požemio akmens sienose 
stebėdavau aukso grūdus, gijas 
ir gumbus. Ten žemės įsčio
se auksas išbuvo tūkstančius me
tų. Auksas ir didžiausioj tamsy
bėj, ir gelmėj, ir žemei drebant 
vis tiek išlieka nepakitęs. Jo grū
dus ir gijas atpažįstu ir tenykš
tėj mūsų brolių literatūroj. Tai 
mane guodžia, nes gerai žinau: 
kur jau auksas, vis tiek išliks, ne
žiūrint kokios audros ten viršum 
dar praeitų. Atpažįstu ir kančią, 

(Nukelta į 2 psl.)
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NUOSEKLUMO?

Brazdžionio poezijos šventė Chicagoje
Iš spaudoje skelbiamų žinučių | 

jau žinome, kad gruodžio 12 d. 
Chicagojos lietuvių kultūrinia
me židinyje — Jaunimo centre 
rengiamas mūsų tautos dainiaus 
Bernardo Brazdžionio viso gyve
nimo kūrybos rinkinio “Poezijos 
pilnatis” viešas pristatymas. Šią 
knygos ir iškilaus poeto kūrybos 
pagerbimo šventę rengia meno 
draugija “Šatrija” ir Korp! “Šatri
ja”, kurių eilėse poetui teko iš
augti ir kūrybiniai subręsti. Į 
šventę atvyksta ir pats poetas, 
nes, jo žodžiais: “Nemėgstu jo
kių asmeninių švenčių ir nuo 
jų ne kartą esu atsisakęs. Kai at
sisakiau nuo asmeninės šventės, 
visuomenė išleido mano viso gy
venimo kūrybos rinktinę. Tai pa
ti gražiausia dovana. Dabar, kai 
Chicagoje, o ant rytojaus gruo
džio 13 d. ir Bostone, vyks tos 
rinktinės pristatymo šventė, į jas 
mielai vyksiu, nes jose bus kalba
ma ne apie žmogų, bet apie jo 
kūrybą.”

Aną sekmadienį, Kristaus Ka
raliaus dieną, išklausius mišių 
jėzuitų koplyčioje, Chicagoje, mi
šioms baigiantis, nuskambėjo pa
kilus Kristaus Ka’aliaus himnas 
“Kaip pavasario žydinčio šven
tėj žydi Kristaus šviesi vėliava, 
su tavim eina tautos gyventi, su 
Tavim eis visa Lietuva...” Tuo 
pakiliu momentu mintys nukry
po į Pacifiko pakrantes, kur gy
vena to himno ir visos eilės kitų 
dainų, giesmių bei kantatų au- 

. . torius Bernardas Brazdžionis.
! Vėl prisiminė jo vardo garsas Lie- 

Tai gal čia nesilaikome orumo tuvoje, kada jo kūryba kopė į 
ir nuoseklumo? Gal? Yra ir taip.' aukščiausią zenitą, kada jis tokiu 
Kai vieni džiaugiasi jaunųjų ra-, ]yrijku ir d’auge drąsiu žodžiu 
šymu, jų dėmesiu menui, jų bruz- okupacijų metais prabilo iš po- 
dėjimu scenoj, kiti juos murkdo grjndžio, šaukdamas tautą GPU 
su šypsena veide: “juk po mūsų, užguitą ir blaškomą it rudenio 
ateis, ir tegul ateina, pasaulio ga-| |apUS. Atėjo vokiečių okupacijos

Štai skaitome spaudoje ragini- listu, Škėma staiga tampa kovoto- 
mą, kad gal būtų gera, jei visuo
menė pasisakytų apie perskaitytas 
knygas, nes knygos yra skaitytojui 
rašytos; skaitytojo ir rašytojo ben
dravimas turi būti abipusiškas. 
Bet štai po kiek laiko kitas ima ir 
parašo, kad, girdi, buvo spaudoj 
tokių, kurie nieko prie literatūros 
augimo neprisidėjo, bet reikalavo, 
jog lietuvis rašytojas kurtų vie
naip ar kitaip, ir teko gintis nuo 
jų blogai sueiliuotų šūkių.

Tai prieštaravimas? Ar tik nuo
monėmis laisvoje spaudoj pasikei
timas? Ar tokių tariamų priešta
ravimų spaudos puslapiai turėtų 
vengti? Ar, priešingai, turėtų kaip 
tik savo skiltis jais pagyvinti?

Štai susikerta poetas su avan
gardiniu filmininku ir, atrodo, 
kad jau nieks nenusileis, gi vė
liau užklaustas tas pats poetas pri
sipažįsta, kad lietuvių literatūroje 
ir mene visiems yra vietos, ir tik 
tada pasidaro aišku, ir norisi jam 
padėkoti, nes lietuvių literatūros 
salė yra ir turėtų būti didelė.

Kartais susitvenkusioj situaci
joj atrodo, kad visi mes tampame 
tvirtovėm ir ieškome tik plyšio 
jausmų srovei išlieti. Juk ir mūsų 
laureatai kartais net į premijos 
įteikimą neatvažiuoja. Net mūsų 
kūrėjas nesupranta kito kūrėjo, 
kai tiesmūkinis jo žodis pataiko 
į po kūrybinio proceso išvargusį, 
nelemtą Achilo kulną.

Kai kurie sako, kad A. Škėma, 
“palikęs sunkią valandą tautai 
nihilizmo nuodų nenusipelno pa
garbos”, kiti ateina su visai prie- daug popieriaus ir tulžies, ieškoda- pimu premija buvo įteikta tik ką 
šinga nuomone. Jie sako, kad Škė- mi vis labiau priešo, negu bro
mą yra net literatūrinis tautos lio, vis stengdamiesi užsianga- 
kovotojas ir Škėmos žodžiais “Pa- žuoti savuotės “gladiatorių ko- 
budimas” parašytas, prisimenant vom”, kurios po 50 metų istori- 
milijonus nežinomųjų, ypač lie- kams tikrai tik šypseną iššauks, 
tuvių, kovotojų. Apšauktas nihi- P. Mln.

las”. O jei kas nieko neveikia, ne
organizuoja — vėl blogai. Jei dra
maturgas suorganizuoja vidutiniš
ką ar pusvidutinišką teatrą — dar 
blogiau.

metai, ir tada Lietuvai Bern. 
Brazdžionis savo kūryba buvo 
tarsi švyturys tamsiąją naktį. 
Kai bolševikai anapus fronto li
nijų prarastai kovos nuotaikai ir 
tariamam patriotizmui atgauti 
visu smarkumu griebėsi propa
guoti Maironio dainas ir eilėraš
čius, šiapus fronto linijų likusiai 
tautai dainavo Bern. Brazdžionis 
ir kiti. Apie tuos laikus B. Braz
džionis pasakoja: “Literatūros va
karuose Lietuvoje entuziastiš
kiausia publika buvo vokiečių o- 
kupacijos metais. Ten rašytojo 
mintį baigdavo patys žmonės. 
Toks bendradarbiavimas su pub
lika rašytojui buvo vienas iš 
didžiausių malonumų. Iš tų lai
kų bene labiausiai prisimena 
grandiozinis literatūros vakaras, 
įvykęs Raseiniuose.”

Bet Bem. Brazdžionis kūrybi
niai subrendo ir valstybinę litera
tūros premiją už “Kunigaikščių 
miestą” laimėjo dar nepriklauso-

Senieji prisipažįsta, kad nelei
džia jauniesiems ir šio ir to. Iš to 
kyla konfliktas. Bet jei nenorima 
jiems leisti ir padėti užsiauginti 
modernaus veikėjo, kritiko ar ra
šytojo, tai turėtų nenorintieji pa
galvoti, kad per didelis saugoji
mas tikrai angelų iš jaunimėlio 
čia nesutvers. Gi kūryboje savo
tiškas “maištavimas” visuomet 
pradžioj yra sveikintinas, jeigu 
tik jis neišvirsta kvailiojimu.

