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Jaunimo kongreso parodose pasižvalgius

Sakysite — tai paradoksas! Ga
lit pakaltinti ir ano lotyniško po
sakio “Sveikame kūne sveika sie
la” plagijavimu. Per dau nesigin- 
siu. Bet man šį karta daug svar
biau kita teisybė, slypinti antraš
tinėje mintyje visai konkrečių į- 
vykių — II Pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso ir IV Tautinių šo
kių šventės —akivaizdoje.

Nėra paslaptis, kad mūsuose 
yra užkietėjusių, sakytume, ma
šininkų, kurie visų išeivijos atei
tį ir lietuvybės-čia išsilaikymą, 
net Lietuvos prisikėlimą mato tik 
pasinėse mūsų pastangose, ma-' 
to dideliuose skaičiuose, gatvių 
demonstracijose, kosgresuose, šo
kių šventėse ir pan. Visų tų da
lykų nepeikiame. Bet ar jų vienų 
užtenka?

Negalima slėpti ir to, jog mū
suose taipgi yra lygiai užkietėju
sių individualistų, kurie išeivijos 
ir tautos gyvybę regi tik pavienių 
žmonių pasiektuose laimėjimuos 
grynai kultūrinėje, kūrybinėje 
srityje. Ir vėl klaustukas: kaip ga
li būti stipri ir tautos išlikimui 
paveiki tokia individualistinė gy- 

•vybė, jeigu ji pati save izoliuoja- 
si?

Dar blogiau pasidaro, kai ma- 
sinininkai ir individualistai, iš
eina vieni prieš kitus kovon, abe
ji manydami, kad tik jie vieni 
savo kišeniuje ir savo širdyse turi 
tautinės gyvybės išsilaikymo pa
slaptį.

O čia skaitytojas, tur būt, jau 
ir laukia konkrečios mūsų išva
dos. Jos mums sakyti šį karta nė 
nereikia. Konkrečiai ir iliustraty
viai atsako pats Jaunimo kongre
sas ir pati .Šokių šventė. Mums 
patiems šį kartų ne taip svarbu, 
koks ten buvo posėdžiuose dia
logas tarp Jaunimo kongreso ir 
tarp Šokių šventės rengimo ko
mitetų. Mums čia svarbiausia, 
kad abudu įvykiai atsako tuo pa
čiu: reikia ir masės, reikia ir kū
rybinių individualistų!

Juk kaipgi atrodytų tūkstanti

J. DAINAUSKAS

Penkių parodų rėmuose

Joninių vakarą, Jaunimo cent
re, Chicagoje, buvo atidarytos 
Jaunimo kongreso parodos. Tai 
net penkios skirtingo pobūdžio 
parodos, rengėjų valia surištos su 
11 PLJ kongresu, nors jos ir apima 
ne vien tik jaunųjų kūrybą. Gre
ta jaunųjų dailininkų darbų, iš
statytų M. K. Čiurlionio galerijo
je, tarytum jaunimo parodos pa
raštėje ar “už josios durų”, ga
lerijos ir didžiosios salės priean
giuose yra išstatyti 27 kūriniai 
dešimties vyresnių dailininkų.

Fotografijos paroda apima į- 
vairaus amžiaus fotografų dar
bus. Antrame aukšte yra vieno 
asmens paroda “Tėviškės vaiz
dai”, kurioje inž. V. Variakojis, 
amžiumi tikrai priklausantis prie 
senimo, pateikė dviejų Lietuvos 
sodybų bei Biržų pilies rekonst
rukcijos maketus, o taip pat ir 
visą virtinę metalo darbų (kelis 
modelius, metalinių diržų, kokius 
daugiausia galėjusios dėvėti seno
sios Lietuvos kilmingosios mote
rys, valdovės, vieną vytį, šuoliuo- 
nantį į vakarus, o kitą — pasuku
sį į rytus ir bekovojantį su aru, 
Lietuvos žemėlapio kontūrus ir 
t- t.). Gi Čiurlionio galerijos kam
pelyje, atsitvėrusi nuo salės para- 
vanais, yra prisiglaudusi irgi vie
no asmens (berods, K. Kuraity- 
tės) darbų parodėlė, kurioje yra 
išstatyti liaudies meno motyvais 
medžio drožiniai (lėkštės, koply
tėlės ir t. t.) audiniai ir Vilniaus 
gražiosios verbos. Tai irgi ne jau
nuolės kūryba.

Vyresniųjų kaimynystė
Tokiuose tų visų penkių paro

dų išsidėstymuos lankytojas pir
miausia susiduria su “senimo” 
darbais. Tai Batakienės, Elskaus, 
Igno, Kelečiaus, Krištolaitytės, 
Mozoliausko, Remeikos, Smalins- 
kienės, Sodeikienės ir Šabliauskie- 
nės kūryba.

Labai išsiskiria skulpt. R. Mo
zoliausko bronzos skulptūra “Šv. 
Pranciškus (Asyžietis, su paukš
čiais)”, iš kurios dvelkia nepa
prastas subtilumas ir dvasios po
lėkis į dausas. Tai bene geriau
sias iš “už durų paliktųjų” daili
ninkų darbų, pastatytas prieš pat 
didžiosios salės duris ir todėl grei
čiau pastebimas praeivių, nors

nė šokėjų minia amfiteatre, jei
gu ji su tikru mūsų tautinio šokio 
pajautimu ir kruopščiu vaizdo 
išplanavimu nebūtų iš anksto 
išmaningai paskirstyta vieno, šį 
dalyką -giliai suprantančio žmo
gaus — šventės meno vadovės. 
O ar pajustume įžanginę šokių 
šventės didybę be specialaus įžy- 
giavimo maršo, kuris vėlgi yra 
grynai individualaus kūrybinio 
talento išdava —mūsų kompo
zitoriaus kūryba. ^Be kompozito
riaus šventė neapsieina. Bet kam- 
gi rašytų maršą kompozitorius, 
jeigu nebūtų mūsų jaunimo ma
sinio žingsnio ir tūkstančių žiūro
vų pagreitinto širdies plakimo!

Lygiai ir su Jaunimo kongresu. 
Žinoma, pasišokimui, pastovyk- 
lavimui, paekskursavimui reikia 
būrio, reikia masės. Bet vien tik 
šokančio kongreso vardas būtų 
jau ir ta prasme neoriginalus, 
kad, kaip žinome, toks istorijos 
pavadintas Šokantis kongresas jau 
buvo Vienoje (Austrijoj) po Na
poleono karų. Ir pasauliui, o ypač 
lietuvių tautai, jis nieko gero ne
atnešė.
Šiemetinis mūsų jaunimo kong

resas, kaip atrodo, masės nesto- 
kuos. Bet ir paskiros individualios 
pastangos rengėjų lygiai vertina
mos ir net premijomis pabrėžia
mos šalia visų kitų. Praėjusį šeš
tadienį Čiurlionio galerijoje ir vi
same Jaunimo centre atidarytos 
parodos tai liudija.

Individualų akademinį svorį 
rodo ir kongreso paskaitos ir stu
dijų dienų išskirtinis dėmesys 
mūsų kultūriniams poreikiams, 
kurie visi šiaip ar taip yra indi
vidualaus kūrybinio talento išsi
vystymo rezultatas.

Tačiau kongresinių ir šventi
nių įvykių rėmuose posakis, kad 
“Stiprioje masėje stipri individu
alybė” dar nereiškia, kad jau 
mūsuose šitaip ir yra. Tad posa-
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Kęstutis Lapšys (gim. 1948, Austrija) Šokis, kurį matant, norisi dainuoti (tapyba)
Iš II Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso dailės parodos Čiurlionio galerijoje. Chicagoje

jis būtų ir visur kitur susidomė
jimo centre. Ir minties išraiškos, 
ir formos atžvilgiu toji skulptū
ra liudija skulptoriaus R. Mozo
liausko gilų meniškumą, formos 
pajautimą. Čia pat ant sienų dė
mesį atkreipia žinomi Kelečiaus 
darbai. Toliau susiduriame su 

V. Krištolaitytės darbais, kurie 
rodo (ypač Nr. 11 “Po audros”), 
kad dailininkė puikiai moka pa
vartoti ir suderinti spalvas ir są
moningai savitai interpretuoti jos 
matomus vaizdus. Gi nusileidus 
į žemutinį aukštą, prieš įeinant 
į M. K. Čiurlionio galeriją, susi

duriame su puikiais V. Igno lino 
raižiniais, V. Remeikos gan mo
notoninių spalvų tapyba, toli
mesniais V. Krištolaitytės spal
vingais akrilikos darbais, žino
mais Z. Sodeikienės darbais, pa
sižyminčiais savotiškų “kamėjų” 
sugrupavimu ir t. t.

Tarp jaunimo drobių

Ir tik perėjus pro tą visą “įžan
ginę” aplinką, pagaliau pasiekia
ma vien jaunųjų dailininkų 
darbų paroda. Todėl ir pastaroji 
paroda įgauna visai kitą “skonį”, 
negu ji būtų buvus viena sau pa
roda! Viso joje dalyvauja 19 as
menų: D. Aleknienė-Reklytė, R. 
Arbaitė, A. Balukas, R. Baukytė, 
J. Eidukaitė, D.Gelažiūtė, R. Kru- 
tulytė, K. Lapšys, G. Maleckaitė, 
Mankus, Mataitis, J. Mikoniesė, I. 
Mitkutė, V. Mockutė, S. Pinkus, 
V. Sakalauskas, D. Stončiūtė, A. 
Vailokaitytė ir D. Zikienė. Išsta
tyta, įvairios technikos ir įvairių 
meniškų sugebėjimų 37 darbai 
(daugiausia po 1-2 darbus ir tik 
K- Lapšio, iš Vienos-Austrijos, 
yra net 5 darbai).

Lyginant šią jaunųjų parodą 
su neseniai, toje pat salėje, įvy
kusia “Dailės” grupės, dail. Z. 
Sodeikienės vadovaujama, dar
bų paroda ir dabar išstatytais 
“senimb” darbais, neabejotina, 
kad pati jaunųjų dailininkų dar
bų parodos organizavimo struk
tūra nebuvo tikslingai pergalvota, 
nes šabloniškas amžiaus kriteri
jaus taikymas privedė prie to, 
kad parodoje atsirado gana ne
vienodo meniško lygio darbų. 
Gal todėl ir jury komisija (kurią 
sudarė “vyresnieji amžiumi” dai
lininkai) premijavo tokius dar
bus, kurių ypač laipsniavimas ga
li būti ir kitoks, jei atrankos pa
grindu būtų imamas ne vien tik 
amžiaus elementas.

Už ko akis labiau užkliuvo

Jokia minėtų parodų atidary
mo dieną dar neturėjo įprasto 
katalogo. Tik jaunimo ir “seni
mo” parodos pateikė išstatytų 
darbų sąrašėlius. Jaunimo dar
bai išstatyti sąrašėlio numeraci- 
ne tvarka, tad lengva yra juos 
rasti.

Aleknienės, Mitkutės, Stončiū- 
tės darbai jau buvo rodyti minė
toje “Dailės” grupės parodoje. 
Geras spalvų derinys V. Saka
lausko darbe (Nr. 5) “Dieviškas 
chaosas”, gi jo kitas darbas (Nr. 
25), abstraktas, artėjantis prie 
surrealizmo, gal dar įdomesnis 
spalvų suderinimu. įdomus ir ga
na stiprus savo kompozicija, o 
ypač sugebėjimu pavaizduoti 
šviesos atspindžių žaismą, yra A.

(Nukelta j 2 psl.)
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VASAROS VAISĘS
Mūšy epocha nepasižymi dva

sine giedra. Per ilgai skaudžių į- 
vykių tinklas plėtodamasis raiz- 
go žmoniją. Kur tik nepažvelgsi 
— juodi kontūrai, despotizmas, 
žiaurumai, nesantaika, melas, 
skepticizmas...

O gyventi vis dėlto reikia. Pa
vasarį. Vasarą. Rudenį. Visuo
met. Gyventi, išnaudojant visas 
džiaugsmo galimybes.

Todėl nenuostabu, kad mūsų 
literatūroje, nežiūrint karų ir 
priespaudos, gyvenimo teigimas 
užima svarbiausią vietą. Iš poe
zijos ir prozos puslapių dažniau
siai šviečia egzistencijos džiaugs
mas. Ne tuščias optimizmas ar 
pilietinis pataikavimas, bet tau
rus žmogiškas prasmės veizėji- 
mas. Galima būtų surašyti šim
tus pavyzdžių nuo Donelaičio iki 
Antano Maceinos.

Imkime kad ir Igną Šeinių — 
tą, anot Vaižganto, lietuvių li
teratūros riterių. Koks jautrus ir 
šviesus rašytojas! Kaip subtiliai 
jis pavaizduoja vienatvės, mei
lės ar ilgesio valandas. Dar la
biau jis moka išreikšti būties 
džiaugsmą, trykštantį iš vasaros 
šaltinių. Vasarai Ignas Šeinius gi 
sukūrė gražiausią lietuvių apysa
ką “Vasaros vaišės.” Viename e- 
pizode pasakotojas Karolis, žiūrė
damas į darbštų, išmintingą so
dietį, samprotauja:

“Noris gyventi, žiūrint į tokį 
žmogų. Žinai, kokie vingiuoti jo 
keliai, kiek daug jis padarė, ir 
dar matai, ikad jis nenuilsęs, kad 
dar, rodos, tiek dirbtų, nors jau 
senatvė papylė sidabrinių plau
kų jo galvoje”.

Noris gyventi, žiūrint j tokį 
žmogų —kiek kartų ir mes pa
našiai pagalvojame, susidūrę su 
ypatingu asmeniu. O jų mūsų 
tarpe, ačiū Dievui, yra ganėtinai. 
Stebina mus jų energija, išmin-

Jei dažnas iš mūsų savo atosto
gas galėtų praleisti “Vasaros vai
šių” nuotaikomis, iš to būtų di
delė nauda. Ir dvasiai, ir kūnui ir 
visuomenei. Gamta... saulė... gy
vybė... džiaugsmas... grožis., tai
ka... iš šitų ir kitų esencijų yra 
sudarytas vasariškas eleksyras, 
kurio atsigėrus, padidėja energi
ja, kyla noras gyventi, veikti ir 
kurti. Kiekvienam žmogui vasa
ra gali būti dosni ir turininga.

Pr, V.

VLADAS JAKUBĖNAS

tis, taurumas. Gaivina šviesus op
timizmas ir tikėjimas gyvenimu.

Kitur Karolis, gulėdamas aukš
tielninkas žolėje, stebi aplinkui 
klestinčią gamtą ir mąsto:

“Kodėl toks didelis, toks bega
linis dangus?.. Ir niekur niekur 
jo galo nėra- Skristum metus, 
metus, tūkstančius metų, ir vis 
galo .nėra ir nėra!

Ir kokia mažutė žemė tose erd
vėse! O koks aš mažas trupinėlis, 
prilipęs prie žemės! Ir niekas ma
nęs neįžiūrės.”

Paprastos mintys. Aiškios, ra
mios. Ar nėra jos prasmingai ar
timos dabarčiai? Juk panašiai 
dažnai pagalvoja astronautai, 
keliaudami į mėnulį. Juk pana
šiai guodžiasi jautresni miestie
čiai, bėgdami ir niekad nepabėg
dami į vis siaurėjančią fauną ir 
florą- “Vasaros vaišės” buvo rašo
mos prieš 60 metų, o visgi jų li
teratūrinė gyvybė, sklidina spin
duliuojančio optimizmo, žavi 
nūdienį skaitytoją.

Kitame epizode Karolis mažo
je valtelėje grumiasi su audringu 
ežeru. Šiaip taip prisiyręs prie 
kranto, jis kaip vaikas džiūgauja 
nugalėjęs bangas. Tuo momen
tu jis pajunta, koks reikšmingas 
yra mūsų gyvenimas: “Ir taip 
šviesu aplinkui pasidarė! Prasis
kyrė, rodos, debesys, prasivėrė 
dangus tolimasai”.

Tautinių šokių šventė negali 
būti laikoma grynai muzikiniu 
parengimu; muzikinė palyda ta
čiau sudaro neatskiriamą jos da
lį. Lydimoji muzika savo esme 
yra kiek riboto pobūdžio, joje vy
raujant ritmo elementui. Kaip 
kiekvienoje meno rūšyje, taip ir 
čia, nusistatytos ribos nepaneigia 
galimumo pasireikšti kūrybiniam 
pradui.

Žvilgsnis praeitin ir muzikinės 
palydos problemos

Keturiose iki šiol įvykusiose 
šokių šventėse buvo išbandytos į- 
vairios muzikinės palydos rūšys; 
jos turėjo savo privalumų, taipgi 
ir trūkumų. Pirmoje šokių šventė
je buvo panaudotas pučiamųjų 
orkestras, Br. Jonušui diriguojant, 
protarpiais pasikeičiant su akor
deonų ansambliu. Antroje šventė
je aktingo veikėjo J. Zdaniaus ini
ciatyva buvo panaudotas nedide
lis apie 30 dalyvių, simfoninis 
sąstatas, J. Zdaniui diriguojant ir 
parūpinant didelę dalį šokių har
monizacijų, įnešant jose naujes
nių ir įdomesnių harmonijų. At
rodo, kad tarp šokių vadovų bu
vo nusiskundimų, jog toks sąsta
tas esąs kiek per silpnas didžiu
lei Amfiteatro salei. Trečioji šo
kių šventė buvo pravesta, taip 
pat J. Zdaniui vadovaujant, su 
pilnu, daugiau kaip 50 žmonių 
simfoniniu orkestru. Toje šventė
je man neteko būti, bet atsiliepi
mų girdėta itin gerų. Šiemetinę 
ketvirtąją šventę beruošiant, at
sirado naujų projektų. Šią žiemą 
Chicagoje koncertavo Montrealio 
(Kanadoje) “Gintaro” liaudies 
instrumentų ansamblis; jis pada
rė itin teigiamo įspūdžio savo su- 
sigrojimu, skambesio spalvingu
mu bei pilnumu. Besvarstant ruo
šiamos Tautinių šokių šventės 
perspektyvas, “Gintaras” apsiėmė 
palydėti visą šokių šventės prog
ramą. Dėl šio pasiūlymo praktiš
kumo atsirado abejonių. įžangos 
maršui, JAV ir Lietuvos himnams 
pagroti vis vien būtų tekę ieškoti 
galingesnių skambesio šaltinių. 
Be to, nebuvo pilno tikrumo, 
ar didžiulėje salėje šokėjų masė 
pajėgs sekti, “Gintarui” grojant, 
įvairaus charakterio šokių melo
dijas. Galutinai apsispręsta pa
naudoti du orkestrus, kaitalio
jant programos numerius tarp 
“Gintaro” ir pučiamųjų orkestro. 
Šio paskutiniojo, sustiprinus mu
šamųjų grupę pagal šokių vado
vų norą, susidarė 45 nariai.

Kaip matome, mūsų Tautinių 
šokių švenčių muzikinė palyda 
turi savo istoriją su įvairiais 
klausimais ir sprendimais. Šalia 
dilemos, ar vartoti simfoninį sąs
tatą su stygininkais, ar pučiamų
jų “bandą”, šįmet dar atsirado 
klausimas, ar galime pasinaudoti, 
išimtinai ar dalinai, liaudies ins
trumentų ansambliu, kuris suda
ro visai specifinį vienetą. Netu
rėdamas varinių pučiamųjų ir į- 
prastinių mušamųjų, toks orkes
tras neturi didelės jėgos, iš da
lies tai kompensuodamas savo
tišku, ryškiai girdimu tembru,

Ketvirtosios lietuvių tautinių šokių šventės atidarymo momentas, giedant Lietuvos himnų, š. m. liepos 2 d. Chicagoje. Iš kairės j dešinę: Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirm. dr. K. Valiūnas, ketvirtosios Tautinių šokių šventės rengimo komiteto pirmininkas dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
kongr. E. Derwinsky. Illinois gubernatoriaus žmona ponia Ogilvie, JAV prezidento žmona ponia P. Nixon, Lietuvos gen. kons. J. Daužvardienė, šen. 
Ch. Percy, LB Centro valdybos pirm. Vytautas Volertas, Altos pirm. dr. K. Bobelis. Nuotrauka Edvardo Mankau*

kaip pvz. medžio lentelės — “ta
balai”, arba ir gausi kanklių 
grupė.

Išsilavinusiam muzikui, be abe
jo, simpatingiausias yra simfoni
nis sąstatas, sudarąs nusistovėju
sią, įvairias spalvas jungiančią 
visumą. Lytinio pobūdžio melo
dijoms, kaip “Blezdingėlė” ar 
“Sadutė” jis geriausiai tinka. Ta
čiau tokių melodijų yra mažu
ma; dauguma mūsų vartojamų 
šokių yra daugiau ar mažiau 
“polkos” (keistu būdu tai yra če
kiškos, o ne lenkiškos kilmės pa
vadinimas) pobūdžio, giminingo 
vakarų slavams; mūsų “Suktinio” 
melodija yra gerai pažįstama Če
koslovakijoje! Gyvoms, ritmi
nėms melodijoms simfoninis sąs
tatas teikia mažiau pliusų.

Šių metų tautinių šokių 
šventės muzikiniai sprendimai

Šių metų sprendimą: padalinti 
muzikos palydą tarp “Gintaro” 
ir pučiamųjų orkestro reikia lai
kyti pavykusiu. Jų kaitaliojimasis 
sudarė malonų kontrastą; jei visa 
programa būtų atlikta tik vieno 
iš jųjų, rezultatatas būtų blan
kesnis ir monotoniškesnis.

Muzikinės Tautinių šokių 
šventės tvarkymas buvo pavestas 
jaunam, talentingam muzikui A. 
Vasaičiui. Mūsų publikai jis dau
giausia žinomas, kaip koncertinis 
akompaniatorius. Jo pareigos bu
vo plačios ir įvairios.Reikėjo pas
kirstyti programos numerius tarp 
“Gintaro” ir pučiamųjų orkestro. 
Šiam paskutiniam turėjo būti pa
rūpintos patikrintos partitūros, 
atskiriems instrumentams išra
šyti balsai. Visa tai turėjo būti 
be klaidų, kurių ištaisymas per 
repeticiją šios šalies sąlygomis a- 
tima brangiai apmokamą repe
ticijų laiką. “Gintaro” ansamb
lio numeriams buvo panaudoti 
jau jo repertuare esą šokiai. Bū
ta abejonių, ar šokėjų masė vi
sur gal»s sekti švelnesnio tipo 
melodijas; tam atvejui daugu
mai numerių buvo paruoštos pu
čiamųjų orkestro partitūros su 
balsais, kad būtų galima per 
bendrą repeticiją čia pat pakeisti 
orkestro palydą. Kaip pasirodė, 
tos atsargumo priemonės buvo 
nereikalingos: šokėjai galėjo sek
ti visus “Gintarui” pavestus šo
kių numerius. Pučiamųjų orkes
tro partitūrų paruošimas parei

kalavo gan įvairaus darbo. Kai 
kur buvo panaudotos iš pirmo
sios dainų šventės užsilikusios Br. 
Jonušo ir J. Zdaniaus, kurios tu
rėjo būti pritaikytos kiek skirtin
gam sąstatui. Iš jų beveik nepa
liesta pasiliko “Sadutė”, pra
skambėjusi J. Zdaniui tipingu 
plaukiančiu melodingumu. Nau- 

: jų orkestracijų žymią dalį atliko 
pats A. Vasaitis; 'darbo neaprėp
damas, jis kai kuriems nu
meriams suorkestruoti susilaukė 
pagalbos iš kompozitorių: . Da
riaus Lapinsko ir Vlado Jakubė- 
no. Visi šie darbai buvo atlikti 
tiksliai ir laiku; per pačią Šokių 
šventę Alvydas Vasaitis preciziš
kais, ’ ekonomiškais mostais pra- 
dirigavo jam atitekusią progra
mos dalį.

Pučiamųjų orkestro partitūrų 
autoriai programoje nebuvo pa
žymėti; daugumai numerių tai ir 
nebuvo reikšminga; kai kurios 
partitūros buvo pertaisytos, be to 
gyvų šokių pučiamųjų orkestra- 
cija turi tam tikro šablono, var
žančio kūrybinės fantazijos pasi
reiškimus. Vis dėlto humoristi
nio modemiškumo pradai jautė
si D. Lapinsko orkestruotame

“Ketvirtainyje”; VI. Jakubėnui a- 
titeko abi ryškesnės chorinės dai
nos: viena, šokėjams dalyvau
jant — J. Švedo “Lino žiedas; ki
ta, grynai chorinė: K.V. Banai
čio “Motušė. mano”. Čia teko 
ieškoti švelsnesnių spalvų, ne
nustojant skambesio pilnumo ir 
nestelbiant choro.

Mūsų maršų kūrybos vetera
nas Bronius Jonušas praturtino 
šios rūšies literatūrą efektingu 
šokėjų parado maršu “Lietuva, 
Tu man viena”, dalyvaujant 
chorui, “Trio” dalyje įvedus J. 
Naujalio “Lietuva brangi” melo
diją ir su kaupu išnaudojus pu
čiamųjų orkestro efektus. Jis pats 
šį maršą ir pradirigavo.

Choro įvedimas ir “Gintaro” 
talka

Savotišką naujovę sudarė cho
ro įvedimas; jį sudarė, J.Vasaičitri 
vadovaujant, dagiausia “Daina
vos’ ’ ansamblio nariai, vėliau 
plačiau įsijungė ir Chicagos Lie
tuvių operos choras. Choras ne 
visuose numeriuose buvo vieno
dai gerai girdimas; kai kuriuose

(Nukelta j 2 psl.)
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Susiaurintas Dievo apsireiškimas
Antano Maceinos knygos 

"Didieji dabarties klausiniai" proga
A. RUBIKAS

Girdime, kad mūsų kultūrinin
kai (jauni ir seni) retai susitinka, 
neturi ryšio, nebent laikraščiuose 
ar žurnaluose (retkarčiais kny
gomis) šykščiai pasirodo, rečiau 
darbais, dažniau nuomonėmis 
apie darbus.

Žinome, kad laikas, užsiėmimai 
ir išeivijos geografija juokų ne
krečia, bet tiesiog stovi masyviš
kai tarpe mūsų, ir baigta. Gal 
koks poetas, muzikas, prozinin
kas, dramaturgas, jei netoli gy
vena (kiek tokių?) gal ir susitin
ka kartais, gal laiškus viens ki
tam parašo, pašneka. Bet tik
riausiai daug darbų guli nejudė
dami, be jokio draugiško komen
taro, be papeikimo, be pagyrimo.

Tačiau mūsų kūrėjai speciali
zuojąs, jie domisi visu kuo, kas 

.surišta su jų laiku. Jei išeivijoj, 
jų darbai, poslinkiai, abejonės 
yra matomi kitų tokių panašių, 
atsiranda bendravimas, ryšis ir 
gal vieningesnis progresas tarpe 
specialistų.

Bet dažnai kūrėjas, ypač išei
vijoj, dėl įvairiausių priežasčių, 
kurių atsiras vis ir vis daugiau, 
tampa lyg kažkokia sala: Ilgai
niui prie to gal net pripranta. 
Paviršiuje, atrodo, viskas yra 
tvarkoj. Visuomenė daro savo, 
kritika apie užsidariusį kūrėją 
spaudoje pašneka. Be to, netu
rint menininkų kavinės, į kurią 
čia tik lėktuvais iš visur galima 
būtų suskristi ir pakalbėti apie 
kūrybines plonybes. Kūrėjas nuo 
kūrėjo yra izoliuotas. Ir tai yra 
faktas.

Ką daryti? Ryšiams palaikyti 
negalime specialiai pastatyti ka
vinės, orlaiviai per brangūs ir nė
ra laiko. Bet gal viso to ir ne
reikia? Kūrėjai turi patys tarp sa
vęs susirišti. Kaip? Pakeitus žo
džius “Laiškai Lietuviams” į

“Laiškai Kūrėjams”, tokia idėja,, 
nors ir nelengvai, įgyvendinama, j

Suskirsčius Ameriką į 1-2-4 zo
nas, jose gyvenantys (po 5-10- 
30) poetai, muzikai, prozininkai, 
dramaturgai tesiuntinėja kas 2-6 
mėn. po 6-12 psl. tarp savęs (8c- 
16 e pašto ženki.) savos charak
teringos kūrybos ratu su lydraš
čiu, kuriame būtų pavardės, adre
sai ir eilė sekančių adresatų — 
kūrėjų.

Lydraštyje kiekvienam grupe
lės nariui reiktų palikti kelių ei
lučių vietą komentarams. Tokioj 
grupėj dalyvaująs kūrėjas, pa
siuntęs savo kūrybos gabalą ra
tu, jį gautų gal po 2 - 3 mėn. 
atgal su įdomiais narių komenta
rais, papeikimais ar padrąsini
mais, kaip ir įprasta normalioje 
kultūrinio pobūdžio kavinėje. O 
per tą patį laiką į jo namus paš
tu ateitų kitų tos grupės narių 
darbai, kuriuos jis persiųstų to
liau su savais komentarais, savo 
nuomone. Taip užsimegztų ryšys 
ir bendradarbiavimas.

Kas žino, gal artimi ryšiai, pro
dukcija, srovės ir kūrybinis prog
resas tada atgytų, nes dėl nelem
to išeiviško išsiskirstymo, dėl 
skysčiau pasirodančių kūrybos 
darbi), kurie taipgi pasirodo be 
jokių komentarų, be kūrybinės 
dialektikos, nesusidaro mūsų kū
rėjams reikalingas bendravimas. 
O minėto pobūdžio ryšys būtų kū
rėjų kova prieš geografiją, laiką 
ir užsiėmimus, kurie išeivijoje 
stovi prieš juos, kol jų vienu ar 
kitu būdu jie patys nepašalins. 
Gal net tapytojai, skulptoriai su
sigrupuotų, siųsdami nuolat ratu 
savo kūrinių fotografijas? Visa 
tai ir tokios sistemos suorganizavi
mo detales galėtų rašytojų, dai
lininkų ir muzikų įvairios valdy
bos aptarti ir pradėt jas vykdy
ti. P. Mln.

Pasaulio sekuliarizacija

Sekuliarizaciją, tai yra supa- 
saulinimą, autorius aiškina taip, 
jei ji yra pasaulio, visų gamtos 
daiktų nudievinimas, tai tokia se
kuliarizacija esanti paties Vieš
paties įsakyta; nes nėra ir nepri
valo būti jokio kito Dievo šalia 
tikrojo. “Visi gamtiniai daiktai 
__ vis tiek ar jie būtų gamtos 
jėgos, ar pati žemė, ar gyvūnai, 
ar galop visata — turi būti nu
dievinti, vadinasi, sekuliarizuo
ti”. (39 psh).

Tačiau esama ir kitokios seku
liarizacijos: “Galima pasaulį nu
dievinti, kad jis nebūtų Dievas, 
bet galima jį ir nudievinti, kad 
jis nebūtų Dievo. Tai esminis 
skirtumas” (43). Priešindamasis 
pastarajam sekuliarizacijos sam- 
pročiui, autorius aiškina, kad pa
saulio nudievinimas (teigiant, 
kad jis nėra Dievas) negali virsti 
teiginiu, kad pasaulis nėra Dievo.

Toliau autorius liečia pasaulio 
santykius su Bažnyčia ir taip ra
šo: “II Vatikano Susirinkimas la
bai aiškiai pripažino pasaulio 
daiktų ‘savus įstatymus ir tvar
ką’. Šios rūšies pasaulio savaran
kiškumas arba autonomija turin
ti būti, pasak Susirinkimo, gerbia
ma, nebandant jos pajungti ko
kiam nors autoritetui, net jeigu 
šis būtų ir pačios Bažnyčios” 
(88). Vartojant autoriaus termi
niją, trečiąją sekuliarizaciją ap
tariant būtų galima sakyti: pa
saulis tai ne Bažnyčia, — nors 
autorius šitaip ir neformuluoja. 
Ši trečioji sekuliarizacija reiškia 
teisėtą pasaulio išsivadavimą iš 
Bažnyčios globos kultūroj, mene, 
politikoj. “Ji (sekuliarizacija) ke
lia aikštėn žmogiškosios kūrybos 
vertę -bei prasmę savyje, išvaduo
dama jį (pasaulį) iš pavergimo 

DVIDEŠIMT ANTRASIS “DRAUGO”

ROMANO

KONKURSAS
1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos: romano, 
apysakos dvidešimt pirmąjį konkursą. Rankraščius įteikti pas
kutinė data yra 1972 m. lapkričio 1 d.

2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 1,000 dolerių premija. 
Šiemetinio konkurso mecenatai dr. Antanas ir Elena Razmai.

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. 00629.

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.

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.

S

religijai bei Bažnyčiai; ji pabrėžia 
žmogaus kaip pasauliškio reikš
mę ir tuo būdu pakerta šaknis 
klerikalizmui” (101). Čia auto
rius nurodo, kad Bažnyčios pa
žiūra i pasaulį šiandien turinti 
keistis.

Su dėkingumu reikia priimti 
autoriaus išvedžiojimus.

Siaurėjanti Dievo kalbėjimo 
plotinė

Įdomios yra prielaidos ir pers
pektyva, kurioje A. Maceina kal
ba apie sekuliarizaciją. Sekdamas 
kardinolo J. Danielou išvedžioji
mais, jis aiškinimą pradeda gam
tine Nojaus religija. Čia Vieš
pats Nojui bylojęs gamtiniais 
reiškiniais: tvanu, kaip bausmės 
išraiška, vėju, kaip bausmės už
baiga, vaivorykšte, kaip pažado 
ženklu, kad daugiau baudžian
čio tvano nebūsią. Čia Dievas ap
sireiškęs per gamtą. Taigi ir No
jaus religija buvusi gamtinė reli
gija. Nojaus atveju Dievas apsi
reiškęs kaip gamtos Viešpats, per 
ją kalbėdamas ir ją globodamas. 
Gamta buvusi ta plotmė, į kurią 
Dievas nužengė, kad apsireikštų 
žmogui, esančiam su gamta ypa
tingai susietam (plg- 68-69).

Bet Nojaus religija nebuvusi 
išimtis ano meto religijose, nes 
jos visos tuo laiku buvusios gam
tinės, ir visose jose Dievas reiškę
sis per gamtinius įvykius. “Gam
ta pirminiam žmogui buvo sak
ralinė, nes Dievas tikrai joje gy
veno: ji buvo Jo šventykla, ir 
žmogaus santykis su šia Dievo 
šventykla buvo pilnas pagarbos 
ir net baimės” (70).

Bet ši gamtinė religija, kaip 
Dievo kalbėjimo laukas, kartą 
baigėsi, žmogui pasiekus aukštes
nį kultūros laipsnį. Danielou ir

Alfonsas Dargis Kompozicija

mė po Dievo sąjungos su Abra
omu” (79).

Autorius prieina tokios išva
dos: “savo išsivystymo eigoje pa
saulis pamažu nustojo buvęs Die
vo savęs liudijimo plotmė. Nei 
gamtos reiškiniai, nei istorijos į- 
vykiai nebėra ženklai, per ku
riuos Viešpats dabar reikštųsi”. 
(82). Autorius sako: “Nuosekliai 
tad sekuliarizacijos vyksmas nau
jaisiais laikais, paneigdamas pa
saulį kaip Dievo apsireiškimo vie
tą, ne tik nebuvo prieškrikščio
niškas, bet tiesiog vykdė giliau
sią evangelijos dėsnį — regėti 
Dievą nebe istorijoje (jos įvy
kiuose ir kūriniuose), bet vienin
teliame Jėzaus Kristaus iš Naza
reto asmenyje” (85). “Išganymo 
istorijoje po Kristaus tik Bažny
čia, kaip laike ir erdvėje sklindąs 
Išganytojas, yra tikroji Viešpaties 
bylojimo sritis” (96). “Kristus 
mūsajoje istorijoje yra vienintelis 
•kelias į Dievą, vienintelė Dievo 
apsireiškimo vieta, iš kurios jis 
kalba žmonijai” (40).

Šituose teiginiuose matyti jam 
tikras laiko bėgyje siaurėjantis 
Dievo kalbėjimo laukas arba ho
rizontas. To kalbėjimo grafika 
būtų panaši į piramidę, prasidė
jusią gamta, susiaurėjusią iki Iz
raelio tautos ir užsibaigusią Jė
zaus Kristaus asmeniu. Ant tos

kiti religijų istorikai, sako auto-' 
rius, naujos religijos pradžią regi 
Dievo sąjungoje su Abraomu. Kri- i 
tikuodamas mūsų laikų teologus, 
sekančius Kierkegaard’ą, kurie 
Abraome matą tikinčio žmogaus 
pavyzdį, A. Maceina teigia, kad 
Kierkegaard’as bei jo pasekėjai 
nepastebėję, jog sudarydamas 
naują sąjungą su Abraomu, Die
vas savo apreiškimą iš gamtos 
perkėlė į visuomenę -bei jos isto
riją, būtent, į iš Abraomo kilsian
čią tautą (plg. 72). “Nuo Abra
omo Dievas liudija ne per gamtą 
— jos daiktus bei reiškinius, bet 
per išrinktosios tautos žmones bei 
įvykius. Nuo Abraomo nebe gam
ta yra tasai laukas, kur žmogus 
pasitinka Dievą, bet Izraelio is
torija” (73). “Gamta nustojo bu
vusi Viešpaties gyvenviete arba 
Jo šventykla. Dievas per ją ne
bekalba” (73-74).

Bet sąjunga su Abraomu arba 
istorinė religija kartą taip pat 
baigėsi, įvykus asmeninei Dievo 
sąjungai su žmogumi. “Jėzus 
Kristus tapo šios naujos sąjungos 
išraiška, šio naujo žmogaus san
tykio su Dievu arba naujos reli
gijos grindėju” (78). “Istorinė są
junga su Izraeliu nustojo buvusi 
Dievo apsireiškimo plotme, — 
taip lygiai, kaip gamta nustojo, 
buvusi Dievo apsireiškimo plot-I 

piramidės, Jėzui Kristui išsiimtus 
apaštalus bei plečiantis Bažny
čiai laike ir erdvėje, dabar augtų 
kita piramidė, smaigaliu apačion. 
Tos abi piramidės žavi savo ar
chitektonika bei stiliumi, bet, žiū
rint į jas, kyla keletas klausimų.

Ar buvo tokia Nojaus religija?

Kalbėdami apie pirminę — 
gamtinę Dievo kalbėjimo plot- 
hę, abudu, Danielou ir Maceina, 
ima kaip pavyzdį Noijaus religiją, 
vadindami ją ikiabraomine.

Nojus yra centrinė figūra pa
sakojime apie visuotinį tvaną, 
kuriuo Dievas baudė nusidėju
sius žmones. Bet tyrinėjimai yra 
parodę, kad pasakojimas apie 
tvaną, — kaip ir kiti ikiabrao- 
miniai pasakojimai Senajame 
Testamente, — nėra istoriniai. Jų 
negalima sudėti ton pačion len- 
tynon kaip pasakojimų apie Ab
raomo ainius. Visa tai, kas “įvy
ko” ikiabraominiam laikotarpy, 
yra užrašyta Abraomo ainių ne 
kaip istorija, o kaip jų pačių tikė
jimo interpretacija.

1872 m. asyrologas G. Smith, 
tyrinėdamas Britų muziejuje asy- 
rų karaliaus Asurbanipalo (668 - 
631 prieš Kristų) bibliotekoje at
rastas rašto lenteles, užtiko pa-

fNukelta į 2 psl.)
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ZIJOJE PRIEŠ 140 METŲ.
STASIO PILKOS ATSIMINIMAI APIE 
RAŠYTOJI KAZĮ BINKĮ.
NAUJI LEIDINIAI.
FILMŲ ĮVAIRUMAI.
KULTŪRINĖ KRONIKA.
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Bostono ir Chicagos jaunatvės lietuviškai
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scenai duoklės
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L
7

H

't

REIKIA PASAKYTI
"Draugo” kultūrinis priedas 

nori, kad kiekvienas, dėmesio 
vertas, mūsų kultūrinio gyveni
nio įvykis laikraščio puslapiuos 
nebūtų aplenktas, kad jis būtų 
čia sveriamas to ar kito dalyko 
objektyviais svarsčiais, sten
giantis išlaikyti išeivijoje kūry
binės tėkmės debitą ir sausros 
grėsmėje dar pakankamai aukš
tą-

Tačiau nėra lengva šito pa
siekti, kai kultūrinės apraiškos 
faktai atsiranda net keliuos 
kontinentuos, kai redakcijos 
žmonės ne visur gali patys būti, 
o ir talkos nelengva prisišaukti. 
Kitą kartą, žiūrėk, pasižadėjęs 
talkininkas karčiai apvilia, nie
ko neparašydamas. Kitur vėl to 
ar kito kultūrinio įvykio orga
nizatoriai. atrodo, net nepagei
dauja kultūriniams puslapiams 
angažuotos plunksnos, gal pa
tys tikėdamiesi bet kokiam 
laikrašty gražiau apsirašyti? O 
skaitytojai, nerasdami laikraš
čio kultūriniuos puslapiuos gal 
ir neeilinio įvykio vertinimo 
bei aprašo, kaltę suverčia re
daktoriui, įtarinėdami jį sąmo
ningu užsimerkimu.

Kad nemanytumėte, jog čia 
operuojama bendrybėmis, tebū
na suminėta bent trys neseni 
pavyzdžiai, iliustruojantys už
simintas situacijas.

Reikšmingas ir savo pasiek
tais rezultatais išskirtinis įvy
kis buvo š. m. gegužės mėn. 11- 
14 d Toronte, Kanadoj, bendro
ji baltiečių (Association for the 
Advancement of Baltic Studies) 
trečioji mokslinė konferencija. 
Su apgailestavimu tenka pasa
kyti, jog mūsų kultūriniame 
priede postfaktinio jos anrašo 
nebuvo. Kodėl? Viskas gražiau
siai buvo sutarta ne su šiaip 
sau tik korespondencijas rašan
čiu, bet su plačios apimties žur

t

nalistu, kuris pats buvo visai 
neseniai redaktoriaus duoną 
kramtęs. Vos tik konferencijai 
pasibaigus, jisai gegužės 16 d. 
laiške kultūrinio priedo redak
toriui rašo: “Tik ką grįžau iš 
Toronto, kur dalyvavau AABS 
konferencijoje... Konferencijoje 
dalyvavo oficialus fotografas. 
Parūninsiu iš jo ir nuotraukų... 
Rašinį paruošiu ne vėliau kaip 
iki sekančio savaitgalio.” Rei
kėjo tik džiaugtis ir laukti 
rankraščio. Tačiau žadėtasis sa
vaitgalis ir kitas praėjo, o anos 
konferencijos , aprašo nesu
laukta. Rašyta tada bent keli 
laiškai pasižadėjusiam, klau
siant, kodėl taip vra? Malonus 
bendradarbis nesiteikė ne tik pa
žado išpildyti, bet net į pakarto
tinius laiškus iki šiol neatsakė. 
O žmogus, kiek žinome, yra Ka
nadoje gyvas ir sveikas Ir liūd
na čia ne dėl to, kad redakto
rius buvo suvedžiotas, bet kad 
buvo padaryta skriauda bend
roms baltiečių kultūrinio pobū
džio ir plataus masto pastan
goms. netesėtu žodžiu savotiš
kai užblokavus jų aptarimą mū
sų nuslapiuos.

Kitas šio pavasario kultūri
nio pamušalo ivvkis Chicagoje: 
birželio 18 d., telkiant Jaunimo 
centro statvbai pinigus, V. Krė
vės “Raganiaus” ištraukos 
“Pr’e dangaus vartų” insceni
zavimas. Paprastai tokiais atve
jais panašių kultūrinių vakarų 
ar popiečių rengėjai atsiunčia 
“Draugo” kultūriniam priedui 
bilietą, kad redaktorius jį galė
tų atiduoti pasirinktam ir tą 
sritį ražistančiam recenzentui.
V. Krėvės inscenizavimo atve
ju bilietas kultūriniam priedui 
nebuvo atsiųstas. Tiesa, bilietai 
buvo brangesni negu paprastai. 
Gal tų 10 dolerių ir buvo pagai-

(Nukelta į 2 psl.)

Mūsiškė jaunoji, jau antroji lš- 
^v*j°Je> lietuviško teatro bran-
gintojų karta apvilia pranašau
tojus. Ir jau nebemato tautinei 
dramaturgijai dirbtinai suda
lytų ribų. Įvairaus amžiaus žiū
rovų spektakliu susidomėjimas.

i

Istorinės tematikos dramati
nių veikalų ištraukų spektaklis 
liepos 2 dienos Jaunimo centro 
scenoje, Chicagoje, įdomus ke
liais atvejais. Visų pirma, vai
dino dviejų vietovių — Bosto
no ir Chicagos — sambūriai. 
Įrodydami, kad prieš dešimtme
tį kranksėtos pranašystės apie 
jaunimo nutautėjimą blėsta. 
Tiesa, jaunieji tarpusavy daž- 
nusyk yra linkę vartoti vien 
anglų, tačiau lygiagrečiai jau
čia pagarbą tėvų kalbai, viešai 
parodydami gerą tartį ir steng
damiesi kalbėjime tobulėti. 
Tai ypač jaučiasi, beklausant 
lietuviškai vaidinančius.

Kita naujybė: jaunimas seka 
Lietuvos dramaturgiją, ne vien 
Vincu Krėve susižavėdamas, 
bet žiūrovams pristato ir Juozo 
Grušo bei Kazio Sajos scenai 
skirtą naujesnę kūrybą. ■ Tuo 
lyg perversmą į nusistovėjusius 
įpročius atnešdami, jaunieji 
praveria akis į bendralytę mū
sų kultūrą.

Tenka ir vėl kartoti aiškų 
faktą: lietuviai mėgsta sceni
nius gimta kalba vaidinimus. 
Nežiūrint įvairiomis pareigomis 
ir pramogomis apkrovos, abu 
“kongresiniai” spektakliai su
traukė perpildytą žiūrovų salę. 
Publikoje kone lygiomis buvo 
jaunuomenės ir įvairaus pavi
dalo senystės.

“Skirgailos” fragmentai patobu
lintoje pastatyminėje redakci
joje prarado veikalo turinį, bet 

jurgytė ir (Žygimantas Augustas — Algis Lapšya.
J Grušo "Barbora Radvilaitė“ Jaunimo kongrese Chicagoj liepos 2 d. Barbora Radvilaitė — Birutė Vaič- 

*■'- » Nuotr. A. Gulbinsko

atnešė naujų spalvų. Autoriaus 
atmosferoje nurodymas būtų la
bai naudingas. Nevykęs simbo

liniai abstraktus veiksmas.

V. Krėvės “Skirgailą” režisa
vusi Marija Smilgaitė buvo ap
sunkinta klausimu: kaip iš jau 
koncentruoto, gerokai sukupiū- 
ruoto veikalo išspausti parodo
majam spektakliui prasminges- 
nius paveikslus? Nutarė rem
tis Skirgailos ir Onos Duonutės 
bei dainiaus Stardo scenomis, 
veik visiškai niveliuodama labai 
svarbų kryžiuočio Kellerio vaid
menį Nuo šios operacijos nu
kentėjo veikalo fabula. Bet lai
mėjo vaidybinis pagrindas.

M. Smilgaitė nebijo veiksmą 
prasmingiau tobulinti ar spek
taklio labui situacijas keisti. 
Tuo būdu pakito koplyčios su 
Stardo lavonu paveikslas, nors 
be reikalo ir šį sykį ji atsisakė 
autoriaus primygtinai siūlomų 
griausmo ir žaibavimų. O ir 
karsto neperkėlė į gilumą. To
kioje įtemptoje atmosferoje ir 
dar žvakėms blykčiojant, žiūro
vuose kiltų kitokios emocijos, 
negu kad juokas.

Priverstinio apvesdinimo sce
na naujame variante yra ma
žiau veiksminga, prabėga be 
efekto. Nublanksta ir Onos 
Duonutės paveikslas, tinkamo 
įprasminimo netekęs.

Vaidila Stardas yra dainius, 
o ne žynys! Jis — stabmeldys
tės atstovas, bet tik jau ne 
dvasininkas - vaidila, o pilies ir 
žygių dainius.

Karsto priešcenyje atkasinė- 
jimas, dargi verčiant žiūrovus 
tuo tikėti, nėra geras sugalvoji- 
mas. Scena turėtų būti prieb
landoje ir nukelta į gilumą. 
Priešcenyje tragiška situacija 
pradingsta.

Dail. Alvydo Bičiūno premje
roje neužbaigti skliautų stulpai 
ir anksčiau darė įspūdį, dabar 
džiugino ir architektūriniu ma
syvu.

Vaidintojai? Jie jau buvo 
anksčiau apšnekėti. Šį kartą 
krito į akį tobulėjąs Andrius 
Barauskas (karvedys Daugaila) 
ir mergų trijulė (Vilija Bilaišy- 
tė, Ingrida Blękytė, Nora Spur- 
gytė), sugebėjusi sukelti nuo
taiką.

“Skirgailos” pastatymui tal
kininkavo veik 20 jaunų sielų. 
Ir’ menine ir techniška talka ir 
užkulisio vaidinimo metu aptar
navimu. Nors žiūrovų ir nepa- 
piatyti, jie visi prisidėjo prie 
spektaklio ugdymo bei įkūniji
mo.

Patrauklūs entuziastai — bos
toniečiai parodė “Barboros Rad
vilaitės” premjerą tik truputį 
vėliau, negu kad veikalas buvo 
pirmą sykį vaidintas Lietuvo
je. Dekoracijos pagamintos Chi
cagoje, puošnūs kostiumai iš-

Vinco Krėvės “Skirgaila” Jaunimo centro scenoje, Chicagoj, liepos 2 d. Iš kairės į dešinę: Kelleris — Aldas 
Naris, Vartenbergas — Vidmantas Juodgudis, 'Skirgaila — Juozas Raudonis ir Daugaila — Andrius Ba
rauskas. Nuotr. A. Gulbinsko

nuomoti. Į personažų esarakte-1 dama ir reikalingas ritmas, 
rius nesigilinant, parodytos nuo- Lietuvių kalbai rodoma būtina 
širdžios vaidybinės pastangos, pagarba.

Bostono sambūris Zvaigždi- 
kis II — saja, susiorganizavusi 
Jaunimo kongreso pioga. Vado
vas - režisierius Algirdas Anta
navičius, geologijos studentas, 
išvykstąs į Škotiją architektū
ros studijoms. Bet jam, kaip 
matom, nėra svetima ir lietuviš
koji scena.

Aštuoni vaidintojai perteikė 
Juozo Grušo, iškilaus rašytojo, 
naujos pjesės “Barbora Radvi
laitė” vienuolika paveikslų, ku
rių veiksmas rutuliojasi Vilniu
je ir Krokuvoje. (Kažkuriais 
sumetimais numatyta Kauno 
Valstybiniame dramos teatre 
šio veikalo premjera po peržiū
ros vis buvo atidedama ir pra
dėta rodyti tik teatro išvyko
se.) Bostoniečių fragmentų 
spektaklis tampa pačiu pirmuo
ju “Barboros Radvilaitės” vai
dinimu JAV-se.

Dailininko Povilo Martinkaus 
apipavidalinimas, turint minty 
čikaginius standartus, yra kuk
lus. Gerai paveikia kolonų skir
tingi deriniai, bet nuo sienų 
pluokščių galima buvo ir atsi
sakyti. Įspūdį padidintų nuo lu
bų nusileidžiąs didelis sietynas. 
O gal net dvi liustros, pabrė
žiančios skirtingų šalių stilisti
nius polinkius.

įdomu, kad spektakliui deko
racijos buvo pagamintos Chica
goje, Jaunimo centro pastogėje. 
Po vaidinimo apipavidalinimas 
buvo išardytas ir vėl virto dro
be ir lentelėmis. Lygiai kaip pa
rinkti vietoje baldai atsikratė 
spalvinių apdangalų. Ankstyvo- 

' jo italų renesanso kostiumai 
. (kai kada palinkę į vėlyvąjį) 
■ buvo įspūdingi ir puošnūs. Prie 
i jų derinosi ir vyrų, autentišku
mui prilygstančios, špagos. Ap- 

: švietimas ne. per daug išradin
gas

Apskritai spektaklis gerai 
: surepetuotas. Charakteriai ne- 
I išieškoti, bet vaidyboje yra 

Barboros Radvilaitės tragedija 
dramaturgijoje. Jos į žiūrovus 

poveikis.