Ir redaktorių darbas čia nėra 
lengvas. Bet jie imasi jo. Reikia 
jiems nemažos išminties, nenorint 
sustingti ir į visus ekeperimentus 
ranka numoti. Amerikoj, saky
kim, yra ir tokių, kurie naujos 
poezijos ir prozos gabalus palei
džia net tame pačiame numery 
kartu su kritiko komentarais (Io- mos Lietuvos laikais. Anot Bem. 
wa Quarterly), ir tuo kritikas ir Brazdžionio, didžiausia jo gyveni- 
naujas rašytojas suartėja, o irjmo šventė įvyko Vilniuje 1940 
skaitytojas daug išmoksta. Dėl | m. per šv. Kazimierą, kai jam 
mūsiškių, sakykim, nenuoseklu- buvo įteikta valstybinė literatū- 
mų ir orumo stokos sugadiname! ros premija. Retu istoriniu suta-

Nuotrauka Vytauto Maželio

literatūra ir rašytojais. Tokios 
nuotaikos davė naują viltį atei
čiai.

Paskutini kartą Bem. Braz
džionis aplankė Chicagą praėju
sio rugsėjo pradžioje, kur dalyva
vo Ateitininkų kongreso proga 
ruoštame literatūros vakare. Po 
vakaro rašančiam šiuos žodžius 
poetas pasakė: “Iš šio literatūros 
vakaro mažai tikėjausi, bet išva
žiuoju laimingas, nes pamačiau, 
kad publika bendradarbiauja, 
kad ji supranta mano kūrybos 
mintį ir ja gyvena. Kažkas pa
našaus, kaip buvo Lietuvoje vo
kiečių okupacijos metais. O kū
rėjui tai pats maloniausias reiški
nys...”

Tada Bern. Brazdžionis jau ži
nojo, kad gruodžio 12 d. jam vėl 
teks atvykti į Chicagą, į jo knygos 
pristatymo šventę. Mums, apie 
kuriuos poetas po paskutinio ap
silankymo išsivežė tokią gerą 
nuomonę, belieka pareiga poetą 
kuo gražiausiai ir kupina sale vėl 
pasitikti jo kūrybos pagerlymo 
šventėje gruodžio 12 d. (kitą šeš
tadienį 8 vai. vakaro Jaunimo 
centre, Chicagoj.

Ta pačia proga prisimintina, 
kad šį šeštadieni (gruodžio mėn. 
5 d.) Bem. Brazdžionio mieste 
Los Angeles įvyksta ir kito mū
sų poeto — Kaz. Bradūno naujos 
knygos “Donelaičio kapas” pri
statymas — poezijos vakaras. 
Šios dvi literatūros šventės, į- 
vykstančios kelių tūkstančių my
lių nuotolyje, liudija laisvosios 
lietuvių išeivijos kūrybinę gyvy
bę bei dvasinį gaivumą.

VI. Ramojus

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

, Lietuvai sugrįžusiam istoriniam 
i Kunigaikščių mieste, apie kurį

Kokia Bem. Brazdžionio nuo
monė apie literatūros vakarus, 
vykusius nepriklausomoje Lietu
voje, kuriuose jam teko dalyvau
ti?

— Publika būdavo labai įvai
ri. Kartais susirinkdavo jaunų, 
labai entuziastingų žmonių, o 

i kartais teateidavo tik rengėjai. 
Pats entuziastiškiausias literatū
ros vakaras iš visų Brazdžionio 
dalyvautų vakarų nepriklauso- 

I mos Lietuvos laikais įvykęs Bir- 
I žuose, kuris tada ir buvo pava- 
I dintas Brazdžionio sugrįžimu į 
I Biržus.

Biržai — literatų tėvynė. Iš 
šio krašto į mūsų literatūrą at
ėjo Balys Sruoga, Kazys Binkis, 
Bernardas Brazdžionis ir kiti, o 
po jų išaugo ir nauji vardai — 
Leonardas Žitkevičius, Eugenijus. O“ M uvjlk-j apie n.ui į luLuiiaiuad AJiiiveviviuo, i^ugciujuj,

jis pranašiškai dainavo premijuo- Matuzevičius, Paulius Drevinis,' 
tflTTlA VAiVuIa ‘ I oi nA i rt i KAzilzrtitame veikale. Todėl nebe reikalo Aloyzas Baronas, broliai Mekai, 
tauta Bem. Brazdžioniui greitu dramaturgas Kaz. Saja ir eilė ki- 
pritaikė Pranašo vardą. tų. Štai dėl ko ir biržėnai nepri

klausomybės paskutiniaisiais me
tais į gimtąjį kraštą užsukusį 
Bern. Brazdžionį sutiko taip iš
kilmingai ir entuziastingai, nes 
Biržų krašto sūnus, Biržų gim
nazijos absolventas jau pynė po
ezijos vainiką visai tautai.

Kalbant apie Biržus, B. Braz
džionio veidas tarp šviesos spin
dulių kartais ir apsiniaukia. Jis 
prisimena du artimus jaunosios 
kartos bičiulius, daug žadėjusius 
žemininkų būrio literatūros kriti
kus — Bronių Krivicką ir Ma
mertą Indriliūną, kurie krito po
kario metais partizanų mirtimis 
Biržų apylinkėse. Gal todėl ir 
Bem. Brazdžionio poemos apie 
partizanus “Vaidila Valiūnas” 
knygos viršelis papuoštas Biržų 
pilies nuotrauka, nes rašant poe
mą, be abejonės, poeto mintys 
skrido ten, kur prabėgo jo jau
nystė, kur vėliau taip narsiai už 
laisvės idealus kovojo ir mirė jo 
jaunesnieji draugai.

Bem. Brazdžionis Chicagos lie
tuviams pažįstamas jau nuo 19- 
50-51 m. Tame laikotarpyje Chi
cagoje prasidėjo didieji literatū
ros vakarai, kurių pagrinde ne 
kartą stovėjo Bem. Brazdžionis, 
Ant. Gustaitis ir akt. H .Kačins
kas. Vakarai vykdavo Sokolų sa
lėje, ir kiekvieną kartą ten susi
rinkdavo po keliolika šimtų žiū
rovų. Tai buvo “trijų didžiųjų” 
triumfo šventės. Ilgainiui atsira
do tam tikras atoslūgis, žmonės 
kūrėsi, taupė pinigus, sunkiai dir
bo, mažiau besidomėjo rimtomis 
kūrybinėmis šventėmis. Bet štai 
ne per seniausiai, kai iš Australi
jos atvyko svečiuosna Pulgis 
Andriušis, “keturi didieji” — B. 
Brazdžionis, P. Andriušis, Ant. 
Gustaitis ir St. Santvaras vėl pa
darė literatūrinę kelionę per kai 
kurias JAV ir Kanados lietuvių 
kolonijas. Maloniam nustebi
mui, vėl jie pamatė lietuviškos 
publikos atgimimą, domėjimąsi

BERNARDO BRAZDŽIO
NIO POEZIJOS ŠVENTE — jo 
rinktinės knygos pristatymas Į- 
vyks Chicagoje gruodžio mėn. 
12 d. 8 vai. vak. Jaunimo cent
re. šventėn iš Los Angeles at
skrenda pats poetas Bernardas 
Brazdžionis ir vakaro programo
je skaitys savo kūrybą. Visai iš
kilmei vadovaus aktorė Zita Ke- 
valaitytė - Visockienė. Lietuvių 
rašytojų draugijos pirmininkas 
poetas Leonardas Andriekus 
taipgi bus to vakaro svečias. Jis 
trumpu žodžiu aptars Bernardo 
Brazdžionio plunksną.