Pats pirmas Barboros Radvi
laitės tematika buvo susidomė
jęs Bąlys Sruoga. Deja,, tėra 
parašęs tik pirmąjį dramos 
veiksmą, nors laikotarpio pa
jautimu ir užmojo mastu jis 
iki šiolei pasilieka nepralenkia
mas.

Jau pokariniais laikais spau
doje pasirodė Jono Griniaus 
sceninis veikalas “Gulbės gies
mė”, vaidintas Amerikoje, taip 
pat nusilenkiąs Barboros mei
lės ir piimlaikės jos mirties ro
mantinei įtaigai.

Juozo Grušo “Barbora Rad
vilaitė”, kiek iš vaidintų nuo
trupų galima buvo pajusti, yra 
mažiau literatūrinis, o labiau 
sceninis kūrinys, tačiau epizo
dais susmulkintas ir neturįs nei 
stiprių kulminacinių momentų, 
nei įtempimo ar veiksmo ryš
kesnių stūmeklių.

Kaip vaidinime buvo matyti, 
ne vien akcijos atžvilgiu, bet ir 
tekstualiai, pas Grušą geriau
sias yra Radvilos Juodojo Kro
kuvos būstinėje paveikslas. Ly
giai kaip ir nuotaikinga finali
nė scena. (Įdomiai režisieriaus 
išspręsta.)

Žiūrovus spektaklis paveikė. 
O tai jau svarbus dalykas. Dėl 
ko ir darbo bei užsidegimo bu
vo nepasigailėta.

Vaidintojai paskirai, iškeliant 
bendrą ansamblinį derinį

Nei portretiniais grimais, 
anei charakterių ryškinimu ne
sirūpinta. Vien Radvila Juoda
sis priminė žinomą atvaizdą. 
Papagoda (Povilas Manomai- 
tis), būdui atskleisti, vykusiai 
lanksčiai sveikindavos ir atsi
sveikindavo. Nei Barbora ar

(Nukelta į 2 pal.)
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Knygos antraštės trys datos — 
Lietuvos pirmojo universiteto eg-

I

SEKRETORIUS APIE KŪRYBA IR I5SIS0KIMUS
Vytauto Didžiojo universiteto rūmai Kaune

“Mes, komunistai, visada pasi- sakoje “Laukinė obelis” ir J. Apu- 
sakėme ir pasisakome už plačias čiui dėl svetimų tendencijų nove- 
kūrybinio darbo galimybes ir me
no įvairovę. Tokiam darbui suda
rytos visos sąlygos. Kartu mes kar 
tojame ir kartojame: kiekvienas 
menininkas turi ištikimai tarnau
ti komunizmui, o ne dairytis į ša
lis, ne stoti į pašalinio stebėjimo 
pozą.”

Cituojame sekretorių A. Bar
kauską, neseniai kalbėjusį KP CK 
plenume. Jo pranešimo ištrauką 
atspausdino “Lit. ir Meno” sa
vaitraštis (72.VII.8).

Nesistebime A. Barkausko min
čių visažinančiu, didaktišku to
nu. Partiniai sekretoriai tokiu bū
du samprotavo nuo pat pirmųjų 
bolševizmo dienų Lietuvoje. Jie ir 
grūsdami rašytoją į kalėjimą, kal
bėjo apie kūrybos .laisvę. Todėl 
Barkauskas nerausdamas vienu 
sakiniu teigia, o kitu sakiniu tą 
patį dalyką nejgia. Jis iškilmingai 
iškelia “plačias kūrybinio darbo 
galimybes” ir čia pat ramiausiai 
tams galimybėms uždeda apynas
rį — “kiekvienas menininkas turi 
ištikimai, atvirai tarnauti komu
nizmui”.

Be abejo, A. Barkausko prane
šimą inspiravo tragiški lietuvių 
protesto žygiai. Jis gi su dviguba 
aistra išlieja savo tulžį prieš bū- įsigyjimas yra mielesnis už husi
tus ir nebūtus kaltininkus — ko
munistų “moralinio” kodekso pa
žeidėjus.

Sekretoriui ypatinga rakštimi 
kliūva kai kurių rašytojų kūrybi
nė laikysena: kaimo idealizavi
mas, krikščioniškų, senų morali
nių normų kėlimas, pesimizmas ir 
nusivylimas, subjektyvizmas, ne
tikėjimas socialiniu žmogaus prog 
resu. Ten, kur rašytojai, nusisukę 
nuo įkyraus tarnavimo partijai, 
bando pavaizduoti gilias asmeni
nes nuotaikas, Barkauskas įžvel
gia revizionizmo ir net anarchi
jos ženklus. Priekaištauja ijis J. 
Mikelinskui dėl “beprasmiškų” si
tuacijų ir kolizijų vaizdavimo apy vos gyventojus. Argi tiek “nedorė- tinamyjų aikštę.

lių rinkinyje “Horzonte bėga šer
nai”.

Sekretorius aršiai užpuola V. 
Kubilių už straipsnį “Talento mįs 
lės”, atspausdintą “Nemune”. V. 
Kubilius pabrėžė talento autono
miją. Meninė kūryba, jo nuomo
ne, priklauso nuo vidinės talento 
stichijos ir ji “nepasiduoda nei 
proto, nei visuomenės reglamen- 
tacijoms.” Talentas yra gimęs 
pats sau ir negali niekam tarnau
ti.

Pritaikius V. Kubiliaus esteti
nius principus, didesnę tarybinės 
literatūros dalį reikėtų nurašyti 
kaip nevertingą grafomaniją. Sa
vaime suprantama, taip bus pa
sielgta anksčiau ar vėliau. Visgi 
dabar dėl to A. Barkauskas grie
bia kritiką, kam ijis siekiąs “su
kompromituoti visos pokario me
tais atėjusios j mūsų literatūrą ra
šytojų kartos kūrybą”.

Į kaltininkų gaudymo ir gėdi
nimo aikštę pakliūva ne vien ra
šytojai. įsismaginusiam sekreto
riui, reikliai išreiškiančiam oku
pantų pageidavimus, kalti yra pi
liečiai, kurie trokšta gyvenimo 
malonumų. Kalti ir žmonės, ku
riems nuosavybės, kad ir kuklios, 

mą žemės rojų. Žinoma, kalti ir 
tie jaunuoliai, kurie žvalgosi į Va
karus, įsisavina laikmečio idealus 
ir visiškai nepaiso marksizmo. I- 
tin kalti religingi lietuviai, trokš
tą tikybos tiesų pamokyti savo 
vaikus. O ką sakyti apie tuos, ku
rie aukojasi Lietuvos išlaisvini
mui! Kalti, kalti...

A. Barkauško ir jo draugų ho
rizontuose kaltininkų ir priešų 
priviso visa galybė. Šovinistai, na
cionalistai,anarchistai,chuliganai, 
išsišokėliai, kūtvėlos, hipių pa
mėgdžiotojai, privatininkai, kyši
ninkai —tokiais žodžiais garbin
gas sekretorius apibūdina Lietu- 

zistavimo gairės. 1579-taisiais 
Lietuvos valdovas Steponas Bato
ras jėzuitų kolegijai Vilniuje, į- 
steigtai 1570 m., savo dekretu su 
teikė Akademijos vardą ir teises. 
1579. X. 30 d. Popiežius Grigalius 
XIII-sis, savo bule “Dum attente” 
tai Vilniaus jėzuitų kolegijai pri
pažino visas universiteto teises 
ir privilegijas. Edukacinė Komisi
ja tą Akademiją (1781 m.) buvo 
pavadinusi Vyriausiąja Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštijos mo
kykla. 1803 m. toji mokykla bu
vo pavadinta Imperatoriniu Vil
niaus universitetu, kurį rusų ca
ras Nikalojus I-sis 1832 m. užda
rė. Lietuva tada liko be universi
teto. Pagaliau, sunkiomis kovo
mis apgynusi savo atstatytą ne
priklausomybę, Lietuva 1922 me
tais tą universitetą atsteigė savo 
laikinojoje sostinėje, Kaune.

Šios knygos redakcinę komisi
ją sudarė, vysk. V. Brizgys, Pr. 
Čepėnas, kun. P. Dilys, prof. St.

lių” galėjo privisti tuo metu, kai 
partija ruošiasi švęsti TSRS 50— 
mėtį?

Iš tikrųjų A. Barkauskui ir pa
našiems pamokslautojams blogio 
šaknų vertėtų paieškoti savoje 
partinėje gūžtoje, naktinių posė
džių rezoliucijose, ministerijų pot
varkiuose, Kremliaus direktyvose 
ir aplamai visame okupaciniame 
aparate. Lietuvių tauta prieš so
vietinį režimą niekad nieku nepra 
sikalto, nes ji to režimo kratosi 
kaip ligos. Lietuva trokšta tęsti 
savitą, sveiką, nepriklausomą gy- 
enimą. Jeigu menininkai kūrybo
je išreiškia nuo partijos reikala
vimų nepriklausomas tiesas arba 
pavaizduoja visos tautos aspiraci
jas, tai dėl to juos reikėtų tik gerb 
ti, o ne beširdiškai tempti į kai

Jonikas, so tos knygos teksto, tad galima 
Tos ko- buvo laukti, kad knygos titulinia- 
(apie jo me puslapyje jis galėjo būti pa- 

dalyvavimą komisijos darbuose'žymėtas kaip (pirmasis) tos kny- 
rųinima tik pratarmėje) nėra tos 
komisijos sekretoriaus inž. Jono 
Rugio pavardės, nors jis tos ko
misijos darbuose aktyviai dalyva
vo nuo pat pradžios iki savo stai-

gios mirties 1968.XI.24 d. (ir ku
ris parūpino iš prof. G. Matore jo
jo atsiminimus iš universitetinio 
gyvenimo Lietuvoje).

Knyga suskirstyta į keturias da
lis: I. Lietuvos universitetų istori
ja (1-348 p.), II. Lietuvos univer
sitetų veikla 1922 - 1944 (349 - 
656 p.) — 308 p. III. Atsimini
mai (657 - 780 p.) — 124 p. ir 
IV. Bibliografija, santrauka ang
lų kalba, Vardynas (781-896 p.) 
t. y. 114 p. VII - XVI p. yra 
pratarmė, turinio rodyklė, sant
rumpos.

Pirmąją knygos dalį, 10 jos sky
rių, parašė Antanas Rukša, ku
ris taip pat yra dar pateikęs ir 
Il-je dalyje 3 smulkesnius straips
nelius — 17 p., t. y. viso yra da
vęs tai knygai daugiau kaip 360 
p. rašinių, kas sudaro 46 proc. vi- 

Vytauto Didžiojo bažnyčia Kaune (prieky dešinėje) kur klausytis Vaižganto pamokslų buvo pamėgę Kau
no studentai ir intelektualai. Toliau matyti katedra.

r’

gos autorius,nes taip priimta dary 
ti, leidžiant tokius kolektyvinius, 
vienkartinius veikalus, kai pa
grindinis rašinys apima daugiau 

1 -3 viso turinio.

Žinoma, čia gali kilti esminis 
klausimas: ar šiam leidiniui rei
kėjo tiek plačios ir išsamios Lie
tuvos universitetų istorinės ap
žvalgos? Tokią didelę studija, o 
ypač taip gerai paruoštą ir taip 
dokumentuotą (62 psl. išnašų!), 
derėtų išleisti atskiru leidiniu, no
rint nepadidinti tos knygos apim
ties, šį kartą neabejotinai “nu
skriaudžiant” antrąją, kuri turė
tų būti svarbiausioji šios knygos 
dalis, skirta Lietuvos universite
tų veiklai bei laimėjimams pa
vaizduoti, o tai daliai dabar ati
teko tik 308 puslapiai. Lietuvos 
universitetų istorija yra tiek tur
tinga, jog verta, pagaliau, ir lietu
vių kalba turėti atskirą leidinį, 
platesnę monografiją, skirtą vien 
tai istorijai. A. Rukšos studija ne- 

(Nukelta į 2 psl.) 

• Nijolės Jankutės - Užubalie- 
nės nauja knyga "Šamo ežero 
sekliai” jau surinkta “Draugo” 
spaustuvėje. Tai nuotykių veika
las, skirtas Amerikoje augusiam 
lietuviškam jaunimui. Nuotykiai 
yra iš lietuvių gyvenimo. Juos 
sekdamas jaunas skaitytojas ga
lės praturtinti savo lietuvių kal
bos mokėjimą. Knyga bus ilius
truota dail. N. Palubinskienės, 
gyvenančios Cievelande, kūri
niais. Leidžia Lietuviškos kny
gos klubas. N, Jankutė yra spau
dai paruošusi ir kitą knygą: 
"Kelionė į septintą stotį”.

• Antano Musteikio knyga 
"Kiauros rieškučios” ruošiama 
spaudai. Dalis jos ėjo “Draugo” 
atkarpoje. Knygoje autorius pa
sakoja tėvynę palikusių brolių 
išgyvenimus karo baisumuose ir 
žmogiškoje aplinkoje. Knygą leis 
Lietuviškos knygos klubas.
• Jonas Matulionis, gyvenantis 

Kanadoje, yra paruošęs spaudai 
savo dienoraštį, rašytą vokiečių 
okupacijos metu. Autorius yra 
buvęs finansų tarėjas, dalyvavęs 
įvairiuose konfidencialiuose po
sėdžiuose, kurių paslaptis dabar 
atskleidžiama skaitytojams, vaiz 
džiai aprašydamas slegiančias 
vokiečių pastangas kolonizuoti 
Lietuvą. Knygos rankraštis turi 
500 puslapių. /

• J. Gliaudos romanas “Sun
kiausiu keliu” pradėtas rinkti 
M. Morkūno spaustuvėje. Kny
goje vaizduojamas M. Sleževi
čiaus gyvenimas. Leidžia Dr. K. 
Griniaus fondas.

• Mok. J. Valaičio, gyvenančio 
Ciceroje, III., išverstos Krylovo 
pasakėčios M. Morkūno spaus
tuvėje surinktos fotografiniu 
būdu. Netrukus bus spausdina
mos.

• Pasaulio lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungos vienuo
liktas suvažiavimas įvyks 1972 
m. spalio 9 d. Washingtone D.C., 
Programoje numatomas ciklas

techninių ir organizacinių pa
skaitų, paruoštų žymiųjų moks
lininkų, inžinierių ir architektų. 
Bus išstatyta plati techninių 
darbų paroda, kuri bus paįvai
rinta dail. A. Galdiko meno pa
roda. Programoje numatomas 
atsilankymas ir vaišės pas 
Washingtono lietuvių architektų 
firmą, ekskursija po Amerikos 
sostinės žymesniąsias vietas ir 
priėmimas Lietuvos Atstovybėj. 
Pirma suvažiavimo diena bus 
užbaigta banketu, kuris įvyks 
viename Marriot motely, esan
čiame Potomac upės pakrantėje. 
Banketas bus paįvairintas spal
vingu koncertu, kurį atliks viena 
iš mūsų jaunųjų solisčių, bus 
premijų įteikimas architektūri
nio ir sąjungos ženklelio projek
to konkurso laimėtojams. Gros 
ginkluotų pajėgų reprezentacinė 
koncertų kapela. Numatomas 
pasitarimas sekančio Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo reikalu. 
Dalyvaus, šalia PLIAS ir LB 
centro valdybos atstovų, kitų 
mūsų mokslinių ir kultūrinių 
organizącijų atstovai.

Suvažiavimui rengti komitetas 
yra sudarytas daugumoje iš 
Washingtono apylinkėje gyve
nančių sąjungos narių, kurie pa
siskirstė sekančiomis pareigo
mis: pirm. — inž. S. Bačkaitis, 
ižd. — T. Mickus, iškyla ir trans- 
portacija — L. Kačinskas — V. 
Petrulis, patalpos ir technikinės 
priemonės — dr. Z. Vaitužis, 
Lietuvos atstovybė — dr. P. Ma
žeika, techninė paroda — inž. J. 
Tamošiūnas, dailės paroda — 
raš. A. Vaičiulaitis, techninės 
paskaitos — dr. K. Čampė, sim
poziumo pravedėjas — inž. D. 
Šatas, informacijos — geol. B. 
Saldukienė, muz. D. Campienė ir 
kiti.

Visais suvažiavimą liečiančiais 
reikalais kreiptis pas PLIAS 
skyrių pirmininkus arba pas: 

PLIAS c/o S. Bačkaitis 
933 Leigh Mill Rd.
Žreat Falls, Va. 22066 
Tel. (703) 759-2905.

• K. Ališausko knyga apie ne
priklausomybės kovas su bolše
vikais ir bermontininkais (I to
mas) jau surinkta M. Morkūno 
spaustuvėje ir galutinai paruo
šiama spausdinti. Bus stambus 
arti 500 psl. veikalas.

• Dr. Pr. Bagdas-Bagdanavi- 
čius, autorius dramų: Baisusis 
birželis, Varpinė, šiaurės pa
švaistė, šią vasarą atšventė 60 
m. amžiaus sukaktį. Sukaktuvi
ninko namuose New Yorke su
rengtame minėjime skambino 
pianistė J. Rajauskaitė - Pet
rauskienė, deklamavo aktorius J. 
Boley, o komikas V. Žukauskas 
atliko linksmą improvizaciją.

• Kunigaikštienės Birutės ka
rininkų šeimų moterų draugijos 
istoriniai bruožai atiduoti spaus
dinti M. Morkūno spaustuvei. 
Netrukus knyga bus pradėta 
rinkti.



PR. SKARDŽIUS

ĮšĖTĮNiL Kalbininkai ir visuomenė

II PLJ kongresas praėjo. Gra
žiai prasidėjo, gražiai pasibaigė, 
gražūs baigiamieji komentarai, 
vertinga tautinei išeivijos istori
jai medžiaga. Toks yra fasadas. 
Iš naujo judinti nurimusių van
denų niekas nebenori, nors visi 
žinome, kad foto aparatas dau
giau pastebi, negu žmogaus akis...

Tačiau mes atsisakytume pa
žangos, jeigu įvykių kritiškai ne
vertintume. Čia gi keliamos kritiš
kos pastabos taikomos daugiau II 
PLJK planuotojams, ne vykdyto
jams. Kas buvo sumanyta ir su
planuota, buvo ir įvykdyta. Ži
noma, nemalonu, kad J. kongre
so rengėjai pakartojo panašias 
klaidas, kokias papildė ir I PLKJ 
planuotojai. Nepasimokyta iš 
praeities, neprisiminta pokongre- 
sinėmis savaitėmis pasirodžiusi 
plati I PLJK kritika, neatkreiptas 
reikiamas dėmesys į visuomenės 
nurodymus ar pageidavimus ir t. 
t (Žiūrėk Draugo Kultūrinis 
priedas 1966-VII-16 ir VIII-7). 
Šiame Jaunimo kongrese, lygiai 
kaip ir aname, buvo nuskriaus
tas mūsų kultūrinio gyvenimo 
sektorius. Pirmenybė šiame, kaip 
ir aname, atiduota politinei, vi
suomeninei, organizacinei, sporti
nei, mokslinei-akademinei, pra
moginei ir pan. sritims. Tie da
lykai reikalingi, bet gaila, kad 
mažiausiai buvo kalbėtas ir ana
lizuotas išeivijos kūrybinis geni
jus, o kas parodyta ar paliesta — 
prabėgomis.

★

nei prasideda, nei baigiasi jauni
mu, kaip ne vienam jaunuoliui, 
neskaitančiam lietuviškos spau
dos ir nežinančiam išeivijos me
no raidos, galėjo atrodyti. Nors 
jaunųjų kūryba visiems suteikė 
džiaugsmo, tačiau nė vieno ne
nustebino.

Beje, buvo keturi vaidinimai. 
Jiems paskirta net du ilgi vakarai. 
Jei tikėti St. Meringio, S. Šimo- 
liūno, T. Guopio (o jais netikėti 
nėra pagrindo) ir kitų korespon
dentų plačiomis vaidinimų recen
zijomis įvairiuose laikraščiuose, 
susidarė nuomonė, kad bent dalis 
tų vaidinimų buvo mūsų teatro 
misreprezentacija. Trumpai — 
kultūriniai parengimai savo tiks
lo nepasiekė, nors “salės buvo 
perpildytos”. Susidarė klaidinga 
iliuzija, nes daug kas pasisekimą 
matuoja atsilankiusiųjų gausu
mu.

★

su
vy
ki

L. Dambriūnas savo straips
nio Visuomenės kova su kalbi
ninkais (Draugas, 1972, Nj. 
130) pradžioje patebi, kad vi
suomenės ir kalbininkų kova 
vykstanti dviem kryptim: visuo
menė kartais atmetanti tai, ką 
kalbininkai siūlo, ir ji kartais 
vartojanti, ką kalbininkai drau
džia vartoti. Net toks milžinas, 
kaip J. Jablonskis, kuris labai 
daug padaręs lietuvių bendrinės 
kalbos kultūrai, gal apie 80-90% 
jo mokslo išlikę ir tebegalioją 
iki šios dienos, — nebuvęs abso
liutus ir neklaidingas autorite
tas: visa eilė jo neteiktųjų ar 
tiesiog draustųjų žodžių bei po
sakių ilgainiui įsigalėję bendri
nėje kalboje, pvz.: dvasiškis, Že
maitija, mokytojauti, protėvis ir 
kt. Tai buvę dėl to, kad jis per 
daug bijojęs nutolti nuo “gyvo
sios žmonių kalbos” ir per siau
rai supratęs kalbos taisyklingu
mą. Vėliau jaunesnieji kalbinin
kai nemaža ką atitaisę, pvz. grą
žinę moksleiviją, Žemaitiją, mo
kytojauti ir kt., bet per siaurai 
suprasdami analogiją, ir jie to
liau tebeginą prieveiksmius su 
-iniai, Viešpaties maldos vieti
ninką žemėje, posakį tikėti ką, 
ne tikėti į ką, ir pagaliau dvasi-

• ” a . -
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Pvz. Talentų vakaras Conrad 
Hilton viešbutyje. Nepasisakau 
prieš jį. Klausiu tik: L ką juo no
rėta pasiekti, 2. ar tie talentai yra 
lietuviškos kultūros atstovai? 
Programos dalyviai, išaugę jų 
gyvenamų kraštų kultūrinėje į- 
takoje, nerodė Lietuvos kultūros 
iš esmės, ir 3. ar tinka jaunam 
žmogui tokia proga žiūrėti j save 
ir grožėtis netikru įvaizdžiu?

Šioje vietoje vėl tenka klausimą 
kelti: koks buvo kongreso rengė
jų tikslas? Ar pasisvečiuoti, susi
pažinti ir pasižmonėti, ar pasimo
kyti, dvasinių vertybių paieško
ti? Kas jaunimą sutraukė į Chica- 
gą iš viso pasaulio: fizinis ar kul
tūrinis alkis? Ar jaunimas suva
žiavo savo jaunų plunksnų paro
dyti ir jomis pasigrožėti, ar lietu
vių kultūriniais laimėjimais pa
sidžiaugti, pasigėrėti ir ateities 
gyvenimui stiprybės pasisemti? 
Ar iš tikro jaunimui tereikia jau
nių kūrybos? Kas atsakys į šiuos 
klausimus?

★
Ir dailės paroda ėjo tuo pačiu 

principu. Ir čia jaunimas matė 
tik “savo veidą veidrodyje” arba 
“drobėje”. Jonukas išgirdo Da
nutę skambinant ir dainuojant, 
Aušrelė pamatė Vytuką šokant, 
Algis stebėjo Nijolės brėžinius, o 
Jūratė gėrėjosi Vytenio tapyba ir 
t. t Niekas neabejoja mūsų jau
nimo kūrybingumu (tam jis ir 
jaunimas!), tačiau mūsų dailė

Ar būtų buvusi “nuodėmė” 
pažindinti jaunimą su mūsų 
resniaisiais kultūrininkais ir 
kūryba, ypač turint galvoj fak- ninką, kurio vietoje tegalįs būti 
tą, kad vyresniųjų finansine pa
rama J. kongresas įvyko? Vienas 
vakaras ar bent vakaro dalis (po
ra valandų) turėjo būti skirtas 
jaunimo susipažinimui su išeivi
jos rašytojais, tapytojais, muzi
kais, skulptoriais, aktoriais, archi
tektais, redaktoriais, žurnalistais 
ir kitais menininkais bei kultūri
ninkais.' Daugelis iš jaunimo ne
skaito liet laikraščių, knygų, ne
lanko susirinkimų, neseka mūsų 
kultūrinių laimėjimų, todėl ir ne
žino tų asmenų, kurie Lietuvos 
kultūros žibintą neša iš dabar
ties į ateitį. Juos pristatyti, juos 
paminėti, leisti jaunimui su jais 
susipažinti bent rankų paspaudi
mu ar trumpu žvilgsniu tikrai 
būtų išėję į naudą visiems. O kad 
to reikėjo, rodo įdomus įvykis: 
trys poetai, nors programoje ir 
nebuvo numatyta, patys susiren
gė poezijos vakarą meno galeri
joje ir kelias valandas bendravo 
su jaunaisiais poezijos mylėtojais.

Sutinkame, kad jaunimui yra 
prasminga žiūrėti j aukštį, į žalias: 
medžių viršūnes, bet ar prasmn- j 
ga nematyti to, kas žalias me-I 
džių viršūnes padaro žaliomis? 
Jei manote priešingai, tai — skai
tykit pavadinimą antrą kartą.

Anatolijus Kairys

vartojamas vien dvasiškis.

Visa, kaip J. Jablonskis dirbo 
lietuvių kalbos kultūros darbą, 
kaip šis jo darbas nuolat evoliu
cionavo, kiek jis ką gerai padarė 
ir ko kaip reikiant nepadarė ar 
nesuspėjo padaryti, aš esu apra
šęs savo straipsnyje J. Jablons
kis ir dabartinė lietuvių bendri
nė kalba (Arehivum Philologi- 
ctim, 1937, VI, 12-35), todėl čia 
to dabar nebekartosiu; kiek ga
lėdamas glausčiau paliesiu tik 
tuos dalykus, dėl kurių L. Damb- 
riūnas nesutinka su kitais kalbi-

ninkais ir, reikšdamas tuo nepa- -iškas būdvardžių (pvz. karinis, 
sitenkinimą, visuomenės vardu mokslinis ir kariškas, moksliš- 
stoja į kovą su tais nenaudėliais.fcos), galį būti iš jų vienodai su- 
1. Būdvardiniai prieveiksmiai daromi P™veiksmiai kariniai,

■ • • moksliniai šalia kariškai, moks-su -iniai
liškai. Toliau jis dar įrodinėja, 

L. Dambriūnas rašo, kad ka- kad pirmosios rūšies prieveiks- 
daise J. Jablonskis pasakęs, jog miai (dvasiniai, ekonominiai, 
negalima darytis prieveiksmių Į gramatiniai...) galį reikšti “ar
šu -iniai (pvz. dvasiniai, fiziniai į ba ypatybės pobūdį, arba atžvil- 
ir kt.) iš būdvardžių su -inis, ir 
jaunesnieji kalbininkai net šian
dien guldą galvą už tą kaimo 
skerdžiaus (puikus ironizavi
mas!) “principą”. Kad ir pripa 
žindami kaimiečius vartojant 
tokius prieveiksmius, kaip bega
liniai, vidutiniai, viršutiniai, jie 
vis dėlto šiokius darinius laiką 
“nebūdingais”, ir todėl vartoto
jai, jų nuomone, neturį teisės 
daugiau tokių prieveiksmių iš 
analogijos darytis. Pr. Skardžius 
savo paskutinėj knygelėj tam 
dalykui paskyręs net visą 
straipsnį, kur jis turėjęs pakan
kamai vietos ir moksliškai įro
dyti, kodėl tokie prieveiksmiai 
negeri, bet, deja, ten tokių įro
dymų nesą, kartojamas senas 
“argumentas”, kad iš būdvar
džių su -inis nelinkstama suda
rinėti prieveiksmių, o iš tikrųjų 
tokių darinių dabar esą masiš
kai (kodėl ne masiniai?) 
vartojama net ir Lietuvoje. To
liau jis dar pastebi, kad Pr. 
Skardžius, “jausdamas to argu
mento ne per didelį svarumą”, 
kalbinių ir loginių argumentų 
vietoj griebęsis autoritetinių 
retorinių priemonių.

Kadangi mano nuomonė apie 
prieveiksmius su -iniai čia tėra 
paliesta gana apgraibomis ir, be 
to, nevisai teisingai, aš pakar
tosiu savo pagrindines mintis. 
L. Dambriūnas mano, kad tam 
tikrais atvejais reikšmėmis ne- 
beskiriant priesagos -inis

gį, kuriuo ypatybė vertinama”, 
o antrosios rūšies (gramatiškai, 
logiškai, šuniškai...) — rodą 
būdvardžių reiškiamos ypatybės 
pobūdį ar intensyvumo laipsnį 
ir atžvilgį, kuriuo daikto ypaty
bė apsprendžiama. Pagaliau, jo 
nuomone, čia reikią nuosekliai, 
logiškai elgtis; pvz. šalia galu
tinis, gramatinis, paviršutinis, 
vidutinis, visuotinis turį būti sa
koma galutiniai, gramatiniai, 
paviršutiniai, vidutiniai, visuo
tiniai, o šalia galutinas, laiki
nas, visuotinas — galutinai, lai
kinai, visuotinai ir tt.

Dėl visa to aš šiaip galvoju. 
Dabartinėj mūsų bendrinėj kal
boj skirtinos būdvardinės prie
sagos nnis ir -iškas, pvz.: moks
linis ir moksliškas, stilistinis ir 
stilistiškai ir kt. Prieveikmių su 
-iniai ir -iškai reikšmes L. Damb' 
riūnas mėgina skirti visai dirb
tinai, plačiau nepagrįsdamas jo
kiais autentiškais mūsų kalbos 
duomenimis. Prieveiksmių su 
-iniai ligšioliniuose geresniuose 
kalbos paminkluose ir tarmėse 
buvo vartojama gana ribotai, 
pvz. begaliniai, paviršutiniai, vi
dutiniai, bet ir tų vietoje gana 
dažnai pasakoma be galo, pavir
šutiniškai, vidutiniškai. Dabar 
daugiausia spaudos ir kai kurių 
raštų kalboje prieveiksmiai su 
-iniai vartojami visai nesiskai
tant su ligšioline var tosena, net 
ten, kur iš tikrųjų daug geriau

lietuvių istoriją 
V. Li ulevičius. 
tomai, o trečias 

Darbas artėja

užra- 
ir ne

• Pasaulio 
ruošia spaudai 
Veikalo bus du 
— dokumentų, 
prie pusės.

• Arkiv. J. Matulaičio 
šai išversti į vokiečių kalbą
trukus, numatoma, bus išleisti.

• Prof. J. Eretas renka me
džiagą prel. Pr. Juro biografijai; 
jis taip pat yra kalbinamas pa
rašyti biografiją arkiv. J. Matulai
čio.

(Nukelta į 2 psl.)

A. a. prof. dr. Antanas Salys, vienas pirmaujančių mūsų kalbininkų, užvakar palaidotas Springfielde. Pa. Dėl jo 
mirties liūdi visa lietuvių tauta. Čia viena iš paskutinių brangaus velionio nuotraukų, š. ,m. liepos 11 d. padaryta 
kun. A Kezio, S.J. Ta dieną Lietuvių foto archyvas profesorių nufilmavo, įamžindamas jo gyvą vaizdą ir bal
są ateities kartoms

• Didysis jo nuotykis. Tokiu 
pavadinimu knyga apie prof. J. 
Ereto tarnybą Lietuvai jau bai
giama spausdinti. Knygoje apta
riama prof. J. Ereto veikla tarp 
dviejų pasaulių ir tarp dviejų tė
vynių. Šia randame skyrius: Di
dysis gyvenimo nuotykis, Audito
rijoje ir už jos, Lietuvio ieškoji
mas vakaruose, Nekapituliuojanti 
plunksna, Jaunimo avangarde, 
Idėjų dinamikoje, Atžalos. Kny
goje panaudojami straipsniai: St. 
Šalkauskio, A. Skrupskelienės, A. 
Sešplaukio, J. Brazaičio, O. La
banauskaitės, A. Liuimos, St. 
Ylos bei eiles kitų bendradarbių 
suteikta medžiaga. Veikalą spau
dai paruošė J. Brazaitis. Techni-| 
kinis tvarkymas P. Jurkaus. Lei
džia prof. J. Ereto bičiuliai. Kny
gos administratorius kun. V. Da- 
bušis. Spausdinama 1,000 egz., 
Pranciškonų spaustuvėje.

• Dail. A. Varnas, nors jau 
turi 93 metus, bet vis dar kuria. 
Paskutiniu metu nutapė keletą 
portretų jaunuomenės, nupiešė 
rašytojos J. Vaičiūnienės portre
tą. Dabar tapo ciklą “Žmogaus 
būties tragedija”. Ciklas susidės 
iš trijų paveikslų. Šiuo metu dir
ba prie paveikslo, vaizduojančio 
genocidą: “Mirties triumfas XX 
amžiuje”.

• Kazys Škirpa, gen. štabo 
pulkininkas ir diplomatas, pa
ruošė spaudai atsiminimų ir do
kumentų knygą, apimančią lai
kotarpį prieš II Pasaulinį karą 
ir karo metą, pastangas išlaisvin
ti Sovietų okupuotą Lietuvą bei 
priešinimąsi nacių kolonialiniams 
siekimams. Rankraščio susidarė 
740 pusi. Veikalo kalbą peržiūrė
jo V. Kulbokas ir L. Dambriūnas. 
Knygoje atskleidžiama daug int
riguojančių faktų. Dabar telkia
mos lėšos šiam veikalui išleisti.

• PLIAS - ALIAS 1972 m. su
važiavimo darbotvarkė. Suvažia
vimas įvyks Washingtone, D.C. 
Twin Bridges Marriot Motei, US 
1 and 1-95, šeštadienį, spalio 7 
d. (dienos pirmininkas dr. S. Ma
tas). 9 vai. registracija, 9:30 PL- 
1AS-ALLAS paruošiamasis posė
dis, H vai. atidaromasis posėdis, 
techninių darbų parodos atidary
mas, 1 v. p. p. pietų pertrauka — 
dail. A. Galdiko meno parodos 
atidarymas, 2 v- p. p. mokslinės 
paskaitos —vadovas dr. K. 
Campė: 1. Kiekybiniai ir koky
biniai informacijos matai — dr. 
P. Zunde, 2. Lietuvis architektas 
išeivijoje —arch. E. Arbas, 3. 
3. Lietuvis inžinierius tarptauti
nėje tarnyboje — inž. V. Šliūpas 
ir A. Lukas, 4 vai. p. p. bendras 
darbo posėdis, skyrių praneši
mai, T. Ž. ir U.S.C. pranešimai, 
pasiūlymai ir sumanymi, cv rin
kimai, 7 v. 30 min. v. banketas, 
koncertas, premijų įteikimas, šo
kiai.

♦

Sekmadienis — spalio 8 d. 
(dienos pirmininkė Ž. Brin- 
kienė),. 9 vaL pamaldos Ameri

kos tautinėje šventovėje, 10 vai. 
šventovės apžiūrėjimas, 11 vai. 
priėmimas pas lietuviu architek
tų firmą — Zubkus and Assoc., 
1 v. p. p. Washingtono miesto 
apžiūrėjimas, 4 v. p. p. — moks
linė paskaita — Naujausi Marso 
tyrinėjimai, atlikti su Mariner 9 
— dr. A. Kliorė, 4 v. 40 min. 
simpoziumas PLIAS organizaci
jos esmė, kryptis ir jos vaidmuo 
organizuoto lietuvio profesiono- 
lo gyvenime. Organizatorius ir 
pravedėjas inž. D. Šatas, 6 v. v. 
rezoliucijos ir uždarymas, 7 v. v.

Lietuvos Atstovybės priėmimas. 
Pirmadienis — spalio 9 d. 9 

vai. darbo posėdis išeinančios ir 
naujosios centro valdybos, 10 
vai. posėdis 1973 m. Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo reikalu PL
IAS, LB-CV ir kitų mokslinių, 
kultūrinių, bei akademinių orga
nizacijų atstovų,
• Istorikas V. Liulevičius sure

dagavo monografiją “Jurgis Kras- 
nickas”. Šiemet, gegužės 7 d., 
suėjo 70 m. nuo J- Krasnicko gi
mimo, o spalio 25 d. sueina 50 
m. kai tas daug žadantis lietuvis 
buvo nužudytas. Knyga turės a- 
pie 200 pusi, su 33 iliustracijo
mis. Rankraštis jau atiduotas Pr. 
Markūno spaustuvei.

• Anatolijus Kairys paskuti
niu metu parašė keletą naujų 
dramų: Žmogus ir tiltas (iš 1941 
m- sukilimo, iš partizanų gyveni
mo), Rūtelė (iš laisvės kovų lai
kotarpio), parašė dramą apie Si
mą Kudirką, daugiau koncent
ruojantis j jo teismo momentą. 
Baigia spaudai paruošti trijų da
lių istorinę dramą “Karūna” iš 
Mindaugo laikų.

• Jaunimo skaitinių rašymo 
organizavimu rūpinasi speciali 
Liet. Bendruomenės Švietimo ta
rybos sudarytoji Jaunimo skaiti
nių komisija, kurios pirmininkas 
yra J. Vaišnys, S.J. Nariai, D. 
Bindokienė, mok. Černius, L. Ger 
manienė.
• Dail. Aleksandros Kašubie- 

nės kūrybą plačiai ir šiltai įver
tino milijoninį tiražą turintis 
"The Philadelphia Sunday Bul- 
letin”, iškeldamas jos išradin
gumą. Laikraštis aptaria jos kū
rinių parodą Contemporary 
Crafts muziejuje New Yorke ir 
jos darbus Temple universitete, 
kur jos sudarytųjų meniškai pa
naudotų spalvų aplinkoje, sten
giamasi jungti ir garsų bei kva
pų pojūtį. Laikraštis iškelia jos 
sugebėjimą kontroliuoti medžia
gą, surasti naujas formas ir pa
naudoti naujas medžiagas, pvz. 
jungiant vadinamą “plexiglass” 
su chemikalais, su nuotrauko
mis.
• Už religinio turinio veikalą 

Lietuvių katalikų mokslo akade
mija šių metų pabaigoje skirs 
500 dolerių premiją. Ir ši premi
ja, kaip ir premija lietuviui laik
raštininkui, bus duodama kas
met. Premijos iniciatorius ir me

cenatas kun. J. Prunskis.



TARPTAUTINIAI KNYGOS METAI IR
SPAUDOS DRAUDIMAS LIETUVOJE

ALD. AUGUSTINA VLECIENE

or-

I
“Ir kam tas žmogus, kurs 

klydinėja žalioj Dievo žemėj ir 
nežino, kad jis skirtas sielvar
tui, nelaimei ir mirčiai”?

Seimą Lagerloef 
“Goesta Berlings”

Jungtinių T. švietimo, mokslo tarp studentų veikia apie 20 
ir kultūros organizacija UNES- ganizacijų, į kurias susibūrę šim- 
CO šiuos metus yra paskelbusi tai studentų pasišvenčia slaptam 
Tarptautiniais knygos metais, Sv. Rašto gabenimui į Rusiją, 
siekdama, kad kuo plačiau žmo- Psichologijos studijas baigęs Br. 
nijoje pasklistų knyga ir apskri- Mills net į 7 studentų laikraščius 
tai spausdintas žodis. Susirūpini- įdėjo skelbimą tokio turinio:“Ieš- 
mas visai vietoje, nes iš maždaug komi slapti Sv. Rašto gabentojai. 
2225 milijonų suaugusių pašau- Ilgos darbo valandos sunkios sa
lio gyventojų apie 800 mil. yra lygose, su galimu sugavimu, iš- 
beraščių.

Knygų pasklidimas pasaulyje 
labai nevienodas. Pagal statisti
nius duomenis I968m. pasaulyje 
buvo išleista knygų 487,000 pa
vadinimų. Nuo 1955 m. knygų 
leidimas paaugo 70 proc.. Nors 
Europoje yra tik 13 proc. pasau
lio gyventojų, bet joje 1968m. 
buvo išleista 44 proc. visų minė
tų 'knygų pavadinimų, Afrikoje, 
turinčioje 10 proc. pasaulio gy
ventojų, 'knygų išleista 1,6 proc., 
Azijoje — su 55.9 proc. gyvento
jų, 'knygų išleista 20,5 proc. Tai
gi, knygos ne visiems pasaulio 
gyventojams yra lygiai prieina
mos, ne visur jų ir pareikalavi
mas vienodas.

varymu iš Sovietu Sąjungos ar 
net dar blogiau”. Tie studentai 
specialiai išspausdintus mažo for 
mato Sv. Raštus gabena paslėpę 
kokiuose uogienių induose, nu
vykę į Suomiją ir Japoniją laukia 
palankaus vėjo ir su balionais 
leidžia už geležinės uždangos.

Minėtas Mills pasigaminęs la
gaminus su dvigubais dugnais ir 
į tarpą prikimšęs Sv. Raštų kny
gų, nuvežė į Rusiją ir paskiau, 
po marškiniais pasikišęs pasklei
dė tarp gyventojų. Olanchj bap
tistų dvasininkas br, Andrius su 
savo talkininkais Sv. Raštą į Ru
siją slapta gabena nuo 1965m. 
Per 17 m. jam pavyko ten nuga
benti apie 100,000 knygų. Nevisa- 
da tos pastangos sėkmingos. Pvz. 
rusai, pastebėję, kaip minėtas 
Mills dažnai laiveliu iš atplau
kusio užsieniečių laivo važiuoja 
į Sovietų uostą, padarė kratą, ra
do 2,702 Sv. Rašto knygas, jas 
konfiskavo ir tą Mills ištrėmė j 
Helsinkį.

Tuos duomenis sumini ir Vil
niuje leidžiami “Kultūros Barai” 
Nr. 4. Žinoma, tas žurnalas nu
tyli apie knygų leidimą JAV-se. 
Mes galime priminti, kad vien tik 
1970m. JAV-se buvo gauta “co- 
pyrights” dėl 316,466 knygų ir 
brošiūrų, o kiek dar buvo išleista 
be tų “copyrights”! Vien 1967m. 
buvo JAV-se parduota knygų už 
2,255,000.000 dolerių.

Minėtieji “Kultūros Barai’’, 
priminę pasaulio beraščius, apgai 
lestauja, kad “didelei gyventojų 
daliai knygos dar neprieinamos”. 
Tačiau kodėl tyli, kad ir raštingie 
siems Lietuvoje daugelis knygų 
— visos lietuviškos knygos, išleis
tos laisvajame pasaulyje, yra ne
prieinamos, vis dar ten tebesiau- 
čia spaudos draudimas, kai ku
riais atžvilgiais žiauresnis net už 
caristinį. Net ir su pačioje Lietu
voje leidžiamomis knygomis ne 
viskas tvarkoje. Kaip minėtame 
straipsnyje nusiskundžiama, vė
luojamas! su jų išleidimu: “Moks 
lo darbai spėja pasenti, kol pa
siekia skaitytoją. Ką jau bekalbė
ti apie kitus leidinius, jeigu pati 
‘Kalbotyra’ (t.2(9), kuri turėtų 
būti knygos darbuotojų prestižo 
reikalas, įteikta spaudai 1970 me 
tais balandžio mėnesį, iki šiol 
dar nepasirodė”.

Dabartinis spaudos draudimas 
Lietuvoje bus mūsų tautos kultu 
ros istorijoje atžymėtas kaip vie
nas iš gėdingiausių okupan
tų darbų, kaip barbariškas nusi
kaltimas prieš kultūrą, prieš spau 
dos ir žodžio laisvę, neleidžiant 
tautai pasinaudoti vakaruose lei
džiama lietuviška knyga ar laik
raščiu.

Akivaizdoje to žiauraus fakto joje, dėsto klasikines kalbas ir Ti
krinta į akis JAV spaudoje pasi- teratūrą valstybiniame Bogotos 
rodžiusios žinios, kad JAV-se universitete Kolumbijoje. Vasarotojai

Vienas Sovietų ambasados Wa 
shingtone pareigūnas prasitarė, 
kad vienintelis atviras būdas Sv. 
Rašto knygą įvežti į Rusiją yra 
turistui ją pasiimti su savimi, sa 
vo skaitymui; nors toks knygos 
dovanojimas Sovietų piliečiui bū 
tų draudžiamas.

Ir mes lietuviškai knygai nedė
kime mirtino kryžiaus pasiekti 
brolius už geležinės uždangos. 
Yra būdų nusiųsti per sate
litinius kraštus. Ir vykstant į Lie
tuvą sau pasiskaityti galima įsi
dėti knygą... Jei konfiskuos, tai 
bus naujas okupantų barbarišku 
mo įrodymas. Esame knygnešių 
tauta. Knygnešiai daug didesnių 
aukų ir rizikų nepabijodavo.

Pagaliau sudarykime sąlygas, 
kad čia atvykstantieji Lietuvos 
žmonės turėtų daugiau galimy
bių susipažinti su mūsų išeivijos 
kūryba, kasdien skaityti laisvaja
me pasaulyje leidžiamus lietuviš 
kus laikraščius, pažinti mūsų pa 
triotinę ir religinę bei dailiąją 
literatūrą. J. Pr.

• Prof. St. Kolupailos mono
grafiją baigia redaguoti dr. J. 
Gimbutas; leis Akademinės skau- , 
tijos leidykla. Numatoma, kad 
knyga bus atiduota spaudai apie [ 
Naujus Metus.

• Juozas Zaranka. baigęs filo- i 
sofinius mokslus Liuvene, Belgi-

V. KAVALIŪNO "AIDAI IR SESELIAI rr

Vacys Kavaliūnas, laimėda
mas “Draugo” romano premiją, 
savo antruoju romanu “Aidai ir 
Šešėliai” maloniai nudžiugino ir 
nustebino lietuviškąją visuomenę. 
Po antrojo kūrinio pasidarė ryš
kesnė ir jo rašytojo asmenybė.

Ir “Kalnų giesmė”, ir “Aidai 
ir šešėliai” baigiasi simboliniu 
šviesos ieškojimu, kuris turi mis
tinės, antgamtiškos ir dieviškos 
prasmės. “Kalnų giesmėj” Vacys 
Kavaliūnas randa šviesą muzi
koj, mene. “Aiduose ir šešėliuo
se” tą pačią mintį jis išreiškia 
žodžiais “Emite lucem tuam”. 
Tat jo kūrybos filosofijoj simbo
linė šviesa galutinai ir teigiamai 
išsprendžia žemiškos menkystos 
ir žemiškojo tragizmo problemas. 
Ta prasme Vacio Kavaliūno ro
manas priklauso tos modemiškos, 
krikščioniškos literatūros kūri
niams, kurių finalas yra ne bevil
tiškas, bet pilnas vilties, ir ta 
prasme, nežiūrint kad jis yra 
liūdnas ir slegiantis, jis mus nu
teikia teigiamai

Iš esmės “Aidai ir šešėliai 
yra kūrinys, parašytas panašia į 
Marijos Pečkauskaitės kūrybos 
filosofiją “Sub specie aeternita- 
tis”. Dėl to Kavaliūno romano 
veikėjams žemės realioji buitis nė
ra tokia svarbi. Jie visiškai nėra 
kovotojai, norį žemiškojo pasise
kimo, besirūpiną karjera. Jo he
rojų profesijos ir “Kalnų giesmėj”, 
ir “Aiduose ir šešėliuose” yra 
menininkai, iešką kūiybinės pa
slapties ir pamažu bandą atrasti 
patį Kūrėją. Algis Rimkus skulp
torius, Kristijoną — pianistė, Sil
vija — menininkė, dailininkė, 
Jurgis Jurėnas — miškininkas ir 
tai jo profesijai suteikiama miš
ko mistikos ir miško romantikos 
ypatybę. Iš esmės Vaciui Kava
liūnui rūpi šviesa, simboliniai — 
Dievas, rūpi žmogaus dvasinė 
ateitis, dvasinis gyvenimas. Žmo
gaus sielos amžinumą ir dvasinį 
ilgesį randame žemėje kūryboje ir 
gamtos grožy. Vacys Kavaliūnas1 eiti pro save jo neformuodami ir 
tuos dvasinio gyvenimo grožio • toli gražu kuria nors linkme jo 
atspindžius, mistinį ilgesį ir ieš- neprievartaudami.

kojimą Kūrėjo randa gamtos gro- ■ ____  _ _____  , __r____
žio tobulume ir trapume bei kū- atitinkamai yra pavadinęs juos 
rybiniam tobulumo ilgesy.

Mat kūrėjas kurdamas pajun- i 
ta savo netobulumą ir jo sukurtas, 
kūrinys savęs nepateisina, jis taip; jie realios buities gyvenimo iš- 
toli nuo įsivaizduojamo ar sie
kiamo tobulumo. Dėl to Algis 
Rimkus nori sudaužyti savo 
Skulptūrą ir Silvija netiki galė
sianti kada nors sukurti paveiks
lą, kuriame būtų žmogus su visa 
savo besikeičiančia, komplikuota 
dvasine asmenybe. Algis Rimkus 
“Kalnų giesmėj” taip kalba apie 
kūrybą: “Įkvėpimo momentais 
realiai susijungi su mistine kūry-

Vacys Kavaliūnas

>bos dvasia, o finale tik grožio 
profanacija”. Arba: “Aš iš visų 
meno kūrinių girdžiu skausmin
gą tobulybės šauksmą ir troški
mą tobulybės — girdžiu visur” 
(“Kalnų giesmė”).

Tokį skausmingą šauksmą Va
cys Kavaliūnas girdi ir pačiame 
žmoguje, kurį žmogus išgyvena 
ir dėl savo netobulumo, ir dėl jį 
persekiojančio Likimo, ir dėl visos 
jo trapios egzistencijos, kurią jis 
stipriai jaučia gyvendamas šioj 
žemėj. Tačiau žmogiško trapu
mo liūdesį rašytojas išsprendžia 
pozityviai mūsų minėtu šviesos 
atradimu, ėjimu t šviesą.

Kadangi realioji buitis nėra 
svarbi, tai jo veikėjai yra pasy
vūs ir jie leidžia tiktai gyvenimui

Nuotrauka V. Maželio

“Aidai ir šešėliai”, kaip labai 

autorius, yra praeito Jurgio Ju
rėno gyvenimo prisiminimai.Vie- 
nur jie tik aidai ir šešėliai, kitur 

karpų gyvas vaizdavimas. Nega
lima užmiršti, kad viską pasako
ja pats romano herojus, be jokio 
autoriaus įsikišimo, užtat pasa
kojimas yra įvairus, priklausąs 
nuo Jurgio Jurėno atsiminimų 
ryškumo, vienur jo gyvenimą 
matome tik miglose, kitur gyvą 
ir spalvingą tikrojo gyvenimo re- 
lybėje. Kitur tai yra Jurėno pačio 
savęs stebėjimas nuo aiškaus są
moningumo, iki pasąmoninių 
reiškinių, kur sapnus sunku at
skirti nuo tikrovės. Visa tai pa
daro kūrinį ne monotonišką, 
bet įdomų bei įvairų.

Kūrinio kompozicija yra komp
likuota. Romanas pradedamas fi
nalu iir baigiamas pradžia, jį ge
rai suprasti, reikia kruopščiai 
skaityti. Kūrinio pradžia yra ori
ginali ir įdomi, sugeba pagauti 
skaitytoją visu įdomumu; daž
niausiai skaitytojas baigia skaity
ti kūrinį neatsitraukęs.

Tam įdomumui palaikyti ra
šytojo priemonės yra pačios pa
prasčiausios, vaizdavimo manie
ra yra labai paprasta, stilius ele
gantiškas, gražus, perpintas gra
žiais gamtos vaizdais, 'poetiniais 
išsireiškimais ar mistiniais susi
mąstymais, filosofiniais atitrūki- 
maisr

Visa kūrinio fabula, visa dvie
jų žmonių Silvijos į Jurgio Jurė
no gyvenimo istorija išryškėja 
kūrinio vidury, o pabaiga pasie
kia galingos literatūrinės scenos 
atvaizdavimą: klebonijos padegi
mą ir Jurėno išprotėjimą. Paskuti
nė scena (une grande scene Lit- 
teraire), kuri šiurpiai pagauna 
Skaitytoją ir veikia bei apvaldo 
jį labai galingai, išperka ir kny
gos pasakojimo savotišką išblu
kimą vidury.

Tačiau vidurinėj knygos daly, 
kur pasakojimo įtempimas suma
žėja, Vacys Kavaliūnas vėl gi 
duoda nepaprastai puikų lietu
viškos kaimo buities vaizdą. Štai 
kaip gyva atsistoja prieš mūsų 
akis Silvijos atidavimo tetai Sen
kuvienei scena- Silvijos motinos 

(Nukelta j 2 psl.)

• Dabarties kankiniai. Ma
to Raišupio knyga, jau išspaus
dinta “Draugo” spaustuvėje ir 
netrukus bus įrišama. Už keletos 
savaičių jau bus gaunama. Kny
goje smulkiai aprašomas Lietu
vos vyskupų, kunigų ir tikinčių
jų kryžiaus kelias pirmojoje ir 
antrojoje Sovietų okupacijoje. 
Knyga turi 436 psl. Duomenys 
patikrinti kelių, tuos įvykius ar
timai sekusių asmenų. Veikale 
panaudota visa eilė naujų, kitur 
nematytų iliustracijų. Knygos 
•kalbą tikrino V. Kulbokas, įra
šus piešė T. Valius. Veikalę pa
duodama daug jaudinančiai in
triguojančių smulkmenų apie į- 
vykius su Lietuvos šventovėmis, 
apie kalinamus ir tremiamus 
dvasiškius, duodami kai kurių 
paskutiniai žodžiai nuteistų mir
ti. Ilgas sąrašas uždarytų Lietu
vos bažnyčių, paverstų sandė
liais, salėmis; tikinčiųjų pastan
gos atsispirt prievartai. Drama
tiškai aprašomi kunigų teismai, 
pergyvenimai tremty ir kalėji
muose, vysk. Borisvičiaus kelias 
į mirtį, kun. Lelešiaus žuvimas 
partizanų bunkery, žiaurūs tar
dymai, vargo dienos Vorkutoje, 
arkiv. Reinio ir vysk. Matulionio 
tragiškos kančios, duodamas il
gas sąrašas Lietuvos kunigų ir 
vyskupų, atžymint jų likimą, 
daug informacijų iš Sibiro trem
ties. Knygai medžiaga surinkta 
su istoriko kruopštumu ir perteik- 
mu. Kaina 10 dol.

• Pedagogikos doktoratą ga
vo sesuo M. Salezija Martinku- 
tė, Marijos aukšt. mokyklos di
rektorė, Lojolos universitete ap
gindama disertaciją apie kolek
tyvines sutartis Chicagos arkidi- 
ecezijos mokyklose. Šiai proble
mai nušviesti ji yra surinkusi 
daug medžiagos.

• Klinikinės psichologijos 
doktoratą šiemet gavo sesuo 
Joyce Ridickaitė, Šv. Kazimiero 
vienuolyno narė. Chicagos uni
versitetas jai suteikė doktoratą 
išėjus studijinį kursą ir parašius 
disertaciją apie psichinius veiks
nius ankstyvame pasitraukime 
iš moterų vienuoliškojo pašau
kimo. Sesuo Joyce internės prak
tiką atliko Michael Reese ligoni
nės Psichosomatikos ir psichiat
rijos institute. Ji yra pakviesta 
dėstyti Gregorianumo universite
te Romoje ir nuo rugsėjo mėn. 
vidurio jau įsijungs į tą darbą.

• Lojolos universitete Chica- 
, goję šiemet magistro laipsnį ga- 
| vo šios Šv. Kazimiero seseerys: 
1 Jeanete Uždavinytė, Joeneta Juš- 
l kauskaitė, Loreta Ežerskytė, Sal- 
l vatorė Ciukytė, Grace Ona Kala-
. futaitė, Immaculata Wendt.

• Magistro laipsnį šiemet į- 
vairiuose universitetuose gavo 
šios Šv. Kazimiero seserys: Ona 
Saveikytė — gamtos mokslų (Š. 
Dakotos valst. univ.), Ona Ma
rija Kacevičiūtė.—religinės peda
gogikos (La Šalie kolegijoje, Phi 
ladelphijoje), Joyce Klevence — 

religinės pedagogikos (Mary- 
wood kolegijoje, Scrantone, Pa.), 
Marilina Karpovičiūtė — (Vil- 
lanovos universitete), Liliosa Va 
siliauskaitė humanitarinių moks
lų (Maryvvood kolegijoje).

• JAV mokslų fundacija pa
kvietė Marijos aukšt. mokyklos 
biologijos dėstytoją seselę Pijus 
dalyvauti komisijoje, kuri įver
tins pasiūlytas programas 1973 
metų institutams, kuriuos vasa
rą lankys vidurinių mokyklų mo
kiniai. Komisijos posėdis įvyks 
rugp. 17 - 19 d. Washingtone. 
Minėtoji fundacija yra JAV in
stitucija ir komisijos posėdžiui (ir 
kelionėms) lėšas parūpina vy
riausybė.

• Stasio Raštikio atsimini
mų trečias tomas, pavadintas “I-

vykiai ir žmonės”, jau spausdi
namas “Draugo” spaustuvėje. 
Knyga turės 608 psl., iliustruo
ta 50 nuotraukų iš Lietuvos ka
rių gyvenimo. Šiame tome auto
rius papildo abudu anksty- 
besniuosius atsiminimų tomus, 
ir paaiškina, patikslina kai ku
riuos anų tomų recenzentų nu
krypimus. Įžangoje sako: “Taigi 
ši mano knyga nėra mano au
tobiografinių atsiminimų tęsi
nys, bet mano minčių, pastabų, 
papildymų rinkinys”. Šiame to
me gen. Raštikis taipgi patiksli
na ir papildo kai kurių kitų au
torių spaudoj pasirodžiusius atsi
minimus, norėdamas pasitar
nauti istorinei tiesai.

Knygoje rašoma apie Lietu
vos kariuomenės vadovybę, prez. 
Smetoną, min. pir-kus: Tūbe- 
lį, Mironą, Černių, Merkį, min. 
Škirpą, prof. Brazaitį, Krašto aps. 
ministerius. Daukantą, Giedrai
tį, Šniukštą, Dirmantą, Mustei- 
kį ir kitus vyr. karininkus, apie 
valstybininkus, kaip prel. Kru
pavičius, apie Lietuvos kariuo
menės dalis ir jų vadus, apie žu
vusius laisvės kovose, paliečia
ma daugelis kitų temų.
• Aleksandros Kašubienės išra

dingus namų vidaus įrengimus ir 
dekoravimus bei įvairias konst
rukcijas plačiai aptaria žurnalas 
“Saturday Review” rugp. 12 d. 
numery. Panaudodama įvairias 
medžiagas mūsų dailininkė su 
savo New Yorko Vaizdinio meno 
mokyklos studentais yra sudariu
si fantastiškai įdomių konstrukci
jų, ypač nylono medžiagomis. Sa
vo struktūrose “Greitas miestas” 
ji išvengia monotoniškos kubinės 
statybos, jvesdama naujas fantas
tiškas formas. Straipsnio autorius 
aprašo ir apsilankymą dailinin
kės bute, kur gausu tokių nauju
mų, su švelniais muzikos garsais 
ir maloniais kvapais, sudarytais 
padedant perfumerijos chemikei 
Danutei Anonis. “Sund'ay Re- 
view” žurnalas savo menui skir
tame numery rodo plataus susi
domėjimo dail. A. Kašubienės 
eksperimentais.

• Vytas Nakas Chicagos kon
servatorijos kolegijoje dėsto mu
zikos istoriją ir prancūzų kalbą.
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VISUOMET JAUTRUS KULTŪRAI
Vaižgantas, įvertindamas tau

tiečių laimėjimus, rašė: “Prakti
ka, mūsų dideliam džiaugsmui, 
parodė, kad esame gyvi, jautrūs, 
krutūs, atsiliepiame, kaip, palies
ta styga. Vadinasi, mes tokia gai
vumo dirvelė, jog tikrai verta ją 
paknaisioti”.

Smagiai paglosto širdį Vaiž
ganto entuziazmas, nors mūsų 
išeivinei situacijai jis nelabai ir 
tinka. Nūdien retėja patyrusių 
veikėjų eilės, pragmatizmas kai 
kam užmigdo polėkius, nutautė
jimas apkarpo teritorijas. O kur 
tas gaivumas? — paklaus skaity
tojas. O kur kultūrinė kokybė? 
— pridurs eilinis kritikas.

Vis dėlto kai kurie pastarieji 
įvykiai nuskaidrina protą ir pa
rodo, kad mūsų ligšiolinė veikla 
nebuvo bergždžia. Jaunimo kon
gresas, įspūdinga tautinių šokių 
šventė, scenos pastatymai, dailės 
ir foto parodos —visa tai gra
žiai įsirikiuoja naujausių, gal ne 
visuomet tobulų laimėjimų vir
tinėm

Nėra abejonės, gaivumo dirva 
mūsuose būtų žymiai našesnė, jei 
šiandien Lietuva priklausytų 
laisvų valstybių šeimai, jei būtų 
galima glaudžiau pabendrauti 
su tėviške; aplamai, jei visi poli
tinio bei ideologinio nepasitikė
jimo varžtai būtų nusviesti į pra
rają.

Kol kas apie tokias galimybes 
tik svajojame. Kartais, kai mūsų 
pastangos, beieškant sprendimų, 
sudūžta, atsimušusios į tarptauti
nio abejingumo geležį, liūdesys 
sugniaužia krūtinę. Matome, kad 
pasaulio galiūnai nekvaršina sau 
galvų pavergtųjų vargais. Mūsų 
tėvynės kultūra ir toliau “rūpi
nasi” reiklieji sekretoriai ir 
maskviniai mentoriai. Kitos išei
ties kol kas nėra.

Dėl to išeivių kultūrinė veikla 
pasidaro itin prasminga — tesėti 
kuo ilgiau ir kuo vieningiau at

likti savo darbą. Nusileisti Mask
vai neįmanoma. Nusivilti ar ne 
laiku pasenti irgi nedera.

Neseniai vykusių sąskrydžių ‘ 
metu natūraliai buvo akcentuo
jamas jaunimo vaidmuo ateities 
darbuose. Natūraliai norėjome 
jaunimu pasidžiaugti ir parody
ti pasauliui jo kilnų gyvastingu
mą ir ryžtą. Jei kas dabar bando 
priekaištauti, jog buvo pamiršti 
ar neįvertinti vyresnieji kultūri
ninkai, šneka ne į temą. Jauni
mo sąskrydžius palikime jaunų 
idėjų bei užmojų demonstracijai, 
o ne kelių žymių rašytojų pris
tatymui. Kuo mažiau kišimosi, 
tuo labiau jaunimo darbai pasi
žymės jaunatvišku gaivumu.

Suprantama, rudens darbo iš
vakarėse, reikia pakartotinai pa
brėžti ir vyresniųjų kultūrinin
kų reikšmę. O ji yra neabejotinai 
didelė. Juk ne paslaptis, senasis 
personalas išeivijoje dar tebesto
vi kultūros švyturio aukštumoje. 
Mūsų džiaugsmui, jis yra vaiž- 
gantiškai gyvas ir jautrus: bend
ruomenėje, spaudoje, stambių 
veikalų leidime, literatūros ir 
meno baruose. Atrodo, kad Vic- 
tor Hugo, kalbėdamas apie se
natvę, kaip tik ir tarėjo minty 
mūsų veikliuosius veteranus: 
“Jaunimo akyse matau liepsną, 
senimo akyse — šviesą”.

Bolševikinėje spaudoje emi- 
grantologai kartais bando sunie
kinti išeivijos kultūros veteranų 
įnašą. Iškraipo faktus. Tyčia su
maišo sąvokas: išeivį darbininką 
pakrikštija buržujumi, o savo 
biurokratus (žmonių sprandų 
zulintojus) —liaudies tarnais. 
Emigrantologai šneka apie “bur
žuazinės” visuomenės padarytą 
“didelę žalą emigracinei kultū
rai”. Aišku, tai tuščia kalba. Gy
venimas rodyte rodo priešingus 
rezultatus. Egzodo visuomenė, 
kiek sąlygos leido, sukūrė ne-

Dėmesys Oskarui Vladislovui Milašiui
Septintasis Milašiaus bičiuliu draugijos 

sąsiuvinis
/ DAINAUSKAS

“Les Amis de Milosz” draugija 
Paryžiuje šią vasarą išleido savo 
7-jį, 48 psl. sąsiuvinį, skirtą Os
karo W. Milašiaus kūrybos nag
rinėjimui, kuriame (3-20 psl.) 
svarbiausią vietą užima dr. Jac- 
ques Buge rašinys “Kaip toli yra 
pažengę tyrinėjimai ir darbai 
apie Milašių”. To rašinio įžan
goje redakcija praneša, jog, leidi
nį bespausdinant, buvo gauta ži
nia, kad dr. J. Buge staiga mirė 
širdies smūgiu.

Buge buvo vienas geriausių O. 
W. Milašiaus raštų žinovų ir tyri
nėtojų, gimęs 1933 m. Paryžiuje, 
tad dar visai jaunas žmogus, pil
nas visokių sumanymų tyrinėti 
Milašiaus kūrybą. Jo ir daktaro 
disertacija buvo užvardinta “Mi
losz en quete du Diviri’ (Mila
šius dieviškumo ieškojime), išl. 
1963 m. knygoje “Connaissez- 
vous-Milosz” (Ar pažįstate Mila
šių), išl. 1965 m., jis pateikė la
bai gerą apybraižą Milašiaus kaip 
žmogaus ir kaip rašytojo. J. Bu
ge taipgi daug prisidėjo prie nau
jos (1959) Milašiaus raštų laidos. 
Jo mirtis Milašiaus kūrybos tyri
nėjimams plėsti bei propaguoti ir 
Milašiaus Bičiulių draugijai yra 
labai didelis nuostolis. Velionis 
paliko daug neužbaigtų darbų iš
skirtinai apie Milašių.

1959 m. vasarą Mon-Saint-Mi- 
chel vienuolyne (saloje, prie At-

nykstančių vertybių, o žalą pa
darė ir dar padarys tik Lietuvos 
engėjams, tik nežmoniškumui, 
neteisingumui, tik dvasinei apa
tijai. Čia ir glūdi nenuilstamos 
veiklos prasmė tiek vyresniosios, 
tiek jaunosios kartos eilėse.

Pr. V.

lanto pakraščio), Milašiaus mi
nėjimo metų užbaigimo progra- 
mo!e J. Buge labai vaizdžiai ir 
entuziastingai kalbėjo apie Mi
lašių mistiką ir jojo poezijos filo
sofines gelmes. Jis tiek buvo įsi
gilinęs į Milašiaus kūrybos tyri
nėjimus, kad valandomis ga
lėjo kalbėti apie bet kurį 
Milašiaus kūrinį (o* ypač 
apie “Miguel Manara”), Taip pat 
J. Buge buvo susidomėjęs ir lietu
vių kalbos poetiškumu. Lietuvių 
kalbos skambesiui pažinti jis ke
lis kartus prašė paskaityti jam 

lietuvių kalba tekstus dainų, ypač 
tų, kurias prancūzams pateikė ar 
paminėjo Milašius.

J. Buge savo rašinyje, čia mi
nimam leidiny, Milašiaus kūry
bos tyrinėjimus skirsto į kelis 
periodus:

1) 1902-1942 m., kai beveik ne
buvo jokių tyrinėjimų. Nors ta
me periode, vis pasirodant Mila
šiaus naujiems kūriniams, buvo 
daug rašoma apie poetą, apie jo 
jo kūrybą, bet tai buvo tos kūry
bos vertinimas, kritika, tik jokiu 
būdu ne Milašiaus kūrybos tyri
nėjimas. Tiems tyrinėjimams at
sirasti ir pirmyn pastūmėti svar
biausią vaidmenį suvaidino poe
tas Armand Godoy, didelis Mila
šiaus draugas, kurio įtakoje 1934 
m. pats perėjęs į katalikybę. 1944 
m. jis išleido “Milosz, le Poete de 
l’Amour” (laida pakartota dar ir 
1960 m.), kur A. Godoy analizuo
ja Milašiaus kūrybos esmę, teig
damas, nors ir ne visuomet pa
kankamai įtikinamai, kad visi Mi
lašiaus raštai yra perdėm giliai 
katalikiški. Godoy pastangomis 
viena šveicarų leidykla (1944 - 
48 m.) išleido 8 tomus Milašiaus 
raštų. Vis dėlto Godoy nebuvo 
ir negalėjo būti objektyvus, nes 
jam Milašius buvo artimiausias 
žmogus, tarytum brolis.

1949 m. pasirodžiusi Jean 
Rousselot knygutė “O. V. de L. 
Milosz” tėra vien žurnalistinio 
pobūdžio leidinys, pilnas biogra
finių ir informacinių klaidų.

1951 m. G. I. Židonis (Židony- 
tė-Vebrienė) išleido “O. V. de L. 
Milosz, sa vie, son oeuvre, son 
rayonnement”. Veikalas atsirado 
iš josios disertacijos (1949 m.)
“Un Poete Lituanien, d’esprit 
cosmopolite et d’expression fran- 
eaise: O. V. de L. Milosz”, pa
teiktos Paryžiaus universitetui, 
Židonytė, berengdama tą darbą, 
surado daug Milašiaus raštų, iki 
tol nežinomų ir surinko papildo
mų Milašiaus biografijos duome
nų. Milašiaus kūrybos egzegezei 
pastūmėti pirmyn Židonytės ty
rinėjimai lėmė daugiau nei Go
doy.

2) Naujas Milašiaus kūrybos 
tyrinėjimų etapas prasidėjo 1957 
m., kada A. Silvaire leidykla Pa
ryžiuje pradėjo naujai leisti Mi
lašių, paskelbiant nemaža iki 
tol visai nežinomų poeto raštų. 
Biografijos duomenims patikslinti 
daug padėjo Milašiaus asmens

byla Lietuvos pasiuntinybėj Pa
ryžiuje. Ten ją išsaugojo ir J. Bu
ge perdavė dr. S. Bačkis. Naujai 
atrasti Milašiaus rašiniai (o ypač 
"Deux Messianisme politique”) 
parodė, kad Milašius ne vien tik 
norėjo tarnauti savo lietuviškai 
tėvynei, kurią aistringai mylėjęs, 
bet ir visai žmonijai. J. Buge, stu
dijuodamas tą asmens bylą, tu
rėjo daug duomenų naujai patai
syti, patikslinti iki tol paskelbtas 
biografines žinias ir galutinai įsi
tikinti Milašiaus kūrybos ir žmo
gaus didingumu.

1964 m amerikietis Stanley M. 
Guise, kaip daktaro disertaciją, 
pateikė Paryžiaus universitetui 
rašinį “La Sensibilitė esoteriųue 
de Milosz”, suskirstyta į trys sky
rius: I. Dvasinė poeto biografija, 
II. Milašiaus “mokytojai”: Swe- 
denborg, Goethe, Biblija ir Kab- 
bala; III. Pitagorizmas ir alche
mija Milašiaus kūryboje. Vis dėl
to tas 233 maš. rašytų puslapių 
veikalas, j. Buge manymu, veik 
nieku nepastūmėjo Milašiaus 
raštų esmės tyrinėjimų, nieko 
nepasakydamas apie Milašiaus

poezijos misteriją, apie jos kūri
mo kelius.

3) Naujas Milašiaus kūrybos 
tyrinėjimo etapas prasidėjęs 1969 
m. J. Buge čia daugiau sustoja 
prie 1971 m. daktaro disertacijos 
“Thematique et signification de 
l’enfance dans l’oeuvre poetique 
de Milosz”, kurią parašė Janine 
Kohler. Židonytė, Buge, Guise 
darė Milašiaus kūrybos metodiš
kus tyrinėjimus,'gi ponia Kohler 
— metodologiškus. Toliau J. Bu
ge paliečia tos pat Kohler ir J. 
Bellemin-Nool darbus, kurių 
straipsniai irgi yra šiame sąsiu
vinyje aptariami. .

J. Kohler rašinyje “Tplimos 
praeities namai, tolumoje likęs 
sodas — Vaikystės dienų vietovės 
Milašiaus poezijoje” nurodo, kad 
Milašiaus poezijoje viešpatauja 
vaikystė, pilna nostalgijos grožio. 
Poemoje “Insomnie” Milašius, 
tardamas “Kai sakau: mano Mo
tina, tai galvoju apie jus, mano 
Namai”, išsako savo vaikystės 
tragediją.

J. Bellemin-Noel Larouse lei
dykloje išleido veikalą “Le texte

et l’avant. texte, les brouillons 
d’un poeme de Milosz”, kurį (37 
-40 psl.) aptaria Jean Audard. 
Tai lingvistinė ir psichoanalitinė 
“La Charette” poemos analizė, 
142 puslapiuos nieko neduodanti 
naujo, kas galėtų plačiau pra
skleisti Milašiaus kūrybos miste
riją.

Informacijos skyriuje praneša
ma apie mirtį draugijos narių Lo- 
uis Guillaume ir Natalie Clifford 
Bamey, irgi rašiusių apie Milašių 
ir jį asmeniškai gerai pažinojusių 
ir dalyvavusių šios Milašiaus bi
čiulių draugijos steigime.

Raoul Auclair dramatizuoja 
radijo transliacijai Milašiaus vei
kalą “Saul de Taršė”. Tas pats 
rašytojas jau anksčiau skaitė 8 
radijo paskaitas apie Milašiaus 
poeziją. Be jau minėtos Janine 
Kohler disertacijos, universiteti
nes tezes apie Milašiaus kūrybą 
pateikė: Daniele Kemp, Melbur
no (Australijos) universitete — 
“Mysticisme baroųue chez Mi
losz”. Suzanne Senaz, d’Aix-en- 
Provence (Prancūzijos) universi-

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiais jaunimo kongreso metais 
atsiranda ir mūsų spaudoje įdo
mių straipsnių apie jaunimą, 
straipsnių, ieškančių atsakymo į 
tai, kodėl jis šiandien yra dau
giau pasikeitęs, kaip kad anais 
laikais, kai mes, vyresnieji, bu
vome jauni.

Esama įvairiausių nuomonių | 
apie šiandieninį jaunimo nerimą. 
Ir tose nuomonėse sunku susigau
dyti. Kodėl taip yra? Net kaip, 
iš tiesų, yra? {vairūs teoretikai 
(Galbraitas, Marcuse, Reichas) 
vis naujom knygom stengiasi at
rasti priežastis, prasmę ir duoti 
teigiamą linkmę šiems judėji
mams ir jų pasikeitusiai logikai 
(žr. š. m. “Aidų” Nr. 4).

Turime ir tokių, kurie kiekvie
ną šiek tiek revoliucinę apraišką 
tuoj sieja su Marksu ir proleta- 
riškais judėjimais. Kiti kritikuo
ja takius teoretikus kaip A. Tou- 
raine, A. Welilmer, N. Birnbaum, 
nes ijiie šiuose judėjimuose, šian
dien jau nevyraujant tam sena
jam “darbininkų ir išnaudotojų 
kapitalistų” elementui, būtinai 
net persistengdami ieško kito — 
naujo proletariato (N.Y.R. of 
BKS, apr. 6,72).

Šį naują proletariatą anie ran
da ekonomiškai gerai gyvenan
čiuose analistuose technikuose su 
patyrimu ir universitetų bend
ruomenėse, neturinčiose spren
džiančio balso iir autoriteto.

Palikę senąjį konfliktą (kapi
talizmo ir darbo), kuris prarado 
jau savo centrinę poziciją, anie 
mato naujas dominavimo "formas 
tarpe tų, kurie valdo komplikuo
tas ekonomines ir politines insti
tucijas, ir tų, kurie yra tik jiems 
“priklausantieji daiyvautojai”. 
Tai akivaizdu ir sluoksniuotuo
se socialistiniuose kraštuose gy
venančiam ir Bažnyčios hierar
chijos saujoj esančiam vikarui, 
kuriam “tarp visą galią turinčio

“darbdavio” klebono ir tik šven
timais apdovanoto “proletaro” 
dialogas vargiai tebuvo įmano
mas”. Žr. Aidų Nr. 5,72.

Taigi tie “priklausantieji daly- 
vautojai” ir yra šiandien krikš-
tiljami naujuoju proletariatu, nes : hėm i s, yra taip save praturtinęs, 
jie padeda valdančiajai grupei 'tokius puoselėja žmogaus laimei 

pažadus, kad antgamtinis —dva
sinis pasaulis — žmogiškosios sie
los troškimai ir siekimai vis la- Į 
biau pasitraukia šešėlin, ir, jei
gu visiškai nedingsta, tai taikiai 
nusišalina į pasąmonės gilmenas. 

Kai bendroji gyvenimo nuotai
ka susikoncentruoja egzistencijos 
transformavimo tikslan, kaip tai 
galima pastebėti pastarojo šimt
mečio protinėje veikloje, tai ne
išvengiama — religija tampa ne
aktuali.

išsilaikyti jos dominųojančioj po
zicijoj. Kad ir gerai uždirbdami, 
jie yra manipuliuojami. Būdami 
globotiniais, jie turi vis prisitai
kinti, tapdami vis panašesniais 
ir panašesniais viens į kitą.

Tokiu būdu, pagal A. Tourai- 
ne ir kt. galvojimą, šiandien mū
sų komplikuotoj technoelektroni- 
nėj visuomenėj kiek nepriklauso
mi yra tik dideli ekspertai, spe
cialistai, generalistai — intergra- 
toriai, aukšto mokslo titularai. 
Kiti — ir jaunimas — tik bebal
siai globotiniai, kurie dėl to ir 
nerimsta, maištauja ir ieško bent 
autonominių savų kelių, nieko 
kito negalėdami nei daryti, nei 
ką gudresnio pasiūlyti.

Tai toks maždaug yra tas gal
vojimas, kuris kritikuojamas vėl 
įvairiopai. Čia tik pateikiame 
mintis, kad žinotume, ką reikia 
kritikuoti, ir būtų labai įdomu 
išgirsti tokią kritiką, jei kas ją 
parašytų. Bet, iš kitos pusės, at
rodo, kad didelės tragedijos nėra. 
Ir tai, kas yra blogo, dauguma 
gal net nejaustų. Bet, nesimokę 
istorijos gimnazijoj, studentai jos 
piliules gauna pirmą kartą uni
versiteto suole, jau subrendę. Isto
rija yra pasikeitimų, revoliucijų 
istorija. Subrendęs jaunuolis 
šiandien gal istoriją perima net 
perdaug rimtai, kaip kadaise vy
resnieji, būdami 13 metų, perim
davome piratus ir kaubojus. Už
degti įdomių profesorių, studen
tai šiandien žaidžia “Robespie- 
rą”, “Maratą” ir kitus šių dienų 
ekstremistus.

(Nukelta i 2 psl.)

Techniškojo gamžiaus 
galvosena

Mes galime drąsiai apibūdinti 
krikščionybę kaip dorinio išga
nymo religiją. Ji, tarpininkaujant 
savos rūšies asmenybei, siekia su
kurti naują sąlytį tarp Dievo ir 
žmogaus. Šiems santykiams besi
vystant, buvo įgyvendinta naujo
ji gyvenimo tvarka, kurios mato
mąja forma atsiskleidė Bažnyčia.

Šitoks .požiūris į krikščionybę 
prileidžia ir įteisina tam tikrus 
tikinčiojo žmogaus įsitikinimus 
bei susisaistymus, kuriuos šian
dieninis, moderniškasis mentali
tetas laiko bemaž nepriimtinais.

Techniškoji galvosena nejau
čia didelio religijos primygtinu
mo. Žmonės susidomi religija, kai 
jie įstengia išsiveržti iš medžia
ginių reiškinių pasaulio į viršdi- 
mensinį pasaulį — antgamtybę. 
Šiuo atveju praeity svarbių varik
liu buvo nesėkmė rasti pasiten
kinimą pasaulio pasiūlomis bei 
pažadais. Šiandien tačiau išori
nio ir vidinio triukšmo užtvok- 
sinti žmonės jau daugiau nejau
čia anos nedarnos tarp žmogaus 
ir pasaulio.

Moksliniais gamtos tyrinėji
mais bei technišku jos išteklių i 
apvaldymu, tampriu bendradar- i 
biavimu tarptautine plotme mo
dernusis pasaulis, sukurdamas 
naujus globalinio masto judėji
mus su jų neišsemiamomis prog
ramomis bei neribotomis galimy-

| Prieinama net prie to, jog gin
čijamą religijos galimybė'ir jos 
atsisakoma, arba ji taip aiškina
ma, tartum ji būtų vien apgau
linga svajonė, kaip žmogiškųjų 
formų bei savybių priskyrimas 
dievybei.

Iš kitos pusės, visokeriopų gi
lesnių religinių pergyvenimų 
prielaida yra ta, jog tai, kas dva
siniame gyvenime iškyla viešu
mon, sudaro pačią realybės esmę. 
Tokiu būdu religija iškelia žmo
gų virš jo aplinkos ir net nusi
teikusi su juo elgtis taip, kai su 
visatos centriniu faktu.

Bet bendroji techniškojo gyve
nimo linkmė, kaip ir naujieji 
mokslai, ypatingai griežtai pasi
priešina šiai žmogaus teisei į 
centrinę poziciją, o priešingai, jie 
bando žmogų pristatyti vien tik 
kaip jungtį didžiulėje gamtos ma
šinoje (Einšteinas savo gravita
cijos dėsniu įrodė., jog visata vi
siškai nepanaši {mašiną).

Anot jų, net žemės kamuolio 
menkumas n eišmatuojamuosiuo- 
se erdvės plotuose bei žmogiško
sios giminės amžiaus nereikšmin
gumas, palyginus su begaliniais 
žvaigždžių ir planetų formavimo
si periodais, padariny, — dar la
biau žmogaus reikšmingumą su
menkina. Esą, kaip galėtų nutik
ti, jog tokios menkos būties per- 

I gyvenimai taptų visatos judesio 
pagrindine ašimi? Kokiu būdu 
galėtų tokio menko tvarinio" idė
jos sukurti visatos giliausių pa
grindų bei kūrybinių jėgų sąvo
kas.

Pavasarinis ledų skeldėjimas

Nežiūrint tokių pesimistinių 
šių laikų šviesuolių minčių apie 
visatą ir žmogų, vis dėlto šian
dien pastebimas žymus religinių 
interesų atgimimas. Tai nėra apo
logetinių pastangų išdava, o grei
čiau pačios žmogiškosios patirties 
vaisius. Laikas ir marksistinė 
praktika parodė, kad nėra leng
va žmogaus gyvenime religiją iš-

Religinių tekstų skulptūra metale

Šv. Rašto tekstų detalė metaleV. Kašubą

braukti, kad jos nuslopinimas 
reiškia nuostolį, žalą, kurią žmo
gus gali pakęsti tik laikinai, bet 
ne visą laiką.

Religiniu nuosmukiu praside
da vidinio gyvenimo suskilimas, 
kuris ilgesniame bėgyje grasina 
sunaikinti mūsų būsenos prasmę 

ir žymiai suniekina žmogiškąją 
prigimtį.

Anoji grėsmė neišvengiamai 
iššaukia atoveiksmį, išsivystantį 
į gaivalingą jėgą, sukeliančią ju
dėjimus, kurie pakeičia žmogiš
kosios egzistencijos sąlygas ir 
žmoguje iššaukia visai kitą nusi
statymą religijos atžvilgiu (kaip 
matyti ir iš dabartinio įelektrin
to religinio įkarščio bangos, pa- 
lietusios JAV jaunimą).

Vis iš naujo gyvenimas pulsuo
ja įvairiomis kryptimis. Jokia as
menybė, nors ir kaip save belai
kytų modernia, jeigu ignoruotų 
šiuos paskutiniuosius posūkius 
tikybinėje srityje ar bandytų su
mažinti jų reikšmę, negalėtų 
skelbtis teisingai išskaitanti laikų 
ženklus.

Religija pasisako už tai, kad 
Dievas, o ne žmogus, yra daik
tų ir dalykų saiku. Ji todėl at
stovauja tiesai, kuri pranoksta 
žmogiškuosius įnorius ir nuomo
nes, —tiesai, apsprendžiančiai ir 
teisiančiai visą žmogaus elgseną.

Jeigu tokio nepriklausomo tie
sos saisto nebūtų, tada negalėtų 
būti ir tokių dalykų, kaip moks
lų ir filosofijos, nei dvasinio pa
saulio statybos, nei dvasinės kul
tūros, priešingos grynai medžia
ginei kultūrai. Tada jau nebebū
tų jokios tiesos ar netiesos nor
mos mūsų privačioms nuomo
nėms bei polinkiams. Pradingus 

aukštesniąjai normai, dingsta ir 
verčių skirtumai. Kokio paikio 
sujaukta nuomonė taps tada tiek 
pat verta, kiek Ir išsimokslinu
sio ar specialisto tvirtinimai.

Tokiai padėčiai esant, niekas 
negalės pakilti aukščiau kito, ir 
beliks tiktai paskelbti, jog visa ir 
bet kokia galia yra masėse. Tada 
literatūriniai ar meno laimėjimai 
bus apsprendžiami populiarumu 
masėse (best seller) arba mases 
pavergusių despotų įnoriais.

Gana sujauktais laikais gyve
nant, būtina, kad stiprus nepri
klausomas dvasinis gyvenimas 
būtų tuo saiku, kuris atskirtų gry
nąjį tiesos auksą nuo žmogiškųjų 
klaidų priemaišos. Tačiau anoji 
dvasinė nepriklausomybė tepasie
kiama tik dorovingumu. Dorinio 
gyvenimo nuosmukis neišvengia
mai susilpnina aną dvasinę gys
lelę, užtikrinančią žemesnės 
žmogaus prigimties sutvardymą. 
Nes mes iš tiesų jau praradome 
valias jėgą, nustojome būti mūsų 
pačių viešpačiais, o tapome 
drumzlinų impulsų ir palinkimų 
vergais, ir ne kartą tai pavadina
me (net nepastebėdami ironijos) 
aukščiausiu laisvės pasiekimu.

Pati religija dabar jau bando 
tartum naujai prisikelti iš žmo
giškojo gyvenimo griuvėsių. Ji 
stengiasi save {daiginti naujuose 
plėšiniuose. Net ir tai, kas yra

(Nukelta j 4 pusi,)
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KOKIO GILUMO KULTŪRINIO POREIKIO VAGA?
Rugsėjo mėnesio pradžioje vi

sose lietuvių kolonijose vėl prasi
deda naujas kultūrinės veiklos 
sezonas. Įvairiopa kultūrine eti
kete apsišaukusių bruzdėjimų 
mūsuose netrūksta ir dar ilgai 
netruks. Kitas klausimas: kiek po 
tuo kultūrinės reklamos skėčiu 
subręsta tikrosios kūrybos, kiek 
padaroma ir sukuriama išliekan
čio ir neužmirštamo su ta pačia 
diena?

Reikia atviromis akimis pažiū
rėti ir pasakyti, jog emigracijos 
sąlygos tam reikalui nėra palan
kios. Trūksta tiesiog normales
nės kultūrinio gyvenimo eigos.' 
Paprastai kiekvienoje . tautoje 
kultūrinio gyvenimo lygiu ir jo 
puoselėjimu ypač rūpinasi arba 
atitinkamos valstybinės instituci
jos, arba įvairūs privatūs fondai, 
arba kultūrinio pamušalo orga
nizacijos, arba tiesiog šviesių gal
vų, turtingi mecenatai. Išeivijos 
sąlygose viso to mums trūksta 
arba turime vien trupinius. To
dėl ir stebuklingų rezultatų įvai
riose kūrybos srityse vargu ar ga
lima ateityje visu tikrumu tikė
tis.

Tiesa, vis dėlto panašiose ne
dėkingose sąlygose stebuklų pra
eityje esame turėję. Juk tikri ste
buklai mūsuose savam laike bu
vo ir Donelaitis, ir Čiurlionis. 
Kitas gal galėtų pasakyti“, jog 
Maironis ir visa plejada mūsų li
teratūros klasikų išaugo taipgi 
negeresnėse panašių aplinkybių 
sąlygose dar prieš pirmą pasauli
nį karą. Bet teisybė čia bus tik 
dalinė. Neginčysim, kad prieš 
pirmą pasaulinį karą Maironiui 
ir kitiems teko kurti, stokojant 
vi so to, ko i r mes čia pa si gen- 
dam. Tačiau aniems ten Lietu
voje nestokojo vieno, kas kūrybi
nio gyvenimo akstinime yra svar
biausia ir brangiausia už viską. 
Atsiminkime, kad tai buvo tau
tinio atgimimo epocha, kada

Šekspyro prie Temzės vasarą beieškant
Teatrinis laiškas iš

ALGIRDAS LANDSBERC ;IS

Londone šįmet daug skundžia
masi teatru. Aktoriai žada strei
kuoti dėl algų. Valstybinis teat
ras (“National Theatre”) esąs 
vis dar pasimetęs ir nesugebąs 
pasiekti savo spindesio, žavėjusio 
prieš dvejus, trejus metus. Londo
no spekuliantai su pasigardžiavi
mu griaunantys istorinius pasta
tus, tiesia savo rankas ir į tai ku
riuos ir dailiausių istorinių mies
to teatrų.

Bet tereikia pasikelti uždangai, 
ir svečias bematant įsitikins, kad'Tokius tvirtinimus, prieš spek-
teatras tebėra viena gardžiausių1 
smagurysčių šiandienos pasauly
je. Tiesa, sceninio avangardizmo 
čia, palyginant, nedaug. Kas do
misi scena jos kraštutinėje briau
noje, tesilanko“ New Yorke ar 
Wroclawe pas Grotowskį. (Pra- 
gon važiuoti jau nebeapsimoka1— 
jos išradingą, iškilų avangardinį 
teatrą užgesino didysis režisierius 
Lenidas Brežnevas, 1968-ais me
tais importavęs masinę ekstrava
ganciją, Varšuvos Pakto gatvinį 
spektaklį, o dabar prižiūrin
tis beketišką tylos teatrą).

Londono teatrinių skanėstų 
priekinėje lentynoje stovi anglų 
“klasikinių”, t.y., “elžbietinių” 
ir “jokūbinių”, dramų pastaty
mai. Juose specializuojasi ir nuo
lat varžosi du ansambliai: Royal 
Shakespeare Company ir Natio
nal Theatre.

Tosios jų varžybos abiem labai 
naudingos: verčia juos nuolatos 
temptis, nesustingti, ieškoti nau
jų kelių. Londono publikoje abu 
turi savo pasekėjus ir garbinto
jus, panašiai kaip Arsenalo ar 
Chelsea futbolo komandos.

Valstybiniame Teatre pavyko 
pagauti Šekspyro “Venecijos pirk
lį”, o R.S.C. scenoje—retą paukš
tį, John Ford’o “Kaip gaila, kad 
ji kekšė” (‘Tis Pity She’s a 
Whore). pirmiausia, Šekspyras. 
Pastarųjų 30-ies metų jo pasta
tymuose galima įžiūrėti nuolatos 
kintančias, madingas fazes. Ka- 
dais, kaip garsiajame Gielgudo 
“Hamlete”, svarbiausia buvo 
grakščiai judėti scenoje ir melo
dingai deklamuoti. Paskui, apie 
1950-uosius metus buvo atras

tas “realistiškasis” Šekspyras. Y- 
pač Brechto ir jo “Berliner En- 
semble” įtakoje scenon įsibrovė 
tikri ąžuoliniai stalai, šiurkščios 
vilnos apdarai, jo laiko politinės 
konkretybės. Tada realizmas 
užleido vieta egzistencializmui. 
Lenkų kritikas Jan Kott’as, po 
1967—8 metų pogromo prieš in
telektualus išvykęs Amerikon, 
tapo to naujojo Šekspyro prana
šu su savo knyga “Šekspyras, 
mūsų bendralaikis”. Ir taip sce
non įžengė garsusis anglų reži
sieriaus Peter Brook’o “Karalius 
Lyras”, kurio veikėjai, kaip Go- 
dot belaukiantys, klaidžiojo be
viltiškoje, vienspalvėje dykynėje. 
Šekspyro tekstai imta naudoti 
kaip rėmai dabarties problemom 
iliustruoti ar diskutuoti. Taip 
viename pastatyme New Yorke 

| Hamletas savo monologą padek-

tauta (liaudis ir dar negausi 
šviesuomenė) visose srityse (tai
gi ir kultūrinio poreikio baruos) 
nesulaikomu srautu jau veržėsi 
aukštyn. O kiek to bent pana
šaus potvynio aukštyn šiandien 
randame mūsų išeivijos gyveni
me? Ar daug daroma, ar daug 
bent kalbama apie plačiausia 
prasme lietuvybės (taigi ir kūry
binio darbo rezultatų) augimą 
ne vien tik skaičiumi, bet ir ko
kybe? Visur šnekama tik apie 
lietuvybės išlaikymą. Atrodo, 
kad jeigu visa, ką dabar turime, 
paturėtume dar kiek ilgiau, tai 
jau ir būtų gerai. O koks būtų 
buvęs mūsų kultūrinio gyvenimo 
ir visos tautos kelias, jeigu Mai
ronis ir kiti jo epochos kultūri
ninkai rusinimo ir lenkinimo 
grėsmėje būtų ribojęsi tik išlai
kymu to, ką anuo metu Lietu
vos kultūriniuos dirvonuos rado. 
Todėl ir išeivijos gyvenime svar
bu turėtų būti ne tai, kad lietu
vybė čia ilgai vegetuotų tik šim- 
tametinio senelio varganoj 
“nursing home” egzistencijoj, bet 
tai, kad ji čia prasiveržtų ir išlie
kančios Vertės nauja kūryba.

Todėl ir kyla rūpestis, jog 
bent šiuo metu to prasiveržimo 
sunku tikėtis, kai, sakysim, net 
gerai įvertintos knygos dažnai 
neišperkama nė 1000 egzemp
liorių, kai rašytojas, muzikas ar 
dailininkas būna reikalingas tik 
lyg antraeilis priedas prie kokios 
nors socialinio pavakarojimo 
programos ir užkandžių, kai dau
gumai jaunimo su pyragu neįpir- 
ši nei lietuviškos knygos, nei 
žurnalo, kai ir norėdamas nega
li jausti jokio gaivinančio, srau
to aukštyn, o girdi tik žingsnių 
klapsėjimą žemyn.

Baugu tiesiog darosi, kada net 
gera dauguma naujųjų ateivių 
visuomenės yra jau visai paten
kinti to pobūdžio lietuvybės gy- 

(Nukelta j 2 psl.)

lamavo su portorikietiŠku akcen
tu. Viskas buvo leistina, jei tik 
tuo būdavo įkvepiama gyvybės 
“negyvajam”, “akademiniam” 
Šekspyrui.

Kai Amerikoje sudabartintas 
Šekspyras dar gerokai paplitęs, tai 
Anglijoje šiuo metu ima įsivy
rauti skirtingas metodas. Vis 
dažniau Šekspyrą mėginama sta
tyti “tokį, koks jis yra,” “taip, 
kaip jis pats norėjo”, “tiesiai”.

itaklį, skaičiau su įtarimu. Ar 
mes bet kada žinosime, ką Šeks
pyras “tikrai" norėjo pasakyti? 
Ar jis pats žinojo? Ar meno kū
riniu iš viso norima ką nors ap
rėžto pasakyti? O jeigu tai ir bū
tų įmanoma, spektaklio chemija 
šiandien būtų vis tiek skirtinga 
— kiti žiūrovai, ne ta aplinka, 
mes patys jaučiam kitaip, žinom 
daug daugiau ir daug mažiau.

Bet teatre visad pravartu skirti 
teoretines programas nuo pasek
mių scenoje. “Venecijos pirklio” 
pastatyme naujasai metodas 
duoda puikių vaisių. O ta
sai “Pirklys” agaulingas, visad 
pilnas pavojų režiseriams. Ypač 
mūsų liberaliame amžiuje Šeks
pyro antisemitizmas atrodė vi-

londoniškiame
Šekspyro
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siškai nepriimtinas. Tad imta 
“Pirklį” keisti, “gerinti”. Ši ma
da pasiekė savo viršūnę viename 
New Yorko pastatyme prieš kokį 
dvidešimtmetį, kai Šailokas buvo 
pavaizduotas kankiniu be dėme
lės, o jo varžovai venecijiečiai 
tapo aprengti nacių uniformo
mis. Londoniškis pastatymas gi 
visiška priešingybė. Čia stengia
masi perduoti Šekspyro tekstą ir 
elžbietinio laikmečio mentalite
tą su kuo mažiausia dabarties

Nuotaikinga Londono miesto detalė

pasaulį, ir bendra- 
labai 
tada

galvosenos priemaišų. Užuot- 
žiūrėję į save veidrodyje, kaip 
“suliberalintuose” Šekspyro pas
tatymuose, mes stebime elžbieti- 
nės dramos 
žmogišką ir 
mūsojo, ir 
sprendimus.

Dar svarbiau, 
pastatyme paryškėja

skirtingą nuo 
darome savo

dvilypumas (ar daugialypumas), 
jo didžioji meninė stiprybė. “Ve
necijos pirklyje” Šekspyras kalba 
į mus kaip savo laiko žmogus, 
kuriam anitsemitizmas buvo sa
vaime suprantamas ir natūralus, 
kaip oras, kurį jis kvėpuodavo. 
Bet lygiagrečiai Šekspyras pra
auga savo laikmetį: Šailoko per
sonaže jis užmena ir jo persekio
jamos tautos tragediją ir paties 
antisemitizmo bjaurumą. (Terei
kia palyginti “Venecijos pirklį” 

su Šekspyro hendrąlaikio Chris- 
topher Marlowe panašios temos 
melodrama “Maltos žydas”, 
The Jew of Malta, kuriame terasi 
to laiko antisemitinius stereoti
pus, paprastą karikatūrą, vienin
telį matavimą). Royal Shakes- 
peare Co. spektaklyje Šekspyro 
dvilypumas, jo prieštaravimai, 
■akivaizdžiai perteikiami, o ne 
nudailinami ir pašalinami, kaip 
“suliberalintose” versijose. Sce
na, kurioje bylą laimėjusieji 
krikščionys venecijiečiai paskel
bia Šailokui, kad pabaudai jis 
turės prievarta persikrikštyti, tuo 
labiau sukrečia žiūrovą savo ne
krikščioniškumu, nes aktoriai ją 
interpretuoja be jokio moraliza
vimo, tarsi, įsitikinę savo veiks
mų natūralumu ir teisingumu.-

Ir kaip puikiai sukurtas Šailo
ko vaidmuo! Jis ir aršus speku
liantas, ir kenčiantis tėvas, ir el- 
žbtetinis hebrajus su savo laiko 
ir vietos manierizmais, ir Amži
nas Žydas, ir prikliai atgrasus, 
ir, ypač paskutiniajame išėjime 
— skraiste apsidengęs galvą, sa- 
paliodamas nebesuprantamus 
žodžius — giliai jaudinanti ir 
tragiška figūra.

Jokūbinio (po—elžbietinio)
laikmečio vaidinimai būdavo, 
palyginant, retai statomi. Pas
tarąjį dešimtmetį jais imta la
biau domėtis. Kaip ir romėniško
sios siaubinės melodramos ar 
Šekspyro “antraeiliai” veikalai, 
jokūbinės dramos pasirodė arti
mos mūsų šeštojo dešimtmečio 
jausenai. Kaip jas trumpai api
būdint? Išpjaukime elžbietinės 
dramos “sveikąją” pusę; iškreip
kime jos teigiamai “vulgarų” 
humorą; ištrinkime Kordelijos 
gerumą ar Prospero rezignacijos 
išmintį. Tada sutirštinkime elž
bietinės dramos pesimizmą, pa
trigubinkime šnipus už kiekvie
no kampo, įsprauskime penke
riopai daugiau ir labiau ra
finuotesnių kankynių, nepa
miršdami jomis gardžiuotis. Tą 
mišinį palaikykime ant pekliškos 
ugnies, kol jis ims anglėti. Išda
va —jokūbinė drama. Jos pa

satilis,. anapus absurdo, yra pra
garo atspindys.

“Kaip gaila, kad ji kekšė” yra 
puikus jokūbinio teatro pavyz
dys ir pastaruoju metu dažniau
siai pasirodo scenoje. Jau ro
mantikai ja žavėjosi ir jos prota
gonistą Giovanni, net paskelbė 
ankstyvuoju maištininku,visokių 
normų ir konvencijų griovėju. 
Nebe reikalo, “Kaip gaila” buvo 
vienas mėgiamiausiųijų Antonin 
Artaud, “Žiaurumo Teatro” tė
vo, vaidinimų. Patsai John 
Ford’as aiškaus atsakymo ne
suteikia. Jo Giovanni galima in
terpretuoti keleriopai. Vos tik iš- 
liapsinęs kraujomaišą, sekančio
je scenoje Ford’as ją griežčiau
siai pasmerkia. Savo puolimus 
prieš Bažnyčią jis užmaskuoja, 
nukeldamas veiksmą į fantasti
nę Italiją. Kurlink, kaip toli bū
tų jokūbinis teatras išsivystęs po 
šios John Fordo dramos? Crom- 
wellis išsprendė šią problemą, 
netrukus uždrausdamas teatrą 
aplamai.

“Kaip gaila” pasižymi ir viena 
pavyzdinių scenų dramatinėje 
literatūroje; scena, kuri be 
atvangos diskutuojama teatro 
kursuose. Dramai baigiantis (ar, 
tiksliau išsireiškus, mirštant nuo 
kraujoplūdžio), Giovanni įbėga 
scenon su savo sesers — myli
mosios širdimi rankoje ir prane
ša, kad jis ją iš meilės nužudęs 
ir tą širdį išplėšęs. Kaip tokią sce
ną įkūnyti, mielasai režisieriau? 
Kadaise viename Vienos teatre 
režisierius nusprendė, kaip rei
kia sukrėsti žiūrovus. Jis mėsinė
je nupirko avinėlio širdį ir tą va
karą Giovanni įbėgo scenon su 
“tikra” širdimi ant kardo smai
galio. Žiūrovai, užklupti, iš karto 
pasišlykštėjo, o po to ėmė juoktis. 
Sekantį vakarą režisierius iš kar
tono iškirpo didelę širdį ir apkli
javo ją raudonu popieriumi. Kai 
Giovanni pasirodė su tąja “širdi
mi” ant kardo, publikai užėmė 
žadą. Kur tad “Tikrovė” ir kur 
“Netikrovė” scenoje? Londoniš
kiame “National Theatre” pas-

{Nukeita į 3 psl.),
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PRABANGOS IR PERTEKLIAUS PAVOJAI.
SUNKAUS DARBO IR KARŠTOS ŠIRDIES 

KELIU—STASYS BARZDUKAS APIE JAU- 
. NIMO KONGRESĄ, ĮVYKIUI PRAĖJUS. 
V. K. JONYNO KŪRYBA PENNSYLVANUOS 

KALNŲ PAPĖDĖJE.
BALIO AUGINO EILERAŠČIAL
POKALBIS SU LITUANISTIKOS DĖSTYTOJA 

ILLINOIS UNIVERSITETE DR. JANINA 
VEDEGYTE - REKLAHTENE.

PRANO VISVYDO “ANTIKOMENTARAI”.
KULTŪRINE KRONIKA.
FILMŲ ĮVAIRUMAL 
MOTERŲ GYVENIMAS.

Prabangos ir pertekliaus pavojai
Duonos kepalas, vyno stiklas, 

atversta knyga. Fone —geomet
rinė figūra. Salia —žodžiai iš 
Lukrecijaus De Rerum Naitura. 
“Didžiausią gerovę patiriame, 
gyvendami minimaliais porei
kiais, nes kai dvasia yra paten
kinta, visi kiti troškimai nesvar
būs”.

Graiku, romėnų išminčiai ar 
ankstyvieji krikščionybės dakta
rai suprato santūrumo reikšmę. Į 
perteklių jie žiūrėjo su nepsitikė- 
jimu ir niekirto tuščiavidurę pra- 
bangą;Markus Aurelijus “Medita
cijose” cituoja Platoną: “Mums 
nedera pasiduoti daiktų globai, 
nes daiktai mumis nesirūpins”. 
Antanas Maceina veikale “Sau
lės giesmė”, skyriuje Sv. Pranciš
kus ir turtas, rašo: "Tuntas žmo
gų— keleivi paverčia sėsliu že
mės gyventoju. Širdis, būdama 
pas turtą, daros šiapusinė širdis. 
Žvilgis, glamonėdamas naudą, 
darosi žvilgis žemyn. Turtas 
žmogaus buvimą ne tik sudaikti
na, bet ir prapuldo pasaulyje”.