Be to, Bern. Brazdžionio poe
ziją dar skaitys šatrijietė Kari- 
lė Baltrušaitytė - Valaitienė, 
Brazdžionio posmus, mūsų 
kompozitorių paverstus daino
mis, dainuos solistė Roma Mas- 
tienė, akompanuojant pianistui 
Manigirdui Motekaičiui. Iškilmę 
taipgi paįvairins žinoma mūsų 
išraiškos šokio kūrėja Jagna 
štangenbergaitė.

Brazdžionio poezijos vakarą 
Chicagoje rengia vyresnieji ir 
studentai šatrijiečiai, kviesdami 
visus Chicagos ir apylinkės lie
tuvius joje dalyvauti.
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BIBLIOTEKOS BAŽNYČIOSE IR 
KARČIAMOSE.
GR. GUSTAITYTĖS - KRIVICKIENĖS 
DAINŲ APIE VILNIŲ RINKINYS.
TARP ISTORIJOS IR PROPAGANDOS. 
DVIEJŲ ISTORIKŲ SUKAKTIS.
BERN. BRAZDŽIONIO EILĖRAŠČIAI.
J. SAVOJO NOVELĖ “ANGELAS SARGAS". 
PARYŽIAUS IR KOMOS OPERAS 
APLANKIUS.
GYVOJI MAŽOSIOS LIETUVOS ATLANTIDA. 
PIRMO PASAULINIO KARO MEMUARAI. 
AMŽINASIS TIKĖJIMAS IR ŠIOS DIENOS 
ŽMOGUS.
EKUMENINIŲ DISKUSIJŲ VADOVAS. 
MOTERŲ GYVENIMAS.

BIBLIOTEKOS BAŽNYČIOSE 
IR KARČIAMOSE

MAČIAU VILNIŲ, ŠAUNŲ MIESTĄ
Gražinos Gustaitytės-Krivickienės dainų apie Vilnių rinkinį perskaičius

Prie pat Chicagos universite
to yra puošni Šv. Tomo bažny
čia. Ji lankoma intelektualų ir 
studentų. Užsukęs į ją, ne vienas 
bus nustebintas, kad prieangyje, 
sujungtame su pačia bažnyčia ir 
atvirame visam bažnyčios korpu
sui, yra įruošta didžiulė biblio
teka, kurioje gausu naujų religi
nių ir kitokių rimtų knygų. Baž
nyčią ■ątvira, ir niekas to knygy
no nesaugo. Prie knygomis nu
krautų . .lentynų tik stovi para
šas: “Malonėkite pasiimti nori
mą knygą, tik ją grąžinkite.”

Tai pati parankiausia skaity
tojui biblioteka, kokią tik kada 
teko matyti. Tai drauge iškalbin
gas liudijimas tos bažnyčios va
dovybės rodomos meilės knygai 
ir pasitikėjimo skaitytoju. Drau
ge visa tai yra ir mums akstinas 
susimąstyti: ar negalima būtų pa
našių bibliotekų įruošti mūsų 
bažnyčių prieangiuose, mūsų ko
lonijų kurioje nors patalpoje? 
Nei mūsų parapijos, nei mūsų į- 
vairios kitos institutcijos, organi
zacijos ir šiaip pavieniai tautie
čiai'nėra jau tokie vargšai, kad 
šitokiam reikalui nebūtų paskir
tas vienas kitas doleris.

*

Negalėtume pasakyti, kad lie
tuviškose kolonijose karčiamų bū
tų per mažai. Jei pravestume sta
tistiką, gal vienai bibliotekai ati
tektų apie šimtas smuklių. Tai tu
rėtų būti ypač didelis paskatini
mas tokius knygynus gausiau or
ganizuoti. Gal net ir pačios ta
vernos nors iš dalies savo egzis
tenciją galėtų bandyti “atpirkti”, 
turėdamos lietuviškus laikraš
čius savo lankytojams pasiskaity
ti ir net gal lentynėles knygų...

Artėja šventės. Jau imame pla

VILNIUS LIAUDIE DAINOSE. Pa
ruošė Gražina Krivickienė - Gustaityte. 
Kalbą redagavo ir žodynėlį paruošė dr. 
Pr. Skardžius. Aplankas Marijos Žy
mantienės - Biržiškaitės. Lietuviškosios 
Knygos klubo leidinys. Chicago, 1970 
384 p. in 8., kaina $5.00, gaunamas 
“Drauge”.

♦

Vietų vardai dainuojamoje ir 
smulkiojoje tautosakoje verti di
džio dėmesio, nes kartais gali 
praskleisti įdomių vienos ar kitos 
apylinkės būtovės santykių. Ži
noma, daugelis tų vietovių var
dų yra gana atsitiktiniai ir smul
kūs, pvz. vestuvių ir daugelyje ki
tų jaunimo giesmių, kur jie įmai
šomi, pabrėžiant savo kaimo ar 
parapijos pranašumą, būtent; pa 
sigiriant bei pasididžiuoajant, t. 
y. jie kinta grynai pagal vietos 
jaunimo reikalus. Tačiau visai 
kita, kada tą patį vardą sutinki 
labai plačiose ir, rodos, jau ry
šio nebeturinčiose apylinkėse. To
kiu vardu tiek giesmėse, tiek ir 
dainose tenka daugiau susidomė
ti, nes jis gali atskleisti daug se
novės ar net padėti nustatyti vie
nos ar kitos dainos bei giesmės 
amžių. Pvz. R. Lietuvoje yra vie
na medžioklės giesmė, kuri išpli
tusi ir daug plačiau Lietuvoje. 
Tai Vaikščiojau, vaikščiojau po 
žalią girelę (žr.,188). Giesmė vi
sai paprasta ir, atrodo, mažai 
reikšminga, bet ja susidomi, kai 
užgirsti senimą (iš dalies ir jau
nimą) minint keliolika vietų, kur 
parduos kiškelį ir pirks sau žirge
lį ar mergelei aukso žiedelį. Ir 
štai iš savo apylinkės žinau su
minint tokias vietas, kur šis me
džioklis parduos “pilkąjį kiškelį”! 
tai Vilnius, Ryga, Tilžė, Upjai 
(Upytė?), Suviekas, Braslavas, 
Vilkmergė, Mandūrai (kartais — 
Manbūrai, t.y. Kaunas, Biržys 
(Biržai)... O aukso žiedelį ar žir
gelį jis dar gali pirkti net Viteb
ske, Valkiske (?), Gardynose 
(Gardine)... Žodžiu, daugelis 
vietų iš Zarasų-Rokiškio apylin
kės tikrai toli, bet jos dainuojan
čių suminimos ir net tokios, ku
rios senokai sunykę ir nebeturi. 
nei miestų teisių, nei turgų, pvz. 
Suviekas, Upytė, nors dar XVIII 
a. toks Suviekas tebebuvo dide
lių metinių turgų vietovė, dabar 
teminima vien tik giesmėse bei 
dainose ir mįslėse bei apsaky
muose. Todėl atsargiai galima 
prileisti, kad ir ši medžioklės 
giesmė šiose apylinkėse galėjo 
būti dainuojama jau XVIII a. 
gale ar nors XIX a. pradžioje, nes 
kitaip būtų sunkiai suprantamas 
tokios mirusios vietovės į dainą 
patekimas ir toks ilgas šio vardo 
čia išlikimas. Panašiai ir su kitų 
giesmių bei dainų variantais, ku
riuose dažnai suminimos tolimos] 
vietovės. Atskirai jas patyrinėjus 
gali būti praskleistas ne vienas į-1 
domus duomuo, pvz. toli buvu-

nuoti šventines dovanas. Netu
rėtų būti paskutinėje vietoje ir 
kultūrinė dovana — lietuviška 
knyga. Laimė, kad paskutiniu 
metu yra pasirodę naujų knygų 
taip puošniai išleistų, kad jos lyg 
albumai galės būti dedami salone 
ant didelių stalų.

Lietuvos nepriklausomybės 
pradžioje Utenos “Saulės” gim
nazijos mokytojų kambaryje sto
vėjo iškabintas plakatas su įrašu: 
“Pavyzdys yra auklėjimo pasise
kimo paslaptis”. Jeigu tėvams ne
rūpės lietuviška knyga, kaip jie 
galės tikėtis, kad jų vaikai domė
sis lietuviškais reikalais? Jeigu tė
vai savę namuose neturės lietu
viškos bibliotekėlės, kaip galima 
tikėtis, kad vaikai sklaidys lietu
viškus leidinius? Jeigu tėvai sa
vo salone ar darbo kambary ne
ras vietos lietuviškų knygų spin
telei, o ją nutrems į kokį tamsų 
užkampį, kaipgi lietuviškoji kny
ga ras šviesią vietą jų vaikuose?

Šalia knygos, atmintina, kad 
geriausia kalėdinė dovana yra 
užprenumeruotas lietuviškas laik
raštis jo dar neskaitančiam. Juk 
tokia dovana kasdien primins, 
kas buvo tas geradarys, kuris ši
tokia dovana švenčių proga pa
sveikino. Švenčių proga neuž
mirštini nė tie mūsų broliai, ku
rie gyvena kituose kontinentuo
se. Medžiaginių reikmenų dabar 
beveik visi turi pakankamai, ta
čiau lietuvviškoji knyga, lietuviš
ka plokštelė tiems tolimiesiems 
daugeliu atvejų būna sunkiai pa
siekiama ar net sunkiau įkanda
ma. Kodėl jų šitokia dovana ne
pradžiuginti? Apie tai galėtų pa
galvoti ir mūsų jaunimo bei kitos 
organizacijos, savo narių tarpe 
parinkdamos knygų ir tokius mi
niatiūrinius knygynėlius pasiųs-

damos savo idėjos broliams į to
limą užjūrį. Mūsų šventiniuose 
planuose neturi būti užmiršta ir 
kultūrinė dovana. J. Pr.

A. MAŽIULIS

Aspazija Surgailienė Estampas iš lietuvių liaudies dainų ciklo. Linas, akvarelė.

.................. mi.... ............ ...................................................... .

sios ir jau išnykusios vietovės 
vardas, kuris gali padėti nustaty
ti ir tokios dainos pradžios apy
tikrį laiką, o tuo pačiu mūsų ma
žai tyrinėtoms laiko požiūriu dai
noms būtų didelis laimėjimas. 
Žodžiu, atskirų vietų vardai dai
nuotinėje ir smulkioje tautosako
je, jei pavyktų susieti su istori
niais įvykiais ir kita dokumentais 
paremta medžiaga, gali tikrai 
daug nauja prabilti.

Vienas iš pirmųjų atskirų tau
tosakinių vietų vardais susidomė
jo dr. J. Basanavičius. Iš tų var
dų jis siekė nustatyti net seniau- 
siuosius, istorinių šaltinių nemi
nimus laikus, būtent — lietuvių 
atkilimą į Nemuno sodybas.Ir jis 
nors buvo surinkęs daug įvairios 
medžiagos, bet pastangos nebuvo 
tiek vaisingos, kiek jis norėjo įro
dyti. Šiek tiek geriau jam pasise
kė, t.y. sutelkė į vieną vietą daug 
medžiagos ir pridėjo kartais tik
rai taiklių pastabų, kiek plates
niu darbu: “Ką lietuvių dainos 
žino iš Lietuvos ir kitų kraštų 
geografijos bei etnografijos” (Lie 
tuvių Tauta 111:2 1923). Šis jo 
darbas dar buvo pratęstas, bū
tent, išplečiant vieną skyrių, vie- siog prasišaukia, ir kartu labai

nu labai įdomiu, tai “Vilnius lie- 
tuvių dainose” (Lietuvių Tauta 
111:3, 1925); pasirodęs dar ir at
spaudu 1925). Ir maždaug po 45 
m. prie šios Vilniaus tautos dai
nose temos sugrįžo jau visai ki
tas, bet tos pačios Užnemunės 
žmogus, tai Gražina Gustaitytė- 
Krivickienė, šiais metais padova
nojusi šios rūšies dainų nemažą 
rinkinį, kurį ir tenka kiek pla
čiau dabar aptarti.

Vilnius Lietuvių Liaudies dai
nose sutelkia 193 įvairius dainuo
tinius kūriniuš, kuriuos Gr. Kri
vickienė- Gustaityte išlasiojo iš 
įvairių spausdintų dainynų, pri
dėdama ir vieną kitą dar ne
spausdintą iš savų ar kitų užra
šų, iki šiol dar niekur neskelbtų. 
Pats rinkinys yra perdėm atrink- 
tinis, nes apie 100 užrašų, bū
tent apie vieną trečdalį, kuriuose 
taip pat minimas Vilnius, nėra 
draugėn sudėta. Jie palikti esą 
“dėl neįdomaus turinio, aiškaus 
skolinimo iš kaimyninių tautų 
dėl kitų panašių priežasčių” (10 

ir1 tuos mūsų rinkinius ir naujai su- 
silesioti visus praleistuosius, ne

p.). Deja, tokių labai aiškių sko
linių, kuriuose slaviškumas tie-

vienas trečdalis praleistųjų kiek
vienam tyrinėtojui nėra nereikš
mingas kiekis. Tas pats pasakyti-

menkų vertimų šis rinkinys ne
išvengė (plg. “Eik, Onyte, gry- 
čion, 88 h r. ir kt.). Antra, pla
tesniam darbui būtinai gausesni 
variantai, nes jie atskleidžia dau
gelį ir pirma neįžvelgtų įdomy
bių. Dabar man visai neaišku, 
pvz. kodėl išleisti kad ir tokie 
“Aušta aušrelės” užrašai iš Ru
daminos, Krosnos ar Gražiškių, 
kuriuos paskelbė J. Balys Lietu
vių Dainos Amerikoje (nr. 286, 
288 ir 289) 1958, bet rado vie
tos kitas iš Lankeliškių (287 nr., 
o šiame rinkinyje — 2), nes iš 
esmės kiekvienas variantas tyri
nėtojui yra maždaug lygios ver
tės, neišskiriant nė nuotrupų. At
rodo,. rinkinio sudarytojos buvo 
vengta kai kurių dainų variantų 
gausos, bet tada reikėjo kur nors 
knygoje nurodyti visus praleis
tuosius variantus su šaltiniais, 
kad susidomėjusiam kuriuo nau
ju Vilniaus dainų požiūriu nerei
kėtų vėl naujai bristi per visus

na ir dėl aiškių vertimų, kurie 
mūsų kultūros istorijai ir kartu 
Vilniui lieka nemažiau svarbūs 
ir gal lygiareikšmiai kaip tas 
anksčiau suminėtas “Ėikš, Ony
te”, lai ir nevienakartis vertimas 
iš lenkų, ir iš gudų, ir iš ukrai
niečių dainų. Iš ukrainiečių, 
kiek man žinoma, apie 1908-10 
m. keliolika dainų vertė Odesoje 
dusetiškis Leonas Puteikis ir gro
damas smuiku mokė jų dainuoti 
esantį lietuvių jaunimą, kuris 
drauge kovojo su ukrainiečiais 
prieš Rusiją ir tą patį carą. Tuos 
vertimus L. Puteikis parsiuntė ar 
parvežė savo seserims, pagarsėju
sioms dainininkėms: Adelei ir 
Veronikai, Bemiūnų k. bei Bilei- 
šių jaunimui. Ir taip “Eikš, Ma- 
ryte-Onyte” visai nauju vertimu, 
kaip ir kitos, greit išplito duse- 
tiškiuose, jūžintiškiuose bei už- 
palėnuose, kartais pakeisdamos 
vardo kreipinį, bet jau apie 1930 