Aukso žodžiai. Kaip juos be- 
seikėtum, šiandien jie darosi ak
tualesni. Šiuolaikinis žmogus vis 
labiau pasiduoda nevertingų 
daiktų globai. Jis maudosi erza
co jūroje, per daug nesijaudin
damas dėl glitaus tvaiko. Jo 
žvilgsnis klaidžioja pigiame per
tekliuje. Nepaisydamas ekologijos 
ekspertų perspėjimų, jis yra pa
sinešęs prapulti pasaulyje.

Pasižiūrėkime j mūsų kasdie
ninę aplinką. Kiek čia visokio 
balasto. Pramonė lenktyniauda
ma iš kailio neriasi, kad galėtų 
prigaminti krūvas nereikalingų 
ir kai kada kenksmingų daiktų, 
lyg nuo to priklausytų visos 
žmonijos gerovė.

Imkime plastmasinį ir elek
trinį pamišimą. Jo produktai 
šiandien užverčia namų erdvę. 
Indai, dekoratyviniai nieknie
kiai; elektroninė aparatūra, daž
niausiai pusiau aipgedusi; auto
matiniai dantų šepetėliai, tėvo, 
motinos, sūnaus, dukters skuti
mosi prietaisai; fotografavimo,

filmavimo, rekordavimo apara
tai (labai retai naudojami); 
penki, šeši, septyni apgedę tran
zistoriai; veidrodžiai veidrodė
liai, krepšiai, dėžutės, valymo ir 
tepimo preparatai, chemikalų 
galerija, kėliolika purškimo skar
dinių. Ir taip toliau... be galo, 
be krašto.

Dar blogesnis vaizdas vaikų 
kambariuose, Čia plastmasė 
triumfuoja, o vaizduotė merdi. 
Kur tik nepasižiūri, — lėlės, lė
lės, lėlės; arba — automobiliu
kai, laiveliai, lėktuvėliai. Ir stir
tos dėžių su įvairiais mandrais 
“educational” žaidimais, kurių 
vaikai niekad nejudina.

XX amžius, šalia kitų univer
salinių ligų, serga tradicine per
tekliaus manija. Pasaulinė daik
tų gamyba vadovaujasi maksi
mumo šūkiu: kuo greičiau, kuo 
daugiau, kuo pigiau. Plano vir
šijimas, sparta, organizacijos iš
siplėtimas ir panašios aistros hip- 
notiškai pavergia raumenis ir 
mintis.

Ar ne laikas rimtai susirūpin
ti minimumo filosofija, parem
ta išmintingu santūrumu?. Būti 
moderniu nereiškia be saiko 
naudotis įvairia modernia tech
nologija. Automobilis yra susi
siekimo priemonė, o ne teršimo 
ar žudymo įrankis. Ateities žmo
gaus gėris turėtų išplaukti iš dva
sinių vertybių pažinimo ir jų į 
sisavinimo, iš sugebėjimo nau
dotis tik pačiais reikalingiausiais 
daiktais. Santūrumas ir saikas 
turėtų grįžti kasdienybėn, tiesiog 
įsisunkti į žmonių psichologiją, į 
moralini bei socialinį santykia
vimą.

Todėl duonos kepaliukas, vy
no ar vandens stiklas, gera kny
ga — idealiai simbolizuoja mi
nimalius žmonijos poreikius, be 
kurių neįmanoma jokia gerovė. 
Fone majestotiškai dunkso geo
metrinė technologijos figūra, bet 
ji priklauso žmogui ir tik jam 
vienam turi tarnauti.

Pr. V.

Sunkaus darbo ir karštos širdies keliu
Antrojo jaunimo kongreso uždaviniai - 

žvilgsnis, įvykiui praėjus
STASYS BARZDUKAS

įvykdyti mūsų visumenė suauko
jo daugiau kaip šimtą tūkstan
čių dol. ir kt. Man pačiam teko 
būt! arti prie kongreso paruošia- 

nime ir spaudoj?Kongresas - per mųjų darbų, tad mačiau jo ren- 
didelis įvykis, kad jį priimtume, gėjų siekimus bei pastangas, sėk- 
visi vienodai. Vieniems jis buvęs,mes bei sunkumus, 
gerai organizuotas, kiti jame te- i 
mato daugiausia tik trūkumus. 
Vieni čia randa vertingas bei 
naudingas pastangas, kiti — tik 
laiko gaišinimą dėl neesminių 
temų. Vieni jaučiasi jame buvę 
pagerbti, kitiems tos pagarbos ne
parodyta. Tad yra kongresu pa
tenkintų, bet netrūkstą ir vienaip 
a-r kitaip įskaudintų. Pats jauni
mas daugiausia patenkintas, vy
resnieji ir patenkinti, ir kritiški. 
Kryžiuojasi temperamentai, nuo
taikos ir skoniai. Žvilgsnis pri
klauso ir nuo to, kas ko linksta 
kongrese ieškoti, kas ką labiau 
pabrėžti. Pasitaiko, žinoma, atve
jų, apie kuriuos kalba ir mūsų 
patarlė: kieno paties burna karti, 
tai tam ir kongreso medus nesal
dus.

Patys faktai neleidžia paneig
ti jaunimo kongreso polėkių 
apimties: apie du tūkstančiai 
vien registruotų jo dalyvių, jo 
programa plėtėsi į visas sritis, jam

Antrasis pasaulio lietuviu jau
nimo kongresas jau taip pat pra
eity. Bet jo vaizdai, įspūdžiai, 
vertinimas tebegyvi mūsų gyve-

, nuomonių 
įvairavimus bei jų derinimus, rū
pesčius bei entuziazmą. Visko 
buvo apstu. Tad pravartu vėl iš 
naujo kai kuriuos klausimus pa
liesti, kai kurias problemas iškel
ti ir taip pat kai kurias išvadas 
padaryti. Norėčiau, kad į mano 
mintis būtų pažiūrėta kaip į pas

tangas rasti bendrą kalbą ir 
bendrą darbą su mūsų jaunimu, 
be kurio lietuviška mūsų ateitis 
svetur pakibtų ore. Tačiau ne
reiškiu pretenzijų, jog tai jau yra 
koks galutinis, neklaidingas ir 
neliečiamas žodis. Tai tik jungi
masis į dialogą, kuriam visų pir
ma ir visų daugiausia rūpi bend
rasis tautinis mūsų labas.

I

Du skirtingi požiūriai

Vyresniųjų į jaunimą žiūrima 
skirtingai .Vieniems mūsų jauni
mas —vis tiek dar “vaikai”. Ne- 
suaūgę bei nesubrendę, tad jais 
nė pasitikėti negalima. Jie netin-

PokalbL Lietuvių jaunimo kongreso temomis Lietuvių fronto bičiulių stovykloje VVasagoje, Kanadoje. 
Iš kairės j dešinę: Kęstutis Girnius, skaitęs paskaitą pokongresinėmis mintimis, PIJI pirm. 'St. Barzdų kas 
ir buvęs LFB pirm. J. Mikonis. Nuotr. dr. K.’ Ambrozaiftio

ka atsakingesniem darbam, užda
viniam, pareigom. Todėl kokia
me nors minėjime jie tegali pa
deklamuoti išmoktą eilėraštį, 
juos galima pakviesti pašokti 
tautinius šokius, jiems tegalima 
duoti stalus uždengti, kėdes su
statyti, svečių drabužius priimi
nėti, prie durų pastovėti, bufete 
patarnauti ir kt.? tik jokiu būdu

vanijoje, savo oločiu ’• n' Motinos apsireiškimas. Darbas Maizeville bažnytkaimyje, Penasyl-
izima kone visą priekinę sieną prie didžiojo altoriaus, jžiūr. straipsnį 2 psl.

^Lietuvių foto archyvas)

ne patį minėjimą rengti, jo ren
gime sprendžiamąjį balsą turėti, 
atsakomybe su kitais dalintis. Ki
tiems jaunimas, einantis arba jau 
išėjusis viduriniuosius ar aukš
tuosius mokslus, jau — nebe “vai
kai”, bet jauni, į gyvenimą atei
nantys žmonės. Tiesa, jie dar be 
patyrimų ir be visuomeninių įgū
džių, bet jau galvojantys, geban
tys išvadas daryti, norintys gy
venime taip pat savo vieta turė
ti ir šį tą jame reikšti. “Globos,

— teisingu Aidų 4 n-rio veda
mojo pastebėjimu, — mūsų jau
nimui nestokoja. Gal būt, net per 
daug jos buvo. Labiau reikia, kad 
pats jaunimas imtųsi savo prob
lemų sprendimo”.

Pirmasis požiūris jaunimui ne
buvo ir negali būti patrauklus. 
Jo laikymasis jaunimą iš mūsų 
gyvenimo išstumia. Antrasis po
žiūris, deramai niuansuojamas, 
duota norimų yaisių. Štai kodėl 
esu apsisprendęs už šio antrojo 
požiūrio taikymą mūsų gyveni
me. Jam taip pat pritaria ir da
bartinės PLB valdybos dauguma. 
Šia linkme buvo pasukti ir jau
nimo kongreso darbai.

Kongresą ruošė pats jaunimas

Kongreso ruošimo iniciatyva 
išėjo iš PLB valdybos, bet dar
bai buvo patikėti pačiam jauni
mui. Todėl kongreso ruošimo ko
mitetą sudarė JAV ir Kanados 
lietuvių jaunimo organizacijų bei 
prie bendruomenių veikiančių 
jaunimo sekcijų atstovai (daugu
ma) ir bendruomenių valdybų 
jaunimo pareigūnai (mažuma). 
Atidarydamas 1970 spalio 3 
jungtinį atstovų posėdį Čiurlionio 
ansamblio namuose Clevelande, 
siūliau pasitikėti lietuvių jauni
mo patriotizmu, atsakomybės pa
jautimu ir pavesti jam pačiam 
savo kongresą susirengti, tačiau 
Bendruomenės globoje. PLB val
dyba pasitenkino tik vienu savo 
atstovu kongreso komitete ir jam 
nereikalavo kokių nors ypatingų 
įgaliojimų ar išskirtinių teisių. 
Jis turėjo čia vieną balsą kaip ir

visi kiti atstovai. Pats komitetas 
apsvarstė ir priėmė savo darbo 
taisykles, PLB valdyba tesitenki- 
no tik jų tvirtinimu. PLB valdy
bai buvo palikta įsikišimo teisė 
tik vienu atveju, būtent: “Kylan
čius principinio pobūdžio visuo
meninius nesusipratimus spren
džia PLB valdyba. PLB valdyba 
taip pat sprendžia komiteto tar
pusavio nesusipratimus, jei į ją 
kreipiamasi”. O tuos tariamus ar 
įsivaizduojamus nesusipratimus 
tada savo kalboj šitaip aptariau: 
“Neabejoju, kad principiniais 
klausimais mes sutariam visi. Tai 
ištikimybė savo tautai ir Lietu
vos laisvės siekimams. Kas gal
votų kitaip — su tais .išsiski
riam”. Visais kitais atvejais kon
greso rengėjai galėjo būti laisvi 
ir galėjo daryti savarankiškus 
sprendimus: “Iš kitos pusės į sa
vo tautą ir nepriklausomą vals
tybę veda daugybė kelių, ir jų 
ieškoti bei geriausius pasirinkti 
turim teisę bei laisvę. Tam pa
deda demokratinio gyvenimo 
dvasia ir praktika, kurios ža
dam visi laikytis”.

Takias tada pačioj pradžioj su- 
smaigstėm bendro darbo gaires. 
Su dideliu pasitenkinimu dabar 
galiu pastebėti, kad buvo nueita 
šių gairių rodomu ketiu: de
mokratinė dvasia ir praktika lie
tuvių jaunimui buvo ne kokia 
tuščia frazė, bet vykdytinas dės
nis, o ir “principinio pobūdžio vi
suomeninių nesusipratimų” visu 
kongreso ruošos metu taip pat 
neatsirado. Dėl jų į PLB valdybą 
niekam nereikėjo nė karto kreip
tis.

Girdėti, kad vienas kitas yra 
linkęs manyti, jog PLB valdyba 
buvusi kažkoks “vyriausiasis” 
jaunimo kongreso organas, turė
jęs viską tikrinti, prižiūrėti, spręs
ti ir t. t. Iš to, kas čia aukščiau 
pasakyta, matyti, kad taip nebu
vo. PLB valdybos vaidmuo buvo 
daugiau patariamasis ir pagalbi
nis: valdyba kongreso reikalais 
bei darbais domėjos ir juos ap
žvelgdavo savo posėdžiuose; jos

.(Nukelta į 5 pusi.)
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ASMENYS, LAIPTAI IR GRANDYS.
OKUPUOTOS LIETUVOS KULTŪRININKŲ 

LAIŠKAS LAISVIESIEMS LIETUVIAMS 
ČIURLIONIO PALIKIMO REIKALU.

Iš SENOSIOS PENNSYLVANUOS: ĄŽUOLAI, 
SOTINĘ ŠAKNIS VILKA VISKYJE.

NOVALIS IR JO “HIMNAI NAKČIAI”.
FRAGMENTAI Iš NOVALIO “HIMNŲ NAK

ČIAI”.
STAISYS BARZDUKAS APIE ANTROJO JAU

NIMO KONGRESO EGZAMINUS.
KUN. PUAUS DAMBRAUSKO 80 METŲ SU

KAKČIAU
VIENUOLIKTAS TARPTAUTINIS KALBININ

KŲ KONGRESAS.

ČIURLIONIS
GYVENS!

A
7

» A’

Ašmenys, laiptai ir grandys
Mokslinė logika sunkiai pri-1 tiališką kerštą dėl jo dukters su

taikoma menams. Ir tai žino! vedžioj mo, ne vien paties Joe, bet 
kiekvienas. Bet kyla klausimas: ir {kaitin os publikos prieš pa- 
argi logika taip kartais gali me- našius suvedžiojimus liko ne tik 
nuošė tapti nelogiška? Ir kodėl? išteisintas, bet ir kone paplotas 
Juk kas menuose nelogiška, kai per petį, kaip anas menininkas, 
kam gali atrodyti tokiu žaviu kū-! Bravo! Joe! Bet kiek girdėjau, 
riniu, kad jis gali 
džiugaus žiūrovo 
pasigėrėjimą, net 
taip toks žiūrovo 
paveikslų, romanų ar muzikos 
kūrinių kūrybinės slinkties pasta
to menininką j keisčiausias situ
acijas.

Gal taip atsitinka todėl, kad 
kas vienam yra progresas, kitam 
tai yra regresas? Toks pvz. “reg
resas” istorijoje, kaip renesanso, 
neoklasizmo, neoralizmo grįžte
lėjimai gal kartu buvo savotiš
ku ir progresu ir regresu. O gal 
tik progresui reikalingais girgž
dančiais laipteliais, be kurių me
nas nejuda į priekį, bet į inflia
ciją.

Pasitaiko menuose keistų situ-j 
acijų. Štai teko nugirsti anekdo
tą, kad kažkoks menininkas ne
užrašinėjo datų ant savo darbų. 
Jis pradžioje tapė gamtą, ją stu
dijavo, vėliau persimetė į pusiau 
abstraktą, išdrąsėjo ir surengė 
paskutiniųjų paveikslų parodą.

Pasisekimas buvo pusėtinas. 
Išpardavė. Už kelių dienų, pa
kviestas vėl kitur paveikslus iš
statyti, jis sugraibė savo pirmuo
sius darbus ir vėl pasirodė vie
šumoje. Jam buvo labai netikėti
na, jog vienas kritikas paplojo per 
petį ir pasakė: “Padarei milži
nišką progresą!”

— Progresą? — šyptelėjo me
nininkas. — Bet tai mano patys 
pirmieji darbai! Tai čia progre
sas, regresas ar absurdas? Moks
le šūvis Mėnulin ir į Saturną lai
komas jau vėlesniu išsivystimu. 
Negi kas išdrįstų sakyti, kad pir
mąja beždžioniukės trojektorija 
padaryta daugiau progreso, negu 
išlipimu Mėnulin?

Pasitaiko ir kitokių “suintere
suoto” žiūrovo kuriozų. Filme 
“Joe” tėvas už, aišku, gan bes-

sukelti net 
ar skaitytojo 
aiktelėjimą. Ir 
nesupratimas

I 
I

Redakcijos pastaba. Šis, 
mus pasiekęs, čia spausdinamas 
raštas yra okupuotos Lietuvos kul
tūrininkų, ypač jaunųjų meninin
kų, bendras kreipimasis į laisvo
jo pasaulio lietuvius ryšium su 
artėjančia M. K. Čiurlionio 100 
metų gimimo sukaktim (1975) 
ir su maskviniais kliudymais iš
saugoti šio genialaus mūsų dai
lininko palikimą.

Viso pasaulio lietuviai su di
deliu dvasiniu pakilimu ruošiasi 
sutikti savo tautos genijaus, di
džiojo Meninipko, o kartu ir vie
no šviesiausių žmonijos protų— 
M.K. Čiurlionio 100-sias metines. 
Štai neseniai ir Lietuvos spau
doje pasirodė žinutė: Rytų Vo
kietijos leidykla “Veriag der 
Kunst” ruošiasi išleisti monogra
fiją apie M. K. Čiurlionį. Tačiau 
— tiktai vokiečių kalba. Be to — 
tiktai ketvirtadalis iliustracijų te
bus spalvotos. Jau greit su
kaks metai, kai Lietuvoje su
darytas komitetas, turintis pasi-

jaunieji nematė tame jokio me-. 
no ir reikalo grįžti į laukines! 
keršto aistras.

Ir taip filmo meninė logika 
skilo į dvi priešingas (gal “gene
racijų?”) grupes. Skilo ant inte
reso ašmenų.

Tokios kritiškos grupės neiš-1 
vengiamai gyvenime egzistuoja.' 
Jos savimi suinteresuotos. Entu- Į 
ziastiškos. Dar blogiau: besigi
nant “progresistam” ir “regresis- 
tam”, kiekvienas iš jų dar turi 
timptelėti, dar daugiau pasaldin
ti ar pasūdinti savo argumentus, 
kad tik neįkristų “priešo” gru
pėm

“Progresisitai”, mūsuose ap-| 
kaltinti netautiškumu, pradeda 
ieškoti ir gal atras tautinę ^va
šią abstrakčiame kube, apskriti
me ir kitur. Puolamas muzikas 
gal įrodys, kad ne tik armonikė
lės polka gali būti tautiška? Bus 
tokių, kurie nieko tautiško ten I 
neatras. Literatūroj pvz. sakoma, 
kad mūsų monologai yra per aiš
kūs, atsimenama, kad neaišku
me yra menas ir kad apie neaiš
kiuosius menininkus tiek ginčija
masi, tiek studijų prirašoma.

Bet jei neaiškumų mūsų pub
lika nesupranta, ką daro mūsų 
autorius? Nagi, jis pradžioj ar ga
le ima ir publikai pasako dėl ko 
ir kaip, galų gale, jo kenčiantis 
herojus blaškosi, kenčia, taip sa
kant, lyg prispirtas, jis imą ir j 
pats veikale įrašo savo teoremos 
gaires. Gal to ir nereikia? O tik, tos kokybiškos spalvotos visų M. 
mūsų sąlygos (kitokia logika, ki-'K. Čiurlionio kūrinių reprodukci- 
ti diktatai ir visuomenės išpru-! jos? Juk didysis menininkas tapė 
simo lygis) gal nejučiom palen-jant prasto popieriaus neilgaam- 

-,n ,.a-s (ja>ajs įr jo paveiksiai spar
čiai sensta! Jei šimtmečio proga 
nebus susirūpinta aukštos koky
bės reproduckijomis, sekančio ju
biliejaus paveikslai gali ir nebe
sulaukti... Ar verta pasitenkinti

M. K. Čiurlionis (1975-1911)

neaiškiomis restauracijos gali
mybėmis? Pagaliau — jeigu ko
kia stichinė nelaimė arba — ka
ras? Čiurlionis tėra tiktai vienas!

Lietuvos laikraščiai (“Tiesa”, 
“Literatūra ir menas”, “Gimtasis 
kraštas” ir kt.) bei įstaigos (Kul
tūros ministerija ir kt.) dažnai 
gauna piliečių laiškus, kuriuose 
klausiama: kas daroma M. K. 
Čiurlionio kūrybai išsaugoti ir 
pagerbti? Tiktai “vidinio spaudi
mo” rezultatai kol kas menki...

Istorijos verpetuose įpratome 
būti atsargūs, nepatiklūs, rūstūs. 
Sakoma, jog mes — lėti, nepa
slankūs šiauriečiai. Sakoma, jog 
mes — kultūriškai atsilikę nuo 
pasaulio. Tiktai — nežinia kie
no kaltė, kad nepajėgiam paro
dyt pasauliui ktt galim: ar mū
sų lietuviškas nepaslankumas tu
rįs būti pririštas prie gėdos stul-1 
po, ar tai tik įvairios konjunk- 
tūriškos kliūtys? Keista, bet daž-; 
nas tautietis labiau tikisi pama- j 
tysiąs paminklą Gediminui, Ku-I 
dirkai, Basanavičiui, Baranaus-Į 
kui, Maironiui, Čiurlioniui — ne i 
Lietuvoje, ne Vilniaus centrinė-1 
se (ar nuošaliose) aikštėse, bet 
kur nors Čikagoje!..

Taip, — mes sakome tiesą: no
rėtume po daugelio metų nuvyk
ti į senąją gerąją Čikagą, tapu
sią motina daugeliui lietuvių, ir 
bent ten pamatyti, ką gali lietu
vis, pamatyti kaip jis myli savo 
gimtąjį kraštą, — tokį mažytį ir 
tyrą kaip ašara ant Dievo vei
do...

■ Ne, mes nesame išdavikai, tau-
■ tos priešai! Mes norime Gedimi
no Vilniuje, Maironio Kaune, Ba
ranausko Anykščiuose. Tačiau 
patirtis ne kartą įrodė: kai inicia
tyvos imasi 
gyvenantys 
sambrūzdis 
valdininkų

i mo iš užsienio, — kaip pas mus 
būtų tylu...

•
Mes turime atminti ir atsime- 

' name: Lietuvoje gyveno daug 
žymių žmonių, karštai mylėju
sių Tėvynę ir atidavusių jai vis
ką. Mes norime juos pagerbti,ne
paisydami jokių sąlygų ir sunku
mų, — ekonominių ar kitokių. 
Tik žmogus, gerbiantis, praeitį, 
yra žmogus. Tik žmogus, mylin
tis savo gimtąją žemę, yra žmo
gus. Tik žmogus, tikintis savai
siais žmonėmis, savąja tauta, sie
kiantis jai šviesesnės ateities, yra 
žmogus.

Ateitis neįmanoma be kultū
ros, be dvasinio gyvenimo, be to, 
kas yra aukščiau už pinigus, val
džią ir visas konjunktūras. Mes 
tikime savo tauta, jos gyvybingu
mu, kurį įrodė istorija. Mes ti
kime aukštesniais idealais, gėriu 
ir grožiu, pagaliau — pačiu Die
vu. Mes tikime taip pat ir tuo, 
kad viso pasaulio lietuviai pada
rys visa, kas įmanoma, kad būtų 
išsaugotas ir tinkamai pagerbtas 
mūsų mažos, bet kūrybingos ir 
taip mums brangios tautos kul-

svetimose padangėse 
mūsų broliai, kyla 
ir bukagalviškiausių 
tarpe. O be spaudi-

lietu-
sąvą-

tikrai

i ruošti jubiliejui. Tačiau iki šiol 
vis dar nieko negirdėti apie tai, 
kad pagaliau vieną kartą 
vių tauta tinkamai pagerbs 
jį ČIURLIONĮ!

Kur konkursas sukurti
vertam genialiojo menininko pa
minklui? Kur bent pažadai, kad 
pagaliau bus lietuvių kalba išleis
ta išsami monografija apie M.K. 
Čiurlionio kūrybą bei atspausdin- 

| tos KOKyD.sKos spalvotos tusų 1V1. 
i , 1 *. . * 1

kia jo ranką?
Štai, sakykim, džiaugiamės, su

laukę naują romano laureatą. 
Ypač gal, todėl, kad veikale mi
nimas pasąmonės srautas, pasi-

(Nukelta į 2 psl.)

M. K. Čiurlionis (1975-1911) Jūros sonata. Allegro.

tūrinis palikimas, kad bus pada
ryta visa — Lietuvoje ir kitur, — 
kad mūsų tauta su lietuvišku 
kantrumu ir darbštumu paro
dytų pasauliui savo dvasinę galią 
ir grožį.

Mes turime atminti ir atsime
name: Lietuva turi senas kultū
rines tradicijas, tiktai jos buvo

amžiais daugelio godžių kaimy
nų slopintos... Per trumpą atgi
mimo dvidešimtmetį spėta pada
ryti šuolį pirmyn (nors mes ir 
neneigiame praeities trūkumų). 
Negalima nubraukti ir dabarti
nių Lietuvos kultūros pasiekimų. 
Tačiau...

Mes turime atmihti ir atsime

name: kadaise Lietuvos medalis- 
tika buvo plačiai žinoma. Buvo 
ir sąlygos plisti garsiesiems Rim
šos medaliams. Gal ir dabar, — 
viliamės, — pasklis po pasaulį 
lietuvių sukurti tikrai verti Čiur
lionio bei Rimšos tradicijų jubi
liejiniai M.K. Čiurlionio meda
liai.

Gal ir mus, — Lietuvoje, — 
viliamės — pasiseks pasaulinio 
garso leidyklose išleisti M.K.Čiur- 
lionio paveikslų reprodukcijų ap
lankai. Gal kada nors nebereikės 
jaudintis, kad dar ne visų pa
veikslų spalvos pakankamai ko
kybiškai užfiksuotos amžiams?

Čiurlionis — gyvas, ir gyvens 
amžinai, nes jo dvasia — mu
myse, — Čiurlionio tautoj. Mes 
niekada neleisim išblėsti jo įžieb
tai Amžinajai Meno ugnelei.

Prof. Vladas Jakubėnas apie 
muziką Balį Dvarioną

Ateinančio šeštadienio “Drau
go” kultūriniame priede spaus
dinsime prof. Vilado Jakubėno 
straipsnį apie Lietuvoje neseniai 
mirusį mūsų kompozitorių, pia
nistą ir muzikos pedagogą prof. 
Balį Dvarioną. Jis buvo bendra
amžis su prof. VI. Jakubėnu. Abu
du kompozitorius gyvenime jun
gė ilgametė pažintis ir susirašinė
jimas laiškais iki pastarųjų die
nų.
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įkurtoje,

S

sūkurius 
pabaigą

Mykolas Krupavičius, ATSIMINI
MAI. Išleido Lietuviškos knygos klu
bas' 1972 m. Chicagoje. Aplanką pie
šė dail. Vytautas Virkau. Spausdino 
Draugo spaustuvė, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, III. 60629. Leidinys iliustruo
tas nuotraukomis, didelio formato, kie
tais viršeliais, Ž64 psl., kaina $10.00, 
gaunamas Drauge.

Šiame numery
AR JAU TIKRAI TAIP VISKAS GERAI?
PETRAS MALDEIKIS APIE MYKOLO KRU

PAVIČIAUS ATSIMINIMUS.
SESELIŲ LIETUVIŠKASIS DARBAS PENN- 

SYLVANUOS GILUMOJE.
ADOLFAS VALEŠKA VERTINA NIJOLĖS VE- 

DEGYTĖS - PALUBINSKIENĖS GRAFIKOS 
DARBUS.

ANTANO GUSTAIČIO EILĖRAŠTIS 
RAŠYTOJAS BRONYS RAILA KALBA APIE 

SAVO GYVENIMO VINGIUS IR IŠEIVIJOS 
ŠIANDIENINES NUOTAIKAS.

MINTYS PO SPAUDOS VEIKĖJŲ SUVAŽIA
VIMO.

NOVELĖS KONKURSĄ LAIMĖJO R. SPAUS. 
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINĖ KRONIKA.
FILMŲ ĮVAIRUMAL 
MOTERŲ GYVENIMAS.

Grožinės literatūros situacija 
lietuviškoje išeivijoje ne vienu 
atveju gali atrodyti ne tik paten
kinama, bet ir gera. Ir ne vien 
mums patiems, bet ir kitiems, 
kurie žinovo žvilgsniu mūsų kū
rybinį raštą seka iš šalies. Turi
me čia galvoj “Books Abroad” 
redaktorių prof. Ivar Ivask ir jo Į nininkai—-kritikai leidžia vieną 
mintis apie lietuvių išeivijos lite
ratūrą, paskelbtas 
“Joumal of Baltic 
Spring 1972. Ivaskui nuostabą ir i 
pasigėrėjimą kelia, jog mes išei
vijoje sugebėjom išsiauginti nau
ją, jauną, gausią, labai pajėgią 
literatūros kritikų—mokslininkų 
kartą. Minint ją pavardėmis, 
tuoj pat rašosi: Viktorija Skrups- 
kelytė, Rimvydas Šilbajoris, Ilona 
Gražytė, Kęstutis Keblys, Birutė 
Ciplijauskaitė, Br. Vaškelis. Pri
dėjus dar keleriais metais vyres
niuosius, eilė gerokai pailgėja: 
Alf. Nyka-Niliūnas, Henrikas 
Nagys, V. Jonynas, Pr. Visvydas, 
A. T. Antanaitis, Alg. Landsber
gis ir kt. Šie visi literatūros aka
deminiam svėrimui subrendo jau 
išeivijoje. O kur dar vyresnė, iš 
Lietuvos “atsineštinė”, bet pajė
gi rašyti ir literatūros kritiką 
užgriebianti karta: Jonas Gri
nius, Antanas Maceina, Juozas 
Girnius, Antanas Vaičiulaitis, 
Vincas Maciūnas, Vladas Kulbo
kas ir kt.

Bet džiaugimasis mūsų litera
tūros situacija išeivijoje šalia vi
sų šių pavardžių, užuot dar la
biau pakilęs, staiga krinta žemyn, 
kai su mažom išimtim visų jų 
raštai išmėtyti tik po, jau ir da
bar sunkiai sugaudomus, perio
dinės spaudos ir kitokių leidinių 
puslapius. O ir tenai platesnės 
apimties studijų vos keletas, šiaip 
daugiausia tik išėjusiu knygų 
recenzijos. Kurgi tad atskiros 
knygos apie iškiliuosius mūsų 
išeivijos rašytojus? Deja, jų nėra.

Bet šis priekaištinis klausimas 
ir atsakymas nėra nukreiptas į 
pačius, tik išminėtus, literatūros 
kritikus. Negi turėtume morali
nės drąsos įpareigoti juos rašyti,

leidinyje 
Studies”,

sakysim, 300 psl. knygą apie Jo
no Aisčio kūrybą, kai niekas iš 
anksto negarantuoja, jog ta kny
ga kieno nors bus išleista.

Situacija palyginimui yra to
kia: okupuotoje Lietuvoje, ir j- 
vairias minties varžymų kliūtis 
nugalėdami, literatūros moksli-

po kitos knygas ne tik apie senuo
sius ar vyresniuosius lietuvių li
teratūros autorius, bet atskirais 
veikalais nagrinėja kūrybą ir tų 
rašytojų, kurie nė 50 metų nėra 
tenai pasiekę. O kada išeivijoje 
sulauks atskiro veikalo apie sa
vo kūrybą čia miręs didysis mūsų 
klasikas Vincas Krėvė? Kada kas 
nors parašys ir kas nors išleis 
studiją apie taipgi jau ne jau
nuolio Bernardo Brazdžionio kū
rybą? Kas plačiau atskiruose lei
diniuose aptars mirusių Jurgio 
Savickio, Igno Šeiniaus, Henriko 
Radausko įnašą lietuvių tautos 
kultūrinin aruodan? Normalu 
būtų neatidėliojant galvoti ir 
apie studijinį žemininkų — lan
kininkų kartos vaidmens ir re
zultatų istorinį ir kūrybinį įver
tinimą ne vien tik recenzijų 
plotmėse.

Išvados būtų tokios. Literatū
ros kritikai gerai pasiruošusių 
plunksnų išeivijoje turime, ypač 
jaunojoj kartoj. Tačiau jos lieka 
neišnaudotos, kai leidyklos ne
nori angažuotis šio pobūdžio 
veikalų išleidimui, nesitikėda- 

' mos padengti susidariusių išlai- 
I dų. Todėl Lietuvių fondas turė- 
i tų pinigu stipriai paremti leidyk
lą, kuri tą ar kitą mūsų litera
tūros mokslui svarbią studiją leL 
džia. Ir ne tik leidykla, bet ir tą, 
kuris ar kuri imasi šios rūšies 
veikalo rašymo. Kitaip mes kada 
nors ateityje lietuvių kultūros is
torikų būsime stipriai pakaltinti, 
jog ilgą ir kūrybingą išeivijos li
teratūros kelią palikome pliką, 
neapsodintą pavėsingais studiji
nės kritikos medžiais, nors pui
kiausių ir pajėgių sodininkų ne-

(Nukelta į 2 pal.)
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Lietuviškos knygos klubas iš
leido a. a. i prelato Mykolo Kru
pavičiaus atsiminimus, kaip juos 
yra radę jo testamento vykdyto
jai po jo mirties. Jie yra auto
biografinio pobūdžio ir atsklei
džia iš jo gyvenimo daug ką, kas 
daugumai skaitytojų apie jį ne
buvo žinoma. Tai yra lyg ir jo 
gyvenimo istorijos dalis, praside
danti jo vaikyste ir besibaigian
ti jo išėjimu į valstybininkus, 
Lietuvos nepriklausomybę atsta
tant.

Išspausdintuosius prelato Kru
pavičiaus atsiminimus, kurių su
sidarė stambi ir gražiai išleista 
knyga, galime vertinti ir aptarti 
jų svarbą dviem požiūriais: kaip 
pagrindinį žinių šaltinį supranti 
jo asmenybei ir kaip istorinį šal
tinį pažinti jo aprašomam lai
kotarpiui, ypač jo lankytoms 
mokslo institucijoms. Ir vienu 
kitu atžvilgiu tie atsiminimai 
ra svarbus dokumentas.

“Atsiminimų” turinys

Kalbamuose atsiminimuose 
aprašytas gyvenimas tose vietose, 
kur jų autorius pats gyveno, mo
kėsi, dirbo ir veikė. Taip jis atsi
minimų skaitytojus tarsi vedžio

ir 
y-

Nuotr. V. MaželioPrel. Mykolas Krupavičius

ja iš vienos vietos į kitą, iš vieno 
laikotarpio į kitą, jį supažindin
damas su savo pergyvenimais bei 
kovomis, kartu atpasakodamas ir 
savo išgyventą toje ar kitoje vie
toje gyvenimo dalį. Taip jis savo 
atsiminimuose mus veda iš savo 
pastovios vietos ir pastovaus vers
lo neturėjusios ir savo ekonomi
nės bei socialinės atramos nesu- 
radusios tėvų šeimos per Veive
rių mokytojų seminariją, 1905 
metų neramumus, jauno mo
kytojo darbovietes Lenkijoje 
ir šiaurės Lietuvoje, per Seinų 
kunigų seminariją, Petrapilio 
dvasinę akademiją, lietuvių 
tremtinių šelpimo veiklą Taline, 
per Rusijos revoliucijos 
ir vokiečių okupacijos 
Lietuvoje.

Lietuviams šviesti 
bet rusinimo ljzdu virtusioje Vei
verių mokytojų seminarijoje Kru
pavičius su daugeliu kiti) lietu
vių jaunuolių'' įsigijo mokytojo 
profesiją, kad, negalėdami gauti 
mokytojo darbo Lietuvoje, būtų 
nublokšti dirbti į Lenkiją, kur 
vietomis nemaža dalis mokytojų 
ir dalis Seinų seminariją baigu
sių kunigų buvo lietuviai. O ten 
jauni mokytojai, patekę į lenkiš
kos visuomenės tarpą ir bendrau
dami su lenkiškomis1 šeimomis, 
dažnai sukurdavo mišrias šei
mas, iš kurių anomis sąlygomis 
išaugdavo jau nelietuviška ir 
net Lietuvai nepalanki nauja 
karta. Ir mūsų kovose su lenkais 
atsiminimų autorius išskiria vi
są eilę to meto politinių bei ka
rinių su lietuviškomis pavardė-

Nijolė Vedegytė-Palubmskienė Uolėtas krantas
Iš dailininkės grafikos parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj

mis, bet Lietuviai daug paken
kusių Lenkijos vadų, išaugusių 
iš lietuvių mokytojų Lenkijoje 
sukurtų mišrių šeimų. Ir patį at
siminimų autorių anuo metu 
nuo panašaus likimo apsaugojęs 
tik jo motinos nuoširdus patari
mas.

Toliau atsiminimai mus nuve
da į Papilę, kur, jau Lietuvoje, 
įsikūręs, mokytojas Krupavičius, 
bandydamas žadinti didesnį lie
tuvių susipratimą ir juos šviesti, 
rusų policijos apkaltinamas revo
liucine veikla ir turi dingti iš 
tos apylinkės. Taip baigęs moky
tojo karjerą ir ieškodamas pro
fesijos, kuri leistų jam pasilikti 
Lietuvoje, jis atsiduria Seinų ku
nigų seminarijoje, kuri, ruošda
ma kunigus pusiau lietuviškai ir 
pusiau lenkiškai Seinų vysku
pijai, buvo vieta, kur vyko nuo
latinė nevieša kova tarp lietuvių 
ir lenkų dėl vyravimo. Ir ta se
minarija per penketą metų ne 
tik paruošė Krupavičių į kuni
gystę, prie kurios lenkiškieji jos 
administratoriai jo net 
neprileisti, bet išugdė jį 
grūdinusiu kovotoju dėl 
bės.

Kiek mažiau panašių 
nimų jam paliko Petrapilio dva
sinė akademija, kurioje studijuo
damas Krupavičius ne tik įsigi
jo akademinį dvasininko išsilavi
nimą, bet ir plačiau apsiskaitę 
socialiniuose moksluose, susipa
žindamas su įvairiomis sociali
niam gyvenimui tvarkyti teori
jomis, ypatingai su katalikų so
cialine doktrina, jau plačiai iš
populiarėjusią krikščioniškosios 

norėjo 
ir užsi- 
lietuvy-

atsimi-

demokratijos vardu. Tuo būdu, 
studijuodamas akademijoje, jis 
kartu ruošėsi ir socialinei bei po
litinei veiklai. O to meto aplin
kybių jis buvo įtrauktas ir j prak
tinę socialinę veiklą, būtent, jis 
buvo paskirtas tvarkyti lietuvių 
karo tremtinių šalpai Taline, 
kur mieste ir apylinkėse nepa
prastame skurde gyveno per 
5,000 lietuvių.

Baigęs akademiją, kun. Krupa
vičius pereina dirbti jo širdžiai 
artimesnio darbo: Rusijos švieti
mo viceministerio Martyno Yčo 
jis buvo paskirtas kapelionu į 
lietuvių berniukų gimnaziją Vo
roneže. Bet šakota Krupavičiaus 
asmenybė nesutilpo vien gimna
zijos kapeliono pareigose. Savo 
veiklai jis surado dar ir kitą svar
bų uždavinį, būtent, apsaugoti 
ten susispietusi lietuvišką jauni
mą ir darbininkus nuo subolševi- 
kėjimo ir, atėjus laikui, grąžinti 
juos Lietuvon. Subolševikėju- 
siems lietuviams jam keršijant, 
jis buvo bolševikinio teismo už 
akių pasmerktas mirti ir turėjo 
slėptis. Draugų ir šiaip gerų 
žmonių padedamas, jis apleidžia 
Voronežą ir leidžiasi į kelionę 
Lietuvos pusėn, kol iš dalies 
traukiniu, iš dalies pėsčias pasie
kia rusų-vokiečių fronto apkasus 
ir patenka į vokiečių rankas. 
Bet čia jis įtariamas esant kuni
gu pasivadinusiu bolševikų a- 
gentu ir ilgai tardomas įvairiose 
karinės žvalgybos institucijose. 
Išėjęs į laisvę, dar kietai vokie
čių okupacijai tebesiaučiant, ga
vęs Lietuvių tautos tarybos įga
liojimus, jis pusę metų keliauja 

per Lietuvą iš parapijos į parapi
ją, sakydamas bažnyčiose, r turga
vietėse ir salėse kalbas, žadinda
mas bei ruošdamas žmones ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mui, kol vokiečių žandarai jį su
čiumpa ir vėl iš Žemaiti jos nu
gabena į Vilnių iš naujo tardy
ti.

Krupavičius savo atsiminimuose

Skaitydami Krupavičiaus' at
siminimus, visur, jau nuo pat jo 
jaunystės, matome tą patį mūsų 
pažintą politiką bei veikėją Kru
pavičių — tą patį kovingą žmo
gų, kuris nenusilenkia kurioms 
nors nepalankioms aplinkybėms, 
o visur, ieškodamas teisybės, jis 
eina su savo reikalavimais ir vi
sur pasirodo pirmaujančiose pozi
cijose. Tai ypač jam būdinga, ka
da reikia kur nors ginti lietuviš
kuosius reikalus. Dar pradžios 
mokyklą tebelankydamas, jis į- 
traukiamas į draudžiamosios lie
tuviškos spaudos platinimą, kurį 
jis tęsia ir besimokydamas Veive
rių seminarijoje. Ir savo mokyto
jų rusų sekamas, jis dalyvauja 
slaptame lietuvių mokinių būre
lyje ir jam vadovauja. Tą patį 
darydamas ir Seinų kunigų semi
narijoje, jis visur eina iki tikrai 
pavojingos ribos. Nevengimas 
pavojingų situacijų driekiasi per 
visus Krupavičiaus atsiminimus, 
pradedant jo veikla 1905 nera
mumų metu ir baigiant jo kalbo
mis, jam keliaujant per Lietuvą 
vokiečių okupacijos metu. O Vo
roneže, kaip matėme, jis susilau-

(Nulcelta į 5 pusi.)
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— Ar nuo to laiko, kada iš
leidote savo atsiminimus yra kas 
įvykę ar paaiškėję, kas būtų kei
tę Jūsų požiūrį į nepriklausomy
bės praradimo istoriją?

, Gerb. generole Raštiki, ten- tiškai iškėlė ir okupuotoje Lietu- 
giraeti, kad už kelių. savaičių voje pasireiškę mūsų nelaimin-
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pasirodys Jūsų atsiminimų tre
čias tomas. Visuomenei tai bus, 
tur būt, surprizas, nes po pirmų- i 
jų dviejų išleidimo nebuvo girdė-I 
ti apie trečiąjį. Įdomu, kokios ap-\ 
linkybės paskatino Jus išeiti su| 

'trečiuoju?
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Pokalbis su gen. Stasiu Raštikiu, išleidžiant jo atsiminimų trečiąjį tomą

1rASjĖ
Istorikai, politikai, įvairios 

santvarkos vis kitaip aiškina 
šiandien ir istoriją. Bet eilinis 
žmogus norėtų visa tai matyti 
iš tam tikros savo aukštumos, iš 
kurios šimtmečiai taptų brūkš
neliais, o įvairių spalvų susitrau
kiančios ir išsiplečiančios dėmės 
būtų tautos, valstybės, domini
jos. Norėtųsi matyti, kaip vyks
ta visi pasikeitimai ir kokių 
kliūčių ir atsparų ten esama. Iš 
aukštumos matytųsi, kad pasau
lis visuomet keitėsi ir visuomet 
jo viršūnėse sėdėjo to laiko do
minuojantis elementas. Populia
rių dominatorių jėgoje slėpėsi 
aktualumas, išsimokslinimas, 
gabumai, apsukrumas, kartais ir 
apgavystė, arba visi tie dalykai 
kartu. Ir jie dažnai būdavo įran
kiais istorijos likim,inėje ranko
je. Tik eilinis žmogus dažnai 
daug ko negalėjo padaryti, nei 
masės įtakoti, nes jeigu kada 
rimtai joje ir pajudėdavo, tai re
zultate atsirasdavo chaosas, re
voliucinis perdėjimas,- o po to 
gailėjimasis ir vienų kitais ne- 
pasitikėiimas.

Taip žiūrint iš aukšto, maty
sis, kad kas naujo ateina ar žada 
ateiti istorijon buvo ir yra lyg 
bevardė santvarka, be pavadini
mo, be aiškesnio veido. Griau
nantieji įvardintas santvarkas 
visuomet atrodė, jog neša kiš
ki) labai įdomaus neturinčio 
dar nei vardo, nei veido, nei 
pavadinimo. Veidui išrvSVėb’s 
o toliau masėms vėl ino bodinti” 
atsirasdavo vėl visiškai naiiios. 
geresnės ar blogesnės santvar
kos. Atrodo, tokia buvo istorija, 
ir pasaulis amžinai siūbuodavo, 
pasikeitimu bangoms atsimu
šantį atsparesnį kranta arba il
gus metus miegant kurioj nors 
stagnacijoj. Atsparos dažnai bu
vo natūralios (išlaikyti gerą 
santvarka) ar užsispvrusios (iš
saugoti blogą santvarką).

Kartu, žiūrint iš aukšto, ma
tysis, kad eilinis žmogus istori-

joje mokėjo gyventi visose san
tvarkose — gerose ir blogose — 
ir santvarkos ta žmogaus kant
rybe dažniausiai stebėjosi, ir dėl į 

to gal net pačios suminkštėda
vo. Juk žmogus yra nedaug ko 
reikalingas. Ir nevykusios siste
mos stengdavosi bent pagrindi
nius jo poreikius patenkinti. 
Maistas. Rūbai. Pastogė. Šiek 
tiek meno, mokslo, pinigo ir tos 
sistemos dvasinių atributų. Tai 
suprato, kad ir -kaip keista, kar
tais net karinės valdžios. Supra
to ne tik romėnai, bet ir vidur- 

1 amžių dvasiškijos ir bajorų vi- 
j suomenė. Eilinis žmogus išsiver- 
' tė ir monarchų valdžioje, kuri 
taipgi iš dangaus neatėjo. Nors I 
daug jais skundžiamasi, bet po I 
Amerikos atradimo kas galėjo 
pasiūlyti geresnę formą už mo
narchiją ? Tokių nebuvo.

Monarchijom išsigimus, devy
niolikto šimtmečio respublikom 
gimti nebuvo lengva, nes, kaip 
matome, monarchijos net dabar 

I kai kur gana respektuojamos, 
Į nors gal tik dėl valstybinių sen
timentų, istorinės psichologijos 
ir kitų neapibrėžiamų ir neap
čiuopiamų faktorių.

Gal panašiai bus ir su šių die
nų valstybinėm formom? In- 

! dustrializmas. pagimdęs mases, 
socialines problemas ir kapitalą, 

j padarė ne tik darbininką, bet 
ir judrų ir išradingą biznierių 

' gan reikalingomis istorinėmis 
jėgomis. Vienas be kito jie suke
lia keistą nesibalansavimą, kaip 

; matyti ten, kur trūksta vieno ar 
antro. Lstoriia nemėgsta senti
mentų. bet istorinė psichologija 
ir tie keisti neapibrėžiami ir ne
apčiuopiami faktoriai istorinėj 
vizijoj nugali. Jeigu tą viziją 
pratęsime į tolimą ateiti, maty
sime gal vėl tas pačias susitrau
kiančias ir išsiplečiančias vals
tybines dėmes, keliančias ne tik ' 
nerimą, bet ir viltį valstybinin-1

(Nukelta į 2 psl.) I

— Savo atsiminimų II-ame 
tome esu rašęs: “Jei gyvenimo 
sąlygos leis, ateityje gal dar pa
ruošiu spaudai trečiąjį tomą, ku
riame pasistengsiu papildyti kai 
kuriuos savo atsiminimų skyrius, 
užpildyti praleistas vietas ir at
sakyti pirmųjų tomų recenzen
tams. Tada mano darbas būtų 
jau visai baigtas.” Taigi naujoji 
mano knyga nėra netikėtumas, 
bet tik mano ano pažado ištesė
jimas. Be to, buvo dar viena ap
linkybė, paskatinusi mane ir vėl 
rašyti. Mūsų spaudoje, ypač po 
mano atsiminimų viešo pasiro
dymo, buvo ir dar tebėra daug 
rašoma apie didelę Lietuvos tra
gediją ir apie įvykius Lietuvoje, 
ypač vėliausiais Lietuvos nepri
klausomybės metais. Tų straips
nių kai kurie autoriai dėl vienos 
ar kitos priežasties, kartais dėl 
nežinojimo, o retkarčiais gal ir 
dėl politinės tendencijos,' ne vi
sada teisingai aprašo buvusius 
politinius įvykius ir dažnai da
ro neteisingus priekaištus kai 
kuriems buvusiems nepriklauso
mos Lietuvos veikėjamas. No
rėdamas pasitarnauti istorinei 
tiesai, aš stengiuos atitaisyti to
kias klaidas ir tendencijas bent 
tuose reikaluose, kurie 
man geriau žinomi.

Aplamai turiu pasakyti, kad ši 
mano knyga nėra mano paskelb
tų autobiografinių atsiminimų 
tęsinys, bet tik mano papildymų, 
minčių ir įvairių pastabų rinki
nys. Ji skiriasi nuo pirmųjų dvie
jų tomų dar ir tuo, kad ten aš 
esu rašęs daugiau apie savo dar
bus ir apie save, tuo tarpu nau
joje knygoje daugiau rašoma a- 
pie kitus.

gųjų tautiečių protestų reiški
niai, net dramatiški savo gyvybės 
paaukojimai — susideginimai. 
Visi tokie reiškiniai turi ir tu
rės labai didelės reikšmės Lietu
vos nepriklausomybės likimui. 
Tos naujausios aukos už Lietu
vos laisvę yra tęsinys- aukų, su
dėtų ant Tėvynės aukuro per 
karus už Lietuvos nepriklauso
mybę 1919-1920 metais, per lie
tuvių patriotų sukilimą 1941 me
tais, per lietuvių partizanų be
viltiškas kovas 1944-1952 me
tais, per lietuvių trėmimus į Si
birą, per lietuvių kalinimus bol
ševikų ir nacių kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose. Lietu
vių tauta niekad negalės užmirš
ti tų savo aukų. Jos plačiau yra 
paminėtos ir mano naujoje kny
goje.

Gen. Stasys Raštikis

— Taip. Šį kartą reaguosiu. 
Mano paskelbtų atsiminimų su
keltos diskusijos buvo tikrai la
ibai plačios, kartais net karštos. 
Kai kurie tų diskusijų dalyviai 
ir mano knygų kritikai (žinoma, 
ne visi) buvo labai šališki ir daž
nai nukrypdavo į asmeniškumus 
ir į autoriaus įžeidinėjimus bei 
niekinimus. Ir diskusijos, ir po
lemika, ir kritika yra pageidau
jamos, tačiau jos turėtų būti kul
tūringos ir neturėtų iškreipti bu
vusių įvykių realybės ir istorinės 
tiesos. Savo naujoje knygoje aš 
reaguoju į tas buvusias diskusi
jas ir kritikas, gerąsias ir blogą
sias.

buvo

— Ar nuo 1957 m., kada pa
sirodė antrasis memuarų tomas, 
yra iškilę naujų reikšmingų fak
tų, liečiančių nepriklausomos 
Lietuvos likimą? Jei taip, Jūsų 
nuomone, kurie iš jų yra reikš- 

' maigiausi ir kaip jie atsispindi 
i Jūsų naujame prisiminimų 
me?