m. jaunimo buvo pamirštos.
Šiaip “Eikš, Onyte- Maryte” ži
noma jau XIX a. ir gali būti vers
ta kokio nors Lietuvos bajoro ar 
kunigo ir mūsų baladžių tyrinė
jimuose nuo 1938 m. ne kartą 
prisiminta (žr. J. Balys, Židinys 
1938, taip pat ir Actą Ethnologi- 
ca 1938; Erich Seemann, Deutch 
-litauische Volksliedbeziehun- 
gen, Jahrbuch fuer Volksliedfor- 
schung VIII 1951 186-188 psl.) 
Bet nežiūrint šių tyrinėjimų, 
kun. V. Bagdanavičiui ši baladė 
perdėm lietuviška ir iš jos prira
šė mąstymų apie buvusias Že
maičių ir Aukštaičių visokias ne- 
santaikas (žr. Atvirkščia Kęstu
čio ir Birutės istorijos versija, 
Dirva 1970VII 17). Leidinio ruo
šėja kai kurioms dainoms pri
dėjo ir melodijas. Vienoms jų te
duota po vieną, kitoms, po dvi, 
tris, o tokiai “Už jūrelių, už ma
relių trys kazokai kortoms ėjo” 
(nr. 139) net keturios, nors ši 
baladė taip pat svetima t.y. slaviš 
ka (žr. J. Balys, Lithuanian Nar- 
rative Folksongs, 1954, Mt. A. 24; 
E. Seemann, t.p. 188-191 psl.). 
Viso priede duota 82 melodijos, 
tik spausdinant tiek sumažintos 
gaidos bei tekstas, kad ne visur 
pakankamai lengvai beskabo
mas. Rinkinio sudarytoja sakosi, 
jį ruošusi nuo 1950 m., kai at
važiavusi į JAV. Mano prisimini
mu, ji mitologinėmis, istorinė
mis ir Vilniaus dainomis susi
domėjo dar 1948-49 m., nes jos 
vyras dr. D. Krivickas po vieno 
Vliko posėdžio sustojo pas mane 
Tuebingene ir peržiūrėjome vi
są mano turimą medžiagą; tą 
patį atskleidžia ir prie 118 nr. pas 
taba, kad ji gauta iš prof. dr. Ed. 
Hermann’o.

Šio rinkinio dainuojamoji 
tautosaka suskirstyta 8 sky
riais: karo ir istorinės, mer
gelės ir bernelio, vestuvės, šei
mos, darbo, metinių švenčių, hu
moristinės ir įvairios dainos, kur 
įglausti ir žaidimai (rateliai). 
Skirstymas tikrai geras ir prie jo 
mes jau dr. J. Balio daugiau ar 
mažiau pripratinti. Toliau, bū
tent kiekviename atskirame sky
riuje dainų variantai suglau
džiami draugėn, kas taip pat la
bai gera, nes tuojau matai ir tam 

(Nukelta j 2 psl.)
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SUJUDUS; Ž. BILAISYTĖS KCRYBA; 
MINTYS IR SUGESTIJOS ATEIČIAI.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Dviejų šimtų metų gimimo sukaktį minint

VLADASJAKUBĖNAS

Kai studentai kviečiami, 
o profesoriai žudomi

Vargu ar likimas galėjo išręs
ti dar ironiškesnį ir karšesnį 
pokštą, kaip “A'kiračiams” pra
ariančiai paskelbus kvietimą iš

eivijos jaunimui studijuoti Vil
niaus universitete ir tuoj po to 
atėjus žiniai, kad okupantų ten 
nužudytas Vilniaus universite
to profesorius Jonas Kazlaus
kas, vienas iš šiuo metu didžiau
sių lietuvių kalbos mokslo auto
ritetu. Ne vienam tuoj pat kyla 
klausimas; kodėl? Vietoj atsa
kymo tebūna tik faktai: kaip 
kalbotyros mokslo garsenybė, 
prof. J. Kazlauskas buvo kvie
čiamas svečio teisėmis paskai
tyti kai kurių savo srities pa
skaitų Amerikos universitetuos; 
kviečiamasis ten namuose jau 
darė atitinkamų žygių gauti lei
dimui Amerikoj apsilankyti, bet 
rusiškieji pareigūnai leidimo jam 
nedavė, o spalio 8 d. apie 2 vai. 
popiet prof. Jonas Kazlauskas 
Vilniaus gatvėje buvo paim'as 
pravažiuojančio “Volga” auto
mobilio ir nugabentas į beprot
namį, gi po kurio laiko jau tik 
profesoriaus lavonas, su nužu
dymo žymėm, buvo ištrauktas 
iš Neries prie Vilniaus.

Žinoma, šioje vietoje galėtu
me tik palinguoti galva ir pasa
kyti : ne pirmas ir ne pasku inis, 
juk ne vien maskolių okupuo
tieji kraštai, bet ir pati Rusija 
pilna panašių fak'ų, kada rašy
tojai, mokslininkai ir įvairių 
sričių intelektualai, lygiai kaip 
ir stalinistinio teroro me'uose, 
grebiami, grūdami į beprotna
mius, j vergų stovyk’as ir šalčių 
šalčiausiai žudomi. Tačiau prof. 
Jono Kazlausko atveju mums 
vien galvos palingavimo neuž
tenka, kai jaunimo kvietimas 
Vilniaus universitetan taip krau

piai sutapo su to universiteto 
profesoriaus nugalabinimu.

Nereikia nė sakyti, kaip kiek
vienam lietuviui tėvynėje ir iš
eivijoje brangus Vilniaus uni
versitetas. Juk jo audi orijose 
ir kiemuose, galime sakyti, dar 
neatšalo nei Valančiaus, nei 
Daukanto, Stanevičiaus, pro
fesorių Putino, Sruogos, nei 
Karsavino (taipgi nukankinto 
rusų Sibire), nei studentiškos 
žemininkų kartos rašytojų, 
mokslininkų bei įvairių intelek
tualų pėdos. Brangus kiekvie
nam lietuviui ir šiandieninis Vil
niaus universitetas ta prasme, 
kad jo prieglobstyje bręsta jau
natviška ir okupanto sunkiai 
palaužiama tautai gražesnės 
(ateities viltis. Tačiau tikėjimo 
ekstazėje neužsimerkime, bet 
matykime ir tai, kas okupanto 
universitetui primetama, nuo ko 
jis tverte atitveriamas, prieš 
ką tauta spyriuojasi visomis jė
gomis. Siaubas ima kiekvieną 
sykį, kai tik reikia pavartyti 
Lietuvos aukšt. mokyklų ar Mok 
slų akad-jos tenykščius leidi
nius, kuriuose lietuvių kalba ne
retai yra atsidūrusi jlau tik kam
pininkės vietoje, moksio leidinių 
puslapius užgožiant straipsniais, 
parašytais vien rusų kalba. Gi 
praktiškų jų mokslų srities leidi
nių lietuvių kalba beveik nėra. 
Okupanto sudaroma tokia situ
acija, kad kiekvienas šių sričių 
studentas ar studijas baigęs 
profesionalas, nori nenori, turi 
raudotis vien tik rusiškąja sa
vos srities litera ūra, nenorėda
mas atsilikti.

Naiviai kartais net ir iš lais
vojo pasaulio Vilniun pasisve
čiuoti nuvykę pasidžiaugia, kad, 

(Nukelta j 2 psl.)

Liudviko van Beethoveno fi
gūra, tiek jo muzika, tiek visa 
asmenybė, yra viena iš ryškiau
sių muzikos istorijoje. Gal nėra 
nė vieno kito iš didžiųjų kom
pozitorių, kuris taip jungtų ga
lingą kūrybinį pajėgumą su ypač 
dėkingu istoriniu momentu, bet 
kuris muziko neįtarptų, kaip vy
raujančio atstovo į tam tikrą kū
rėjų grupę, o suteiktų jam gan 
nepriklausomą ir savarankišką 
padėtį. L. v. Beethovenas stovi 
persilaužimo riboje tarp klasiško
jo ir romantiškojo muzikos lai
kotarpio. Priklausydamas prie 
klasikų, jis savo kūrybon tačiau 
įjungia ir tolimesnio romantizmo 
elementų. Jo gyvenamasis laiko
tarpis irgi surištas su nemažu is
toriniu persilaužimu: Beethove
nas gimė (1770.XII.16), dar 
visiškai galiojant “senojo reži
mo” karalių ir kunigaikščių dva
rų atmosferai; jam bręstant, pra
ūžė Prancūzų revoliucija, vėliau 
Napoleono karai. 45 m. amžiaus 
Beethovenas, kaip didžiausia gar
senybė, buvo garbės svečiu Vie
nos kongrese, kur, Napoleoną su
mušus, buvo naujai pertvarkyta 
Europa. Tas pertvarkymas (ge
ras ar blogas) išsilaikė iki 1914 
m., iki pirmo pasaulinio karo; 
dar daug mūsų vyresniojo am
žiaus žmonių atsimena paskuti
nius tos Europos dešimtmečius.

Kaip visuomet būna su gar
siais asmenimis, apie L. v. Beet- 
hoveną yra daug prirašyta. Yra 
monumentalių biog’afijų, yra ir 
paviršutiniškų, dažnai ne visai 
objektyvių atsiminimų. Yra daug 
anekdotų ar pasakojimų; kai kas 
yra teisinga, kai kas, laikui bė
gant, savaime susikūrė. Vis dėl
to po 200 metų ryškėja gan tikros 
nuomonės apie L. v. Beethove- 
ną ne tik kaip kūrėją (čia geriau
siai liudija jo muzikinis paliki
mas), bet ir kaip žmogų, su įvai
riomis žmogiškomis būdo stipry
bėmis, silpnybėmis ar savotišku
mais.

Pasistenkime trumpai prisi
minti L. v.' Beethoveno biografi
jos bruožus. Jo senelis, siuvėjo sū
nus, susipykęs su giminėmis, at
vyko iš flamiškai kalbančios 
Belgijos dalies į Bonną, dabar
tinės Vakarų Vokietijos sostinę, 
ir pasidarė kunigaikščio rūmų 
dainininku-choristu; tokią pat 
poziciją paveldėjo ir jo sūnus, 
garsaus kompozitoriaus tėvas. 
Tiek motinai, tiek senelei esant 
vokietėms, Beethovenų šeima 
laikytina visiškai suvokietėjusia. 
Bonnos miestas tuo laiku buvo 
nedidelės valstybėlės — kuni
gaikščio elektoriaus sostinė ir su
darė tam tikrą kultūros centrą su 
teatru, orchestrų ir opera kuni
gaikščio rūmuose. Jaunasis Liud
vikas nuo penkerių metų am
žiaus buvo mokomas muzikos, 
pirmiausiai smuiku, vėliau vargo
nais ir fortepijonu ar harpsichor- 
du. Mokytojai buvo nereikšmin
gi, bet vis dėlto 1778 m. 8 me
tų amžiaus vaikas jau pasirodė

Ludvvig van Beethoven, laikantis vieną 15 didžiųjų savo kūrinu “Missa Solemnis”

kaip pianistas, o iš 12 metų am
žiaus jau turime atspausdintų, 
kunigaikščiui dedikuotų keletą 
trumpų fortepijono sonatų ir va
riacijų, rodančių, nepaisant for
mos trumpumo, nemažą sugebė
jimą, aiškų kūrybinį talentą ir 
net kai kuriuos busimojo Beet
hoveno bruožus. Liudviko tėvas 
turėjo vis didėjantį palinkimą al
koholim Sūnui nuo 11-12 m. te
ko vargonininkauti, kunigaikš
čio orkestre groti viola ir net o- 
perų pastatymuos palydėti orkest
rą fortepijonu; tai buvo tada at

sakingas vaidmuo, tolygus diri-lApie šį vaikiną mes dar daug 
gentui, kuris kartu .grodavo pir-Į girdėsime!” Gavęs žinią apie mo- 
mu smuiku. Tokioj situacijoj 18 ( tinos’ sunkią ligą, Liudvikas šku
na. amžiaus sulaukus, teismo bėjo grįžti į Bonną; jo motina ne- 
sprendimu Liudvikui buvo išmo-i trukūs ir mirė. 1892 m. J. Hayd- 
koma pusė tėvo, algos, tuom pa- nas, tada pasaulinė garsenybė, 
čiu jį padarant šeimos galva. buvo apsistojęs Bonnoje. Peržiū- 

16 m. amžiaus, neišaiškintų rėjęs kai kurias Beethoveno kom- 
mecenatų remiamas, Liudvikas pozicijas, jis paskatino kunigaikš- 
atliko brangią ir tolimą kelionę tį elektorių ir kitus didikus iš- 

.diližanu į Vieną, kur buvo prista- Į siųsti jaunuolį į Vieną, sutikda- 
tytas Mozartui. Tas, užgirdęs mas būti jo mokytoju.
Beethoveno improvizaciją duotą-, *
ja tema, net sušukęs draugam j
kitame kambaryje: “Klausykite! Viena, kur rezidavo “Švento-
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Luduig van Beethoven rankraštis: Penktosios simfonijos pirmieji taktai

sios Romos imperijos”—iš tikrų
jų tada jau vien tik Austrijos 
imperatorius, buvo didžiausias 
muzikos centras Europoje. Beet
hovenas, aprūpintas daugeliu re
komendacinių laikškų, buvo čia 
gerai priimtas ir netrukus pla
čiai išgarsėjo savo nepaprastu 
gabumu laisvai improvizuoti for
tepijonu. Jam pavyko įeiti ir Vie
nos aukštuomenės tarpą, nors jis 
toli gražu neatrodė to laiko dva
riškio tipo žmogus: kiek kam
puotų manierų, nedidelio ūgio, 
kalbąs vieniečiams juokingu Rei
no akcentu, nemokąs prancūziš
kai. Tačiau jis imponavo savo 
asmenybės originalumu ir gilų į- 
spūdį paliekančiomis fantazijo
mis fortepijonu. Kaip kompozito
rius, L. v. Beethovenas parodė di
delės savikritikos. Atsivežęs ne
mažą pluoštą kūrinių iš Bon
nos, jis pradžioje jų niekam ne
rodė. Uoliai studijavo kontra
punktą ir fugą pas Haydną, ku
ris pasirodė nesąs per daug rū
pestingas mokytojas: tai pastebė
jus, Beethoveno polifoninius pra
timus papildomai taisydavo jau
nas teoretikas Schenk. Jausda
mas menkesnį linkimą į vo
kalinę muziką, Beethovenas il
gesnį laiką mokėsi pas tada iš
garsėjusį operų kompozitorių Sa- 
lierį, kartu studijuodamas italų 
kalbą ir jos pritaikymą dainavi
mui. Tik 1774 m., 24 m. am
žiaus Beethovenas išėjo į viešu
mą su pirmais atspausdintais kū
riniais: op. 1 — Trys kameri
niai Trio smuikui, violončelei 
ir fortepijonui ir op. 2 —Trys 
sonatos fortepijonui. Jis jau bu
vo tiek išgarsėjęs, kad jo pirmas 
honoraras jau prašoko šešerių 
metų algą, jam mokėtą Bonno
je kaip vargonininkui.

•
Visiems šiandien stovi prieš 

akis tragiškai niūrus, savyje už
sidaręs L. v. Beethoveno veidas 
iš jo vėlesnių portretų. Šis vaiz
das nėra visai teisingas. Jaunas 
Beethovenas buvo pilnas gyvy
bės, mokąs patraukti žmones ir 
susirasti draugų. Jo būdas buvo 
ūmus, kalbos stilius griežtas, daž
nai pilnas humoro. Jis galėda
vo supykti, išsikolioti, bet mokė
davo ir susitaikyti. Neaukšto ū- 
gio, neelegantiškos figūros, bet 
mėgdavo apsirengti pagal pasku
tinę madą. Čia gerą pavyzdį tei
kia jo mažiau žinomas portretas 
apie 30 m. amžiaus, kai jis jau 
buvo parašęs tokius epochinius ir 
tragiškus kūrinius, kaip “Mėne
sienos” ir “Pathetiąue” sonatas; 
čia jis atrodo, kaip madniai ap
sirengęs, gerai nusiteikęs, origina
lios išvaizdos jaunuolis.