I

— Jokių tokių įvykių nebuvo. 
Buvę mūsų valstybininkai, par
tijų vadai ir visuomenininkai iš
eivijoje, o taip pat bolševikų 
kontrolėje ir jų cenzūros prie
žiūroje likę mūsų tautiečiai oku- 
puotje Lietuvoje, kaip ir patys 
Lietuvos okupantai, spaudoje te
bekelia beveik tuos pačius senus 
savo argumentus, dažnai netei
singus ir šališkus, kartais net vi
sai išgalvotus, teisindami save ir 
įtarinėdami bei kaltindami kitus, 
savo politinius priešus ar opo
nentus. Tokie pareiškimai daž
niausiai ne aiškina buvusius įvy
kius, bet dar labiau juos aptem
dina. Aš nekeičiu savo požiūrio, 
išreikšto mano jau paskelbtuose 
atsiminimuose. Man dabar tik 
dar labiau aiškėja, kad 1940 me
tų pavasarį, dar prieš birželio 
15 dieną, buvo padaryta didelė

— Jokių naujų lemiamos 
reikšmės politinių faktų beveik 
neiškilo, nors svarbių ir reikš-. 
mingų faktų buvo gana daug. 
Pirmiausia, didelis Lietuvos by
los išpopuliarinimas laisvam pa
saulyje ir didėjantis naujų nuo
širdžiu Lietuvos draugų skaičius 
visose pasaulio šalyse. Prie to
kio Lietuvos reikalų išpopuliari
nimo prisidėjo ir prisideda ne 
tik lietuvių išeivių veikėjai ir jau 

i išeivijoje išaugęs ir subrendęs 
liet»«"ių jaunimas, bet ir tie 
nuoširdūs Lietuvos draugai ki- 

j tataučiai. Paskiausiu laiku tą po- 
I puliarumą dar labiau ir drama-

klaida, nieko neveikiant ir nesi-| bendrą priešą — Sovietų Sąjun- 
ruošiant sutikti tada jau aiškiai 
pribrendusi Maskvos ultimatu
mą. Tada, nors jau ir pavėluotai, 
bet dar galima buvo paruošti 
valstybini aparatą eventualiai e- 
vakuacijai ir kariuomenę pasku
tiniajam pasipriešinimo žygiui 
— (ne karui su Sovietų Sąjunga, 
nes tai buvo neįmanoma). Ta-, 
da ir Lietuvos vyriausybės spren
dimas per paskutinį jos posėdį 
prezidentūroje birželio 15 dieną 
būtų buvęs kitoniškas. Nors tai 
ir nebūtų išgelbėję Lietuvos ne
priklausomybės, tačiau vėlesni 
rezultatai, bent politiškai, būtųi 
buvę palankesni mums.

Antra dar didesnė klaida, ne 
tik Lietuvos, bet ir Latvijos ir Es
tijos, buvo jų susiskaldymas ir 
neapjungimas savo jėgų prieš e- 
ventualų visų trijų valstybių

gą. Pabaltijo valstybės rimtai ne
mėgino atitaisyti tos klaidos per 
visą 20 metų nerpiklausomybės 
laikotarpį. Naujoje savo knygoje 
aš smulkiau nagrinėju tą klau
simą.

Kai kurių mūsų politikų net 
iki šiol nepasikeitęs įsitikinimas, 
kad Lietuva turėjusi eiti kartu su 
Vokietija, mano įsitikinimu yra 
klaidingas, nes dėl tokio susiri
šimo Lietuva būtų susilaukusi 
dar skaudesnio likimo. Savo kny
goje daugiau rašau apie tai.

— Jūsų memuarai sukėlė pla
čias diskusijas, net polemiką, dėl 
įvairių pasisakymų, liečiančių 
mūsų netolimą istoriją. Jūs iki 
šiol į tai beveik nereagavote. Į- 
domu, ar naujame tome reaguo
site į anas diskusijas?

Lietuvos kariuomenė nepriklausomybės metuose. Nuotr. V. Maželio

— Per paskutinius du dešimt
mečius yra pasirodę eilės valsty
bininkų ir veikėjų, likusių Lietu
voje ir esančių išeivijoje, atsimi
nimai apie nepriklausomybės 
laikotarpį ir jo praradimą. Pasi
rodė ir viena kita lietuvių bei 
kitataučių studija apie 1939-40 
m. laikotarpį. Jūsų nuomone, ku
rios iš jų įneša daugiausia į to 
laikotarpio istorijos mokslą, ko
kios problemos iki šiol dar lau
kia išsamesnio aiškinimo?

— Labai malonu, kad nema
žas skaičius mūsų valstybininkų, 
politikų ir visuomenės veikė
jų jau yra parašę savo atsimini
mus. Ir kartu labai gaila, kad 
daug Lietuvos nepriklausomybe; 
laikotarpio veikėjų jau nukelia
vo į amžinybę, nepalikę jokio ra
šyto žodžio būsimoms kartoms. 
Dalis jų dėl vienos ar kitos prie
žasties negalėjo parašyti, bet bu
vo ir tokių, kurie galėjo ir turėjo 
parašyti ir vis tik nieko nepara
šė. Jau turime J. Audėno, J. Bra
zaičio - N. E. Sūduvio, A. Bud- 
reckio, J, Daumanto, L. Dovy
dėno, A. Merkelio, K. Musteikio, 
S. Rūkienės, L. Sabaliūno, V. 
Šliogerio, A. Tarulio ir kitų ver
tingus veikalus, daugiau ar ma
žiau liečiančius aną Lietuvos is
torijos laikotarpį. Bet yra dar ne
mažų spragų. Ypač trūksta išsa
mesnio aiškinimo apie Lietuvos 
vyriausybės ir kariuomenės va
dovybės veiklą Lietuvos politinės 
krizės laikotarpyje 1940 metų 
pirmame pusmetyje. Šiuo atžvil
giu jaučiama didelė spraga ir 
bususio krašto apsaugos ministe- 
rio b. gen. K. Musteikio “Atsi
minimų fragmentuose”. Taip 
pat dar laukiama platesnė studi
ja apie lietuvių partizanų epo
pėją ir apie lietuvių tremtinių 
tragediją Sibire, Urale, Kazach
stane ir kitur.

— Be abejo, stebite pasaulio 
įvykius ir jų reikšmę Lietuvos 
klausimui. Įdomu ir svarbu būtų 
patirti Jūsų nuomonę apie besi
keičiančių tarptautinių sąlygų 
reikšmę Lietuvai, ar, sakysim, 
paskutinio dešimtmečio eigoje 
tarptautinė santykių raida nepa
suko Lietuvos dabartinio statuso 
įteisinimo kryptimi?

— Su dideliu susirūpinimu se
ku tą reikalą ir matau, kad tarp
tautinių santykių raida nors iki 
šiol dar nėra pasisukusi, tačiau 
gali pasisukti mums nepageidau
jama kryptimi. To klausimo la-
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NA TAI PABANDYKITE ATSPĖTI.
STASIO BARZDUKO MĄSTYMAI APIE SAVO 

TAUTĄ IR BENDRUOMENĘ.
MUSŲ LAIKŲ HEROJAI KASYKLŲ MIESTE — 

BELGIJOS LIETUVIO RAŠYTOJO DEBIU
TINĖ KNYGA.

KAZIO BRADŪNO EILĖRAŠČIAI.
NIJOLĖS JANKUTĖS APSAKYMAS “VARPU

ČIO RAVĖTOJA”.
KUN. K. PUGEVICIUS APIE TAI, KĄ TURIME 

IR KO DAR REIKĖTŲ.
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINĖ KRONIKA.
FILMŲ ĮVAIRUMAI
SPYGLIAI IR DYGLIAI

NA TAI PABANDYKITE ATSPĖTI
Prieš akis štai knyga, kurios i ti pasauliui šlykštų melą, -kad 

viršelio grafiškam piešinyje lietuvių tautos šimtmetinė kova 
vaizduojami Aušros Vartai Vii-, dėl savo valstybingumo pagaliau 
niuje. Vartų atike dailininko pa-1 tobuliausiai galėjo įsikūnyti 
brėžtinai užakcentuota Lietuvos šiandieninėje santvarkoje — vi- 
valstybės ženkl.as Vytis. Vartų j so pasaulio žodžiais tariant — ru- 
nišą puošia padidintų proporci-'sų okupacijoje.
jų lietuviškasis kryžius. Gi Auš-1 Bet tam pačiam pasauliui Lie- 
ros Vartų papėdėje raidinėn tuva nėra tik atsitiktinai po pir- 
kompozicįjon įkomponuotas ir mo pasaulinio karo
Lietuvos valstybingumo simbolis valstybė. Pasauliui žinomas lie- 
—karališkoji karūna. Knygos ti- tuvių tautos daugiau kaip 
tuliniame puslapyje dar išvysta
me gražų ir įprastą religinės te
mos motyvą — šv. Jurgį ar šv. 
-Mykolą Archangelą, kovojantį su 
slibinu ar su piktąja dvasia. O 
toliau knygos skyrių antraštinių 
puslapių' grafikoje vėl randame- 
tą patį karališkąjį vainiką, vėl 
kelis sykius kartojasi Aušros Var
tų atiko Vytis ir pačių Vartų 
kontūrai, priderinti čia prie kar

atsiradusi

Mastymai apie savo tauta ir bendruomenę

dą išsitraukusio kovotojo, čia 
prie džiūgaujančios mergaitės, 
pasitinkančios su gėlių puokštė
mis herojus. Kitų skyrių pradi
niuose puslapiuose dar pakarto
tinai rymo lietuviams tiek reli
gine, tiek kultūrine—tautine 
prasme brangus Rūpintojėlis ar
ba vėl su slibinu kovoja šventa
sis.

Nekantraudami, tur būt, čia 
mane pertrauksite, klausdami: 
kas tai per knyga? O aš norė
čiau, kad patys spėtumėte. Vien 
tik iš suminėtų meniškų iliust
racijų darydami išvadą, jūs tik
riausiai sakysite, kad tai yra ko
kia nauja prelato V. Balčiūno 
“Krikščionis gyvenime” serijoje 
išleista religinio pobūdžio kny
ga. Kitas gal atsiliepsite, kad ga
li būti ir Bendruomenės, Vliko 
ar Altos koks nors tik ką atmuš
tas leidinys Lietuvos išlaisvinimo 
temomis. Gaila, neatspėjote.

Tai bolševikinis Vilniaus lei
dinys anglų kalba, pavadintas 
“The Struggle of The Lithua
nian People for Statehood”, pa
rašytas prof. dr. Kosto Navicko. 
Ir ši 174 psl. knyga nori įkalbė-

700 
metų valstybingumas ir to vals
tybingumo ženklas Vytis. Žino
ma, pasauliui ir lietuvių tauton 
daugiau kaip per 500 metų tvir
tai jaugusi krikščioniškos kultū
ros tradicija ir gilus jos religin
gumas. Tad jeigu plačiam pasau
liui okupantas šioje knygelėje vi
sur pieštų tik piautuvą ir kūjį su 
penkiakampėmis, tai būtų jau, 
net teksto neskaitant, akivaizdus
liudijimas, jog šimtmetinis tau
tos valstybingumas ir šimtameti- 
nės jos tradicijos žiauriai anu
liuotos prievartinės okupacijos. 
Kad šito pasaulis nepamatytų, 
čia minima knyga ir papuošta 
Vytimi, Aušros Vartais, rūpinto
jėliais, kryžiais, šventaisiais. Pri
kaišiota viso to, už ką paverg
tieji lietuviai tėvynėje yra perse
kiojami, vergovės nepakeldami, 
deginasi, viskuo rizikuodami de
monstruoja ir tūkstančiais para
šų šaukiasi į Jungtines Tautas.

Ne tik knygos iliustracinė 
klasta, ibet ir visas tekstas yra 
tiesiog gėdos nežinantis istorijos 
mokslo darkymas, yra melas 
per akis. Pvz. vienur leidinyje yra 
rodomas Lietuvos žemėlapis, ku
riame pažymėtos vietovės, neva 
jau 1919 metais buvusios bolše
vikų valdžioje. Tarp tokių pri
skirti ir šie Suvalkijos miestai: 
Vilkaviškic, Kalvarija, Virbalis, 
Kudirkos Naumiestis, Pilviškiai, 
Kazlų Rūda. Gal ten kur nors 
apie Rokiškį ar Zarasus, tam Lie
tuvos kampui tada patekus dau
giau kaip pusę metų bolševikų
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šventei daugiau būdingas būtų 
optimistinis žvilgsnis: gerai, gra
žu, kilnu. Visai netiktų piešti pe
simistinio vaizdo. Bet rūpėjo duo
ti ką nors nauja, tad savo šios 
dienos kalbą esu pavadinęs mąs
tymais. Iš tikrųjų šventės proga 
prasmingiausia visiems kartu pa
mąstyti ir apie savo Tautą, ir 
apie savo Bendruomenę.

Okupuotoj Lietuvoj 1970 susi
darė sąlygos išleisti dr. Jono Ba
sanavičiaus “Rinktinius rastus 
visai įspūdingu 1040 puslapių to
mu, kuriame taip pat įdėta Prū
suose prieš aštuoniasdešimt de
vynerius metus lietuvių tautai 
sušvitusios Aušros “Priekalba”. 
Jos motto “Homines historiarum 
ignari semper sunt pueri”, čia 
pat J. Basanavičiaus išverstą ir 
lietuviškai “Žmonės, nusidavi
mų nepažįstantiejie, vis yra vai
kai”, pasirinkau mūsų šios die
nos mąstymų gaire. Minim savo 
Tautos šventę, turim paskelbtą 
Bendruomenės mėnesį, tad pa
mąstykim ypač dėl vieno Lietu
vių Chartos įtaigojimo; jei isto
rija yra “geriausia tautos moky
toja”, kaip kad čia teigiama, tai 
ko gi iš tikrųjų iš savo tautos 
“nusidavimų” galim pasimokyti?

Visų pirma reikia pastebėti,kad 
nesam jau per daug linkę į tau
tines savo problemas gilintis, jas 
ryškinti, iš jų išvadas darytis. 
Lietuvių tautos, jos ateities ir li
kimo rūpesčiams teturim vos kelis 
platesnės apimties bei gilesnio tu
rinio veikalus. Tai Vydūno 
“Mūsų uždavinys” ir “Tautos 
gyvata”, St. Šalkauskio “Lietuvių 
tauta ir jos ugdymas”, J. Alek
sos “Lietuvių tautos likimo klau
simu” ir “Lietuviškų gyvenimo 
kelių beieškant”, A. Maceinos 
“Tautinis auklėjimas”, M. Kru
pavičiaus “Lietuviškoji išeivija”, 
J. Girniaus “Tauta ir tautinė iš
tikimybė”, gal dar kas. Taip pat 
kai kas svetimomis kalbomis. O 
šiaip —daugiausia vis publicis
tika įvairiomis progomis.

Tautos šventė

Taip pat ir speciali Tautos 
šventė atsirado labai neseniai — 
kai 1930 minėjom Vytauto Di
džiojo penkių šimtų metų mirties 
sukaktį. Tada ir Lietuvos 1938 
metų konstitucija įsirašė dvi 
šventes: Vasario šešioliktąją — 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymui minėti ir Rugsėjo aš
tuntąją — senosios Lietuvos di
dingai praeičiai minėti. Pirmoji 
šventė niekad niekam abejonių 
nekėlė ir dabar nekelia. To ne
galima pasakyti apie antrąją 
šventę. Prieš kelerius metus skai
čiau viename mūsų laikrašty,esą 
ji susijusi su tautininkų režimu, 
todėl jos įvedimas ne visiems pri
imtinas. Tai partinis požiūris. 
Mūsų vysk. V. Brizgys savo spau
dai duotu raštu tekalba tik apie 
religinį Rugsėjo 8 dienos šventės 
pobūdį. O istorijos pamoka 
mums visiems teturėtų būti vie
na: šalia Valstybės šventės (Va
sario 16) pravartu taip pat tu
rėti ir Tautos šventę (Rugsėjo 
8), savo šaknis turinčią didingoj 
tautos praeity. Ir ši šventė taip 
pat turi mus jungti, ne į paskiras

Praplėsta kalba Tautos šventes minėjime Detroite 1972 m. rugsėjo mėn. 10 d.

dalis skaldyti. To mus moko ir 
mūsų Tautos himnas, įvairių iš
kilmių progomis vis šventine 
nuotaika visų giedamas: “Lietu
va, tėvyne mūsų, tu didvyrių že
me, iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia”. Iš praeities, iš 
prieš mus gyvenusių, dirbusių, 
savo tautai gerovės ir didybės sie
kusių kartų. Šitaip mes susiejam 
tą praeitį su dabartim, pratęsiam 
tai, ką kiti yra pradėję. A. .Macei
na “Tautiniame auklėjime” tei
singai pastebi, kad tauta gali to
bulėti, tik tobulėjant jos pačios 
nariams. Ir kad “tauta negali bū
ti aukštos doros, jei josios nariai 
yra patvirkę; tauta negali pasiek
ti meno viršūnių, jei ji neturi 
didelių menininkų: Dvasinė tau
tos didybė pareina nuo dvasinės 
josios narių didybės”. Tai tinka 
visiems laikams, visoms kartoms.

Viktoras Petravičius , Karžygys — akmuo (Lietuvių foto archyvas)
Dail Viktoras Petravičius šiuo metu savo namuose, 7241 S. Claremont Avė., Chicagoj, baigia įrengti nuolatinę sa
vo darbų — grafikos, tapybos ir skulptūros — galeriją, kurią artimoj ateityje galės lankyti kiekvienas dailės mė
gėjas.

I

STASYS BARZDUKAS

Tai liečia tautą tėvynėj, tai lie
čia jos išeiviją svetur.

Taip jau gyvenime yra, kad 
vieni savo tautai kraujam turtus, 
kiti juos išbarstom. Vieni savo 
tautą stiprinam, kiti rausiamės 
po jos stiprybės pamatais. Arba 
kaip mūsų poetas V. Mykolaitis- 
Putinas vaizdžiai išsako savo vie
no eilėraščio taikliu sugretini
mu:

Vieniems tu didvyrių 
palaiminta žemė

Kitiems —tu nykštukų 
varginga tėvynė.

Didvyrių palaiminta žemė
Didvyris — kas reiškiasi svar

biais ir visiems naudingais dar

bais, kas pasižymi savo sumanu
mu, ryžtingumu, pasiaukojimu, 
kas atlieka didelius žygius. Did- 
vyriniu didingumu yra pažymė
ta daug Lietuvos istorijos mo
mentų. Mindaugo XIII a. įvyk
dytas Lietuvos suvienijimas įgali
no atsispirti priešų užmačioms 
Lietuvą nukariauti. Lietuviai iš
vengė prūsų likimo. Gedimino 
XIV a. Lietuvos kultūrinimas ro
dė pastangas vytis Vakarų Euro
pą. Žalgirio 1410 liepos 15 mū
šio laimėjimas sulaikė vokiečių 
veržimąsi į Rytus. Lietuvos sta
tuto parengimas ir 1529 paskel
bimas padėjo valstybei teisinius 
pagrindus. Vilniaus akademijos 
1579 įkūrimas buvo pradžia švie
suolių paruošimo su aukštuoju 
mokslu. Pirmieji tautinės dvasios 
laikraščiai — Aušra (1883), 
Varpas (1889), Tėvynės Sargas 

(1896) ir kt. — subrandino Si
mono Daukanto, Petro Kriaučiū
no ir kt. pradėtą tautinį lietuvių 
atgimimą. Nepriklausomos Lie
tuvos atstatymas 1918—40 suda
rė sąlygas lietuvių tautai kultū
riškai bei valstybiškai subręsti ir 
tapti pilnateisiu pasaulio tautų 
šeimos nariu. Partizanų 1944— 
52 kovos rodė milžiniškas visos 
tautos pastangas nusikratyti sve
timųjų okupacijos jungu. Ir kt.

“Nėra abejonės, — pastebi 
Juozas Girnius, — jei būtume 
stokoję didvyrinės dvasios, ne tik 
nebūtume turėję laimingesnės is
torijos, ibet ir apskritai neturėtu
me istorijos, — būtume jau se
niai slavų ar germanų nebeatpa
žįstamai susiurbti. Jei nebūtume 
dėl lietuviškos maldaknygės ėję 
Sibiro kelią, jei nebūtume pliko
mis krūtinėmis gynę Kražiuose 
teisę į tėvų religiją, jei 1905 m. 
revoliucijos nebūtume pavertę 
tautiniu sąjūdžiu, jei 1919—20 
metais nebūtume savanoriais be
viltiškai gynęsi nuo priešų vi
sais frontais, —būtų didelis klau
simas, keliuose dar mūsų rusen
tų Lietuvos gyvybė” (Lietuviško
jo charakterio problema 15). O 
A. J. Greimas “Prancūzijos Lietu
vių Žinių” 1970 m. 40 n-ry kal
ba ir apie kitokią lietuvių tautos 
didybę — apie jos kultūrinį kili
mą ir subrendimą: palyginti per 
trumpą laiką — per tris ketu
rias. kartas —ji nuo dūminių 
pirkių, nuo medinio šakoto arklo 
nužengė iki modernių visuome
ninių struktūrų, iki mokslo ir 
technologijos apvaldymo, iki sa
vitų kultūros vertybių sukūrimo. 
Ca pasireiškė jos sukauptas ener
gijos krūvis, jos atsisakymas pri
imti kolektyvinę mirtį, jos verž
lumas gyventi. Įvyko lūžis, kuris 
nusipelno ypatingo dėmesio: 
“Dvidešimtojo amžiaus pirmojo
je pusėje šią tautą ištiko stebuk
las. Tautai susidarė galimybės 
išsireikšti organizuotomis for
momis, 'įsikūnyti valstybe. Apie 
tą nepriklausomą valstybę gali
ma daug ko pasakyti, ir gero, ir 
blogo. Vienos vyriausybės buvo 
demokratiškos, kitos — mažiau 
demokratiškos. Jinai vieniems 
davė žemės, kitiems nedavė, dar 
kitus išsiuntė į Braziliją ar į 
Prancūzijos anglių kasyklas. O 
svarbiausia: tauta išlaikė savo 
brandos egzaminus. Lietuviui 
pasidarė savaime aišku, kad jis 
ne lenkas ir ne gudas, o lietuvis. 
Jam tapo savaime aišku, kad jis 
turi teisę, kaip ir kiti, savaran
kiškai tvarkytis ir gyventi. Ki
taip sakant: būti lietuviu jam pa
sidarė natūralus, normalus kas
dieniškas jo gyvenimo būdas”.

Vadinas, Vydūno žodžiu ta
riant, lietuvis nepriklausomo gy
venimo metais subrendo ir tapo 
sau — žmogumi: įsigijo gebėji
mą savarankiškai galvoti, spręs
ti ir nustatyti savo santykį su 
aplinka. Jei Jonui Basanavičiui 
jo paties Aušros pirmame n-ry 
įrašyti žodžiai “juk ir mes esame 
tokie pat žmonės, kaip ir mūsų 
kaimynai, ir norime visomis tei
sybėmis, prigulinčiomis visai 
žmogystei, lygiai su mūsų kai
mynais naudoti (s)” tebuvo tik
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KAI PRIE KONCERTO PRILIPDOMA POLI
TIKA.

STASYS SANTVARAS RAŠO APIE BALĮ 
SRUOGĄ IŠ TOLO, MININT 25 METŲ SU
KAKTĮ NUO RAŠYTOJO MIRTIES.

Iš BALIO SRUOGOS POEZIJOS.
J. SAVOJO LINKSMA APYBRAIŽA “NEBAIG

TAS ROMANAS”.
NAUJŲ TEOLOGIJOS KRYPČIŲ ANTOLOGIJA
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINE KRONIKA.

MOTERŲ GYVENIMAS.

BALYS SRUOGA IŠ TOLO
Rašytojo dvidešimt penkerių metų mirties sukaktį spalio 16 d. minint

KAI PRIE KONCERTO PRILIPDOMA POLITIKA
Nėra Amerikoje politinio kan

didato ar valdžios pareigūno, 
kuris priešrinkiminio įkarščio 
metu neieškotų mūsų palanku
mo. Jie visi į mus dabar žiūri ge
rųjų dėdžių ir dėdienių akimis. 
Progai pasitaikius, prabyla sal
džiausių oratorių lūpomis.

Retorika lieka retorika, ir dėl 
jos mes galvų nekvaršinsime. 
Mėgstame kartais, patogiai atsi
lošę, pasiklausyti gražių pažadų 
ir liaupsių, puikiai žinodami iš 
ligšiolinės patirties, jog politinė 
retorika nei Lietuvos laisvinimui, 
nei išeivijos reikalams nė kiek 
nepadėjo. Gyvenimas žengia sa
vo keliais. Ką padarėme, tai pa
darėme nuosavomis pastangomis 
ir šventomis aukomis.

Todėl labai abejotina, ar apsi
moka partines simpatijas bei rin
kiminę gražbylystę maišyti su 
mūsų kultūriniais renginiais: 
meno parodomis, koncertais, 
sporto varžybomis ar panašiais 
įvykiais.

Imkime pavyzdį. Štai bendruo
menės tradicinė Lietuvių Diena. 
Rengiamas gražus koncertas su 
pirmaeiliais solistais ir puikia pi
aniste. Visuomenė prašoma ap
silankymu įvertinti jaunųjų lie
tuvių menininkų talentą ir dar-' 
bą.

Žmonės noriai atsiliepia .Salė 
artipilnė. Nuotaika pakili. Ren
gėjai laukia kažkokio garbingo 
svečio. Pusvalandi pavėlavę, 
pradeda programą. Sugiedamas 
JAV himnas, sakomos trumpos 
atidarymo, sveikinimo kalbos ir 
(kadangi atvyko įžymus ameri
kiečių svečias) mikrofonas ati
duodamas įžymiam svečiui.

Išskyrus rengėjus, niekas ne
nutuokia, apie ką tas žmogus 
kalbės ir kaip ilgai kalbės. Sąmo
jingai pakalbėjęs apie save ir a- 
pie savo darbą, papeikęs šių lai
kų moralinį suglebimą ir discip
linos nepaisymą, garbingas sve

čias ūmai pereina prie rimtesnio 
reikalo —prie artėjančių rinki
mų. Dabar paaiškėja, kad jis yra 
tam tikros partijos šulas. Jam rū
pi mūsų baliai. Ima jis kelti savo 
pasirinkto kandidato dorybes ir, 
aišku, neigti priešininko sugebė
jimus. Jo nuomone, priešininko 
išrinkimas pakenksiąs Lietuvos 
laisvinimo bylai.

O koncertas? Gerbiamieji, 
prašome kantrybės. Koncertas į- 
vyks, bet leiskite dar pakalbėti 
mielam lietuvybės draugui. Taigi 
tas žymūnas dar kurį laiką glosto 
mūsų pagurklius. Tada, rengėjų 
lydimas, mauna pro duris, nesi
teikdamas bent trumpai pasi
klausyti lietuvių dainininkų įs
pūdingo dainavimo ir pianistės 
skambinimo.

Jam dingus, jautresni žmonės 
salėje giliai susidūmoja: ir kam 
to reikėjo. Juk čia koncertas, o 
ne politinis mitingas. Kažkas ne
gerai, ir tiek. Bendruodruomenės 
šventė, atrodo, neturėtų pavirsti 
vienašališku vienos partijos pa
rėmimu. Rengėjams taip neatro
do, bet kai kam auditorijoje taip 
atrodo, nes iš tiesų taip ir įvyko.

Ar tuo padaroma skriauda? 
Žinoma, kad taip. Visų pirma 
koncerto atlikėjams, nes jų sve
čias nepagerbė bent trumpu pa
silikimu. Antra, piktnaudojami 
tie lietuviai, kurie puoselėja sve
čiui priešingas pažiūras ir yra 
atvykę tik pasiklausyti Lietuvių 
Dienos programos. Trečia, pa
žeidžiami pasaulio lietuvių ben
druomenės vienybės principai, 
apeliuojantys į visus lietuvius 
glaudžiai bendradarbiauti, palai
kyti lietuvybę ir mūsų tautinę 
kultūrą.

Deja, kai prie kocerto prilipdo
ma partinė etiketė, nukenčia ir 
bendruomenės vieningumo idė
ja, ir stebuklingas menas.

Pr. V.

Daug sopulingų židinių’atsive-, 
ria žmogaus viduj, kartais tiesiog ug- 
niakalnių, kai atsigrįžti netollmon 
praeitin, kai pažvelgi į lietuvių tau
tos atkilusį pavasarį, į tą gaivalingą 
nepriklausomo gyvenimo sriautą, ir 
bandai jį palyginti su tom ledinėm 
ūkanom, per kurias dabar bren
dam. Kokie kontrastai, kokie pasi
keitimai ne tik kasdieninėj buity, 
bet ir mūsų dvasioji Viltis pavirto 
neviltim, tikėjimas ateitim susijau
kė, gėrio ir pikto pradai darosi vis 
mažiau vienas nuo kito beatskiria- 
mi.

Sentėviai nedvejodami turtų, 
kad tokie reiškiniai gali būti regi
mi tik pasaulio pabaigoj, bet mes 
jau nebetikim nei Homo Sapiens 
kilnumu, nei tiesa, nei pasaulio 
pabaiga. Kas iš tokio mūsų am
žiaus dvasios jaukalo susiformuos 
— laisvo, laimingo sau žmogaus 
pergalė ar tautų ir kontinentų su
naikinimas — į tą klausimą nū
dien, berods, nelengvai atsakytų ir 
šv. Rašto pranašas.

Ir ką lemties planuose reiškia 
Lietuvos nepriklausomo gyvenimo 
dvidešimtmetis, toji laike sužaiba
vusi akimirka? Ar tai yra istorinių 
įvykių beprasmis atsitiktinumas, 
susidėjusių aplinkybių pokštas, ar 
mūsų kančių ir siekių atpildas? 
Ir kodėl rusai, didelė ir nekvaila 
tauta, vis griūna ant mūsų laukų, 
plėšia ir prievartauja? Argi per 
maži dar būtų jų žemių plotai? 
Pakalbam apie tai, kartais net pa
sikarščiuojant, savo tautos bruta
liems priešams nepagailim juodų 
dažų, bet klausimai lieka atviri ir 
skaudūs, labai sunku pro juos ir 
ateitin pažvelgti. Viena, kas nepri
klausomo gyvenimo milžiniškame į- 
vyky yra gyva ir tikra, tai kad per tą 
dvidešimtmetį lietuvių tauta krauju 
paliudijo vispusišką savo gyvastin
gumą ir kūrybingumą.

Deja, nei viena lietuvių karta 
neturėjo galimybių iki dugno sa
vęs išsakyti — niekšingi pirkliai ir 
jos pastangas sužlugdė, kacetais ir 
panašiom besitijališkom priemo
nėm ją naikino.

O tačiau, kas per nepriklausomy
bės dvidešimtmetį buvo sukurta— 
gyvens! Ir turim gausų būrį iški
lių asmenybių, moterų ir vyrų, 
gimusių XIX a. paskutinėm deka
dom, kurios nepriklausomo gyveni
mo metu buvo energijos varikliai, 
patys nepabūgdami apsikrauti pa
reigų ir ieškojimų naštom, 
rods, daugiausia dėl to ano 
šimtmečio vaivorkyštė yra 
spalvinga.

Išrinktųjų gretoj stovi ir 
Sruoga — poetas, dramaturgas, 
mokslo žmogus. Gyvenimo keliai 
susipynė, ir man neteko iš arti jo 
pažinti. Todėl ir šio pasisakymo 
antraštė — Balys Sruoga iš tolo.

stasys Santvaras

zė, Kazys Binkis, Juzė Augustaity- 
tė-Vaičiūnienė, Bronė Buivydaitė, 
Marija Aukštaitė, Julius Janonis ir 
kt. Toj kartoj pats jauniausias, gi
męs 1896 m., yra Balys Sruoga. Tai 
povaitkinė ir pogrinė lietuvių ra
šytojų karta, savo kūryba turinti 
išskirtinę reikšmę mūsų grožinės 
literatūros raidoj,' tą meną iškėlu
si į tokį aukštį, kurio iki šiol do
rai neapčiuopiant (tą gali paliudy
ti liet, literatūros istorijos ir apgrai- 
bom parašyti mokykliniai vadovė
liai).

Balys Sruoga savo kartoj buvo 
itin kūrybinga, paveiki ir, jei taip 
galima pasakyti, triukšminga asme
nybė, nūdien švytinti horizonte, 
kaip nepargriaunama kolona, visa 
ugninga širdim troškusi, kad 
trumpiausiu laiku išsikapstytumėm 
iš meninių seklumų ir diletantiz
mo.

Menas nėra amatas, kiekvienu at
veju nenulipdysi tokio paties puo
do, bet, įjungus visas dvasines jė
gas ir sąžinę, ir menuose galima 
iškilesnių rezultatų pasiekti. Jei 
Balys Sruoga buvo instinkto žmo
gus —■' jis visiškai neklydo, kai 
skatino, ragino ir plakė, kai troš
ko pats tobulėti ir kitus tobules- 
nius matyti, nesgi, kaip dabar re
gim, “nedaug laiko mums buvo 
duota”...

Posruoginė lietuvių rašytojų kar
ta dar nėra surikiuota. Tarpas ar 
banga, kaip kiek anksčiau, ir vėl 
nuo trejų iki devynerių metų. Gi
mimo tvarka “jaunuosius” poetus 
gal būtų galima tokion eilėn sta
tyti: Salys Semerys, Juozas Žlabys - 
Žengė, Pranas Genys, Stasys Sant
varas, Juozas Tysliava, Petras Ba

bickas, Jonas Graičiūnas, Jonas Ais
tis, Leonas Skabeika, Salomėja Nė
ris, Kazys Boruta, P. Orintaįtė, An
tanas Rimydis, Stasys Anglickis, 
Antanas Miškinis, Kazys Jakubėnas 
ir kt. O jau dešimt ir daugiau me
tų nuo Balio Sruogos skiria Petrą 
Karužą, Antaną Vaičiulaitį, Kazį In- 
čiūrą, Bernardą Brazdžionį, Antaną 
Gustaitį, Benį Rutkūną ir kt. Sa
lys Šemerys ir J. Žengė-Žlabys — 
dar XIX a. vyrai, o visi kiti jau šio 
amžiaus aušros vaikai.

Nereikia nei saulės žiburio — vi
si tie, kurie gimėm XX a. pradžioj, 
aiškiai matom, kad laiko atžvilgiu 
nesam toli nuo Balio Sruogos nubė
gę. Tačiau anuomet, kai jis buvo 28 
metų vyras, jau žymus poetas ir fi
losofijos mokslų daktaras, o aš te
turėjau tik 22 metelius — atrodė 
kad tarp mūsų yra neperšokama 
praraja...
Tarp vyresniųjų ir mūsų iš tikro bu

vo jaučiamas atstumas. Tą atstumą 
sudarė natūralios gyvenimo aplinky
bės — nepr. Lietuvoj, kai buvo gy
vai apčiuopiamas savos šviesuome
nės badas, moksle ir mene vyres
nieji netrukus užėmė raktines pozi
cijas, o mūsų karta jau turėjo ge
rokai jėgas įtempti, turėjo įrodyti, 
kad tinka vienam ar kitam darbui. 
Nežiūrint to, godžiom akim mes jų 
gyvenimą ir veiklą sekėm, tikrumoj 
— mokėmės iš jų darbų, iš jų el
gesio ir net klaidų.

Tiesa, nemenką viesulą buvo su
kėlę “Keturi Vėjai”. Bet ši rašyto
jų grupė išėjo su atskira menine 
programa ir siekiais, jos garbei — 
slidžių ir nekultūringų asmenišku
mų ir ji regimai vengė. Vyresnioji 
rašytojų karta buvo plakama ab
strakčiu ir bendriniu žodžiu “senat
vė”, kaip K. Binkis (kuris už Ba
lį Sruogą net trejais metais vyres
nis) sakė, “išsirikiavusi senatvė”.

Balys Sruoga nėjo su “Keturių

Balys Sruoga (1896. II. 2 — 1947. X. 16) Portretas* piešta* 
dail. Vlado Didžioko

Vėjų’ sąjūdžiu, buvo kandus jų kri
tikas, bet negi jis anuomet galėjo 
atstovauti “išsirikiavusiai senatvei”? 
Iš tikro jis, kaip ir kiti su naujuo
ju literatūriniu sąjūdžiu nesutapę 
rašytojai, buvo individualūs ir sa
vų

na 
ką 
vi,

kelių iešką kūrėjai.
Nėra abejonės, savo darbais vie- 
rašytojų karta daro regimą įta- 
kitai rašytojų kartai. Jei ne sa- 
tai, kaip dabar savos literatūros

apraiškose regim, tą įtaką daro išgy
venamo laiko svetimi raštai. Žmo
gus, taigi ir kūrėjas, vis turi iš ko 
nors mokytis, iš ko nors pavyzdį im
ti, nes “medžiaga tebėra vis ta pa
ti, tik pasisakymai ir formos keičia
si”.

Mano karta, nors taip pat aistrin
gai “dairėsi į užsienius”, kaip man

Be- 
dvide- 

tokia

Balys

i

•
Lietuvai ypačiai dosnūs

XIX a. paskutiniai dešimtmečiai.Ap
lenkę kitų mokslo ir meno sričių 
žmones, regim, kad vien tik 1890 - 
96 m. laikotarpy gimė itin stipri 
lietuvių rašytojų karta: Petras
Vaičiūnas, Faustas Kirša, Juozas Mi
kuckis, Edmundas Steponaitis, Vin
cas Mykolaitis-Putinas, Butkų Ju-

buvo

*

Dail. M. Dobužinskio scenovaizdis operai “Radvila Perkūnas”, kuriai libretą parašė Balys Sruoga, o muzi 
ką kompozitorius J. Karnavičius. Čia vaizduojama scena prie Aušros Vartų Vilniuje.

rodosi, daugiausia rėmėsi savo lite
ratūra, jos atradimais, pakraipom ir 
idealais. Nors ir buvo jaučiama dis
tancija tarp vienų ir kitų, iš tikro 
— mes nestokojom vyresniųjų pa
ramos ir net paglostymų. Galimas 
dalykas, tame ir slypi priežastis, per 
trumpą laiką Įžiebusi mūsų litera- • 
tūrinės kultūros tokį skaidrų poky
lį-

•
Balys Sruoga kartų susikryžiavi

me, kaip savąją literatūrą pažįstan- 
tiems žinoma, buvo įtaigi asmenybė, 
jaunesniojoj rašytojų kartoj savo 
darbais daranti neabejotiną įtaką. 
Jo “mokinių” susidarė nemenkas 
būrys. Kai kurie iš jų ilgainiui ta
po savarankūs lyrikai, ne vienas 
bandė ir kitus grožinės literatūros 
žanrus.

Iš tolo žiūrint, atrodo paradok
sas, kad aš nepatekau į Balio Sruo
gos poetinio pasisakymo “žabangus”. 
Dabar, kai teko atsisėsti ir su tuo 
mūsų literatūros didiku pagyventi, 
bandžiau ieškoti priežasčių, kodėl 
taip atstiko.

Nelengva buvo tas priežastis ras
ti. Patikimiausia prielaida, man re
gis, bus ta: aš pasiskubinau, per 
anksti išbėgau į viešumą, nemen
ką (kiekybiniu požiūriu) savo eilių 
pluoštą, vėliau patekusį į “Saulėte
kio maldas”, 1920 m. jau buvau pa
rašęs, o tik tais metais pasirodė pir
moji Balio Sruogos poezijos knyga 
“Saulė ir smiltys”.

Vadinasi, “biblijos” dar nebuvo, 
tad, savęs gyvenimo glūdumose be
ieškant, nebuvo ir daug atramų, į . 
kurias galėtum atsiremti. Tuo metu 
stipriausia mano atrama buvo Mai
ronis, o kiek vėliau V. Mykolaitis- 
Putinas. Paika būtų gintis, mano 
mokytojai buvo ir F. Kirša, ir K. 
Binkis, ir B. Sruoga.

Kitokia dalia ištiko mano jaunat
vės draugą poetą Juozą Tysliavą, 
kurio “Žaltvykslių” rankrašti ne 
vieną kartą skaitėm, skaptavom, 
obliavom, o po to abu net korektūras 
to rinkinio taisėm..Talentingas, sa
votiškas ir įdomus vyras buvo Tys-

(Nukelta į 2 psl.)
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Be 

atsi-

Visose lietuvių kolonijose pra- Wagnerio operą daugiausia at- 
sideda koncertų, parodų, vaidi- lieka vokiečių dainininkai, Verdi 
nimų sezonas. O ir įvairius kitus 
pobūvius lietuvis mėgsta pratur
tinti kultūrine programa, 
visu reikia labai džiaugtis, 
abejo, norima, kad visa tai 
spindėtų ir mūsų spaudoje.

Ne kartą žurnaluose, simpo
ziumuose, žurnalistinėse popietė
se, kultūrinėse vakaronėse buvo 
keliamas reikalas, kad spauda 
mūsų menininkų pasirodymus 
kritiškai vertintų, tuo padėdama 
jiems dar didesnių laimėjimų 
siekti. Tai, žinoma, svarbu, ta
čiau čia jau tenka susidurti su 
mūsų menininkų jautrumu. Tai 
iš dalies suprantama. Jie juk dau
giausia dirba iš pasišventimo, 
nesusilaukdami reikiamo atlygi
nimo ir, ijei tos jų aukos pastan-, 
gos šalčiau sutinkamos, jie jau
čiasi neįvertinami, o kartais reik
lesnį recenzentą ima laikyti lyg 
savo asmenišku priešu.

♦

Kai kurie laikraščiai, supras
dami tokią komplikuotą situaci
ją, pirma duoda šiltą reportaži
nį aprašymą, kur nupasakojamos 
publikos nuotaikos, išryškinamos 
menininko pastangos ir intenci
jos, paliekant 
žodį vėliau tarti 
ties specialistui, 
retų patenkinti
kus. Tačiau menininkas yra 
prigimties jautrios sielos žmogus 
ir net specialisto žodį, siekiantį mėjo, kad dabartinis “Traviatos’ 
ne tik įvertinti laimėjimus, bet pastatymas buvo “varginantis 
ir nurodyti trūkumus, kuriuos nuobodumas, didžiosios operos 
pašalinus būtų pasiekta dar dau- kaulai be raumenų, taip kaip 
giau laimėjimų, palaiko ne kartą “Walkūre” pastatymas buvo rau- 
tik asmenišku priekaištu.

O taip neturėtų būti. Kultū-

gilesnį kritišką 
atitinkamos sri- 
Tai, atrodo, tu- 
mūsų meninin- 

iš

Laikas, kuriame ALK. Čiurlionis
gimė ir gyveno

K. 2OROMSK1SKada žmoguc virsta legen
da, jis ne visada sutelpa į savo 
krašto etnografines ribas. Dargi 
dažnai (oks žmogus pasidaro vi
sos žmonijos asmuo, gyvenęs tam 
tikrame savo laike ir gimęs tam ____ ________
tikrame krašte. Nors jau praslin- jau gimdomas. Kandeliab-
ko daugiau kaip šešiasdešimt, rų §vjesa jau išmainoma į elek- 
mctų nuo M. K. Čiurlionio mir- trf)S ]pmputę; per daugelį kraštų 
ties, jis dar tebėra problema di- jau nutiestas arba tiesiamas ge- 

tarptautiniam pripaži-' ]ej nkelis; garo katilas jau suka

da savo pamatus: kiekviena 
vusi mintis jau persvarstyta, 
naujos (modernios) epochos

bu- 
ir 

kū-

Z

— italų. Visi jie parinkti specia
listų, visi savo garsu jau prašo
kę savosios tautos ribas.

Ir vis dėlto net ir tokių adresu 
muzikos kritikai nesibijo pasaky
ti, nors nemalonų, bet tvirtą ir 
teisingą žodį. Pvz. po “Traviatos” 
pastatymo “Sun-Times” kritikas 
R. Marsh pažymėjo, kad “solistai 
tėra tik kuklių vokalinių laimė
jimų", “Violeta” yra C. Casapiet- 
ra... Jos pavėlavimai yra sunkiai 
suprantami... Jos įsijungimas ne
tikras... Pirmajame akte daug kur 
jos burna uždara, balsas suvar
žytas ir Violetos paskutinės arijos 
buvo arčiausiai katastrofos iš bet 
kurių kitų, mano girdėtų Lyric 
scenoj... Buvo net pasipiktinimo 
šauksmų ,ir suprantama kodėl... 
Jdomu, kaip ši menininkė buvo 
pakviesta. Kas jos balsą tikrino?... 
Giorgio Merighi Alfredo vaid- 
meny buvo medinė figūra... Nuo
bodulys ir rutina... Publika ėmė 
apleisti “Traviatą”, nepaisant 
brangių bilieto kainų... Bus 
pastatymai studentams. Ar iš jų 
galės jaunimo auditorija pamilti 
operas?"

džiajam, 1 
nime. O tai gal ne vien todėl, 
kad mes esame “maži”.

Užsibrėžta tema, aišku, reika
lauja išsamesnės studijos, kurią 
gal kita proga teks kur, nors pa
rašyti. Tačiau ir šį škicą dary
damas, temą jau turiu suskirstyti 
į keturis straipsnius. Pirmas tok
sai būtų: Laikas kuriame M. K. 
Čiurlionis gimė ir gyveno. Ant
ruoju straipsniu atsakysiu į klau
simą: Abstraktistas ar surrealiz- 
mo pirmtakas? Trečiojo antraštė 
Čiurlioniškąsias problemas su
muojant. O ketvortąjį straipsnį 
užvardysiu: M. K. Čiurlionio ta
pyba kaip tokia.

Laikas, kuriame M. K. Čiurlio
nis gimė ir gyveno, nemažiau iš
radingas ir revoliucinis kaip ir 
mūsiškis. 1875 (M. K. Čiurlionio 
gimimo) metai jau yra matę 
daug naujų įvykių ir pažįsta 
daug naujų veidų. Šimtmečiais 
buvę pastovios tradicijos praran-

mašinos ratą, technikos žmogus 
jau svajoja pakilti į orą. Tai lai
kas naujų išradimų ir persigal- 
vojimų. Nei kiek nemenkesnis už 
mūsiškį. Sakytume, —didelė
pradžia mūsų laiko, nuskridusio 
į Mėnulį, skrendančio į Marsą, 
Jupiterį, Venerą ir bandančio pa
žiūrėti, kas dedasi kitapus 
saulės...

mūsų.

tech-

♦

“Chicago Daily News" muzi
kos kritikas B. Jacob.son (kuris 
yra palankiai atsiliepęs net apie 
kai kuriuos lietuvių pastatymus, 
pvz. D. Lapinsko “Marą"), pažy-

i rinė pažanga reikalauja atviro 
žodžio, ir jo nesibijoma platesnio 
masto meno sluoksniuose. Labai 
vaizdžių pavyzdžiu čia gali būti 
šis Lyric operos sezonas Chica
goje. Sezonan yra sukviesti žy
mūs solistai iš poros kontinentų.

menys be kaulų... Neberandama 
didingo dainavimo ir puikaus di
rigavimo šioje Traviatoje, o su 
tuo dingo ir pastatymo Žiedai”. 
Apie primadoną Casapietrą Ja- 
cobsenas rašo: “Jos intonacijos 
pasiliko skausmingai klaidingos, 
jos dramatiškas suvokimas nekon-

(Nukelta j 2 psl.)

Žmogaus smegenims ir 
nikai jau duota valia!

Prancūzija, paskelbusi laisvę, 
lygybę, brolybę, pati jau net tris 
kartus išmainiusi imperijas į 
respublikas. Kaizerio Vokieti
ja apsijungusi ir sulamdo Napo
leoną Tretįjį (1871). Nebetikros 
dėl savo dienų nei Pranciškaus 
Juozapo, nei Nikalojaus imperi
jos. Astronomija skelbia naujus 
galimus pasaulius visatoje, kas 
ypač aiškiai užantspauduota M. 
K. Čiurlionio kūryboje. Filosofija

plyšta galutinai pusiau: prieš
Dievą ir už Dievą. Feuerbacho ir1 
Nietzschės paleistas žmogus, už
mušęs Dievą, jau eina per “gy-| 
vačių mirties slėnį”, kad įkoptų 
į “Zarathustros aukštumą”.... 
Žmogaus be Dievo “Aš” pasida-) 
ro vienintelė buitis, dar galinti, 
išsigelbėti nuo “Nieko”. “Ueber-| 
menscho” idėja iki liguistumo: 
sukrečia žmogų, norint sau pa
čiam pasidaryti dievu...

Dvasinis žmogaus kodeksas, 
taipgi pajudintas!

Pažvelgę į įvairių kultūrų ir 
menų istorijas, mes visada rasi
me didelį meno priklausomumą 
nuo socialinių, religinių ir eko
nominių santvarkų. Šie veiksniai 
visada įtaigojo ir tebeįtaigoją 
meną. Todėl ir M. K. Čiurlioniui 
gimus, o ypač jam pradėjus iš
eiti į gyvenimą, anų minėtų įvy
kių raidoje tapybos meno mokyk
la yra jau visai pasikeitusi: jai 
duota nauja kryptis, kuriama jos 
nauja Filosofija. Impresionizmas 
(Vakaruose), tą naują mokyklą 
sukūręs, jau visiškai subrendęs ir 
beleidžiąs visą eilę dar modernes
nių atžalų. 1863 metai yra ne 
vien Lietuvos—Lenkijos sukilimo 
metai, bet ir Paryžiaus dailinin
kų sukilimo metai: oficialioji 
impresionizmo gimimo data. 
Impresionizmas, padėjęs pagrin-

plyšta galutinai pusiau:

H. K. Čiurlionis Mergelė (Iš ciklo “Zodiako ženklai”)

Aukuras■1 M. K. čiurlionla

dus moderniajai meno mokyklai, 
neatsirado iš nieko, o kaip tik 
iš to, kad daiktai ir jų sąvokos 
buvo iš naujo peržiūrėtos. Šia 
proga, nesileidžiant į išsamesnę 
impresionizmo analizę, nes tai 
būtų atskira tema, reiktų pažy
mėti, kad impresionistai surado 
ketvirtąjį elementą tapyboje, ku
rio pagalba buvo galutinai ir vi
siškai pakeista tapybos mokykla. 
M. K. Čiurlionio gimimo metais 
impresionizmas yra jau visai 
subrendęs: Seurat jau bando di- 
visionistinius eksperimentus, o 
čia pat ir privati Pissaro mokyk
la duoda privačias pamokas Gau- 
guinui, Van Goghui ir Cezan- 
ne, kurie už metų kitų jau suda
ro poimpresionistų grupę, pasi
darydami pagrindinėmis kolono
mis visos šių dienų moderniosios 
tapybos.

Seurat divisionistinės arba 
naujojo impresionizmo teorijos 
1892—97 jau persimeta į Vokie
tiją ir Austro—Vengriją. Čia taip 
pat norėtųsi pridėti, kad Kroku
va (lenkų intelektualų centras) 
tuo laiku tebepriklauso Austrijos 
imperijai.

Vienos secesionistų šauksmas 
atsisakyti nuo visų buvusių ta
pybos formų sklinda taip greitai, 
kad tuo laiku, kai M. K. Čiurlio
nis mokėsi Varšuvoje muzikos, 
Rusijoje jau garsūs tapybinėmis 
naujovėmis buvo Kuindži ir Vru- 
bel, o Lenkijoje atsiranda net 
toksai Ruszczyc.

1900 metais paryžiečiai jau 
pagimdo fauvismą, o 1907—10 
metais ir kubizmą. Tais pat 1910 
metais Berlyno secesionistai sky
la, ir Nolde su Pechsteinu ima 
vadovauti ekspresionistams. Ne
gana to. Po Muencheno Bau- 
haus jau vaikštinėja Kandinskis 
ir Klee, o 1911 ir 1912 m. jiedu 
jau suorganizuoja pirmąsias 
abstraktistų parodas.

Jei nors truputį dar daugiau 
praskėstume šį istorijos piūvį, ka
da M. K. Čiurlionis dar tebesimo
ko ir tik pradeda dirbti, — Pary- 

. žius pilnas naujų veidų: Braųue, 
Derain, Dufy, Marųuet, Matisse, 

I Rouault, Vlaminck, o čia pat jau 
ir Juan Gris, Picasso, Van Don- 
gen, Bonnard ir visa eilė kitų, 
kurių, ramiai atsisėdę, priskai

čiuotume netoli pusės šimto. 
Norvegija pagimdo Munchą, po 
Muencheną ir Berlyną dėl nau
jų tapybos išraiškų kariauja 
Jawlenskis, Kandinskis, Kirchne- 
ris, Noldė, Pechsteinas ir Klee. 
Po Vilniaus ir Minsko žemes jau 
pardavinėja “uknolius” Lipchit- 
zas, Malevičius, Chėgall ir Sou- 
tine. Po metų antrų Malevičius 
ir Chagallis net-vadovauja rusų 
modernistams. Jeigu dar bent 
kiek pieštume minėtą piūvį, su
rastume bent šimtinę veidų ir 
vardų moksle, filosofijoje, litera
tūroje ir muzikoje. Ir beveik visų, 
jų gimimo metrikai buvo sura
šyti daugiausia tarp 1870—1880 
metų. Taigi daugumas jų ne tik 
M. K. Čiurlionio laikininkai, bet 
ir vienmečiai. Tuo lyg norėtųsi 
pasakyti, kad M. K. Čiurlionis, 
būdamas nuoširdžiai knislus sa
viaukloje, nemažai minėtų vardų 
galėjo taipgi girdėti, apie juos 
skaityti, juo labiau, kad ir Var
šuvos (ypač Krokuvos) intelek
tualai stipriai orientavosi į Va
karus.