(Žiūr. 3 psl.)

Didžiausia L. v. Beethoveno 
tragedija — jo apkurtimas pasi
reiškė laipsniškai; jis jau ryškiai 
tai pastebėjo, būdamas 28 m. am
žiaus. Tačiau atrodo, kad dar il
gą laiką pasitaikydavo dienų, kai 
jo klausa buvo beveik normali. 
1806 m., 36 m. amžiaus, jis dar 
galėjo sėkmingai pradiriguoti sa
vo operą “Fidelio”. Jo paskutinis 
viešas pasirodymas kaip pianis-

(Nukelta j 3 psl.}
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Laisvės šalyje laisvės beieš

kančio lietuvio jūrininko žiau
rus išdavimas plačiausiai nu
skambėjo Amerikos spaudoje, su
keldamas didelį susijaudinimą, 
pagrįstą pasipiktinimą ir nesle
piamą gėdos jausmą. Dar nieka
da lietuvio vardas nebuvo taip 
gausiai minimas Amerikos laik
raščių skiltyse, savaime atkreip
damas dėmesį ir į tą didžiulę ne
teisybę ir priespaudą, kurią ken
čia komunistinės Rusijos paverg
ta Lietuva ir kitos tautos. Betgi 
laikas nesustabdomai bėga, išky
la vis nauji opūs reikalai, tad ir 
visuomenę sukrėtę įvykiai, kokie 
svarbūs jie bebūtų savo laiku bu
vę, ilgainiui grimsta užmirštim

Liūdnas Simo Kudirkos liki
mas betgi neturi būti taip leng
vai pamirštas. Reikia išleisti do
kumentuotą knygą, kad ji ateity
je nuolat primintų, kokią aukš
tą kančios, laisvės ir, gal būt, gy
vybės kainą sumokėjo nelaimin
gas lietuvis už visų žmonių šir
dyse giliai įdiegtą laisvės siekimą. 
Tokia knyga ne tik minėtų pra
eities įvykius, bet drauge ir nuo
lat iškalbingai bylotų apie lais
vės saugojimo reikalą, kad ir a- 
teityje koks nors pareigūnas, gal 
svaigios rusiškos vodkos išgėręs 
ir kaviaro ar geltonuodegės 
plekšnės skaniai užsivalgęs, ne
pasidarytų kurčias šiurpu nu
smelkiančiam pagalbos šauks
mui. Juk ir dabartinis nelemta
sis epizodas prasidėjo, kaip in
formuoja “Neewsweek” žurna
las (1970.XII.14), labai draugiš
koje nuotaikoje, gausiai liejantis 
vodkai prie puikių užkandžių. 
(The episode actually began on 
the most cordial note. Russian 
vodka flovved freely and there 
was a hearty buffet of sardines, 
cold euts, pate and dark bread

for representatives of the Cape 
Cod fishing trade.)

Tokią knygą parengti ir išleis
ti tai jau mūsų veiksnių pirma
eilis uždavinys. Šiame straipsny
je noriu tik iškelti kelias mintis 
ir sugestijas dėl tokio leidinio tu
rinio ir pobūdžio. Visų pirma tu
ri būti detaliai atpasakotas pats 
įvykis, pateikti oficialiojo tardy
mo duomenys ir įvykį savo aki
mis mačiusio latvio Briezės liu
dijimas. Toliau reikia išspausdin
ti atsakingųjų valdžios pareigū
nų (paties prezidento ir kt.) pa
reiškimus ir įsipareigojimus, kad 
ateityje tokie nelemti įvykiai ne
bepasikartotų. Reikia bent dali
mi paskelbti buvusias ir eventu
aliai paskelbsimas naujas taisyk
les apie azilio suteikimą jo pra
šantiems. Gera būtų supažindin
ti su 1951 metų Genevos kon
vencija dėl politinių pabėgėlių 
globos, o ypač pateikti jos 33 
straipsnį: “Nė viena sutartį su
darančioji šalis neturi bet kuriuo 
būdu ištremti ar grąžinti pa
bėgėlį į ribas teritorijos, kur y- 
ra grėsmė jo gyvybei ar laisvei 
dėl jo rasės, religijos, tautybės, 
priklausomybės tam tikrai socia
linei grupei ar dėl jo politinių 
pažiūrų.” Beje, ir oficialusis 
Valstybės departamento kalbėto
jas, kaip informavo “New York 
Times” (1970.XI.29), pripažino, 
kad Amerika pažeidusi tą kon
vencijos straipsnį (The spokes- 
man said the incident constitu- 
ted an apparent violation of Ar- 
ticel 33 of Geneva protocol, 
which governs political asylum). 
Tą 33 straipsnį net reiktų iš
spausdinti leidinio pradžioje kaip 
tinkamą motto visai knygai. 
Kontrastui galima ten pridėti ir 
Ellis įsakymo grąžinti Kudirką

(Nukelta J 2 psl.)

Į RELIGIJOS ATEIT) ŽVELGIANT

Įvairių pasaulio humanistų nuomonės

A. RUBIKAS

Kas yra religija?

Šių metų rudenį, nuo rugsėjo 
22-ros ligi 25-tos, Salzburg’e 
(Austrijoje) buvo susirinkę hu
manistai religijos ateities klausi
mo diskutuoti. Juos sukvietė aust- 

I rų radijas. Šis suvažiavimas nesi- 
I ribojo nė viena Vakarų erdve, nė 
viena krikščioniškąja religija. Re
feratus skaitė 30 žymių moksli
ninkų, — krikščionių ir nekrikš
čionių, — iš Austrijos, Vokieti
jos, Šveicarijos, Italijos, Palesti
nos, Japonijos, Meksikos ir Jung
tinių Amerikos Valstybių. Disku
sijų centre stovėjo du tampriai 
vienas su kitu susiję dabarties gy
venimo reiškiniai: miestų augi
mas ir sekuliarizacija (prof. Schil- 

jlebeekx’as ją y’a aptaręs kaip 
žmogaus protinio pažinimo hori- 

jzontų plėtimąsi). Gamtos moks
lių pažangos dėka įvykęs gamtos 
nudievinimas arba “atkerėjimas” 
(F. Gogarten) yra palietęs ir re
ligiją. Mokslinė bei techninė pa
žanga įnešė pakeitimų ne tik į 
žmonių tarpusavio santykius, bet 
ir į tradicines religijos formas.

Aišku, kad tokiam krikščionių 
ir nekrikščionių ir net ateistų, 
taigi įvairių įsitikinimų bei pasau
lėžiūrų susitikime turėjo pasiro
dyti visokiausių pažiūrų, nes kiek
vienas suvažiavimo dalyvis matė 
dalyką iš savo taško. Schleierma- 
cher’is yra kartą pasakęs, kad 
kiek yra religinių žmonių, tiek 
esą ir religijų.

Be to, religija yra tikėjimo pa
sekmė, arba jo išdava. Žmogus 
pirma tiki į dievybę ir pagal tai, 
kaip jis ją regi, ieško ryšio su ją, 
atseit pavidalina savo religiją. 
Taigi pati religija priklauso nuo 
to, į ką kas tiki. Tikėjimas ją są
lygoja. Dėl to įvairių tikėjimų ar 
įsitikinimų kalbėtojams buvo 
sunku išsiaiškinti, kas yra pati 
religija arba surasti jai vieną, aiš
kią formuluotę. Čia pasirodė, kad 
religiją yra galima išgyventi, bet 
kad jos nėra įmanoma griežtai 
moksliškai aptarti. Taip pavyz
džiui prof. Horkheimer’is religi
ją aptarė kaip absoliuto ilgėjimą
si, prof. Berger’is kaip žmogaus 
sąlytį su “šventuoju kosmu”, o 
prof. Luckmann’o nuomone kiek

vienas veiksmas galįs būti religi
niu, priklausomai nuo to, kokią 
reikšmę jis turi visuomenei.

Suvažiavimas visų pirma domė
josi sekuliarizacijos problema mo
derniojoje visuomenėje. Bet ir ši 
sąvoka nebuvo suvažiavimo pra
džioje, griežčiau aptarta. Be to ir 
pats sekuliarizacijos (pasaulėji-' 
mo) procesas šiandien dar tebe
vyksta. Jis nėra baigtas. Dėl to 
čia nė nebuvo galima suregistruo
ti galutinių' duomenų bei pada
ryti bendrų išvadų. Atskiri kalbė
tojai turėjo pasitenkinti “inven
toriaus surašymu” arba vietinių, 
kiekvieno iš savo erdvės atsineš
tų faktų pažymėjimu. Šitokia ga
lutinių duomenų bei aiškių konk
rečių išvadų stoka apvylė tuos, 
kurie to tikėjosi. Be to, reikia pa
stebėti, kad čia daugiausia kalbė
jo sociologai, kurie religiją ap
čiuopia tik kaip visuomeninį reiš
kinį. O jis ne vixxr yra vienodas.

Religija ir visuomeninis 
gyvenimas

Tačiau vis dėlto, nustatant re
ligijos ateities prognozę, arba jos 
būsimą vaidmenį, suvažiavimo 
dalyviai buvo vienos nuomonės: 
kad religijos ateitis priklausys 
nuo jos laikysenos bendruomeni
nio gyvenimo atžvilgiu. O tai 
jau reikia laikyti dideliu posūkiu 
religiją aiškinantis. Juk, einant 
ankstesniu religijos sampročiu, 
žmogus turėjo būti kone išimti
nai orientuojamas į “anapus”, į 
amžinybę, kuri kompensuos (iš
lygins) jo šioje žemėje neišsipil
džiusius teisingumo, taikos ir lais
vės norus. Žmogus buvo kone ver
čiamas neteisingumą, netaiką ir 
nelaisvę priimti kaip nepakeičia
mą žemiškąjį likimą ir sutikti su 
galingesniųjų diktatu silpnes
niems ir komanduojančių noru 
turėti apie save paklusnius paval
dinius bet kokia kaina. Šitaip su
prantama religija valdančios kla
sės rankose nesunkiai tapdavo ge
ra prieomne savo pozicijoms tvir
tinti ir esamą, kad ir neteisingą 
santvarką aiškinti kaip neiššven- 
giamą dalyką, su kuriuo reikia 
kantriai apsiprasti.

Gi šiandien religiniam gyveni-

Vytautas Ignas Kalėdų Madona (lino raižinys)

me jau ima reikštis nauji požiū- ne tik popiežių socialinės encik- 
riai: religingas žmogus pajuto sa
vo atsakomybę už šį pasaulį, už 
šią žemę už gyvenimą joje ir i- 
masi jį pavidalinti savo tikėjimo 
šviesoje. (Tokiu keliu eina ir Ka
talikų Bažnyčia. Tai patvirtina

likos, bet ir Pauliaus VI—jo ke
lionė į Filipinus ir ten sušaukta 
Azijos vuskupų konferencija: Baž
nyčia turinti priešintis ūkiniam 
ir politiniam neteisingumui žmo
nių gyvenime.)

Vytautas Ignas Ramybė žemėje geros valios žmonėms (lino raižinys)

Sociologas prof. Luckmann 
(Vokietija) referate: “Religijos 
žlugimas, tęsimasis ar pasikeiti
mas moderniojoje visuomenėje?” 
išvedžiojo, kad sekuliarizacijos 
reiškinio nėra galima aiškinti 
kaip religijos nykimo. Religija y- 
ra pastovi veikimo sfera, kuri ne
gali išnykti. Sociologiškai išsireiš
kiant, ji pasireiškia žmogaus so- 
cialinimu. Šičia Luckmann su
tiko su visa eile šiandieninių te
ologų, kurie krikščionybės svar
bą mato ne kokioje belaikiniai 
suformuluotoje jos “esmėje”, o 
krikščionybės pasireiškime socia
liniam ir politiniam gyvenimi 
(kaip tai išvedžiojo Cox savo re
ferate: “Religija — kelias iš ver
gijos į laisvę”). Luckmann’as iš
vedžiojo, kad archajiniame lai
kotarpyje religinis pasaulio ir jo 
prasmės aiškinimas buvo labai 
tampriai susijęs su kasdieniniu 
gyvenimu. Bet, laikui bėgant, 
valstybė ir ūkis atsipalaidavo 
nuo religijos, — o pati religija 
pradėjo. įgauti įstaigines formas, 
kaip ūkis ir valstybė. Ji tuo pa
čiu jau neapėmė viso žmogaus 
gyvenimo, o tik jo “sekmadieni
nę” dalį. Religiniai impulsai vei
kė ir toliau. Tik juos užguldavo 
jau kiti: ideologiniai, politiniai 
ir filosofiniai. Religinius po jais 
sunku būdavo atpažinti. Žmo
gaus gyvenimą lėmė valstybiniai 
bei ūkiniai motyvai. Bet jie ne
pajėgė duoti žmogaus gyvenimui 
prasmės. Religija reiškėsi toje sfe
roje, kuri buvo dar laisva nuo 
valstybinio bei ūkinio gyvenimo: 
asmeniškoje, arba privačioje. Gi 
žmogaus asmens iš viso negalima 
sekuliarizuoti, — sekualiarizuoti 
galima tik socialines struktūras.

Religija ir mokykla
Prof. Gehlen (Vokietija) refe

rate apie religijos ir mokslo san
tykį teigė, kad mokslas jokiu bū
du negali pavaduoti religijos ar
ba atsistoti jos vietoje. Mokslas 
tik sukomplikavęs gyvenimą. Jis 
karus padarė dar žiauresniais ir 
nedavė atsakymo į pagrindinius 
žmogaus klausimus.

Ivan Illich, CIDOC instituto 
(Meksikoje) vedėjas kreipė dėme
sį į vieną neigiamą reiškinį: į vi
suotine pseudoreligija tapusį tam 
tikrą mokyklos tipą, — ypatin
gai Pietų Amerikoje, —bet kar
tu apėmusį visą pasaulį. Jis, tie
sa, žada išsigelbėjimą iš skurdo, 
bet kartu tik pridengia prarają 
tarp socialinių pažadų ir sociali
nės tikrovės. Jis gamina tokius 
žmones, kurie tiktų į dabartinę 
įsigalėjusią gyvenimo sistemą. 
Mokykla yra tapusi pavojinga 
manipuliacijos priemone. Ji bea
todairiškai paruošia žmogų esa
mos pasiūlos vartotoju, — pa
siūlos, kuri yra tapusi visų daiktų 
ir pačios pažangos norma. Šičia 
pats žmogus yra pasidaręs savo 
mesiju. Illichas smarkiai puolė 
technologinio švietimo (medžia
gų išgavimo ir jų perdirbimo) 
idealą, nes jis sugriaunąs žmo
gaus asmenišką laisvę, arba jo 
individualini vystymąsi. Tik ti
kintis žmogus (krikščioniškąja 
prasme) galįs atsipalaiduoti nuo 
šitų stabų garbinimo. Dėl to II- 
lich pasisakė prieš prievartinį to
kios mokyklos lankymą.

Docentas Schiwy diskusijose 
pastebėjo, kad čia galima tik 
viena išeitis: mokyklą sukrikščio
ninti.

Religinis atgimimas
Prof. Berger (Jungtinės Ame

rikos Valstybės), vienas žymiau- 
(Nukelta J S psl.).