Karolis Marksas jau miręs 
(1883). Fabian Society nei Ber- 
nard Shaw nebeišlaiko jo “Ka
pitalo “Londono” intelektualų” 
rankose. 1903 jis plačiai išneša
mas į Europą, ypač caristinę Ru
siją.

Buvę socialiniai, dalimi ir re
liginiai pamatai1 pajudinti!

Tai vis įvykiai, vaizdai ir da
tos, kada M. K. Curlionis, jau 
subrendęs muzikas (1902) su
grįžta iš Leipzigo į Druskininkus 
ir susidomi tapyba.

1900 Matisse Paryžiuje pabai
gia suformuoti fauvistų grupę ir 
paskelbia jų credo - “supaprastin
ti gamtą iki galimiausios ribos”. 
Nors Rusijoje oficialiai dar tebe
dominuoja rafaelistinis akade
mizmas ir Repino bei Levitano 
realizmas, bet Kuindži, Kuprin 
jau užsirekomenduoja vakarie
tiškomis idėjomis, nors jos arti
mesnės tirolietiškam secesionis- 
mui, negu paryžietiškam impre
sionizmui. Ogi čia pat ir M. Vru- 
belis (1856—1910). 1890 jis jau 
turi nutapęs savo “Demoną”.

Jeigu šalimais padėsime Gus
ta* Klimt (1867—1918) ir Vru-

(Nukelta į 2 psl.)
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VINCAS MACIŪNAS

PRIEŠ 20 METU - "LITERATŪROS LANKAI
Sukaktys kvepia dulkėmis ir 

gelstančiais puslapiais. Sukaktys 
mena vyrus, aprasojusiomis pli
kėmis, ilgai dėbsančius į savo 
lieknus, žvitrius praeities šešėlius 
nuotraukose. “Sukakties” itin ne
sinori klijuoti prie jaunatviškų, 
dinamiškų sambūrių. Ir, vis dėl-' 
to, šįmet sukako 20 metų nuo “Li
teratūros Lankų” pirmojo nume
rio pasirodymo.

“Lankus” gyveniman išleido 
“žemininkai”, metams praėjus po 
jų antologijos pasirodymo. Ta
čiau aplink naują neperiodinį 
žurnalą susitelkė gerokas būrys 
jaunesniosios ir viduriniosios kar
tos rašytojų. Iki 1959 metų pasi
rodę aštuoni žurnalo numeriai 
įpiovė aiškų ir gilų ženklą išeivi
jos literatūros medin.

“Literatūros Lankai” nebuvo 
literatūrinis sąjūdis ar mokykla 
su aiškia teze, programa. Žurnale 
spausdinama poezija ir proza įvai
ravo tarp realizmo ir eksperimen
tų. Gal jų daugumą vienijo patir
tis, literatūrinis brendimas oku
pacijų, karo ir pabėgėlių stovyklų 
sąlygose? Gal tai buvo ypatingos 
kartos noras paskelbti, kad ji atė
jo, žada save išsakyti ir ilgai pasi
likti? (Kaip tai darė ir darys kiek
viena karta). Geismas atsiriboti 
nuo to, kas jiems atrodė uždarai 
siaura mūsų raštijoje? Tikėjimas, 
kad rašytojas gali suderinti atvi
rumą pasaulio literatūroms su gi
liu patriotiškumu? Antagonizmas 
deklaratyvinei patriotinei rašlia
vai? Jsitikinimas, kad kilniausių 
intencijų, aistringiausios tėvynės 
meilės kupinas ir iškiliai moralus 
kūrinys tebus negyvas kūdikis, jei 
jis neturės forminės gyvybės? 
Dvasinės ir stilistinės giminystės 
su Vakarų modernistais? Tai 
klausimai mūsų literatūros kriti-

i

Buvo tai seniai. Daugiau kaip 
prieš keturiasdešimt metų. Buvau 
bebaigiąs universitetą, kai iš užsie
nio Kaunan sugrįžo jaunas kalbo
tyros daktaras Antanas Salys. Jis, 
kaip ir jo kolega Pranas Skardžius, 
kiek anksčiau parvykęs iš studijų 
tame pačiame Leipcige pas prof. 
J. Gerulį ir kt., buvo mūsų univer
sitete ir labai reikalingi ir labai 
laukiami. Jonas Jablonskis buvo jau 
visai paliegęs, o Kazimieras Būga 
prieš kelerius metus (1924) miręs. 
Rašė “Švietimo Darbe” (1924) su
sigraudinęs Jablonskis: “Su K. Būga 
mūsų kalbos mokslas nustoja 
rindinio savo šulo, didžiojo 
tyrėjo. [...] To didžiojo savo 
nustoja ir mūsų Universiteto
manitarų Fakultetas, mūsų kalbos 
mokytojai, kalbos mokslo jaunuo
menė, visa Lietuva... Kaip čia ką 
pradėsim tame moksle, nebeturėda
mi K. Būgos — man seniui sunku 
ir suprasti: be Būgos gilesnis ir tvir
tesnis tas mokslas lyg nebegalimas... 
Liūdna, skaudu!” Dar liūdniau ir 
skaudžiau pasidarė, kai 1930 m. mi
rė ir Jablonskis. Tad visuomenė su' 
viltimi žvelgė j abu jaunuosius kai- i 
bininkus, laukdama iš jų Būgos ir 
Jablonskio užvadų. Tai, be abejo, 
dėjo abiem ir didelę atsakomybę ir 
nelengvą pareigą. Darbo abiem bu- į 
vo tiek ir tiek.

Didelė buvo laimė jaunam sa- I 
lantiškiui, kad jo mokslinio kelio1 
pradžioje stovėjo Būga, kurio ne tik , 
paskaitų 1923—1924 m. klausė 
universitete, bet su kuriuo ir arti
miau galėjo susieiti. Žodyno įvade 
nurodydamas savo talkininkus, iš 

maloYedaktoriai. I kurių «avo medžiagos, Būga sumi- 
; “Aidų” i nėj° ,r keturių savo studentų pa-1

kams ir istorikams.
Nors “Lankai” jau trylika me

tų nebeegzistuoja, jų dvasia ir už
mojis daugeriopai tebegyvi. Mū
sų jauniausioji poetų ir prozaikų 
karta išeivijoje ir savo stiliumi ir 
požiūriu j literatūrą yra giminin-| 
ga lankininkams. Lankininkiškas Į 
žvilgsnis literatūron turėjo įtakos Į 
ir tėvynėje.

Savaip “Lankų” gyvybę tebe- , 
tęsia ir buvę žūt
Juozas Girnius, perėmęs 
redagavimą, kas mėnesį teberodo 
savo ypatingą jautrumą ir dėme
sį literatūrai. Kazys Bradūnas 
tapo “Draugo” .kultūrinio priedo 
redaktoriumi ir jį pavertė savitu, 
vieninteliu mūsų šios rūšies sa
vaitraščiu. (Kiti “lankininkai” 
talkininkauja “Metmenims”). 
Juozas Kėkštas vėl skersai perėjo 
pasaulį, iš Buenos Aires į vetera
nų namus Varšuvoje; jį lankiu
sieji tvirtina, kad poetas tebėra 
kūrybiniai jaunas, nepasiduoda 
amžiui, ligai ir kitiems negan
dams. Deja, pritilo Alfonso Ny
kos-Niliūno, “Lankų” pagrindi- 
niojo teoretiko, balsas.

“Literatūros Lankai” ypatingą

vardes: P. Būtėno, J. Bukotos, E. 
Viskantos ir A. Salio. Vėlgi, vienoje 
žodyno išnašoje rašė: “Stud. A. Sa
lys tvirtina, kad salantiškiuose 
šauksmininkas” [ir t. t.]. Netrukus 
po Būgos mirties jo didelį rankraš
tinį palikimą su milžiniška žodyno 
kartoteka Salys inventorišku pilnu-' 
mu aprašė ‘Tautoje ir Žodyje” (II, 
1925).

Pradedančiam kalbininkui turėjo 
itin imponuoti Būgos tikras entu
ziazmas mokslui. Dar 1911.IV.9 
(22) Būga buvo rašęs savo drau
gui Kl. Jurgelioniui: “Dirbu savo 
Šakoje visai neatsitraukdamas, ly
giai tasai girtuoklis prie degtinės 
prilipęs. Virtau gyvu girtuokliu 

visai
Literatūros Lankai ypatingą | 

dėmesį skyrė kritikai. Tuo atžvil-l (''ktai ne degtinės, kurios 
giu jų, ir ypač Nykos-Niliūno, nekenčiu!) ■ *asai, Būgos lakiu žo- 

šiandien labai pasigendame. Ne
žiūrint keleto naujų, stiprių kriti-' 
kos balsų, Niliūno žodis — gi
lios erudicijos, religingai atsidavęs BG?°S

literatūrai, taiklus, kartais rūstus, 
bekompromisiškas — dabar itin 
p averstų.

Būtų gera,- jei šios sukakties pro
ga pasisakytų, prisiminimais pasi
dalintų ir patys “Lankų” redakto- ji 
riai bei svarbesnieji bendradar-i 
biai. O dar, redakioryste teužsii- 
mantiems geriausia dovana būtų i i38;. Kl" J* 
mūsų rašto žmonių nuolatinė pa-1 
rama jų prasmingame, bet sun
kiame darbe. J. Žemkalnis

džiu tariant, “dvasinis girtuoklia-1 
vintas” turėjo užkrėsti ir jo moki-j 
nius, .bent uolesniuosius. Nemažiau j

•»,

LITERATŪROS

LD n U Rl
“Literatūros Laukų” žurnalo antraštė, piešta K- Janulio

jsitikinimas, kad pagrindinis moks-1 
lininko uždavinys yra mokslinės' 

, tiesos ieškojimas, nenukrypstant j 
' klystkelius, j kuriuos ne kartą stum

te stumia įvairūs laikiniai to ar kito 
meto politiniai bei visuomeniniai i 

' tikslai: “Patriotizmas mokslinguose j 
tyrinėjimuose yra piktas pataryto- 

, ten drąsiai 
j gali ieškoti įvairių bei įvairesnių 
moksliškų nesąmonių”. Tas pavo- į 
jus ypač gresia įvairiems mokslo! 
mėgėjams diletantams, kurie nesto
koja gražių intencijų, bet kuriems 
dažnai pristinga ir mokslinio pasi
rengimo ir mokslinio metodo.' To
kiems ir išvados paprastai jau iš 
anksto aiškios, nes jiems ne tiek 
svarbu ką nors ištirti, kiek įrodyti 
tą ar kitą norimą teiginį.

Susidūrimo su patriotiškai nusi-1

I
I

teikusiais diletantais neišvengė ir 
Būga. Štai daugelio tautinę savi
garbą maloniai glostė Basanavi
čiaus ir kitų teorijos apie garsią 
ir didingą lietuvių tautos kilmę ir 
prosenovę, o Būga rašė: “Palaima 
tikintiesiems, o vargas mums neti
kėliams, kurie, nepatriotiškai elgda
mies, išdrįstame ieškoti Lietuvos 
čia pat jos pašonėje, visai nedau- 
siodami po Trakiją, Frigiją Indiją 
ar Iraną” (Kalba ir senovė, 1922).

Užkliuvo kai kam ir Būgos žo
dynas, į kurį Būga, kaip moksli
niam, o ne praktikos reikalui ski
riamą, dėjo ir rašomojoje kalboje 
nevartotinus kalbinius barbariz
mus: “Manasis žodynas kai kuriems 
tėvynainiams (patriotams) labai 
nepatinka savo skoliniais. [...] Kad

ne tas nevidonas Būga, būtų buvę 
ramu, ir užsieniai būtų nesužinoję 
nieko tokio, kas tųjų patriotėlių 
nuomtyte daro Lietuvai ‘sarmatą’! 
Taigi tegu valdžia Būgą sudraudžia 
ir paveda žodyno darbą tikrajam 
tėvynainiui, Auris neterš lietuvių 
kalbos žodyno abrozais, adynomis 
ir kitomis ‘špėtnybėmis’ ir tuo ne
žemins lietuvio vardo!” Toliau Bū
ga aiškina: “Kiekvienos kalbos žo
dynas turėtų būti ‘zerkolu’, kuria
me būtų matyti visas tautos veidas. 
‘Zerkolas’ niekuo nekaltas, kad žiū
rėtojas išvysta save ne tokį, koks jis 
norėtų būti. Žiūrėtojui nėra ko kal
tinti ‘zerkolo’, nes ‘zerkolas’ tepa
rodo tiktai tai, kas yra paties žiū

rėtojo veide” (Tauta ir Žodis, II, 
1924, p. 464).

Ta objektyvaus “zerkolo” teori
ja tinka ne tik žodynui, bet ir ap
skritai kiekvienam moksliniam tyri
nėjimui. Tokia mintis betgi ir da
bar Lietuvoje, bent' oficialiai, ne
priimtina. Štai Būgos Rinktinių 
raštų tritomio (1958—1961) įva
de Būga supeikiamas: “Jis naiviai 
tikėjo, kad mokslas turi ir gali būti 
apolitiškas, laikėsi požiūrio ‘moks
las mokslui’. Gyvenimas parodė, 
kad taip nėra”, ir kai kuriuos Bū
gos teiginius vokiečiai vėliau pa
naudoję savo propagandai. Taigi 
ne tiek svarbu, ar kokia mokslinė 
išvada yra teisinga ar ne; svarbiau 
tai, ar ji yra,, netgi ar kada nors 
ateityje galės būti “naudinga” ar

i “nenaudinga”. Ir taip Būgai teko,

anos dainos žodžiais betariant, “iš 
dešinės ir iš kairės”.

Tą mokslinio tyrinėjimo ir poli
tinių interesų susidūrimą juto ir 
Salys. Savo mokytojo dvasioje, tik 
vengdamas anam būdingų ironi
zuojančių bakstelėjimų, rašė Salys 
straipsnyje apie senosios prūsų že
mės sritį Skalvą: “Po karo [t.y. po 
pirmojo pasaulinio karo] dėl politi
nių aistrų įsisiūbavo ramus M. 
Lietuvos praeities klausimų svars
tymas buvo pasidaręs beveik nebe
įmanomas. Vokiečiai, pvz. P. Kar- 
gė, su ypatingu užsidegimu įrodi
nėjo lietuvių ateiviškumą M. Lie
tuvoje, lyg tartum anksčiau čia gy
venusios, bet Ordino nukariautos ir 
išnaikintos skalvių ir nadruvių 
prūsiškos, bet tuo pačiu baltiškos 
kiltys būtų kokia paveldėtinė jų 
nuosavybė. O iš mūsų pusės užsi- 
degėliai P. Pakarklis ir V. Vįleišis 
vėl nuėjo tiek toli, jog neigė net 
atskiros prūsų tautos ir kalbos bu
vimą” (Lietuvių Enciklopedija. 
XXVII).

Prof. dr. Antanas Salys (1902. VII. 21 — 1972. VII. »1)

•
Dėstyti Salys pradėjo 1930 m. 

pavasario semestre. Atsiskleidę gels
telėjusius “Židinio” (1930. Nr. 1) 
puslapius, skaitome šią akademinių 
gyvenimo kronikos žinutę:

“Naujas docentas. Nuo šių me
tų pradžios j Teologijos—Filosofi
jos fakultetą pakviestas einančiu 
docento pareigas dr. Antanas Sa
lys. Savo įžanginę paskaitą ‘Fone
tika ir rašyba’ naujasis docentas 
skaitė sausio 6 d. Universitete šį 
semestrą skaitys fonetiką ir įvadą 
į baltų kalbotyrą”.

Paskiau Salys 
tarinių mokslų 
m. drauge su 
Vilniun.

perėjo j Humani- 
fakultetą, 
fakultetu

o 1940 
persikėlė

klausytinebeteko 
kursu, bet daug

Man pačiam 
Salio skaitomų 
kartų teko girdėti palankius atsilie
pimus apie juos. To didžiai talen
tingo kalbininko ir puikaus dėsty
tojo paskaitos buvo jo gausių klau
sytojų labai mėgstamos. Per ketu
riolika metų jų klausė šimtai mū
sų bestudijuojančių lituanistų. 
Kai prieš trejetą metų Salys lankėsi 
Lietuvoje, jj su didele pagarba su
tiko nemažas būrys jo buvusių 
klausytojų, kurių tarpe buvo ir iš
kilusių kalbos mokslininkų. Jiems 
tai buvo ne tik susitikimas su bu
vusiuoju profesorium, bet ir nema
ža moralinė atrama. Vienas iš jų, 
nors ir neabejotinai suprasdamas 
savo minties neįvykdymą, pasiūlė: 
“Pasilikit, profesoriau, Vilniuje. 
Galėsit apsigyventi prof. Balčikonio 
[jis buvo prieš pusmetį miręs] bu
te ir dėstyti universitete”. Salys jam 
būdingu taikliu žodžiu 
tų gerai, tik kad pas 
labai nepastovus”. Tą 
turėjo Salys, kai 20
mirtį juoston įrašytame šodyje pa
sidžiaugęs, kad “tėvynėje lietuvių 
kalbos tyrimo darbas varomas pla
čia ir šakota vaga”, drauge nuo
gąstavo: “Tik kad tas užsidegimas 
ir entuziazmas nebūtų užgesintas 
šiaurės rytų vėjo”.

atsakė: “Bū- 
jus klimatas 
pačią mintj 
dienų prieš

I
Nesu kalbininkas, tad ir nesi

imsiu Salio mokslinių rašinių kri
tinio vertinimo, o ribosiuos bend
rais apžvalginiais bruožais. Man

(Nukelta J 2 p«l.)
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PAMINKLINIS PASITYČIOJIMAS
Kaip jaustųsi rusai, jei vokie

čiai, laimėję karą, prisijungtų že
mes iki Uralo, paskelbtų jas fe
deralinės Europos respublika ir, 
keliems dešimtmečiams praslin
kus, sukaktuvių proga, lieptų sa
vo pavaldiniams rusams pastaty
ti Wehrmachtui išvaduotojui di
džiulį monumentą. Aišku, kiek
vienas, savo tėvynę mylintis ru
sas tokį pasityčiojimą nurytų ty-j 
lėdamas tik sunkių represijų aki
vaizdoje. Rusai lauktų dienos, 
kada galės išvaryti klastingą pa
vergėją ir nugriauti juos įžei
džiantį pastatą.

Mūsų ironiškai laimei, vokie
čiai karo nelaimėjo. Pergalė ati
teko gausiems sąjungininkams, 
jų tarpe ir rusams. Hitlerio gro
buoniška fikcija —Naujoji Eu
ropa — sutrupėjo Berlyno griu
vėsiuose. Wehrmachto vietoje 
raudonoji armija (šiandien tary
binė.) tapo visagale Rytų Euro
pos šeimininke. Jos divizijos, 
Kremliaus įsakytos, užgniaužė 
kiekvieną laisvės kibirkštį: Rytų 
Vokietijoje, Vengrijoje,Lenkijoje, 
je, Čekoslovakijoje ir neseniai 
Kauno gatvėse.

Todėl nenuostabu, kad po 
antro pasaulinio karo ėmė dygti 
paminklai, monumentai, mau
zoliejai Raudonosios armijos ga
lybei atžymėti. Narciziškai įsi
mylėję į savo medaliuotas krū
tines, užkariautojai pageidauja, 
kad kiekviena miesto aikštė, 
kiekvienas pakelės akmuo pri
mintų jų šaunumą.

Ir ką matome? Ogi baisią šlo
vinimo infliaciją. Generolams, 
komisarams, maršalams, gene
ralisimams, Tarybų Sąjungos 
herojams dedikuojami įmantrūs 
skulptūros — architektūros gi
gantai. Karo žygiai garbinami su 
kiekvienomis besiartinančiomis 
sukaktuvėmis. Sovietijoje raudo
nai paženklintų jubiliejų susikro
vė daugiau negu paprastų kalen
dorinių dienų. Aure, jau artėja 
diena, kai toks ar kitoks marša
las įžengė į tokį ar kitokį miestą;

čia vėl ten ir ten įvyko didelis 
mūšis; čia po sunkių kovų tan
kų divizijos daliniai persikėlė į 
kitą Nemuno krantą; čia į Skuo
dą, į Plungę, perėjo Vokietijos 
sieną, pasiekė Baltijos pakrantę. 
Viso to surašyti istorijos knygo
se nepakanką, nes liaudis tokius 
raštus retai paskaito. Daug įspū
dingiau savo žygius iškalti ak
menyje, suskulptūrinti, įcemen- 
tuoti, įbareljefinti. Tai savotiška 
amžinybės užsitikrinimo aistra. 
Iš jos ir gimsta memorialinės mo- 
numentalistikos žanras, labiau
siai klestintis totalitarinėse vals
tybėse.

Valdžios pareigūnams nerūpi, 
ar vietiniams gyventojams pa
minklinė ekstravagancija patin
ka, ar ne. O gal gyventojai la
biau trokštų gražaus fontano su 
tvenkiniu ir parku? Jei laisvame 
krašte tokiu atveju atsiklausiami 
piliečiai, sovietijoje galioja tik 
viršūnių nuomonė. Vilniaus 
“bokštai” geriau gi žino, kokiu 
būdu įtikti Kremliui.

Štai neseniai Žemaitijoje, Kryž- 
kalnyje, išdygo monumentalus 
projektas, į kurio atlikimą buvo 
įtraukti keli talentingi • Lietuvos 
menininkai: skulptorius B. Vyš
niauskas, vitražistas K. Morkūnas 
ir architektas V. Gabriūnas. Pa
minklą atidarė bei palaimino 
partijos sekretorius A. Sniečkus 
ir Lenino premija pateptas poetas 
E. Mieželaitis.

Nenorime neigti šio kūrinio 
estetinės vertės. Sena taisyklė: ko 
nematei, negali peikti. Tačiau 
papėdės įrašas “Lietuvos liaudis 
—Tarybinei Armijai išvaduoto

jai” yra koktus pasityčiojimas iš 
lietuvių jausmų. Kaip gali lietu
vis mylėti armiją, kuri klastingai 
įsibrovė į jo šalį, užgniaužė ne
priklausomybę, terorizavo gy
ventojus, grūdo į gyvulių vago
nus, vežė, šaudė, pūdė kalėji
muose, alino Lietuvos ūkį, išžu
dė Lietuvos gynėjus partizanus 
ir pagaliau ilgam laikotarpiui

• Nukelta ; 2 pBl. i

č , anttautinių klausimų svarstymą
Baigdamas “Didžiuosius da-1 šia knyga tebėra sunkiai įmano- 

barties klausimus” (Chicago 19-j mas, nes mes nepajėgėme suorga- 
71), šios knygos autorius ragino nizuoti savų mąstytojų vertinimo 

—fi- į kitas kalbas” (p. 2). Ši pastaba, 
(p. esmėje teisinga; betgi ji reikalin- 

' ga vienos pataisos. Kad savų raš
tų vertimo į svetimas kalbas ne
same suorganizavę, tai tiesa. Vie
nas kitas pradinis užmojis vis te
belieka tik užmojis—pagal pras
mingą K. Bradūno poezijos eilu
tę: “Tik plasnoja... bet nepaky
la” (Situacija). Tačiau tautos 
virtima nacija, dalyvaujant ant
tautinių problemų sprendime, 
nereiktų suprasti grynai viršiniu 
būdu: vykti į tarptautinius kon
gresus, juose kalbėti, leisti kny
gų kitomis kalbomis, ruošti paro
dų svetimiesiem, megzti santykių 
su kitų tautų mokslininkais ir t. 
t. Visa tai, be abejo, yra gera ir 
net būtina. Bet visa tai yra ne 
tautinio subrendimo priežastis, o 
jo apraiška bei pasekmė. Visų 
pirma reikia turėti paruoštų žmo
nių, kurie ryšius su kitais palai
kytų. reikia'turėti sukurtų veika
lų. kuriuos būtų galima kitiem 
parodyti; reikia turėti originalių 
bei reikšmingų idėjų, kurias bū
tų galima kitiem skelbti. Kitaip 
tariant, tautos virtimas nacija vi
sų pirma yra vidinis jos pačios 
vyksmas: tai kūrybinis vyksmas 
jos dvasioje. Anttautinius klausi
mus, kurie šiandien vargina žmo
niją, turime visų pirma svarstyti 
patys sau ir tarp savęs. Mes pa
tys turime jais sirgti, juos savoje 
visuomenėje skleisti, į jų nagrinė
jimą kuo daugiausia asmenų 
traukti, kelti ginčų jų reikalu ir 
šitaip užbaigti aną gryno savini-i 
mosi bei liaupsinimo tarpsnį, ku-! 
rį, pavyzdžiui, dar prieš keletą 
metų (1967-68) taip aiškiai jau
tėme P. Teilhard de Chardin at
veju, o šiandien vis dar tebejau
čiame R. Bultmarmo atveju (pla
čiau apie šį atvejį vėlesniuose 
laiškuose).

Kaip tik todėl autorius “Di
džiuosiuose dabarties klausimuo
se” ir ragino “visus mūsų mąs
tančius krikščionis” nepamiršti, 
kad II Vatikano Susirinkimas 
“buvo ne tik kitiem, bet ir mum” 
ir kad užtat ir mes turėtume 
“kūrybiškai išvystyti jo mintis, at
siliepdami į visa tai, kas šian- 

idien yra keliama anttautinėje 
į plotmėje, nesibijodami didesnių 
I užmojų bei drąsesnių sprendi- 
įmų” (p. 309). Ar šie sprendimai 
bus išversti į kitas kalbas yra ant- 

I rinis dalykas. Svarbiausia, kad 
mes patys taptume religinėje sri
tyje kūrybiškais, kritiškais, sąmo
ningai veikiančiais krikščio- 

| nimis; kad pasaulyje sklindan- 
'čios religinės idėjos bei religiniai 
klausimai nepraskambėtų pro 
mūsų ausis, nesujaudinę mūsų 
sielos ir nepasiekę mūsų proto; 
kad mūsų religininkai — dvasiš
kiai ir pasauliškiai — būtų anų 
idėjų bei sprendimų ne tik per
teikėjai sutrumpintu ar net su-

“mūsų jaunus mąstytojus 
losofus, o ypač teologus” 
308), susidomėti religinėmis pro
blemomis, kadangi ir jų “spren
dimas padaro tautą nacija, išves
damas ją iš pirminio liaudies 
tarpsnio, kurio metu daug savi- 
namasi, o maža kuriama” (t. 
p.). Religinės srities brendimas, 
autoriaus pažiūra, yra tautai, sie
kiant nacijos rango, nė kiek ne
mažesnės svarbos, negu literatū
ros, meno ar mokslo aukštis. Tai 
tinka ypač mūsų laikam, kai 
grumtynės tarp atgemanČios reli
ginės sąmonės ir stiprėjančio bei 
plintančio ateizmo darosi vis ašt
resnės, būdamos vedamos ne tik 
dvasinės kūrybos, bet ir politinės 
prievartos priemonėmis. Argi tad 
galėtų mūsų tauta stovėti šalia 
šių rungtynių ir abejingai į jas 
žiūrėti? Juk jeigu pačiolje Lietuvo
je religinės minties skleidimasis 
yra tramdomas visokiais būdais, 
tai ant mūsų pečių kaip tik ir gu
la didi pareiga perimti religinės 
problematikos sprendimą ir jį 
stumti priekin visos tautos vardu.

šiuo raginimu
apžvalgininkas

Ryšium su 
“Darbininko” 
(I1971.XII.21 d.) pastebėjo, esą 
“Maceinos minėtas įsijungimas į

I

Skulptoriaus Broniaus Vyšniausko 
“Kryžkalnio žemaitė”

Paminklo detalė Šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje. Iš leidžiamos knp- 
gos apie lietuvių Šv. Kazimiero kapines. (Lietuvių foto archyvas)

menkintu pavidalu, bet ir jų iš- esą religinių knygų rašymas nu- 
vystytojai, pratęsėjai bei įvertin- kreipiąs jį nuo mūsų rūpesčių, 
tojai. Kūrybinis vyksmas pačioje Tačiau ši netiesa yra tik mažmo- 
tikineioje visuomenėje —štai kas žis, palyginus ją su anuo didžiu- 
padaro tautą nacija religiniu at- liu nesusipratimu, glūdinčiu mi- 
žvilgiu. Šiam reikalui autorius ir nėtame sakinyje, būtent: religinė 
yra pastaraisiais metais išleidęs problematika nepriklausanti prie 
pora religinio pobūdžio raštų, ku
riais jis mėgino atliepti į dabarti
nės Krikščionybės problemas.

Užtat jam stipriai sugėlė širdį 
vieno bičiulio laiškas, kuriame jis 
praneša. “Baltistikos konferenci— arba paslėpta ateistinė nuotaika, 
joje (ji įvyko Kanadoje šių me
tų pavasarį, Me.) iš kai kurių a- 
kademikų girdėjau balsų, pagei
daujančių iš A. Maceinos ir ne
religinių knygų, gvildenančių 
bendrąją mūsų problematiką” 
(1972. VI.9). Sakinys trumpas, 
bet labai būdingas. Juo yra iš- 
reiškta viena aiški netiesa ir vie- į istorija. Paprastai Lietuvos isto- 
nas didžiulis nesusipratimas.1 rija išeina lyg kokia sala visuoti- 
Nuo pat savo raštų pradžios Lie- nės istorijos jūroje. Bet taip siau- 
tuvoje ligi pat pastarųjų metų rai jos objektą suprasdami, mes 
tremtyje autorius yra nuolatos galime susiaurėti ir, visur norė- 
pasisakęs bendrosios mūsų prob- darni matyti tik lietuvius, neiš- 
lematikos reikalais — čia straips- laikyti reikiamos pusiausvyros; y- 
niais (plg. jų eilę “Aiduose” ir y- ra pavojaus tiesiog lyg kokiuose 
pač “J Laisvę”), čia net knygo- giliuose šuliniuose užtrokšti savo 
mis (plg. “Tautinis auklėji-!tyrinėjimuose' 
mas”). Netiesa tad priekaištauti,'darbai III, Roma, 1972, p. 338;

bendrosios mūsų problematikos. 
Pro pageidavimą “ir nereliginių 
knygų, gvildenančių bendrąją 
mūsų problematiką” prabyla ar
ba nuostabus dvasios siaurumas

Kadaise a. a. Z. Ivinskis, LK 
Mokslo Akademijos suvažiavime 
1939 m. kalbėdamas apie “Lie
tuvos istoriją romantizmo metu 
ir dabar”, pastebėjo: “Lietuvos 
istorija yra imama paprastai la
bai izoliuotai nuo visuotinosios; 
nepaisomos sąsijos su pasauline

» (Suvažiavimo

fctomechaninis pakartotas leidi
nys). Tai, kas čia Ivinskio pasa
kyta apie Lietuvos istoriją, tinka 
ir visai lietuviškajai problemati
kai mūsų dienomis. Anie baltisti- 
nės konferencijos akademikai, iš
jungdami religinę sritį iš lietuviš
kosios problematikos, kaip tik ir 
pergyvena šią problematiką tarsi 
kokią salą, atsietą nuo visuoti
nių klausimų, nepastebėdami, 
kad toks atsiejimas paverčia lie
tuviškumą tuščiu kevalu. Nepa
kanka tik lietuviškai kalbėti bei 
rašyti, bet reikia turėti dar ir tu
rinio šiai lietuviškai kalbai bei 
šiam lietuviškam raštui. Nepa
kanka tik dairytis j garbingą Lie
tuvos praeitį, bet reikia šią buvu
sią garbę ugdyti ir dabar. Tautiš
kumas, nesidomįs visuotiniu 
žmonijos turiniu ar net nuo jo 
nusigręžiąs, iš tikro greitai už
trokšta pats savy larsi kokiame gi
liame šulinyje, kuriame nebema
tyti saulės. O kas gi duoda šio 
visuotinio turinio, šios saulės, jei 
ne religija ir filosofija su įvairio
mis jų atšakomis, vadinasi, sri
tys, kuriomis mes mažiausiai do
mimės ir kurias mes mažiausiai 
vertiname? Jeigu tad nenorime 
uždusti po savu suformalintu ir 
sumoralintu lietuviškumu, turime 
praverti savą dvasią ir aniem di- 
diesiem klausimam, kurie rūpi 
visiem žmonėm. Kitaip tapsime 
įkyrūs kitiem ir nuobodūs sau 
patiem, o ypač mūsajam jauni
mui, kuris jau dabar savaimin
gai jaučia lietuviškojo kevalo tuš
tumą. Kam tad priekaištauti, jei 
kas šiam kevalui mėgina teikti 
bent pora visuotinės reikšmės i- 
dėjųi?

Galimas betgi daiktas, kad pro 
minėtą “ir nereliginių knygų” 
pageidavimą byloja kaip tik tai, 
■kuo skundėsi “Tėviškės Žiburių” 
•redaktorius, apžvelgdamas pasi
baigusį jaunimo kongresą. Šio 
kongreso metu “nei kątalikų, nei 
evangelikų pamaldos nebuvo į- 
rašytos programoje”; paskubomis 
suorganizuotos, jos buvusios 
menkai lankomos, ypač “Kento 
universitete, kur į baigiamąsias 
pamaldas iš 300 asmenų susirin
ko tiktai apie 20”; maždaug tas 
pat buvę ir Romuvos stovykloje; 
kiek geriau jas' lankęs jaunimas 
Toronte, bet ir čia “dalis jo kle
gėjo šventovės kieme” (1972 nr. 
20, p. 1). Teisingai tad kun. Pr. 
Gaida klausia: “Ar tai nebus sly
pinti tendencija išstumti religiją 
iš vertybių skalės, pasitenkinti 
vien tautiškumu, paremtu ateis
tinėmis nuotaikomis? Tuo keliu 
verčia eiti sovietinis aktyvas pa
vergtoje Lietuvoje, bet kas skati
na tokį kelią išeivijoj?” (t. p.). Šis 
klausimas nurodo į kažkokį la
bai nejaukų vyksmą, rusenantį 
mūsų tremties užkulisiuose ir ta 
ar kita proga prasiveržiantį aikš
tėn. Religija yra vis labiau laiko
ma atgyventa, vargu ar verta di
desnio dėmesio bei veiklesnio 
puoselėjimo. Jos atžvilgiu nuosta
biai sutariama su komunizmu ir 
šiuo atžvilgiu komunizmo anaip-

• Nukelta J 2 psl.)
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ŽMOGŲ PAGARBINKI, MŪZA
Pasitaiko, kad koks žinomas 

žmogus (turime minty abi lytis), 
pasiekęs pensijos slenkstį, ryžtasi 
pasitraukti iš pareigu, į kurias jis 
įdėjo žymią savo gyvenimo dalį. 
Norime jį pagerbti. Gražiai pa
minėti spaudoje.
Tam reikalui redaktoriai papra

šo straipsnių, pasisakymų, cha
rakteristikų iš žmonių, artimiau 
pažinojusių tą asmenį. Retas atsi
sako, nes gero žmogaus pagerbi
mas yra vertinga žmonijos tradi
cija, gyvuojanti tūkstančius metų 
ir niekam niekad nenusibostanti.

Po kurio laiko redaktoriai gau
na ilgesnių ir trumpesnių raši
nių. Visi gražiai, išmintingai pa
rašyti, su tam tikra šventiška in
tonacija. Visur trykšta inteeija 
parodyti jubiliato pačias geriau
sias savybes. Rašėjai, viens kitą 
pakartodami, pateikia oficialius, 
daugeliui jau žinomus faktus, 
xad jis ten ir ten mokėsi, ten ir 
ten dirbo, tą ir tą sukūrė, organi
zavo, steigė, vadovavo. Taip pat 
uoliai kartojama, koks jis darbš
tus ir gabus, aukojasi visuomenei, 
tėvynei, rūpinasi jaunimu ir pan. 
O įžangose ir pabaigose, kaip tai
syklė, pažymima, koks jis nepra
lenkiamas, gerbiamas, mylimas ir 
neužmirštamas ateityje.

Žinoma, ir tokia enciklopedinė 
informacija ir dorybių harmoni
ja yra reikalinga bendram vaiz
dui sudaryti. Susižavėjimas asme
niu gi išreiškia tai, ką visuome
nė apie jį galvoja. Bet ar tai vis
kas? Ar žinomi dalykai ir gražūs 
komplimentai jau nusako visą 
žmogų? Skaitai pastraipą po pas
traipos, vartai leidinių puslapius, 
ir, deja, pasigendi įvairesnio 
žmogiškos buities vaizdo. Nėra 
prozos. Nėra spalvų. Nėra humo
ro. Jei pasitaiko sąmojo lašas, tai 
įdėtas nežymioje vietoje, kad nie
kas nepastebėtų.

Kodėl žmonės, draugavę ar 
bendravę su žymiuoju pensinin
ku, nepasistengė ar tiesiog neiš
drįso apie jį pasakyti ką nors 
naujo? Nepasistengė parodyti jo

žmogišką prigimtą ir didybę iš 
savito kampo?

Savaime suprantama, niekas 
nenori kompromituoti gyvų ir 
dar sveikų žmonių su perdėm 
asmeniškais faktais. Tie dalykai 
tikriausiai bus spausdinami po 
daugelio metų, jei neišnyks dro
vumo ir atsargumo nirvanoje. 
Bet yra gi nekaltų vaizdingų 
fragmentų, sąmojingų išsireiški
mų, anekdotiškų situacijų... Vi
sa tai galima jau dabar drąsiai 
skelbti, neužgaunant žmogaus, ir 
tuo parodyti įvairesnę jo gyveni-1 
mo panoramą. Juk mums žymiai 
mieliau išgirsti, kad sukaktuvi
ninkas mėgsta žūklauti jūroje, o 
rytmečiais pareigingai pavedžio- 
ja mylimą šuniuką Špygą, negu 
iš straipsnio patirti, kad jis smar
kus visuomenininkas ir mielai 
dalyvaująs lietuvių spaudoje.

Dar mieliau ir naudingiau, jei 
rašėjas iškelia neeilinį gyvenimo 
epizodą. Sakykime, jubiliatas, 
jaunas būdamas, mėgęs buriuoti 
ežere. Net audringomis dienomis 
išplaukdavęs į tolį. Bet kartą ū- 
žianti vėtra sudraskė bures, per
laužė stiebą. Valtelė kaip šipu
liukas blaškėsi bangų bedugnėse. 
Atrodė, kad jau, jau artėja... Ir 
taip toliau. Arba toks atsitikimas: 
vieno minėjimo metu savo inspi- 
racine kalba jis taip sujaudinęs 
auditoriją, kad žmonės plojo ly
giai dešimt minučių ir laisvini
mo darbui aukodami iš kišenių 
iškratė visus centus.banknotus 
palikdami piniginėse.

Gyvenimas yra turtingas. Ne
rasime žmogaus, kuris tam tik
rais žygiais nebūtu susikūręs as
meninės odisėjos.Tuo jis didžiuo
jasi ir nori, kad ir kiti apie tai 
išgirstų. Todėl, pasitaikius pro
gai, pagerbdami šviesų žmogų 
(vyrą ar moterį), pabandykime 
žinomus enciklopedinius faktus 
paįvairinti dar negirdėtais daly
kais. Spekuliatyvius apibūdini
mus bei analizes palikime veda
mųjų rašėjams.

Ateities monografai, istorikai

Dar prieš kelioliką metų ame- bajoris (Ohio Statė University). 
europie- Jis apibūdino Meko eiles ne kaip 

"• Vokietijos pokario metų “atsimi- 
:eratūros tebuvo egzotiški nuliai, nimus”, bet kaip “jo sielos auto- 
šiandien jos jau egzistuoja. Bib- portretą”. Po tų eilių paviršiniu 
liotekų lentynose jau rikiuojasi j “palaidumu” ir “prozaiškumu” 
Silbajorio “Perfection of Exile”,'jis įžiūrėjo “organišką ritmą”, 
poezijos bei prozos antologijos, | Ilona Gražytė-Maziliauskienė 

į (College Ahuntsic, Montreal) į- 
■vedė klausytojus į visai skirtin- 
i gą novelisto Juozo Apučio pasau- 
j lį. Jo rinkinyje “Horizonte bėga 
šėmai” nužmoginti ' žmonės, 
praradę kilnumo ir prasmės pa
jutimą, brutalizuojami ir luoši-

rikiečiams ar vakarų 
čiams lietuvių, latvių ar estų li-

VIany 1 and leidyklos tomai. Aka- 
leminiuose žurnaluose nuolatos 
pasirodo straipsniai ir recenzijos 
Pabaltijo literatūrų temomis.

Vėl viena jų konferencijų įvy
ko spalio 28—29 d .Ohio Statė 
universitete. Šių eilučių autorius 
jon automobiliu važiavęs, kaip narni, kaip traktorių (“laukinių 
anglų baladėj, ne 10, ne 20, bet j šernų”) ardoma aplinka. Aputis 
100 mylių, pavėlavo pradžion ir i piešiąs jų atvaizdus su atjauta, 
turėjo išvykt prieš pabaigą, bet | bet be jokio sentimentalumo. Jam 
įspūdžių ir minčių susirinko vi- rūpi žmogiškosios buities trapie- 
sam prekiniam traukiniui pripil- ji, žiaurieji požiūriai, nenumato- 
dyti.

Konferenciją atidarius Ohio
Statė universiteto humanitarinių1 lenkų ir lietuvių dramaturgijose 
mokslų dekanui Arthur E. (palygino Algirdas 
Adams, įvadinius pranešimus pa- •
teikė visuomeninių mokslų spe
cialistai. Latvis Edgar Anderson 
(San Jose Statė College) istoriko 
akimis apžvelgė latvių istorinį ro
maną pastarųjų 50-ties metų bė
gyje. Estas Rein Taagepera gvil
deno jautrią politinės kolabora- 
cijos problemą estų literatūroje ir 
nurodė eilę įdomių paralelių su 
kitų Rytų Europos tautų rašyto
jų taktikomis. Estų rašytojai, 
kaip lenkai ar čekai, diskutuoja 
dabartines problemas, įvilkdami 
jas į istorinius rūbus. Kai kurie 
estų intelektualai naudoja čekų 
“narsiojo kareivio Šveiko” takti
ką: neplaukti prieš srovę, dėtis 
režimo rėmėjais, o tikrovėje iš
naudoti savo pozicijas estų kul
tūrai ir pasipriešinimui tvirtinti. 
(Mūsiškis Vincas Trumpa, svei
katai sušlubavus, konferencijon 
negalėjo atvykti).

Lietuvių paskaitininkų proce
siją pradėjo Kostas Ostrauskas, 
kaip mūsų taip dažnai ir grau
džiai apraudojamo egzilio gynė
jas. Atmetęs egzilio apoteozę, 
randamą, pvz., Adomo Mickevi
čiaus mistiniuose raštuose ar ru
muno Vintila Horios romane 
“Dievas gimė egzilyje”, jis apta
rė tai, kas egzilyje teigiama. Sa
vo blaivumu ir beiliuziškumu 
Ostrausko žvilgsnis buvo para
doksaliai neegziliškas. Nepamir
šęs ir egzilio ligų, jis pastebėjo, 
kad Tėvynėse literatūros 
kyla, o egzilyje jos ateitis 
lota. Ostrauskas užbaigė 
paskaitą, tvirtindamas, kad 
dėlto egzilis buvęs “vertas 
kainos”, kurią už jį turėjome 
mokėti.

Lietuvio egzilo poeto ir filmi
nio avangardisto Jono Meko 
naują eilių knygą, “Reminiscen
cijos”, nagrinėjo Rimvydas Šil-

mi įvykiai.
Avangardinius -pasireiškimus

lygis 
mig- 
savo 

vis 
tos 
už-

labai įvertins tuos rašinius, ku
riuose atsispindi ne tik visuome
nės veikla, ne tik gelmė, bet ir 
spalvinga, vagota buities įvairovė.

Pr.V.

> Landsbergis 
(Fairleigh Dickinson University, 
Rutherford, N.J.). Nors lietuvių 

teatralams ir dramaturgams 
Lenkija yra pagrindinis langas 
j scenos avangardą, tiesioginė 
lenkų įtaka esanti palyginti 
gana ribota. Lietuvių avangar
distai daugiau Unkštą prie lenkų 
dramaturgo S. Mrozeko esminiai 
racionalistinės ir humanistinės 
“parabolinės” dramos, negu prie 
“grynosios Formos” (I. S. Witka- 
cy) siekimų.

Latvių ir estų 
buvo gausesni už 
lietuviai sėslesni? 
ni? Kuklesni?) Vieną jų, Aleksį 
Rannitą, galime dalinai priskir
ti ir prie mūsiškių. Jis “subjek
tyviai” pristatė savo pažiūroms 
giminingą estų kritiką, Ants 
Oras, virtusį savotiška instituci
ja estų literatūroje. Oras, įdomiai 
rašęs apie Pabaltijo literatūrų 
vystymosi raidą, teigiąs, kad me
nas turėtų būti “etniškas”, gi
liai įsišaknijęs praeitin, bet jo 
viršūnė turėtų pakilti virš “et
niškumo”. Pačio Rannito poezi
ją pagal lenkų kritiko Roman 
Irurgandeno koordinatas anali
zavo estų literatūros istorikas 
Victor Terras (Brovvn Universi
ty), Pasak jo, kaip klasikinis po
etas, Rannitas užpildo spragą pa
grindinai romantinėje estų poezi- j 
joje.

Apie 
įvaizdį 
Vai terš 
of Wisconsin). Latvių poetams, 
tiek tėvynėje, tiek išeivijoje, Ry
ga yra tapusi ir mistiniu objek
tu ir erotine metafora, ir savo 
tapatumo išraiškos simboliu. 
Tarp Rygą dainuojančių vietinių 
bei išeivių poetų daugiau pana
šumų, nei skirtumų.

Gunars SalinŠ, vienas iškiliau
sių latvių poetų (dėstantis psi
chologiją Union College, New 
Jersey), nupiešė ypač gyvą lat
vių literatūros “enfant terrible” 
Dzintaro Sodumso portretą. So-
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paskaitininkai 
lietuvių. (Ar 
Nepaslankes-

Nuotrauka Vytauto MaželioDr. Juozas Girnius

Dr. Juozui Girniui
paskirta Ohio 

Lietuvių gydytojų 
draugijos premija

Rygos dominuojantį 
latvių poezijoje kalbėjo 
Nollendorfs (University

Jau keliolikti metai, kai Ohio ištikimybė” (1961) — veikalas 
Lietuvių gydytojų draugija vis apie tautinės gyvybės išlaikymą 
skiria kasmet po tūkstantinę do- išeivijoje, išverstas ir latvių kal- 
lerių kuriam nors kūrybingam bon; “Žmogus be Dievo” (1964) 
mūsų rašytojui, muzikui, meni----- ateizmo istorinė apžvalga ir
ninkui, mokslininkui ar ir šiaip kritinė analizė, šio stambaus vei- 
kultūrinės veiklos tam ar kitam 
kolektyvui, pabrėžiant jų išskir
tinę reikšmę lietuviškosios iš
eivijos kūrybinei gyvybei, šie
met ta premija spalio 22 d. 
draugijos valdybos posėdyje, 
Clevelande, paskirta dabarti
niam kultūros žurnalo “Aidų” 
redaktoriui dr. Juozui Girniui.

Premijos paskyrimu prasmin
gai įvertinama dr. Juozo Gir
niaus mokslinio ir šiaip kūrybi- 
nio-kultūrinio darbo duoklė, su 
pilta išeivijos išliekančių verty
bių aruodan. O tų, nuo Juozo 
Girniaus pavardės neatjungia
mų, darbų ir veikalų, kurie, rei
kia manyti, ir lėmė premijos 
paskyrimą, jau yra ilga ir ne
ištrinama eilė, štai bent labiau
siai matomi: “Tauta ir tautinė

kalo rankraštis yra laimėjęs 
“Aidų” mokslinę premiją; “Lais
vė ir būtis” (1953) — veikalas, 
skirtąs filosofo K. Jaspers ke
liamų problemų nagrinėjimui; 
“Idealas ir laikas” (1966) — 
žyilgis j dabarties ateitininkiją ir 
išeiviją. Kolektyviniuose veika
luose dr. J. Girniaus dar pa
skelbtos labai įžvalgios tam tik
rų sričių studijos: “Liberaliz
mas ir krikščionybė” (Lietuviš
kasis liberalizmas, 1959); “Isto
rinė krikščionių atsakomybė” 
(LKMA Suvažiavimo darbai V, 
1964); “Visumos žvilgis į mūsų 
egzodo literatūrą” (Lietuvių li
teratūra svetur, 1968); “Žmo
gaus prasmės žemėje poezija” 
(Žemė, 1951). O kur dar giliai 
išmąstytų straipsnių apstas išei
vijos kultūros žurnaluos ir laik-

raščiuos. Ant premijos svars
tyklių verta dėti ir kultūrinių 
leidinių redagavimo svarsčius: 
Juozas Girnius buvo vienas “Li
teratūros Lankų" žurnalo (1952 
-1959) steigėjų ir redaktorių, 
buvo vienas iš trijų pagrindinių 
“Lietuvių Enciklopedijos” re
daktorių, o nuo 1965 m. reda
guoja vienintelį mėnesinį mūsų 
kultūros žurnalą išeivijoje “Ai
dus”, kurių metiniai komplektai 
vienas po kito tampa kultūri
niais lietuviškosios išeivijos mo
numentais. Už visų šių darbų 
kultūrinį rezultatą Ohio Lietu
vių gydytojų draugijos premija 
paskirta labai vertai ir prasmin
gai. Reikia tik džiaugtis, kad 
mūsuose atsiranda tokių šviesių 
mecenatų,, o šalia jų ir kūrybin
gų žmonių, kuriems paskirta 
premija pati savo vardo nesu
menkina.

Džiaugiantis čia premijos pa
skyrimo faktu, reikia vis dėlto 
drauge atkreipti dėmesį ir į vie
ną nuosmūkinį reiškinį, . kuris 
panašiomis progomis iš pašalės 
bando su savo trigrašiu brautis 
į kultūrinio darbo sritį. Ir šį kar
tą “Dirvoje” (1972 m. spalio 27 
d.), informuojant skaitytojus 
apie Ohio Lietuvių gydytojų 
draugijos premijos paskyrimą 
dr. Juozui Girniui, be kita ko, 
rašoma: “Kai kurie draugijos 
nariai (tai maždaug “sakė — 
pasakė” bobučių “argumentas”. 
k. brd.) pastebi, kad praeityje 
premija už kultūrinius ir visuo
meninius nuopelnus buvo ski
riama asmenims, neatsižvel
giant jų politinių nusistatymų, 
tačiau paskutiniosios trys pre
mijos iš eilės buvo paskirtos 
vien Lietuvių Fronto Bičiuliam: 
dr. A. Maceinai, prof. Z. Ivins
kiui ir dabar dr1. J. Girniui.”

Taigi ir kultūrinių premijų 
skyrimą “Dirva” norėtų lemti 
ne žmogaus atliktų darbų verte, 
bet tik kompiuterine mūsų par
tijų aritmetika. Sakysim jeigu 
x partijos ar pasaulėžiūros žmo
gus jau gavo šiemet premiją, tai 
kitąmet premiją būtinai skirti 
y partijos ar pasaulėžiūros žmo
gui. Tačiau šią politinių mūsų 
veiksnių praktikuojamą aritme
tiką palikime jų įprastiems 
kompiuteriams, o kultūrinėje 
srityje žiūrėkime tik žmogaus 
kūrybinio pajėgumo. “Dirva” 
lengvai pasipiktino, kad Ohio 
gydytojai paskyrė premijas dr. 
A. Maceinai, prof. Z. Ivinskiui ir 
dr. Juozui Girniui. Tačiau, prieš 
reiškiant nepasitenkinimą, rei
kia įrodyti, kad jie visi trys nė 
to tūkstančio (kuris šiandien ir 
lietuviams nėra jau toks didelis 
pinigas)nėra verti. Kai to ne
įrodoma, tai geriau politikos 
ožiams į ne savo srities daržą 
ir nešokti.

Pagarbos vertiems šios premi
jos mecenatams — Ohio lietu
viams gydytojams linkime ir 
ateityje, kultūrinio pobūdžio 
premiją skiriant, žiūrėti vien 
kultūrinio ir kūrybinio rezulta
to, o ne politikos žmonių pa
mečiui peršamos partinės arit
metikos. .... fc. brd.
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KULTŪRINIS PAMINKLAS TIEMS,
KURIE NEGRĮŠ

Siame šimtmetyje mūsų tautą 
ištiko dvi didžiausios nelaimės: 
okupanto įvykdytas nepriklauso
mybės sužlugdymas ir masiniai 
trėmimai į Sibirą. Net sunku tiks
liai nustatyti, kiek dešimčių tūks
tančių šviesių patriotų, kūrybin
gų intelektualų okupantas 1941 
m. ir per eilę tolimesnių dešimt
mečių barbariškai išgabeno į 
vergiją. Daug dešimčių tūkstan
čių išvežtųjų jau nebegrįš, pa
laidoti Sibiro taigose, ir joks pa
minklas neatžymės, kur tų kanki
nių kaulai priglausti.

Tačiau negaLi likti jų kančia 
ir tragiška mirtis be reikiamo at- 
žymėjimo. Šioje srityje vienas 
tvirtas žingsnis padarytas, nese
niai, išleidžiant Mato Raišupio 
knygą “Dabarties kankiniai — 
Lietuvos vyskupų, kunigų ir ti
kinčiųjų kryžiaus kelias pirmojo
je ir antrojoje Sovietų okupaci
joje”. Surinkta čia gausiai me
džiagos. Kai kas atsidūsta, kad 
gal ta medžiaga nėra sistemingai 
apdorota, gal vietomis tikrovė 
pasineša į beletristinius tonus, 
gal informuojant apie Lietuvos 
dvasininkų golgotą įspūdis silp
ninamas, ryškinant jų ryšius su 
partizanais, tuo iš dalies pateisi
nant okupantų naudotas prieš 
juos priemones.

Tačiau tai vis antraeiliai daly
kai. Veikalas tiesiog supurto skai
tantį. Čia užfiksuojami faktai, 
buvę išbarstyti po daugelį perio- 

•.J dinių leidinių, kurių vėliau nebe
bus; surinkti duomenys iš žmo
nių, kurie juos ilgainiui būtų nu
sinešę į kapus, įvesta visa eilė 
daugeliui nematytų nuotraukų. 
Žodžiu, leidinys yra dešimtme
čiais ir gal šimtmečiais išliekan
tis kultūrinis paminklas mūsų 
kankiniams vyskupams, kuni
gams ir kitiems tikintiesiems. 
Knygos autorius ir jos leidykla 
“Krikščionis gyvenime” atliko 
svarbų darbą. Ne veltui jau ruo-

>

Apie dieviškąjį apreiškimą
1
Prieš pradedant mum aiškintis 

dieviškąjį Apreiškimą —jo po
būdį ir jo eigą laikų tėkmėje, su 
kuriais mano kritikai nenorėtų

ANTANAS MACEINA

bėsi apie dorybes mitologinio 
‘didvyrio’, kurio iš viso nėra bu-sutikti, —tebūnie leista autoriui 15 neru DU*

papasakoti skaitytojam vieną1 °. egzegeUŠkai su jaunais te-
mūsų klausimui būdingą pokal-1 ol°ga,s nei ^kolekcijos
hi —Prieš 1-plAtn motu anlanVp nebuv0 tinkamas metas, nei te-

šiamos šio leidinio santraukos ki
tomis kalbomis. I šį leidinį įdė
ta nemažai darbo valandų suma
naus autoriaus ir susilaukta nuo
širdžios talkos iš tą reikalą ži
nančių asmenų.

Tačiau šis leidinys teapima 
tik vieną mūsų tautos sektorių. 
Labai lauktina, kad ir kitos gru
pės sukrustų rinkti nykstančią 
medžiagą ir atskirais leidiniais 
pagekbtų atminimą kankintų ir 
okupanto sunaikintų mūsų bran
giųjų žmonių. Galėtų pasirodyti 
panašios knygos, kaip “Dabar
ties kankiniai” apie išvežtuosius 
rašytojus, dailininkus, mokyto
jus, gydytojus, teisininkus, kari
ninkus, šaulius, skautus, ateiti
ninkus, neolituanus, profesorius 
ir docentus, žurnalistus, inžinie
rius, agronomus ir kitus, o taip 
pat nusipelno atskiro dėmesio ir 
mūsų ištremtųjų ūkininkų bei 
darbininkų masės. Dar apie visus 
juos iš periodikos, iš gautų laiš
kų, iš grįžusių iš Sibiro pasako
jimų, iš kitų šaltinių galėtų su
sidaryti ištisa leidinių serija, ku
rios pirmasis ijau yra mūsų ran
kose.

Kritiškiau tą medžiagą apdo
rojant, susidarytų stambūs šalti
niai mūsų tragiškiausio tautos 
laikotarpio istorijai, lygiai kaip 
tam reikalui turimi naudingi rin
kiniai medžiagos apie kitus vie
naip ar kitaip ryškius mūsų tau
tos laikotarpius, pvz. P. Rusecko 
suredaguotieji: Knygnešys, Bau
džiava, Savanorių žygiai, Lietu
va Didžiajame kare, Pasaulio lie
tuviai ir kiti.

Negalime leisti, kad tie mūsų 
broliai išnyktų be jokio pėdsako. 
Jei dėl tam tikrų sąlygų nebūtų 
patogu dabar išleisti 1941 m. žu
vusių sukilimo laisvės kovotojų 
biografijų rinkinį, tai vis tiek
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bį. —'Prieš keletą metų aplankė 
autorių kapucinas tėv. Povilas 
Loeslein, ilgą laiką gyvenęs; 
Plungėje, dar ir dabar gerai kai- Į 
bąs lietuviškai, 
metu buvęs dvasios tėvas (pater šiuose dabarties 
spiritualis) Fuldos kunigų semi-. Nojaus religiją. Šią religiją auto- 
narijoje. Paklausus, kaip jam se- rius sklaidė todėl, kad paaiškin- 
kasi moderniem teologam teikti 
ne mokslinių žinių, o dvasinio 
peno, jis atsakė į tai savo pergy
venimu vienų rekolekcijų metu, 
kuriom buvo pasirinkęs temą “Šv. 
Jono Krikštytojo askezė”. Sklai
dant šią temą, kaip ji aprašyta 
visose keturiose evangelijose, se
minaristai iš sykio klausėsi dė
mesingai. Tačiau pradėjus kalbė
ti apie Šv. Jono dorybes —klus
numą Viešpaties pašaukimui, 
nusižeminimą Kristaus akivaiz
doje, griežtą gyvenimo būdą dy
kumose, — klausytojai pradėjo 
šiūruoti kojomis į grindis, kas 
akademiniu Vokietijos papročiu 
reiškia nepasitenkinimą ir net 
protestą. Tada tėvelis Loeslein 
pertraukė savo konferenciją ir 
paklausė seminaristus, kas esą: 
gal jis kur nors apsirikęs... Atsi
stojęs vienas teologas visų vardu 
pareiškė: šv. Jono Krikštytojo 
‘istorija’ evangelijose esanti mi
tas, evangelistų įtrauktas todėl, 
kad tikinčiajai pirminės Krikš
čionybės bendruomenei parody
tų, jog ir Kristus kaip Mesijas bei 
Valdovas (kyrios) turėjęs turėti 
savą šauklį, kaip ir visi valdovai. 
Iš tikro betgi tai nesanti istorinė 
tikrovė, o tik Kristaus vaizdo iš- 
gražinimas (apoteozė), atitinkąs 
pirminės bendruomenės tikėjimą. 
Tai esą naujosios egzegezės aiš
kiai įrodyta. Tėveliui Loeslein 
neliko nieko kito, kaip tik pakeis
ti rekolėkcijų temą, nes negi kal-

velis Loeslein nebuvo tam pasi
ruošęs.

Lygiai tas pat ištiko ir šių laiš- 
o apsilankymo1 kų autorių, palietusį “Didžiuo- 

klausimuose”

riaus knygos kritikas kun. A. Ru- 
' bikas, kaip ir anie Fuldos semi- 
| naristai, sušiūravo —ne kojo
mis, bet plunksna ir viešai pa
skelbė: “Tyrinėjimai yra parodę, 
kad pasakojimas apie tvaną — 
kaip ir kiti ikiabraominiai pasa
kojimai Senajame Testamente — 
nėra istoriniai. Jų negalima sudė
ti ton pačion lentynon, kaip pa
sakojimų apie Abraomo ainius. 
Visa, kas ‘įvyko’ ikiabraominiam 
laikotarpyje yra užrašyta Abrao
mo ainių ne kaip istorija, o kaip 
jų pačių tikėjimo interpretacija” 
(“Draugas” 1972.6.15. d.II,p. 1). 
Paaiškindamas, kodėl pasakoji
mas apie tvaną nesąs istorinis, 
A. Rubikas mini Gilgamešo mi
tą, izraelitinį jo pasisavinimą bei 
perdirbimą, du tvano pasakojimo 
variantus, negalimybę atsirasti 
tiekai vandens (510 bilijardu lit
rų) ir savo dėstymą užsklendžia 
išvada: “Iš td aiškėja, kad pasa
kojimas apie Nojų (apie Dievo 
kalbėjimą per lietus, vaivorykš
tes) yra tam tikro literatūrinio 
žanro. Jį būtų galima pavadinti 
sakme" (p. 2). A. Rubikas ne
paaiškina, kokios prasmės jis tei
kia žodžiui ‘sakmė’ — mito, pa- 

; sakėčios, padavimo. Tačiau tai 
ir nėra svarbu. Svarbu, kad pa
sakojimas apie Nojų bei tvaną 

i jam yra ne realaus asmens ir įvy
kio aprašymas, o tik dorinis pa-

tų, kaip Viešpats perkelia savo 
apreiškimą iš gamtos į istoriją 
(Izraelis), o iš istorijos į asmenį 
(Kristus). Pasai; laiško žydam, 
Dievas yra kalbėjęs “daugelyje 
vietų (multifariam)” ir “įvairiais 
būdais” (Žyd 1, 1). Gamta, isto
rija ir Kristus amo'riui atrodė 
kaip tik ir esančios tos ‘vietos’, 
iŠ kurių Dievas kaip tik ir yra 
kalbėjęs žmonijai. Remdamasis 
prancūzų kardinolo J. Danielou 
pažiūra, išdėstyta jo veikale “Is
torijos paslaptis” (Essai sur le 
mystere de l’histoire, Paris 1953), 
autorius Nojaus religiją vadina 
gamtine ta prasme, kad gamtos 
reiškiniai —tvanas, vėjas, vai
vorykštė —buvę Nojui tiesiogi
niai Viešpaties apsireiškimo 
ženklai, skelbę jam Dievo rūsty
bę, jo pasigailėjimą ir jo pasiliki- mokymas arba Abraomo palikuo- 
mą su žmonėmis. Gamta Nojui 
buvo ta plotmė, į kurią Dievas 
nužengė, kad apsireikštų žmo- buvę, o tik tai, ką izraelitai savo 
gui. Tai buvusi pirmoji Apreiš- sąmonėje tikėję.
kimo ‘vieta’. Iš to kard. J. Danie
lou, o su juo kartu ir autorius, kymą randa A. Rubikas tvano 
daro išvadą, kad “gamtinėse re- sakmėje? “Tuo pasakojimu”, ra- 
ligijose esama tiesos” ir kad to- šo jis, “Švento Rašto autoriai no- 
dėl “ir gamtinė religija gali p«- rėjo paaiškinti, kaip labai Dievas 
daryti žmogų teisų Viešpaties nepakenčia nuodėmės. Pasakoji- 
akivaizdoje” (Did. dab. kl. p.1 me apie tvaną Dievas yra abso- 
70). Štai kodėl Šventraštis apie liutus gamtos valdovas. Jis palai- 

į Nojų ir sako, kad jis buvęs “tei- ko pasaulio tvarką. Jis turi visiš- 
singas, nebaustinas žmogus tarp ką valdžią ant visos tvarinijos. 
savo bendraamžių; Nojus vaikš- Jis gali leisti kūrinijai pražūti sa- 
čiojo su Dievu” (Pr 6.9). Ivo nuodėmėje. Bet jis gailisi ir

Bet štai, šitoje vietoje auto- gelbsti ją” (p. 2). Kitaip tariant,

Lietuviškas kryžius lietinio sodyboje. Šį puošnų kryžių suprojektavo 
ir savo rankom pastatė staliud Juozas Ambrozaitis savo sodyboje Mid- 
dlebury, Conn.., Lietuvos vergijos 25 metų atminimui. Koplytėlėse ke
turių dailininkų medžio skulptūros: trys lietuviškos Madonos ir šv. 
Veronika. Kryžiaus viršūnė pagaminta iš bronzos. Šalia Lietuvos tri
spalvė. Kryžių aprašė Waterbury Republican, juo domisi ir jį lanko 
daugelis amerikiečių. Nuotr. K. A.

nių tikėjimo išraiška: jis patei
kiąs mum ne tai, kas tikrovėje

Kokią idėją, mintį ar pamo-

pasakojimu apie tvaną yra pa
vaizduota bendra Dievo visaga
lybės, jo ryžto bausti ir jo pasi
gailėjimo idėja. Visi Pradžios 
knygos aprašomieji dalykai: tva
no paskelbimas Nofjui, laivo sta
tymas, gyvulių gabenimas į laivą, 
žemę ištikęs potvynis, Nojaus bu
vimas laive, potvynio pabaiga, 
vaivorykštė, Nojaus sūnūs, jų el
gesys su tėvu (plg. Pr 6—9 sk.) 
— visa tai yra tik literatūrinė 
anos bendros idėjos iliustracija, 
kaip kad iliustracija yra Kristaus 
vartoti palyginimai apie sėjėją, 
rauges, garstyčios grūdą, paslėp
tą lobį, tinklą žuvim ir t. t., ku
riais Išganytojas mėgino žmo
nėm išaiškinti dangaus karalys
tės esmę bei savybes. Tai mitas 
tikriausia šio žodžio prasme. Apie 
tai autorius yra plačiau rašęs sa
vo knygoje (plg. p. 141—155),

apibrėždamas mito esmę graikų 
mąstytojo Sallustijo žodžiais: 
“Tai niekados neįvyko, bet tai 
yra visados” (p. 142). A. Rubi- 
ko atveju tai reiškia: nei Nojaus, 
nei tvano niekados nėra buvę, 
bet Dievo visagalybė, jo ryžtas 
bausti žmones už nuodėmę, jo 
pasigailėjimas kaip idėja ar pa
mokymas yra visados. Todėl lo
giškai A. Rubikas ir sako: “tas 
pasakojimas apie tvaną ir po jo 
pasirodžiusią vaivorykštę ir šian
dien yra skaitomas krikščionių 
bažnyčiose kaip dabartinį žmogų 
įpareigojanti tiesa” (p. 2); įpa
reigojanti, be abejo, ne savo is
toriškumu (nes tai neįvyko nie
kados), bet savo idėjiškumu (idė
ja yra visados).

Čia turime aiškų lietuvišką 
Šventraščio numitinimo pavyzdį 

(Nukelta į 2 psl.)

M. K. Čiurlionis Jūros sonata. Allegro. Andante Finale
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PIRMAEILĖS BŪTINYBĖS.
VALYMŲ BANGA OKUPUOTOS LIETUVOS 

KULTŪRININKUOSE.
A. MACEINA ATSAKO SAVO KRITIKAMS 

APIE APREIŠKIMO PILNYBĘ KRISTUJE.
LIETUVOS GENER. KONSULAS TORONTE 

DR. JONAS 2MUTDZINAS RAŠO MŪSŲ 
KARIUOMENES MINĖJIMO PROGA.

PARTIZANŲ DAINOS IŠ POGRINDINIO 1947 
METŲ LEIDINIO LIETUVOJE.

VERTAS DĖMESIO VOKALINIS KONCERTAS.
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINĖ KRONIKA.
FILMŲ ĮVAIRUMAL
MOTERŲ GYVENIMAS.

PIRMAEILES BŪTINYBES
Gyvenimas kasdien spaudž'a 

būtinybėm's. Maistas pastogė, 
va'kų auginimas, drabužis. Tas 
pate kasdien. Tas pats prieš 
Kalėdas ir po jų. Ir labiau iš
prususiam atsiranda daugiau 
reikalų, be kurių negalima iš
siversti. Nemokančiam svaityt; 
laikraštis nerūpi. Prasilavinęs 
prie dienraščio ir knygą pride-1 
da. Afrikos tautų šeimos dž’au- 
giasi, vaikus matydamos pra
džios mokykloje. Europietis su 
amerikiečiu nenori likti be uni
versiteto.

Su joka tauta nesusirišusiam 
Amerikoje lengva gyventi — 
uždarbis yra vienintelis tikslas. 
O mums reikia lituanistinių mo
kyklų. r-'pecifinės kultūros nepa
žinųjį užima TV — mes turime 
chorus ir tautinių šokių ratelius 
Internacionalinių nusiteikimų as
muo pasitenkina angliška spau
da, lietuvis išeivis pasik’.ys be 
savų įaiaraščių ir radijo pro
gramų.

Tauta be vardo ir bent kuk
laus įnašo žmonių bendruome
nėj dūsta. Todėl jokia išeivija 
ilgai neišsilaiko be literatūros, 
be kompozitoriaus, be dailinin
ko, be solisto, be moks'ininko 
ar mąstytojo. Apsitvėrusiam, 
duris užsirakinusiam, langus už
sidengusiam varge nepadės net 
labdarbigiausias kaimynas, nes 
tas vargas nebus žinomas.

Be kelių mokslinių veikalų, 
paskutiniam dešimtmetyje pasi
rodžiusių anglų kalba, apie mus 
daug kalbėjo Lituanus žurna
las. Kaimynai iš jo šiek tiek 
sužinojo. O šiuo metu, džiaugda
miesi ir rūpindamiesi, žiūrime 
į Encyclopedia Lituanica, lauk
dami jos likusių keturių tomų.

Encyclopedia Lituanica, ir Li
tuanus yra būtinybės mūsų išei
vijai, jau pradedančiai' atprasti 
nuo viduramžių gyvenimo sti
liaus. Be to, ateina naujos tau
tos, ateina sparčiai. Mus, jei ne
spėsime progresuoti, nužers ša-1

Valymų banga 
okupuotos Lietuvos 

kultūrininkuose
STOK. DOLMENAS

Svediją pasiekusiomis ir Mask-,20 metų. Režimo taikiniai nuo- 
vos disidentų patvirtintomis ži- sekliai parinkti. ”,
niomis, Lietuvos menininkai ir 
intelektualai pergyveno valymų 
bangą. Šiais valymais režimas 
nubaudė kultūrininkus už pra
ėjusio gegužės mėn. įvykius Kau
ne ir davė griežtą perspėjimą atei
čiai. Ar bus pasitenkinta ribotais 
valymais, parodys ateitis.

Kultūrininkus Lietuvoje ypač 
sukrėtė režisieriaus Jono Jurašo 
likimas. Sis jaunas, išradingas 
teatro menininkas daugelio Lie
tuvoje laikomas pranašesniu ir 
už Miltinį. Savo moderniais, 
vaizduotės kupinais pastatymai  ̂
jis tapo žinomas ir už Lietuvos 
ribų, pernai buvo pakviestas sta
tyti Šekspyrą Maskvoje. Šiandien 
jis Kauno teatre nebeegzistuoja, 
jo paskutinysis pastatymas, Gru
šo “Barbora Radvilaitė”, išleis
tas viešumon be režisieriaus.

Patikimomis žiniomis, “Radvi
laitė” ir buvo paskutinysis lašas, 
perpildęs Jurašo nusivylimų tau- 

: rę. Mačiusieji Grušo istorinės 
pjesės generalinę repeticiją šį pa
vasarį tvirtina, kad tai buvęs 

; gražiausias poetinio teatro spek- 
i taklis pokarinėje Lietuvos sceno-

’in Ariatu Benąja prasme, gali 
tapt; ir eurcpietis, jei miegos.

*
Nereikia ieškoti priežasčių ar 

kaltlni ikų praeityje nes gyve
nimas atgal nepasisuka. Tačiau 
žinome, kad patikimos Mteraū- 
ros svetimomis kalbomis apie ’ 
mus beveik nebuvo. BroŠJūrėhų, į viešumon> -į ka; amaras ^5. 
reklaminių lapelių, persaldmtų | do ir Kultūros minis.
knygučių daugumas nevertina. [erijos jgCLnai, reikalaudami
T k paskutiniame d^mtmetyje , ljo pakeitimų. Juos ypač er_ 
pasirodė keli ramti veikalai, j zino spektak|io pabaiga „5^. 
rankas įn.ami ka p dėmesį at- non nusileidžiantis Barboros 
kreipianti medžiaga. Tik Litua- į Ra(jvjįajtės paveikslas, kuriame 
nūs gauna vietą b’bliotekose buvn galjma atpažinti 
Tik Encyclopedia Lituanica drą. Vartų Kai pagaĮiau spek.

šiai jaučiasi tarp kitų enciklo- tajk|js buvo leistas pristatyti žiū-

mus beveik nebuvo. Brošiūrėlių, j

knygučių daugumas nevertina.

pedijų.
Nora Lituanus žurnalas iki 

šiol f'nansiškai daug rūpesčių 
nesukėlė, tačiau iš svetimtaučių į lotas, 
prenumeratų jis išsiversti nega-1 Nebetekęs 
Ii (juk beveik nė v’enas ameri
kiečių mokslinis žurna’.as be spe
cialios paramos neišsilaiko). Jis 
rėmėsi mūsų visuomene — iš 
jos ateinanč'ais užsakymais ir 
aukomis, nors kukliomis, bet 
gyvybę palaikančiomis.

Greitu laiku prasidės Litua
nus prenumeratorių vajus. Gal 
ne daug kag iš mūsų visuomenės 
šiuo žurnalu domisi (nereikia 
laukti, kad kiekvieną viliotų 
specifinės temos), tačiau jo 
reikšmę supranta, beveik kiek
vienas gali surasti bendradarbį 
fabrike, gal įstaigoje, kuris per
vers, gal net paskaitys. Tačiau 
svarbiausia mūsų prenumerata 
ir auka gal tūkstantį žurnalo 
egzempliorių nuveda ten, kur 
jis reikalingas, suprantama^ ir 
panaudojamas.

Dabartinė padėtis lietuvių en
ciklopedijos anglų kalba iššau
kia veiduose raudonumą, žino
ma, susidrovėjimo raudonumą. 
Suskaičiuokime pensininkus, ku
rie ją prenumeruoja. Suskaičiuo 
kime šiaip gyvenime vargstan-

(Nukelta j 2 psL)

Aušros

rovams, paveikslas buvo dingęs. 
Visas Jurašo 
buvo grubiai

sceninis piešinys 
iškreiptas ir suža-

kantrybės, Jurašas 
parašė protesto laišką Kultūros 
ministerijai ir rinktiniams parei
gūnams. Jis pareiškė nebegalįs 
lankstytis cenzoriams, daryti be
galinius kompromisus, statyti pri
mityvius propagandinius veika
lus, kad retkarčiais jam būtų 
leista inscenizuoti jo mėgiamą 
dramą, o ir toji vėliau būtų su
žalojama. Pareigūnų atsakymas 
buvo trumpas ir aiškus. Jurašas 
tapo išmestas iš Kauno Dramos 
teatro režisieriaus kėdės, jo var
das išbrauktas. Šiuo metu jis pel
nomi duoną kaip juodadarbis.

Kauno teatro vyriausiojo re
žisieriaus pareigas laikinai eina 
teatro direktorius. Antruoju reži
sieriumi paskirtas Karklelis, savo 
nemokšiškumu pasižymėjęs Šiau
lių teatre. Šiauliečiams vadovauti 
paskirta Nataša Ogaj, pusiau 
korėjietė, skubomis pramokusi

i parinkti. “Nemunas”, 
“nuodėmingojo” Kauno literatū
rinis žurnalas, buvo ir anksčiau 
pakartotinai puolamas (pvz. už 
Kubiliaus straipsnį “Talento mįs
lės”). “Kultūros barai” stengėsi 
išlaikyti lietuvišką veidą ir tu
rinį. O “Vaga”, pareigūnų aki
mis, leido per daug politiniai 
“neutralių”, nemeluotai lietuviš
kų knygų.

Apie tuos visus sukrėtimus ir 
pakeitimus viešai beveik neinfor
muojama, nors apie juos kalba 
visi kultūrininkai. Nusikaltimai 
prieš tautinę kultūrą, kaip ir kri
minaliniai veiksmai aplamai, pa
togiausiai atliekami tyloje ir tam- 

'soje. Tepasitenkinama užuomi
nomis, kurios įdedamos į patiki
mų asmenų lūpas, štai, rūgs. 23 
d. “Lit. ir mene" skaitome klau
simą: “Ar mūsų lietuviškas teat-i 
ras, Jūsų supratimu, pakankamai 
giliai atspindi tarybinių tautų Į 
žmonių charakterių, o ir pačių 
dramaturgijų įvairovę?” Į klau
simą atsako Valstybinio akademi
nio dramos teatro aktorius Lai
monas Noreika:

“Ne... dramaturgijos klausimas 
— opi problema, šiuolaikinė mū
sų dramaturgija... nepatenkina 
nei žiūrovų poreikių, nei aktorių 
reikalavimų. Gal būt, todėl tokie 
blankūs atrodo pastarųjų metų 
teatriniai sezonai. Žinoma, akto
riams labai įdomu vaidinti klasi
ką ar dalyvauti istoriniuose spek
takliuose. Bet aktorius — pilie
tis, teatras — pilietis turi kalbėti 
apie nūdienos problemas. Gyve
name sudėtingu laiku, kai pa
saulį drebina sprogimai, sociali
nės kovos. Mes, menininkai, pri
valome atsiliepti į epochos reika
lavimus. Antra vertus, man regis, 
jog mes mažai težinome broliškų 
respublikų dramaturgiją.”

Iš kokio dangaus bus Noreika 
beiškritęs? Juk žymieji Lietuvos 
kritikai sutartinai iškėlė “pasta
rųjų metų teatrinius sezonus” 
kaip ypač įdomius. Kai kurie tvir
tino, kad drama tapęs įdomiau
sias žanras lietuvių literatūroje. 
Naujieji lietuvių dramos veikalai 
buvo gausiai verčiami į kitas kal
bas. Lietuvos žiūrovų nuomonę 
vaizdžiausiai išreiškė ilgos eilės 
prie “Mindaugo”, “Grasos na
mų”, ar panašių spektaklių. Iš 

'kur tad Noreikos balsas? Kaip 
senose gramafono plokštelėse, tai 
“His Master’s Voice.” Dar savo 
studijų metais Lunačarskio Teat
rinio meno institute Maskvoje 
Noreika buvo “komjaunimo ins
tituto narys” atsakingas už “kult- 
masinį” darbą. Vėliau jis jau “ta-.. v • i n t 444004444 uaioų. vcuaujiojau ua--

laužytos lietuvių kalbos Jos re-1 rybinio” nebe «siaurai lietuviš. 
rvArtimro rlnminnnio “KvrJicIzu .... . . .pertuare dominuoja “broliškų 
respublikų” pjesės.

Režimo kumštį pajuto ir spau
da. “Kultūros barai” ir “Ne
munas” gavo naujus redaktorius. 
Pakeistas “Vagos” leidyklos di
rektorius, savo pareigose išbuvęs

ko” aktoriaus pavyzdys, gal nebe 
reikalo pagarsėjęs savo vaidme
niu filme... “Apysaka apie čekis
tų”. Ir dabar jis pareigingai ati
duoda savo balsą savo tėvynės 
kultūros darkymui pateisinti. Ne 
savo žodžiais, bet partijom direkty-

Vaizdai iš vakaro su rašytoju Antanu Vaičiulaičiu Chicagoje. Viršuje: Antanas Vaičiulaitis skaito savo 
kūrybą. Viduryje: Momentas, iš inscenizuotos Antano Vaičiulaičio legendos “įžvejų duktė Banguolė”; deši
nėje — Laima Rastenytė (Banguolė), kairėje — Jonas Kelečius (Sigurdas); inscenizavimo režisūra Das 
riaus Lapinsko, scenovaizdis Joafb Kelečiaus. Apačioje: Prof. dr. Rimvydas Šilbajoris skaito paskaitą apie 
Antano Vaičiulaičio kūrybą. Vakaras su rašytoju įvyko lapkričio 18 d. Jaunimo centre. Jį surengė ateiti
ninkų meno draugija “Šatrija”. (Platesnis aprašymas buvo lapkričio 21-mos dieninėje “Draugo” laidoje.

(Lietuvių foto archyvas)

vų ir “Literaturnaja gazieta” ve
damųjų standartinėmis frazėmis: 
“teatras-pilietis”, “pasaulį drebi
na socialinės kovos”, “meninin
kai privalo atsiliepti į epochos 
reikalavimus”, “pažinkime broliš
kų respublikų dramaturgiją” ir 
t.t. Išvertus šias frazes iš sovieti
niai - pareigūninėę į lietuvių kal

ra, oficialioji spauda mirga 
straipsniais apie “lygiateisės dau
giatautės sovietinių nacijų šei
mos” penkiasdešimtmetį, gieda
mos “padėkos kupinos” rapsodi
jos apie “pamaskvio vakarus”. 
Padėtis verta didelio satyriko 
plunksnos .reikalaujant visų lie-

bą, jos reiškia teatro pajungimą 
didžiarusiškojo komunizmo ir šo
vinizmo propagandai, teatrų re
pertuaruose lietuvių ir vakariečių 
dramų pakeitimą sovietinėmis, 
ypač rusiškomis.

Kiek skaudžios ironijos pasta
ruosiuose įvykiuose! Kai po tylos 

skraiste žalojama lietuvių kultū-tuvių skardaus protesto.
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Aukštasis mokslas Lietuvoje
Lietuvos universiteto 50 metu sukaktį minint

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Įstatų, LB Tarybos priimtų 1972 
m. balandžio 30 d., šeštasis sky
rius pavadintas “Bendruomenės 
institucijos”. O jos čia yra: Švie
timo taryba, Kultūros taryba ir 
Visuomeninių reikalų taryba. 
Mus labiausiai domina Kultūros 
taryba. Jos atsiradimas JAV LB 
rėmuose yra maloni naujiena, i

Iš tikrųjų tokios tarybos šiame 
krašte jau seniai reikėjo. Beje, 
visam išeivijos pasauliui taikyta 
Kultūros taryba jau eilę metų eg
zistuoja prie Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės centrinių organų. 
Deja, jos egzistencijos mūsų kul
tūrinio gyvenimo raida ligi šiol 
visai nejautė. Atrodo, kad ir pati 
pasaulinė Kultūros taryba nela
bai žinojo, ką ji turi daryti ir 
kam ji čia buvo įsteigta. Labai 
gerai kad JAV Lietuvių Bendruo
menė nelaukė, kol pasaulinė Kul
tūros taryba pradės ką nors veik
ti arba ir visai numirs. Todėl ir 
sveikintinas išeivijoje pačioj gy
viausioj ir kultūrine prasme pa
čioj kūrybingiausioj JAV Lietuvių 
Bendruomenėj savos Kultūrinės 
tarybos įkūrimas, besirūpinant 
šio krašto lietuviškosios išeivijos 
kultūriniu gajumu.

Kultūros tarybos veiklos plot
mė ir tikslai įstatuose nurodomi 
šitokie:

42
JAV lietuvių bendriniams kul

tūriniams uždaviniams planuoti 
ir vykdyti veikia JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros taryba. 
Ji:

a. planuoja kultūrinės moksli
nės ir meninės veiklos gaires,

b. skatina lietuvių kultūrinių 
vertybių kūrimą ir ugdymą,

c. rūpinasi lituanistikos, moks
lo, grožinės literatūros, dailės, te
atro, muzikos bibliografijos ir lie
tuvių kultūrinės reprezentacijos 
leidinių leidimu,

d. organizuoja, derina ir glo
boja lituanistinės ir kultūrinės 
medžiagos rinkimą ir saugojimą,

e. organizuoja lietuvių kultū
ros ir mokslo, bei meno darbuo
tojų suvažiavimus ir pasitarimus,

f. vykdo LB Krašto valdybos 
pavestus uždavinius.

43
LB Kultūros tarybai vadovau

ja pirmininkas, kurį trejų metų 
terminui skiria LB Krašto Valdy
bos pirmininkas ir tvirtina LB 
Taryba. Kultūros tarybos pirmi
ninkas yra pilnateisis Krašto val
dybos narys.

44
Kultūros tarybos narius pasi

renka Tarybos pirmininkas. Juos 
tvirtina Krašto valdyba.

45
LB Kultūros taryba veikia JAV 

LB taisyklėse nurodyta tvarka.
Vargu ar ką nors reikėtų dar 

pridėti ar atimti iš to, kas čia 
įstatuose pasakyta. Patys įstatų 
paragrafai, liečiantys Kultūros ta
rybos struktūrą ir jos veiklos plot
mę, yra juos apsvarsčiusių ir for
mulavusių gerai išmąstyti ir juo
du ant balto pateikti. Tačiau pa
ragrafai jų užrašymu nei blogu
mo, nei gerumo dar nesukuria. 
Gerai ar blogai darys patys žmo
nės, kurie Kultūros tarybos para
grafuos nustatytus tikslus vykdys 
konkrečiame gyvenime. Tad ir 
labai svarbu, kad' kultūros tary
bai vadovautų ir joje dirbtų pla
taus akiračio, akademinio lygio, 
kūrybinio potencialo nestokojan
tys, realybę jaučiantys ir neaptin- 
gę žmonės.

Kas nors gali čia replikuoti, 
kad per daug skiriame tokiai 
Kultūros tarybai reikšmės ir per 
daug iš jos tikimės, nesgi mokslo 
veikalus, poezijos ir grožinės be
letristikos knygas rašo, paveiks
lus tapo ir muzikos kūrinius kom
ponuoja ne tarybos, bet indivi
dualūs, talentingi žmonės. Ir tai 
yra tikra teisybė. Bet kūrėjui at
sirasti, augti, subręsti ir būti sau

(Nukelta į 2 psl.)

{vadas

Visais laikais mokslas lėmė kul
tūros ir visokeriopos pažangos ūgį. 
Gilaus proto intelektai sukūrė, 
aukštą Vakarų kultūrą ir civili
zaciją, kurių vaisiais minta žmo
nija. Ir mes lietuviai esame Vaka
rų kultūros išauginti. Tos kultū
ros šaknys glūdi gilioje mūsų 
prosenovėje.

Šjmet minime 1922 m. Kaune įsi
kūrusio Lietuvos Universiteto auk
sinę sukaktį. Prisimename sukak
tuves tos aukštosios mokyklos, ku
rios vaidmuo nepriklausomos Lie
tuvos gyvenime buvo didžiai reikš
mingas. Lietuvos Universitetas 
(nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo 
universitetas), Vilniaus universite
tas ir kitos aukštosios mokyklos — 
Žemės ūkio akademija, Veterinari
jos akademija, Prekybos institutas, 
pedagoginis institutas, Muzikos 
konservatorija, Dailės institutas. 
Aukštieji karininkų kursai, Aukš
tieji fizinio lavinimo kursai — su 
visokeriopomis specialiomis mo
kyklomis yra padėję tvirtus pama
tus vakarietiškai Lietuvos kultūrai 
ir civilizacijai. Giliau nesusipažinu- 
siam su Lietuvos mokslo istorija 
kai kam gali atrodyti, kad tik Lie
tuvai atkūrus nepriklausomą vals
tybę suklestėjo mokslai ir pažanga 
mūsų tėvų žemėje. Todėl čia 
platėliau stabtelėsiu ties aukštojo 
mokslo padėtimi senovės Lietuvoje 
ir ties senuoju Vilniaus universi
tetu, tuo didžiuoju Lietuvos švie
sos ir kultūros židiniu.

Kaip ir kur mokytasi 
lietuvių senovėje?

Ryšium su krikščionybės pliti
mu, ir Lietuvoje atsirado mokyk
lų. Pirmoji mums žinoma mokykla 
yra buvusi prie Vilniaus katedros, 
ji minima jau 1397 m. Toje mo
kykloje buvo mokoma rašto, skai
tymo, patarnavimo bažnyčioje, gie
dojimo, lotynų ir vokiečių kal
bų. XVI a. pirmoje pusėje pana
šaus tipo mokyklų atsirado ir ki
tose Lietuvos vietose: Tauragėje 
(1501 m.), Žiežmariuose (1520 m.), 
Eišiškėse (1524 m.), Joniškyje 
(1530 m.) ir kitur. Tai žemesnio
sios bendrojo lavinimo mokyklos. 
Kol dar nebuvo gimnazijų ar ko
legijų, kuriose buvo paruošiamas 
jaunimas aukštajam mokslui; di
dikų, panašiai kaip ir Lietuvos di
džiojo kunigaikščio bei jo giminės 
vaikai, buvo mokomi ir auklėjami 
namie samdytų mokytojų — 
magistrų. Vėliau didikų vaikai 
mokėsi savo tėvų įkurtose mokyk
lose. Ir tik 1539 m. Abraomas Kul
vietis, Krokuvos, Leipzigo, Witten- 
bergo ir Sienos universitetų auk
lėtinis, Vilniuje įsteigė klasikinę 
mokyklą, kurioje buvo ruošiami 
Lietuvos bajorų vaikai aukšta
jam mokslui užsienyje. Deja, mo
kykla, pradėjusi skelbti protestan
tizmo idėjas, 1542 m. turėjo užsi
daryti. 1566 m. Šv. Jono bažnyčios 
mokykloje Vilniuje, tos bažnyčios 
klebono ir žymaus teisininko Pet
ro Roizijaus (Roysius. isp. Ruiz de 
Moros) rūpesčiu, imta dėstyti ir 
teisės dalykai: romėnų ir Lietuvos 
Statuto teisės. Pagaliau 1570 m. 
jėzuitai Vilniuje įkūrė aukštesniąją 
5 klasių mokyklą, kuri Vakarų 
Europos mokyklų pavyzdžiu ruo-

JONAS PUZINAS

šė jaunimą universitetinėms studi
joms. Visi dalykai buvo dėstomi 
lotyniškai. Netrukus gimnazijų 
atsirado ir kituose Lietuvos mies
tuose: 1616 m. jėzuitai įkūrė gar
siąją Kražių gimnaziją, 1625 m. 
reformatai atidarė savo mokyklą 
Kėdainiuose ir t. t.

Kadangi Lietuva ilgą laiką ne
turėjo savos aukštosios mokyklos, 
todėl lietuviai aukštojo mokslo 
ieškojo užsienyje. Bene anksčiau
siai lietuvių pradėta studijuoti 
Prahos universitete, įsteigtame 1348 
m. Sorbonos universiteto pavyz
džiu. Pirmojo lietuvio pasirodymas 
Prahos universitete sietinas su 
Kęstučio sūnaus Butauto (miręs 
1380 m. V.7 Prahoje) atvykimu 
Prahon'. Po nesėkmingų pastan
gų paimti valdžią Lietuvoje, Bu
tautas pirmiausia buvo pabėgęs 
pas kryžiuočius/o paskui nuvyko 
Prahon pas Romos imperatorių ir 
Čekijos karalių Karolį IV. Maty
ti, kad Butautas buvo gerai išsi
lavinęs žmogus, nes jis 1368—1369 
m. lydėjo Karolį IV į Italiją ir kurį 
laiką gyveno imperatoriaus dvare 
Prahoje. 1381 m. Prahos atbėgo 
ir Butauto sūnus Vaidutis—Jonas, 
kuris 1381—1387 m. studijavo Pra
hos universitete, po to persikėlė 
Krokuvon, kur 1401 m. buvo pa
skirtas Jogailos atnaujinto Kroku
vos universiteto rektoriumi. Iš žy
mesnių lietuvių, studijavusių 
Prahos universitete, tenka priminti 
Motiejų iš Vilniaus, kuris 1408 
m. čia gavo laisvųjų mokslų 
magistro laipsnį. Po to jis studi
jas dar tęsė Sienos universitete 
Italijoje. Tai busimasis pirmasis 
Žemaičių vyskupas, nuoširdus 
Vytauto politikos rėmėjas. Vėliau 
jis, būdamas Vilniaus vyskupu, rū
pinosi, kad kunigai gerai mokėtų 
lietuvių kalbą. Kol Krokuvoje dar 
nebuvo sutvarkytos teologijos stu

Jogailaičių vardo senasis Krokuvos universitetas, čia nuo XV šimtmečio pradžios mokėsi daug lietuvių, 
būsimų aukštų dvasiškių, valstybininkų ir lietuvių raštijos pradininkų.

dijos, lietuviškai mokantiems kuni
gams ruošti Lenkijos karalienė Jad
vyga Jogailfenė 1397 m. įsteigė prie 
Prahos universiteto Lietuvių ko
legiją, kurios globėju yra buvęs 
žymus Prahos universiteto profe
sorius ir pamokslininkas Jonas 
Husas (jis, apkaltintas herezija, 
1415 m. buvo sudegintas ant lau
žo). Kiek lietuvių pasinaudojo ta 
kolegija, neišliko žinių.

Labai didelį vaidmenį lietuvių 
studijoms suvaidino Krokuvos uni
versitetas, įkurtas 1346 m. Bolonijos 
universiteto pavyzdžiu Lenkijos 
karaliaus Kazimiero Didžiojo, už 
kurio buvo ištekėjusi Gedimino 
duktė Aldona. Apmirusį universi
tetą 1400 m. atgaivino Jogaila, įkū
rimo akte pažymėdamas, kad aka
demija skiriama ir Lietuvai ap
šviesti bei krikščionybės mokslui 
skleisti. Universitetu rūpinosi ir ki
ti Jogailos įpėdiniai, todėl jis vadi
namas Jogailaičių universitetu 
(Uniwersytet Jagiellonski).__ 1409
m. įkūrus studentų bendrabutį 
(bursą), į jį buvo priimami ir lie
tuviai studentai, besiruošią į kuni
gus. Krokuvos universitete nuo 
1402 m. mokėsi labai daug lietuvių. 
Vien tiktai XV a. čia buvo įsira
šiusių apie 120 studentų iš Lie
tuvos. Daugelis jų po to užėmė 
atsakingas vietas Lietuvos valsty
bės ir Bažnyčios gyvenime ar pri
sidėjo prie lietuvių kultūrinio 
darbo. Tepriminsiu kelis žymesnius 
studentės, ėjusius mokslą Krokuvos 
universitete: 1419 m. bakalauro 
laipsnį gavo Jokūbas iš Vilniaus, 
vėliau tapęs Žemaičių vyskupu; 
čia mokėsi ir busimasis Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos kancleris, 
reformatų veikėjas Mikalojus 
Juodasis Radvilas (m. 1584);1528 
m. universitetan įsirašę busimieji 
lietuvių raštijos pradininkai Ab
raomas Kulvietis, Stanislovas Ra
polionis, Jurgią Zablockis ir kiti. 
1600—1642 m. laikotarpyje Kroku

vos universitete mokėsi net 210 
studentų, atvykusių iš Lietuvos

Senojo Vilniaus universiteto-akademijos antspaudas

Didžiosios Kunigaikštijos. Be dau
gelio kitų, Krokuvoje mokslus ėjo 
Mikalojus Pacas (m. 1624 Paduvo
je), vėliau Žemaičių vyskupas, 
Jurgis Tiškevičius (m. 1656), taip 
pat vėliau užėmęs Žemaičių vys
kupo sostą, Krokuvoje ir Italijoje 
mokslus ėjo Kristupas Zigmantas 
Pacas (m 1684), iškilęs j Lietu
vos kanclerius ir pastatęs vieną iš 
pačių žymiausių baroko archi
tektūros paminklų Pabaltijy — 
kamaldulių vienuolyną ir bažny
čią Pažaislyje.

Lietuvos kunigams ruošti buvo 
skiriama ir 1568 m. Braunsberge, 
Prūsuose, įsteigta jėzuitų kolegi
ja, iš kurios greit išąugo geologi
jos—filosofijos akademija. Brauns
berge 1617—1618 m. teologiją stu
dijavo busimasis Žemaičių vys
kupas Petras Parčevskis, 1655 m. 
drauge su kunigaikščiais Jonušu 
ir Boguslavu Radvilais bei tūks
tančiu Lietuvos bajorų pasirašęs 
vadinamą Kėdainių sutartį, kuria 
Lietuva atsiskyrė nuo Lenkijos ir 
sudarė uniją su Švedija. Brauns
berge mokėsi busimasis Lietuvos 
didysis etmonas Povilas Jonas Sa
piega (m. 1665), busimasis Vil
niaus akademijos rektorius (1663- 
1666 m.) Danielius Butvilą ir visa 
eilė Lietuvos bazilionų, užėmusių 
unitų vyskupų pareigas.

Braunsberge 1664 m. scholastinę 
teologiją dėstė Lietuvos istorikas 
Albertas Vijūkas Kojalavičius, o re
toriką ir teologiją — jo brolis Ka
zimieras.

Gausiai lankyta ir kiti Europos 
universitetai: Bolonijos, Paduvos, 
Sienos, Paryžiaus, Leipzigo, Greifs- 
waldp, Karliaųčiąus, VVittenbergo, 
Frankfurto prie Oderio, Tuebinge- 
no, Bazelio, Freiburgo, Ingolstadto, 
Heidelbergo, Leideno, Dillingeno ir 
kiti. Santraukinėje apžvalgoje ne
įmanoma suminėti daugybės žmo
nių, studijavusių įvairiuose už
sienio univesitetuose, todėl iškelsiu 
pačius ryškiuosius asmenis, suvai
dinusius išskirtinį vaidmenį Lietu
vos gyvenime. Štai svarbiausieji 
chronologine eile. 1409 m. Leipzigo 
universitetan įstojo “Georgius de 
Lithwania”, manoma, Jurgis But
rimas, buvęs Vytauto rūmų mar
šalas. 1536 m. du semestrus mokė
si Leipzige, po to Wittenberge, kur 
Martynui Liuteriui dekanaujant, 
1544 m. teologijos daktaro laipsnį 
gavo Abraomas Kulvietis, Kara
liaučiaus universiteto profesorius, 
lietuvių raštijos pradininkas. 1540 
m. į Wittenbergo universitetą įsi
rašė vėliau lietuvių raštijai nu
sipelnęs Jurgis Zablockis, apie 1545 
m'. Krokuvoje gavęs magistro laips
nį, po to dar studijavęs Karaliau
čiuje ir 1560 m. Tuebingeno uni
versitetan atlydėjęs net 8 lietuvius 
jaunuolius, greičiausiai savo moki
nius. Dar prieš XVI a. vidurį Wit- 
tenbergo universitete studijavo ir 
Stanislovas Rapolionis, vėliau Ka
raliaučiaus universiteto profeso
rius, daug prisidėjęs prie lietuvių 
raštijos ūgio. 1539 m. Wittenbergo 
universitete įsimatrikuliavo Augus
tinas Rotundas (Mieleskis), po to 
dar studijavęs Paduvoje ir ten 1548 
m. gavęs teisės daktaro laipsnį. 
Vėliau Rotundas buvo Žygimanto 
Augusto sekretorius, Vilniaus vai
tas, daug prisidėjęs berengiant Lie
tuvos Statuto II ir III leidimą. Nuo
1550 m. Leipzigo ir Wittenbergo 
universitetuose mokslus ėjo Jonas 
Katkevičius (m. 1579), ligi 1555 
m. tarnavęs imperatoriaus Karolio 
V rūmuose, vėliau buvęs Žemaičių 
seniūnas, Lietuvos didysis marša
las, 1569 m. Liublino seime atkak
liai gynęs Lietuvos reikalus. 1560 
m. Karaliaučiaus universitete ap
tinkamas Jeronimas Katkevičius, vė
lesnis Lietuvos tribunolo maršalas.
1551 m. Karaliaučiuje, 1560 m. Wit- 
tenberge ir Tuebingene, 1562 m. 
Leipzige studijavo Merkelis Gied
raitis (m. 1609) busimasis Žemai
čių vyskupas, daug nusipelnęs

(Nukelta į 5 pusk)
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LIETUVIŠKASIS TEATRAS GYVAS — MIN
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AUKŠTASIS MOKSLAS LIETUVOJE (DR. J. 
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KULTŪRINĖ KRONIKA.
FILMŲ ĮVAIRUMAI. 
MOTERŲ GYVENIMAS.
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Mintys po Vinco Krėvės "Raganiaus" spektaklio

< .

Dau prirašyta ir daug prikal
bėta apie mūsų teatrą išeivijoje. 
Ir beveik daugiau blogo negu ge
ro. Vis girdėdavome ir skaityda
vome, jog mūsų aktoriai, kad ir 
toje pačioje Chicagoje, tarp savęs 
nesusikalba, kad vaidinti pasine- 
šusio jaunimo ambicijos labai ne
proporcingos jų teatriniams pa
statymams, kad net teatro festi- 
valin įterpiami provincinio pri
mityvumo spektakliai, kad publi
kos skonis ir teatrinė nuovoka 
žemiau nulio, kad mūsų aktoriai 
neturi ko vaidinti: arba toji 
mūsų dramaturgija tokia aukšta, 
kad išeivijos teatrui neįkandama, 
arba tokia prasta, kad geriau jos 
ir nevaidinti ir 11 ir 11

O vis dėlto ir šitokioje maiša
tyje pasitaikydavo ir to, kas tik
rai būdavo verta gero žodžio. Tai 
šen, tai ten blyksteldavo spek
taklis, kaip tikra atgaiva tam, kas 
mėgsta gryną, kaip ašara, teatrą, 
apvalytą nuo visų išeivijos asme
niškųjų “sakė—pasakė”, nuo 
sambūrinės drausmės ir rutinos, 
nuo iš anksto užsibrėžto ir per- 
brėžto avangardizmo ar užkietė- 
jusio ir atsilikusio primityvizmo. 
Bet buvo ir yra mūsų spektakliuos 
tikros, niekuo kitu, o tik teatru 
suinteresuotos sceninės gyvybės, 
kuri tyliai daro savo, net jo
kia ir suprantama reklama pati 
visai nesirūpindama.

Šiuo metu čionykščiame mūsų 
teatro gyvenime, ypač Chicago
je, ir susidarė tokia padėtis, kad 
pavieniai teatro įsimylėjėliai, ne
laukdami jokių fondų ir jokių 
teatrinių sambūrių ambicingų ir 
plačių užmojų, pradėjo kukliai ir 
su nemeluota teatro meile tai 
vienam, tai kitam reikalui suvai
dinti, lyg tarp kita ko, tą ar ki
tą trumpą sceninę ištrauką, tą 
ar kitą mūsų prozos gabaliuko 
inscenizavimą, į jokius pločius ir 
gelmes nepretenduodami, o at
likdami parengimuose tik vienai 
ar kitai organizacijai bei instituci-

jai programinį patarnavimą.
Mintyje čia pirmoje eilėje 

rime aktorių Joną Kelečių ir ak
torių Leoną Barauską, kurių su- 
sibaudimo dėka sceną išvydo tik
ri sceninio darbo šedevriukai: 
Justino Marcinkevičiaus “Min
daugo” ištraukos, Antano Vai
čiulaičio pasaka “Uodas” ir le
genda “Žvejų duktė Banguolė”, 
o taipgi praėjusį savaitgalį Jau
nimo centro 15 metų jubiliejaus 
vakarienėje matytoji Vinco Krė
vės “Raganiaus” inscenizacija — 
ištrauka “Prie dangaus- vartų”. 
Vienu ar kitu atveju minėtiems 
“pravadyriams” scenoje talkino 
Stasė Kielaitė-Kelečienė, Laima 
Rastenytė-Lapinskienė, Arnoldas 
Alekna, Andrius Barauskas ir kt. 
Už scenos nematomi dirbo, švie
sas ir garsus tvarkydami, Česlo
vas Rukuiža, Vanda Aleknienė, 
Liucijus Alenskas. Režisūra, sce
novaizdžiai ir kostiumai dau
giausia to paties Jono Kelečiaus 
(tik “Banguolėje” režisūra buvo 
Dariaus Lapinsko). Iš tikrųjų, 
tai tik kelių žmonių, jokios or
ganizacijos neįkūrusių, jokiu 
vardu neapsišaukusių ir jokios 
vėliavos neiškėlusių, bet teatru 
šventai apsvaigusių, užsidegimas 
darbui, kuris ir jiems patiems ir 
išeiviškajai kultūrinio gyvenimo 
raidai šiuo metu yra labai rei
kalingas katarsis.

Čia minėtais savo pastatymais 
anie susibaudėliai įrodė, kaip yra 

i tuščios kalbos, jog mums, gir- 
! di, trūksta veikalų ir aplamai 
i sceninės literatūros. Dažnai tai 
tik savo tingumą
šnekos, norint, kad viskas reži
sieriui arba aktoriui būtų pateik
ta iki paskutinio kąsnio jau su
kramtyta ir sugromuliuota. Tuo 
tarpu tikrajam scenos stebukla
dariui mūsų ne tik dramos, bet 
ir prozos bei poezijos aruodai, 
kaip konkrečiais pavyzdžiais da
bar parodė J. Kelečius ir L. Ba
rauskas, yra tiesiog neišsemiami.
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O

kaip tai atsitiko t

Dr. Vanda Sruogienė (

tj ir padėjusia Sofijai Cuirlionie- 
nei auginti mažytę Danutę. (M. 
K. Čiurlionis buvo tada kaip tik 
neseniai miręs). Su Jadze iš karto 
susidraugavome. Man, kad ir vai
kui, nepaprasto įspūdžio padarė 
pasakojimai apie Čiurlionio kūry
bą. 1916 m. rudenį vėl susitiko
me Maskvoje. Jadzė ir ypatingai 
jos sesuo Valerija tada artimai 
draugavo su Baliu Sruoga. Pas 
jas su juo ir susitikau, patekda
ma į čiurlioniškai sruogišką poe
tinę nuotaiką. Ištįsęs, ilgaplaukis 
ir tylus poetas bei jo lyrika mane 
iš karto labai sudomino. Kai po 
karo atsidūriau Lietuvoje, liki
mas mane nukreipė į Spaudos 
biurą, kuriame tarnavo ir Balys. 
Pradėjau dirbti “Lietuvos” redak
cijoje kaip rusų, lenkų ir prancū
zų laikraščių apžvalgininkė. Be
dirbdami kartu, suartėjom. Bet 
susituokėm tik 1924 .III. 22, kai 
abudu grįžome į Lietuvą po stu
dijų Vokietijoje: aš išklausiusi ke
turis semestrus Berlyno univer
sitete, o jis — baigęs Muencheno 
universitetą filosofijos daktaro 
laipsniu.

Prieš 25 metus spalio 16 d., žintis? Kas patraukė? Net pats 
Vilniuje” vokiečių koncentracijos balio Sruogos pasipiršimo būdas 
lagerio bei rusų - bolševikų oku- ir aplinkybės mums visiems 
nacijos fiziškai ir dvasiškai iš- šiandien jau yra ne vien grynas 
kankintas mirė žymusis mūsų bet ir gilėms Bnm-
dramaturgas, poetas ir literatūros gos portreto pažinimas ir anos 

1 epochos kvapas.

— Mano tėvui Kazimierui Dau
girdui, kaip lietuviui katalikui, 
caro valdžia neleido turėti tarny
bos Lietuvoje (veterinoriui!), ir 
jis buvo priverstas dirbti Rusijos 
gilumoje. Betgi vedė jis savo apy
linkės, Viekšnių valsčiaus dvari- 
ninkaitę J. Paulavičiūtę.

— Aš esu gimusi Kaukaze, au-. 
gusi vakarų Ukrainoje. Ten anks
ti susidūriau su ukrainiečių tau
tiniu judėjimu, su taip garsina
ma prieš I-jį karą tautų apsi
sprendimo teise — tai mano iš 
namų gautą meilę Lietuvai dar 
sustiprino ir nukreipė tinkama 
vaga. Kadangi Ukrainoje prara
ja tarp dvaro ir kaimo buvo dar 
didesnė, negu Lietuvoje, parūpo 
ir socialinio teisingumo klausi
mai. Tokiu būdu tipinga Lietu
vos dvarininkaite niekad nesijau
čiau.

Vasaros atostogų metu su tė
vais parvažiuodavau į tėviškę Lie
tuvoje. 1911 m. mano motina su
pažindino mane su jauniausiąja 
M. K. Čiurlionio seserimi Jadvy
ga, viešėjusia pas kun. V. Jarulai- kas lėmė jo studijinį dėmesį lie-

lagerio bei rusų - visiems

kankintas, mirė žymusis mūsų smalsumas, bet ir gilesnis Sruo-

profesorius Balys Sruoga, išgyve
nęs tik 51 metus. Dvidešimt 
penktąją mirties sukaktį minėda
mi, kreipėmės į profesoriaus Ba
lio Sruogos našlę dr. Vandą Sruo
gienę, šiuo metu gyvenančią Chi
cagoje, pateikdami jai eilę klau
simų. Klausimus sukome ta kryp
timi, kad atsakymuose labiau at
siskleistų Balio Sruogos, kaip 
žmogaus ir kaip rašytojo, visapu
siškas portretas. Manome, kad ši
tai bus įdomu ne vien tik smal
siam dabarties skaitytojui, bet ir 
ateities lietuvių Literatūros tyri
nėtojui - mokslininkui.

, ( , *
— Gerbiamoji Daktare, 

viena iš tų mūsų lietuvių 
raicių, kurios neatšoko nuo 
viškosios kultūros raidos, bet gi
liai joje įaugo savo literatūros 
bei mokslo veikalais ar visuome
ninės veiklos darbais. Ir šeimą 
sukūrėte ne su kokiu grafu ar pa
našiu, bet su gryniausiu lietuviš
kojo kaimo augintiniu, vabalnin- 
kėnu Baliu Sruoga. Šiandien jau 
yra labai įdomu, kaip tai atsiti
ko? Kaip užsimezgė judviejų pa-

esate 
bajo- 
lietu-

— Kaip žinome, Balys Sruoga 
lietuvių literatūron pirmiausia 
atėjo kaip poetas. Kurie savieji ir 
svetimieji poetai anais jaunystės 
laikais labiausiai Sruogą žavėjo?

tuvių liaudies dainoms bei jų 
eilėdarai?

— Balys Sruoga iš pat mažu
mės reiškėsi kaip poetas. Juk jis 
ir buvo gimęs liaudies poetu! Iš 
abiejų tėvų paveldėjo gabumus 
—tėvas turėjo nepaprastą poezi
jos pajautimą, o motina, net

Net ne scenai rašytą veikalą, 
kaip matytu Krėvės ir Vaičiulai
čio atveju, susceninti, surežisuo- : 
ti ir suvaidinti yra gal net di
desnis tikrojo scenos žmogaus 
kūrybinis užmojis, kur reikia la
biau viską pačiam atrasti, negu 
ten, kur trafaretiškai ir aiškiai 
yra pasakyta, kada kepurę užsi
dėti ir kada nusiimti.

Grįžtant prie praėjusį sekma
dienį Jaunimo teatro scenoje, 
Chicagoj, suvaidinto Vinco Krė
vės “Raganiaus”, reikia pasaky
ti, kad tai buvo toks gabaliukas 
ir tokio teatrinio gardumyno, ku
rį apsilaižydamas nurytų ir la
biausiai išpaikintas teatro lan
kytojas. Scenoje regėtieji Gugio 
ir Kukio charakteriai po šio spek
taklio lieka jau niekad neužmirš
tami. J. Kelečiaus sukurtasis spal
vingas neramuolis, fraze ir 
veiksmu tiesiog spragantis, drau
ge primityvas, bet drauge ir žo
džio filosofas Gugis, parodė, koks 
gali būti Krėvės žmogus talentin
go aktoriaus interpretacijoj. Ne 
vien žodžiu, o taipgi judesiu ir 
mimika sukurtasis L. Barausko 
Kukis buvo toks tikras savo bai
mėje, netikrume, net draugui ne
ištikimume bėdoj, kad šios ro
lės Barauskui galėtų pavydėti ir 
tarptautinio lygio scenos profe
sionalai. Ryškiai žiūrovo ausį pa
siekė ir S. Kielaitės-Kelečienės, 
kaip pasakotojos, tariamas gra
žusis (Krėvės sakinys. Romėniškai 
valingas buvo Sv. Petras (Arnol
das Alekna) ir žinąs savo vysku
pišką poziciją Šv. Mikalojus (An
drius Barauskas).

Būtų didelis nuostolis, jeigu 
dabar šie keli žmonės, neapsi
sunkinę jokia nepakeliama teat
rine butaforija, su “Mindaugu”, 
“Uodu” ir “Raganium” neapva
žiuotų visas didesniąsias šio kon
tinento lietuvių kolonijas. Visus 
šiuos tris dalykus vienu vakaru 
norėtų išvysti dar ir Chicaga. O 
kodėl kada nors po Kalėdų šito 
nepramatyti!

Kai taip mūsuose dedasi, gal

turėtų ir pritilti kalbos, kad te
atro neturime. Gal ir neturime, 
jeigu kas jį vis dar vaizduojasi 
valstybinės institucijos valstybi
nio teatro rėmuose. Bet jeigu jį 
suprantame kaip kelių žmonių 
talentu ir darbu bekompromisi- 
nį atsidavimą scenai ir iš to 
gimstantį blizgantį spektaklį, 
tai mes teatrą turime! Ir jis 
yra gyvas! Tik eikime ir žiūrė
kime!

Tikime, kad teatro gyvybę vėl 
paliudys ir gruodžio 17 d. tame 
pačiame Jaunimo centre, Chica
goj, Balio Sruogos 25 metų mir
ties sukaktuvėms scenos darbuo
tojų sąjungos statomos jo dramų 
ištraukos, kuriose bus ir seniai 
laukta proga scenoje vėl išvysti 
vyresniųjų dar nepamirštą, o jau
nimo gal ir visai nematytą Henri
ką Kačinską. k. brd.

Vinco Krėvės “Raganius” Jaunimo centro scenoje, Chicagoj. Kairėje — aktorius Leonas Barauskas (Ku
kis), dešinėje — aktorius Jonas Kelečius (Gugis). Nuotr. V. Jasinevičiaus

šiaip sau kalbėdama, dažnai žo
džius rimuodavo. Vos išmokęs 
skaityti, Balys su knyga nesisky
rė. Dar besimokydamas Vabal
ninko pradžios mokykoje, buvo 
perskaitęs Margalio “Volungę”, 
Dagilėlio eilėraščius, Maironio 
“Pavasario balsus” o kiek vėliau 
susipažino su visa, kas anais lai
kais buvo lietuviškai parašyta. 
Lietuvių liaudies dainų rinkiniai 
jau buvo plačiai paplitę. Neiš
vengė Balys ir Maironio įtakos. 
O studijuodamas Petrapily ir 
Maskvoj, pateko į rusų vadinamo 
sidabrinio poezijos laikotarpio į- 
taką. Žavėjosi ypač Aleksandru 
Bloku, K. Balmontu ir kt J. 
Baltrušaičio literatūriniuose po
būviuose asmeniškai susipažino 
su kai kuriais ano meto Olimpo 
atstovais: su Gorkiu, Balmontu, 
Pasternaku, kuris tuo laiku mo
kė jaunąjį Jurgį Baltrušaitį.

Eilėraščius Balys rašė jau nuo 
12 metų amžiaus. Tik jų niekam 
nenorėjęs rodyti. Betgi pirmas jo 
eilėraštis buvo išspausdintas “Ry
gos Naujienų” 1912.1.7 numery, 
kada Baliui tebuvo 15 metų. Po 
to jis spausdino savo eilėraščius 
daugiausia “Aušrinėje”. Maskvo
je jis vertė į rusų kalbą lietuvių 
literatūros kūrinius M. Gorkio 
leidžiamam ne rusų tautų kūry
bos almanachui “Otečestvo” 
(Tėvynė). Jo paties rusiškai pa
rašytus eilėraščius jau spausdino 
įtakingi Maskvos laikraščiai “Ut- 
ro Rossii” ir “Russkoje slovo”. 
Grįžęs į Lietuvą, susirašinėjo su 
Balmontu, kuris, pramokęs lietu
viškai, viename laiške gražiai ver
tino “Milžino paunksmę”.

B. Sruoga nesitenkino vien ru
sų literatūra, bet skaitė vertimuo
se ir Vakarų klasikus (o rusai tu
rėjo labai gerų vertimų!). Būda
mas studentu, pats išėjo lotynų 
kalbos kursą ir išmoko prancū
zų kalbą, pats skaitė originalus ir 
svaigo nuo Bodelair’o, Verlai- 
ne’o ir kitų to laikotarpio poezi
jos.

— Sruoga mūsų lurikoie buvo 
(Nukelta J 2 pel.)



Šiame numery

KRISTAUS SUPRATIMAS PIRM NEGU JIS 
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LIETUVOJE.

KAZIO BRADCNO EILĖRAŠČIAI.
V. PETRAVIČIAUS DARBŲ GALERIJA 

CHICAGOJE.
A. MACEINA APIE DIEVĄ ISTORIJOJE. 
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FILMŲ ĮVAIRUMAI.
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KRISTAUS SUPRATIMAS PIRM NEGU JIS 

BUVO ATĖJĖS 
Septyniasdešimt pirmos psalmės įžvalga

Lietuvių karas su bolševikais ir bermontininkais

Naujai pertvarkytose Mišiose 
daugiau vietos yra duodama 
psalmėms. Tarpe dviejų skaity
mų kasdieninėse Mišiose yra 
įterpta psalmė, kuri yra skaito
ma pakaitomis lektoriaus ir mi
šių dalyvių, Jiems vieną eilutę at- 
kartoJanL Tokiu būdu dabar mes 
visi turime gyvo reikalo arčiau 
susipažinti su psalmių maldomis. 
Kad šios poetinės maldos mus 
veiktų, jos yra reikalingos nema
žo jvado ir toli siekiančių paaiš
kinimų. Mat, jos yra nuo musų 
atskirtos keleto tūkstantmečių ir 
ne vienu atžvilgiu skirtingos gal
vosenos.

Kalėdų metu ypač viena psal
mė yra dažniau panaudojama 
mišioms negu kitos. Tai yra 71 
psalmė. Ji pasitaiko keletą kartų 
Advento mišiose ir taip pat lai
kotarpyje, kuris seka po Kalėdų. 
Dėl to mes manome, kad bus 
naudinga kiek nors šią psalmę 
paaiškinti. Taigi, kas yra ta 71 
psalmė, kad naujo mišiolo tvar
kytojai ja keliais atvejais pasi
naudojo ryšium su Kristaus gi
mimo švente? Ką jie nori mums 
šia psalme pasakyti, kokius Kris
taus bruožus iškelti?

Modernūs psalmių tyrinėtojai 
yra priėję beveik vieningos nuo
monės, kad ši psalmė buvo su
kurta, kaip himnas, pagerbti ka
raliui Saliamonui. Taigi pirmine 
savo prasme visi tie pagyrimai, 
kuriuos mes randame šioje psal
mėje, yra skirti vienam išmintin
gam ir sėkmingai valdančiam ka
raliui. Jie buvo parašyti kokiais 
800 m. prieš Kristų. Tačiau tie 
pagyrimai yra taip toli siekian
tys ir apimantys visą pasaulį, ir 
tokie aukšti, kad joks karalius 
negali jiems pilnai atitikti. Ka
dangi mes žinome, jog žydų vi
suomenė, Dievo apreiškimo pa
veikta, laukė ateinant naujos 
eros kūrėjo Mesijo, tai žydų re

liginė galvosena per ilgus šimt
mečius įprato šioje psalmėje ma
tyti būsimą žmonijos gelbėtoją.

Žydų visuomenėje buvo daug 
poetinių kūrinių. Tačiau jie ne 
visi buvo įtraukti į religinių gies
mių arba psalmių sąrašą. Taip 
sako Biblinio instituto Romoje 
rektorius R.A. F. MacKenzy. Tik 
dėl to, kad šis himnas buvo su
voktas kaip religinė giesmė, jis 
buvo įtrauktas psalmių sąrašan. 
Krikščioniškoji galvosena pasisa
vino izraelitų pažiūrą į šią psal
mę ir joje įžvelgia apdainuotą 
busimąjį Jėzų Kristų.

Bet susipažinkime su pačia 
psalme:

Jis valdys jūsų tautą teisingai 
lr jūsų vargšus—žiūrėdėmas lygybės. 
Kalnai neš tautai taiką 
Ir kauburiai teisybę.
Jis gins tautos pažemintuosius,
Išgelbės beturčių vaikus 
Ir sunaikins prispaudėjus.

(Nuo 2 iki 4 eilutės)
I šiuos posmus pirmoje eilėje 

mes turime žiūrėti kaip į poeto 
linkėjimą karaliui ar kaip į jo 
veiklos pagyrimą. Tačiau kara
liškumas, kuris šiame himne yra 
nusakomas, yra nepaprastai kil
nus. Toks karalius, kuris čia yra 
apdainuotas, jau yra ne tiek ka
ralius, kiek gelbėtojas. Visuome
nė, kurioje šitoks eilėraštis ga
lėjo būti sukurtas, turėjo būti 
nepaprasti persiėmusi ne tik 
teisingumo, bet ir artimo meilės 
pažiūromis. Žinoma, nereikia 
manyti, kad socialinio teisingu
mo ilgesys ir jo įgyvendinimas 
politinėmis priemonėmis yra 
vien mūsų laikų išradimas. Ir 
tais laikais, kada nežinomas po
etas sukūrė šį eilėraštį, teisingu
mo ir meilės ilgesys turėjo būti 
aukšto lygio. Tačiau nėra reika
lo manyti, kad Saliamonas galė-

(Nukelta į 2 psl.)

STASYS RAŠTIKIS

Kazys Ališauskas, KOVOS DĖL 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS 1818-1919. I tomas. Lietuvių 
veteranų sąjungos Romuvos leidi
nys Nr. 5. Redaktorius Pranas Če
pėnas- Kautynių schemas braižė 

' Aleksandras Siliūnas. Leidinys kie
tais viršeliais, iliustruotas. 490 psl.. 
kaina $12.00, gaunamas pas auto- 

I rių adresu: Kazys Ališauskaš. 7312 
S. Washtenaw Avė., Chicago. III. 
60029.

♦

[vadas
Darbštusis pulkininkas leite

nantas Kazys Ališauskas dovano- 
I jo lietuviams skaitytojams ilgų 
savo karinių studijų vaisių — di
delį veikalą — “Kovas dėl Lie
tuvos nepriklausomybės 1918 — 
1920”. Tai yra didelis ir svarbus 
įnašas į nepriklausomos Lietuvos 
karo istoriją. Nepriklausomybės 
laikais nebuvo spėta išleisti Lie
tuvos kariuomenės istorijos, nes 
atskira tam reikalui^ įstaiga (ka
ro istorijos dalis) prie kariuome
nės štabo buvo įsteigta tik 1936 
metais. Tiktai pavieniai kariai 
buvo paskelbę daug straipsnių 
apie ginkluotas kovas už Lietu
vos nepriklausomybę karinėje 
spaudoje — “Karo archyve”, 
“Mūsų žinyne”, "Karyje” ir ki
tur. Vytauto Didžiojo karo mu
ziejus 1938 metais taip pat buvo 
pradėjęs tvarkyti archyvinę me
džiagą apie Lietuvos kariuome
nės karo veiksmus 1919—1920 
m. Tą darbą ten dirbo ats. gen. 
K. Ladiga ir pik Itn. K. Ališaus
kas. Vokiečių okupacijos metais 
tas studijas Karo muziejuje tęsė 
gen. St Raštikis ir pik Itn. K. 
Ališauskas. Buvo pavykę didelė
mis schemomis atvaizduoti be
veik visas lietuvių ginkluotas ko
vas su bolševikais 1919 m. ir kai 
kurias kautynes su lenkais 1919 
ir 1920 m. Tokių schemų buvo 
padaryta 12. Jas labai vykusiai 
nupiešė drobėje jaunas dailinin
kas Firinauskas, ir jos labai pra
turtino Karo muziejaus ekspona
tų skaičių. Bolševikai, okupavę 
Lietuvą, ne tik išsivežė Lietuvos I 
krašto apsaugos ministerijos karo) 
archyvą ir karinius dokumentus, 
bet panaikino ir Lietuvos karo 
muziejaus visus karinius ekspo
natus ir visą Lietuvos karinę 
spaudą.

Knygos autorius
Pik. Itn. Kazys Ališauskas — 

Lietuvos kariuomenės kūrėjas sa
vanoris, lietuvių kovų su bolše
vikais, bermontininkais ir lenkais 
dalyvis, Vyčio kryžiaus ordino 
kavalierius, spaudos darbinin
kas, Lietuvių enciklopedijos ka
rinio skyriaus redaktorius. Ne
priklausomoje Lietuvoje ir išei
vijoje jis yra paskelbęs daug ge
rų straipsnių apie mūsų kovas 
už Lietuvos nepriklausomybę. 
Keli jo straipsniai karinėje spau 
doje buvo premijuoti. Pamėgęs 
karo istoriją, ypač Lietuvos ka
riuomenės karo veiksmų studi
javimą, jis jau seniai buvo pasi
ryžęs parašyti didesnį veikalą 
apie karus už Lietuvos nepri
klausomybę, ir tam tikslui eilę 
metų rinko istorinę medžiagą ir 
po truputį rašė. Jo darbo sąly-

gos išeivijoje buvo labai sun
kios: jis labai sunkiai dirbo fizi
nį darbą fabrike, ir tik vakarais, 
grįžęs iš fabriko, galėdavo ra
šyti. Be to, buvo sušlubavusi jo 
sveikata, ir .keletą kartų turėjo 
gulti į ligoninę sunkioms opera
cijoms. Be fizinių skausmų, jis 
dažnai kentėdavo ir sunkius mo
ralinius skausmus dėl savo tevis 
kės žiauraus išardymo ir artimų
jų giminių tragiško likimo oku
puotoje Lietuvoje ir Sibire. 1963 
m. po vienos sunkios operacijos 
fabrikas paleido jį į pensiją, ne
trukus jam pavyko baigti savo 
darbus ir Lietuvių enciklopedi
joje. Tada, labai atsidėjęs, pradė
jo rašyti savo knygą.

Medžiagos rinkimas

Karinį istorinį, kaip ir kiek
vieną mokslinį, veikalą rašyti 
yra sunku, nes čia kiekvienas ap
rašomas įvykis ir kiekvienas 
tvirtinimas turi būti paremtas 
tikrais duomenimis. Tinkamo 
karinio archyvo čia nėra. Trūks
ta ir istorinių dokumentų. Visa 
išbarstyta medžiaga turėjo būti 
surinkta ir papildyta kovose da
lyvavusių liudininkų parody
mais. Lietuvių karo veteranų są
jungos “Ramovės” centro valdy
ba dar 1958 m. buvo paskyrusi 
komisiją istorinei medžiagai su
rinkti ir knygai parašyti. Buvo 
išleisti aplinkraščiai “Ramovės” 
nariams, prašant padėti komisi

Juozas Zikaras (1881-1944) Už Nepriklausomybę

jai surinkti reikalingą medžiagą. 
Per visą penkmetį nepavyko su
rinkti visos pageidaujamos me
džiagos. Vieni parašė šį tą, kiti 
nieko neparašė, dar kiti net' nie
ko neatsakė į raginančius laiš
kus. Net pati komisija dėl jos 
kai kurių narių mirties, ligos ar 
kitų priežasčių labai sumažėjo- 
Liko beveik tik du: komisijos 
pirmininkas gen. M. Rėklaitis ir 
knygos autorius pik. Itn. K. Ali
šauskas. Ne tik pakartotinais 
prašymais, laiškais, bet ir asme
niniais apsilankymais buvo ren
kama medžiaga iš buvusių kovų 
dalyvių. Taigi, be anksčiau jau 
turėtos medžiagos, K. Ališaus
kui pavyko surinkti beveik vis
kas, kas esamose sąlygose buvo 
galima surinkti, t. y. daug nepri
klausomoje Lietuvoje išspaus
dintos medžiagos, daug kovų da
lyvių atsiminimų ir parodymų ir 
net kitose valstybėse svetimųjų 
išspausdintų veikalų. Iki šiol dar 
niekas nebuvo surinkęs tiek me
džiagos apie lietuvių ginkluotas 
kovas už Lietuvos nepriklauso
mybę.

Leidimo sunkumai

Sunku buvo rinkti medžiagą, 
sunkiau buvo knygą rašyti, bet 
dar sunkiau buvo ją išleisti. Jau 
1969 m. K- Ališauskas buvo be
veik viską parašęs. Buvo suras
tas labai geras ir prityręs kny
gos redaktorius Pranas Čepėnas. 

Buvo numatyta knygą ne tik pa
rašyti, bet ir išleisti dar 1968 m., 
kada buvo minima Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 50 
m. sukaktis, tačiau nespėta. Bu
vo prasidėję nesusipratimai su 
“Ramovės” centro v aldyba. Ilgą 
laiką norėta nepripažinti auto
riaus teisių pik. Itn. K.- Ališaus
kui, nors faktiškai jis tą knygą 
parašė. Tie ginčai suvėlino kny
gos išleidimą net keleriais me
tais. Negalėdamas sulaukti gin
čų pabaigos, K. Ališauskas pra
dėjo spausdinti knygą savo var
du. Pagaliau buvo pasiektas 
kompromisinis susitarimas: kny 
ga išleista K. Ališausko vardu 
ir jam paliktos visos knygos au
toriaus teisės, nors išleistoji 
knyga pažymėta, kaip “Ramo
vės” leidinys Nr. 5.

Knygos apimtis

‘ Kovos dėl Lietuvos nepri
klausomybės 1918-1920” yra tik 
I-sis iš trijų numatytų tomų. 
Jame aprašytos Lietuvos ka
riuomenės kovos su rusais — 
bolševikais ir su vokiečiais — 
bermontininkais. II-ame tome 
numatytos kovos su lenkais, ir 
tas tomas po truputį jau ruošia
mas. Trečiame tome numatoma 
aprašyti taikos meto Lietuvos 
kariuomenė ir Lietuvos okupa
cija. Dabar išleistas I tomas ap
ima tris dalis.

I-oje dalyje (“Pakeliui į lais

vę”) aprašyta Lietuva ir lietu
viai kariai I-jo pasaulinio karo 
metu, Lietuvos kariuomenės 
užuomazga Vilniuje, Lietuvos 
vyriausybės sudarymas, Sovie
tų Rusijos kariuomenės žygis į 
Lietuvą, Lietuvos vyriausybės 
veikla persikėlus į Kauną ir Lie
tuvos kariuomenės dalių steigi- ■ 
mas įvairiose vietose.

Il-je dalyje smulkiai aprašy
tos lietuvių ginkluotos kovos su 
bolševikais, čia nagrinėjami to
kie klausimai: lietuvių kovos 
bolševikų invazijos pradžioje, 
įvykiai Žemaitijoje, bolševikai 
Vilniuje, pakartotinas Ukmergės 
puolimas, Lietuvos kariuomenės 
persitvarkymas, stambesnių ka
rinių veiksmų pradžia, kovos ry
tų Aukštaitijoje, Zarasų opera
cija, Lietuvos kariuomenės tar
nybų įstaigos ir pagaliau Lietu
vos taikos sutartis su Rusija.

Hl-čioje dalyje nagrinėjamos 
lietuvių kovos su bermontinin
kais: bermontininkų atsiradi
mas Lietuvoje, generolo H. A- 
Niesselio misija Pabaltijyje, ka- 
ę veiksmai prieš bermontininkus, 

paliaubos, bermontininkų pasi
traukimas iš Lietuvos ir vokie
čių — bermontininkų likvidavi
mas-

Kovų aprašymai

Dar 1969. VI. 15 d. K. Ališaus
kas yra man rašęs: "... Pradėjęs 
rašyti, pamačiau, kad bus daug 
skylių, t. y. apie vienus karinius 
įvykius yra daug žinių, apie ki
tus mažai, bet yra ir tokių įvy
kių, apie kuriuos jokių šaltinių 
nėra, žinomas tik įvykio pats 
faktas. Nutariau nerašyti pla
čios istorijos, bet trumpesnę, 
kad viskas būtų paminėta, bet 
kad nesimestų į akis dideli skir
tumai tarp aprašomųjų įvykių...’* 
Tai buvo autoriaus visai teisin
gas sprendimas — išlyginti įvy
kių aprašymus. Taip ir padary
ta. Čia ne vieta nagrinėti visų 
kautynių aprašymus. Užtenka 
pasakyti, kad, kiek tik sąlygos 
ir žinių šaltiniai leido, autorius 
labai sąžiningai ir bešališai ap
dorojo ir planingai sutvarkė vi
sas turimas žinias. Man pačiam 
teko dalyvauti tose kovose su 
bolševikais, bet ne visose. Kny
goje (292—295 pusi.) apie tai 
rašoma: "... Vilniaus atskiras 
batalionas visą rugpjūčio 27 d. 
stengėsi išvyti priešą iš Ilzės ir 
Šventės ežerų tarpeklio-.. Vienos 
atakos metu buvo sunkiai su
žeistas karininkas St. Raštikis ir 
pateko bolševikams į nelaisvę”. 
Taigi man, deja, neteko dalyvau
ti tose kovose iki galo, tačiau, 
kiek prieš tai buvau pats paty
ręs, turiu pasakyti, kad autorius 
viską teisingai aprašė taip, kaip 
yra buvę. Nors knygos įvade jis 
užsimena, kad knygoje būsią ir 
netikslumų, tačiau jokių dides
nių netikslumų aš nesu pastebė
jęs-

Smulkiai aprašęs visas prieš 
tai buvusias mūsų kovas su bol
ševikais, knygos autorius baigia 
tuos aprašymus paskutiniuoju 
mūsų puolimu Zarasų-DaugpiliO 
kryptimi ir kruvinomis kovomis 
prie Dauguvos upės ir prie 
Daugpilio tvirtovės. Per tąsias 

(Nukelta J 2 psl.)
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0 KAIP SU RELIGINĖM TEMOM KŪRYBOJE?

Ivinskis—moksliškos Lietuvos istorijos
pradininkas ir jos tęsėjas

Metines nuo istoriko mirties (1971. XII. 24) minint

Atominio amžiaus greitkeliais 
riedančiam ir j techniką įtikėju
siam paviršiaus žmogui gali len
gvai atrodyti, kad ir šių dienų li
teratūroje, muzikoje bei mene te
galima rasti tik akimirksninius 
pakelių švytėjimus, tik raketų ir 
kompiuterių įspūdžius. Kasdieny
bės paviršiumi pasitenkinančiam 
neretai peršasi išvada, kad reli
ginė mintis įvairiuose menuose 
egzistavo tik kada nors labai se
niai, dar viduramžių krikščioniš
koje Europoje, o dabar ji kūry
boje ne madoj, ir iš viso religi
nės minties menuose jau nėra. 
Jeigu dar koks nors šios rūšies 
gražumas akysna lenda prieška
lėdinėse krautuvių vitrinų pra- 
kartėlėse, tai ir jis čia tarnauja 
daugiau bizniui, negu religinei 
minčiai. Bet visa bėda ir yra tai, 
kad ne vienas šių dienų žmogus 
apie meną, .muziką ir literatūrą 
kuriasi savo nuomonę dažnai tik 
iš krautuvių vitrinų turinio.

Tuo tarpu, kaip ir praeities 
amžiais, taip ir šiandien, - šalia 
įvairiausių visų menų temų ly
giai kūrybingai egzistuoja religi
nės minties kupinos knygos, dro
bės, architektų planai ir gaidų 
lapai. Ir kiekvienam, tomis sriti-j 
mis giliau besidominčiam, šitai! 
yra akivaizdžiai aišku. Bet kai į 
religinė mintis žmogaus kūrybi-i 
niuos rezultatuos šiandien nėra: 
iškelta pakelės reklamose ir gat-j 
vių sankryžose, tai ne kartą pla
čiosios visuomenės ir lieka nepa
stebėta, lyg jos visai ir nebūtų.
O iš tikrųjų taip nėra. Pagaliau 

net ir krikščioniškuos viduram
žiuos ne kiekvienoj kryžkelėje 
stovėjo gotikos katedra. Norint 
tokią susirasti, reikėjo tapti mal
dininku, reikėjo išlieti daug pra
kaito, keliauti pamaldžiai mylių 
mylias iki jos dangop kylančių 
bokštų ir nežemiškomis spalvo
mis, švytinčių vitražų. Dabarties 
dažnas žmogus yra perdaug grei
tas ir nekantrus, kad ryžtųsi pa
našia maldininko našta apsisun
kinti. Jis geriau trepsės prie te

levizijos tik savo pastogėje ir sa
kys, kad katedrų nėra.

Bet kiek vis dėlto ir šiandien 
tos religinės minties yra iškelta į 
pačią aukščiausią kūrybos pako
pą! Suprantama, ji kartais ne tik 
savo forma, bet ir turiniu nėra 
ta pati, kokia buvo viduramžiuo
se ar dar anksčiau. Ji šiandien 
yra modernaus žmogaus kūrybos 
apraiška, todėl ir pati yra įvai
riausia prasme moderni.

Sakysim, kiek daug religinės 
minties puikių reprezentantų 
šiandien yra visoje pasaulinėje li
teratūroje. Užtenka čia tik grei
tosiomis prisiminti tokius litera
tūros milžinus kaip prancūzus 
Paul Claudel, Francois Mauriac, 
italų Giovanni Papini ir kt. Ne- 

j trūksta šio klodo užgriebimų ir 
išių metų Nobelio premijos lau- 
I reato, vokiečių rašytojo Heinrich 
Boell kūryboje. O kiek gražiau
sių religinių posmų P. Amerikos 
šiandieninėje poezijoje, jos tar
pe ir Nobelio premijos laureatės- 
G. Mistral lyrikoje. Prisimintina 
čia ir mūsiškių Bern. Brazdžio
nio, Vlado Šlaito, 'Leonardo And
riekaus ir kt. kūryba. Žinoma, vi
sų čia užsimintųjų raštas nėra 
vien tik maldaknygių maldos, o 
yra pilnakraujų šios dienos žmo
nių dž'augsmas ir ašaros, besi- 
naudojant laisvosios valios do
vana Viešpaties akivaizdoje. Re
liginės minties apstu šiandien net 
ir tų kraštų literatūroje, kurių 
komunistinė valdžia visomis 
priemonėmis kovoja prieš religi
ją. Nuostabiu pavyzdžiu čia gali 
būti paties Nobelio premijos lau
reato ruso A. Solženicino. kūryba, 
daugelyje vietų plačiai persunkta 
giliu krikščionišku religingumu. 
Ne vienu atveju anapus geleži
nės uždangos religinė grožinė li
teratūra yra tiesiog katakombinė 
— pogrindžio kūryba. Tokios 
akivaizdus pavyzdys yra ir šios 
dienos kultūrinio priedo 3-čiame 
puslapyje spausdinamas religinių

i Nukelta į 2 psl.)

Kai prisimenamas žymus, iš gyve
nimo pasitraukęs, asmuo, vis klau
siama: kuo jis yra nusipelnęs visuo
menei, ką jis naujo yra įnešęs į jos 
buitį, ką jis palikęs savo sukurto. 
Juk kiekvienas mirusysis vertinamas 
pagal savo įnašą visuomenei. Kai 
prieš metus aplėkė mūsų visuome
nę žinią apie profesoriaus Z. Ivins
kio mirtį, ji prislėgė mus visus, ypač 
kultūros darbuotojus. Tuojau laik
raščių puslapiuose pasirodė nekro
logai su ilgesniais ar trumpesniais 
jo darbų paminėjimais. Visuome
nės pajustas slogutis ir spaudos at
siliepimai parodė, kad su jo mirtimi 
mes, lietuviai, netekome didelio mū
sų kultūros ramsčio — vadovaujan
čio kūrėjo. Koks yra Zenono kūry
bos įnašas mūsų istorijos mokslui, 
parodytų istorikas tyrinėtojas, pa
rengdamas studiją apie jį. Šiame 
trumpame straipsnelyje, skirtame jo 
mirties metinėms paminėti, tenka 
ribotis, ryškinant vien jo esmingiau
sią istorinės kūrybos dalyką, bū
tent, mokslišką istoriją, pradėtą ne
priklausomoje Lietuvoje ir tęstą 
tremtyje.

Ką reiškia tas prof. Z. Ivinskio 
užmojis, paaiškės iš trumpos moks-

SNAIGĖ
ROMUALDAS KISIELIUS

Iš vandens lašelio 
šaltis snaigę piausto — 
įdeda jai širdį, 
kad ji skausmą jaustų...

J. JAKŠTAS

liškos istorijos aptarties. Moksliška 
istorija yra literariška kūryba, pa
remta visuomeninį gyvenimą liudi
jančiomis praeities liekanomis, šal
tiniais vadinamomis. Kaip literariš
ka kūryba, istorija prilygsta litera
tūrai, rašliavai, aplamai, kiek
vienam raštu sukurtam dalykui. 
Bet ji skirtinga nuo literatūros tuo, 
kad aprašinėja, vaizduoja ne auto
riaus sukurtą ar tik galimą tikrovę, 
bet istorinę, atseit, tokią, kokia ji 
realiai buvo. To tikslo siekdamas, 
istorikas laikosi įsikibęs šaltinių ir 
tvirtina tik ui, ką jis gali jais pa
remti. Tuo keliu eidamas, jis sten
giasi pasakoti, “kaip iš tikrųjų bu
vo”, uriant garsaus vokiečių isto
riko L. Rankės žodžiais. (Šiuos Ran- 
kės žodžius mėgo kartoti Velionis 
savo darbuose, kaip gal ne vienas 
jų skaitytojas galėjo pastebėti).

Moksliška istorija gavo pradžią 
naujaisiais laikais, kada imta gilin
tis į šaltinius ir juos kritiškai ne- 
grinėti. Itališki humanistai XV, 
XVI a. buvo pirmieji moksliškos is
torijos kūrėjai. Ją sutvirtino pran-

Nuotrauka Romualdo Kisieliaus

Kad ji jaustų šarmą, 
kad ji jaustų žiemą, 
kad geriau suprastų 
snaigišką likimą...

Juk ir jos gyvybė 
žemėj keisto būdo: 
šaltis ją augina, 
saulė ją nužudo... 

cūzai vienuoliai benediktinai, jėzui
tai. Jai pagrindus galutinai nutiesė 
XIX a. pradžioje Prūsijoje įsteigta 
vokiečių draugija Monumentą Ger- 
maniae, skirta viduramžių vokie
čių šaltiniams leisti ir tirti. Ji pra
dėjo leisti didelį leidinį Monumentą 
Germaniae Historica. (Draugija 
veikia iki šiol Miunchene ir vis skel
bia naujus ar leidžia pakartotinai 
senus leidinius). Pagal kritiškai pa
ruoštus šaltinių leidinius pradėtos 
rašyti ir moksliškos istorijos.

Lietuvai, neturėjusiai savo aukš
tosios mokyklos po universiteto už
darymo (1832) ir jokių akademinių 
organizacijų, nebuvo paveiki vokiš
ka mokykla. Mūsų XIX a. pirmosios 
pusės istorikai, kaip lenkiškai rašiu
sieji, pvz., Narbutas, Onacevičius, 
Jaroševičius, Kraševskis, ar lietuviš
kai, Daukantas, Valančius, nebuvo 
istorikai mokslininkai tikra to žo
džio prasme. Negalima laikyti isto
rikais mokslininkais ir mūsų gar
bingų aušrininkų: Basanavičiaus, 
Šliūpo, Maironio. Jie romantiškai ža
vėjosi didinga mūsų praeitimi, ją 
vaizdavo pusiau literariškai, pusiau 
moksliškai istoriškai. Jiems istorija 
derėjo praktiškam tikslui: žadinti 
tautiečiuose jų apmirusią tautinę 
sąmonę. Gilintis į šaltinius, juos kri
tiškai sijoti ir pagal juos kurti isto
riją jiems nerūpėjo.

Lietuviams nebuvo lemta susi
laukti tikros moksliškos istorijos ir 
šio amžiaus pradžioje, kada net po 
1905m. revoliucijos gauta daugiau 
laisvės. Net ir šiuo metu pradėtoms 
kurti lietuviškoms mokykloms ne
turėta tinkamų vadovėlių. Seniau
sias jų naudotas mokyklose buvo 
sulenkėjusios lietuvės bajorės K. 
Skirmuntaitės (slapyvardis Pajauta), 
išverstas į lietuvių kalbą ir išleis
tas Amerikoje 1887m. Jis, kaip ir 
vėliau išspausdintas Maironio Lie
tuvos istorijos vadovėlis, buvo dau
giau literatūriški kūriniai nei moks
liški. Panašus buvo jau pirmo pas. 
karo metu parašytas labai trumpas, 
nepilnas Prano (Klimaičio) vadovė
lis, naudotas mokyklose pačioje ne
priklausomybės pradžioje.

Silpną pradžią moksliškai Lietu
vos istorijai padarė kun. A. Alekna. 
Nors neturėjo fromalaus istorinio 
išsimokslinimo, tačiau, savamoks
liškai gerai susipažino su naujausia 
istoriografine linkme. Jis buvo at
sidėjęs šaltinių studijoms ir gerai a- 
pie juos nusimanė. Alekna pasirodė 
gerai išsimokslinęs istorikas nežy
miu darbeliu — mažu Lietuvos is
torijos vadovėliu, išleistu 191 lm. 
Vadovėlis, vėliau išplėstas, susilau
kė daug leidimų ir pasidarė pagrin
diniu mūsų aukštesnėse mokyklose 
vėlesniais nepriklausomybės laikais. 
Alekna paskelbė dar ir kitus, pagal 
šaltinius parašytus, darbus. Lai
mingu sutapimu šis profesorius ku
nigas tapo ir pirmu akademiniu 
mokytoju studento Z. Ivinskio.

II

1925 m. žemaitis Z. Ivinskis at
vyko studijuoti j Kauno universite
tą, apsisprendęs tapti istoriku. Gal 
iš senų laikų ėjusi žemaičių bajo
rų savo krašto praeities meilė (at-

Lucas Cranach (vokietis, 1472-1553) Trys Karaliai
garbina gimusį Kristų

Dailininkas Lucas Cranach šalia bendramžio Albrechto Duererio (g. 
1471), yra vienas didžiųjų vokiečių tapytojų renesanso amžiuje. Visas 
kultūringas pasaulis šiemet mini 500 metų nuo Lucas Cranach gimimo. 
Jo kūryboje peizažas, žmogus, grubumas ir drauge lyriškumas sudaro 
nuostabią vienybę. Visa tai buvo didelis žingsnis anuometinėje meno 
raidoje. Įdomu, kad jo neįkainuojamos vertės originalų galima rasti ir 
Lietuvoje. Čia regimi "Trys Karaliai” yra Telšių Kraštotyros muziejuje.

siminkime tik žemaičių romantiz
mą XIX a. pradžioje) įkvėpė ir Ze
nonui polinkį istorijai. Iš Aleknos 
(ir iš Totoraičio) gavo pirmuosius 
mokslinio tyrinėjimo pradus. Ne
paprastai imlaus proto studentas 
per 4 studijų metus pagrindinai iš
moko, kaip kurti iš šaltinių istori
ją, ir gavo progos su savo įgytomis 
žiniomis pasirodyti visuomenei. 
Proga buvo artėjantieji 1930 m. — 
500 metų sukaktuvės nuo Vytauto 
mirties.

Kai Lietuvoje rengtasi minėti tas 
sukaktuves ir spaudoje apie tai ra
šyti, studentas Ivinskis pajuto dide
lę spragą mūsų istorinėje literatū
roje, kur nebuvo jokio bent kiek 
moksliškesnio veikalo apie tą Lietu
vos didvyrį. Jis pasiryžo užpildyti 
tą spragą ir duoti lietuviams vytau- 
tinę monografiją. Pasirinktas visai 
originalus būdas tikslui pasiekti. 
1929 m. pavasarį jis sukvietė savo 
kolegas istorikus pasitarti, kaip pa
rašyti ir išleisti sudėtinį veikalą a- 
pie Vytautą. Susirinkusieji pritarė 
jo planui, ir po metų veikalas atsi
rado. Kadangi Ivinskis tais pačiais 
metais rudenį išvažiavo studijuoti į 
Vokietiją, tai monografijos “Vytau
tas Didysis 1350—1430” redagavi
mas buvo pavestas P. Šležui, teolo
gijos — filosofijos fakulteto studen
tui.

Ivinskis davė šiai monografijai 
straipsnį: Vytauto jaunystė ir jo vei
kimas iki 1392 m. Tas pirmas Ivins
kio istorinis darbas parodė jį 
mokant dirbti su šaltiniais ir jais 
grįsti daromas išvadas. Ryškiai pas
tebimas jo atsargumas neprasilenk
ti su šaltiniais, ką nors tvirtinant.

Ivinskis pasirodė rimtas istorikas 

tyrinėtojas jau šiame pirmame dar
be.

Moksliniam darbui gerai pasiren
gęs istorikas išvažiavo, fakulteto 
siunčiamas, studijuoti į užsienius 
— pirma į Miuncheną, iš kur po 
metų persikėlė į Berlyno universite
tą. Ruošdamas disertaciją ir kartu 
studijuodamas disertantui, privalo
mus dalykus, jis kartu rinko medžia
gą vytautiniais metais didelėje Ber
lyno bibliotekoje ir kitur Vytauto 
bibliografijai ir šaltiniams. 1930m. 
išleistas jo paruoštas gana didelės 
apimties darbas: Vytautas D. istori
nėje literatūroje ir jo periodo bib
liografija. Šiame darbe autorius pa
rodė nuostabų kruopštumą ir su
gebėjimą įnikti j šaltinius plačiai ir 
giliai. Jau vien surinkimas ir sure- 
gistravimas tos šaltinių ir literatū
ros gausybės būtų buvęs nemažas 
darbas. Bet Ivinskis tuo nesitenki
no. Jis rinkinį dar nagrinėjo, kiek
vieną dalyką trumpiausiai (kaip 
bibliografijoje ir tegalima) apibū
dino. Tyrinėtojo, erudito mokslinin
ko ypatybės pasireiškė šiame jau
natviškame darbe.

Sekė du staziniai darbai: diserta
cija “Valstiečių luomo susiformavi
mas ir raida” ir habilitacija “Lietu
vos prekyba su Prūsais”. Jie žymi 
autoriaus polinkį labai plačiai grįsti 
dėstomą dalyką šaltiniais ir kartu 
juos nagrinėti. Abiejuose darbuose 
sukaupta nepaprasta šaltinių gau
sa iš visokių leidinių ir habilitaci
jai dar ir iš archyvų (Berlyno vals
tybinio ir Dancigo miesto).

Ivinskio pomėgis kaupti darbuose 
kiek galima daugiau šaltinių bei 
literatūros išeina aikštėn ypač 
disertacijoje, kur maždaug trijų 

(Nukelta J 2 psl.)
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JUODŽEMIS IR AKMENYS 1972 METŲ 
KULTŪRINĖJE VAGOJE

Ar buvo besibaigiantieji 1972 
metai mŪBų kultūriniame gyveni
me kuo nors išskirtinai ypatin- 

• gi? Ar kultūriniame klode varo
ma vaga atvertė tokį puikų juod
žemi, kad derlius sumušė visus 
rekordus? O gal žagrė atsitren
kė j tokį akmenį, jog net noragai 
nulūžo?

Nei pliusinių, nei minusinių 
kokių nors sprogstančios bom
bos staigmenų nebuvo. Kultūri
niame gyvenime tokių ir negali 
būti. Čia ne politikos ir ne karų 
strategijos sritis, kur rezultatą 
lemtų numesta triukšminga bom
ba. Kultūrinio gyvenimo vaisingą 
raidą lemia ją formuojančių gi
lus intelektualinis subrendimas 
ir laimėto kūrybinio rezultato 
svoris, kauptas dažniausiai ne
trumpoje laiko slinktyje. Pačių 
kūrėjų saviveiklinės pastangos 
kokiais nors visuomeniniais išbė
giniais bei publicistine agitacija 
pasukti paviršiaus opiniją savo 
naudai yra tik bereikalinga gai
šatis, tik jėgų eikvojimas tuščia
viduriam reikalui, net be jokių 
ratilų nuskęstančiam laiko gel
mėje. O šitos ligos simptomų 
praėjusiais metais mūsuose jau 
pradėjo rodytis.

Žinoma, plačiajai visuomenei 
1972 metais labiausiai akysna 
krito ketvirtoji tautinių šokių 
šventė ir antrasis pasaulio lietu
vių jaunimo kongresas. Organi
zacine prasme abu įvykiai verti 

w gero žodžio. Jaunų žmonių ir 
jiems palankios visuomenės abie
juose sulėkimuose netrūko. Jau
nimu džiaugėmės ir jam plojo
me. Tačiau neužmiršome ir to, 
kad šokis bei kongresinis susibū
rimas jauniems žmonėms yra 
lengvas ir natūralus malonumas. 
O vienokios ar kitokios krypties 
žodinė, mokslinė, literatūrinė ar 
muzikinė pastanga jau yra sun
kus darbas, kurį iki gero rezulta
te pritempt reikia didelės aukos,

intelektualinio intereso ir ištver
mės. šitai akivaizdžiai liudijo ir 
jaunimo sceniniai pastatymai — 
laimėjimai ir pralaimėjimai. Vis 
dėlto tenka apgailestauti (kalti
ninkų neieškant), kad antrojo 
jaunimo kongreso proga nebuvo 
savo apimtimi parodyta ko nors 
panašaus į pirmojo kongreso 
operą “Lokį”. Tokio naujo, išlie
kančio kongresinio įnašo šį kar- į 
tą pasigesta. O jeigu ir buvo į 
kongreso proga kas nors ypatin
gesnio sukurta, tai buvo įpinta i 
tik į populiarią Show programą, 
nei žiūrovams, nei spaudai išskir
tinai to visko nepastebint, kaip, 
sakysim, Almio Zdaniaus moder
niai sukurtos baleto muzikos Si
mo Kudirkos tragedijai pavaiz
duoti, kada dėmesio vertas užmo
jis nuskendo viso vakaro nume
rių mišrainėje.

Muzikiniame gyvenime buvo 
ne kasmet išeivijoje pasitaikan
tis įvykis — naujos lietuviškos 
operos pasaulinė premjera. Rei
kėjo daugelio žmonių milžiniškų 
pastangų, kad mirusio kompozi
toriaus K. V. Banaičio klavyro 
rankraštyje palikta opera būtų 
apipavidalinta, suorkestruota, iš
girsta ir pamatyta scenoje. Susi
domėjimas opera buvo didelis. 
Operos temomis buvo gyvai dis
kutuota ir spaudoje. Visa tai ro
do, kad ir ateityje naujų savų 
operų idėjos nereikėtų lengvai 
atsisakyti, nes kaip tik Chicagos 
Lietuvių operos kolektyvo gyvy
bė tokiomis premjeromis yra la
biausiai įprasminama.

Teatrinio gyvenimo pulsas 
praėjusiais metais, sakytume, 
net sustiprėjo. Tiesa, kokių nors 
grandiozinių veikalų grandiozi
nių pastatymų nesulaukėme, Ta
čiau, nors ir siauresniu maštabu, 
kas buvo daryta, buvo padayta 
neatkištinai, didžia dalimi net
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PRIKELKIME MIEGANTI MILŽINĄ
. Paskaita, skaityta Šiaurės Į 
Amerikos Lietuvių studentų 

sąjungos suvažiavime, 
Clevelande, lapkričio 24 d.

KUN. KAZIMIERAS 
PUGEVIČIUS

“'Prikelkime miegantį milžiną” 
— šio suvažiavimo tema. Tikrai,
L.S.S., lietuviai studentai ir ap
lamai lietuviai šiame krašte su
daro miegantį milžiną.

Mes esame ta Amerikoj arba 
Kanadoj gimusi karta, kuriai 
amerikietiška arba kanadietiška 
aplinka jau nebe ta “svetima ap
linka”, kuria vyresnieji linkę bai
sėtis. Nežiūrint, ar šią aplinką 
laikom gera ar prasta, palan
kia ar nepalankia lietuvybės iš
laikymui, nežiūrint viso to, nau
jojo pasaulio aplinka mums jau 
artima. Mums svetima aplinka 
būtų Lietuvoj, kurią mes vargu 
kuris nors ar esame ir matę.

Mes laikome save pilna pras
me amerikiečiais arba kanadie
čiais. Tuo pačiu laikome save ir 
lietuviais, arba bent lietuvių kil
mė?, ir žinome, kad to fakto iš 
savo asmenybės neišrausime, ne- 
ištrinsime, kad ir norėtumėm. 
Žinoma, galime savo lietuvišką 
kilmę ignoruoti, galime keisti pa
vardes, lietuviškai nekalbėt, ne- 
skaityt ir vengti bet kokių lie
tuviškų kontaktų. Nežiūrint viso 
to, žmogaus kilmė, kaip koks 
krikštas, pasilieka, ar kaip sunki 
našta, ar kaip brangus turtas. 
Mes jo negalime ignoruoti.

Jau esame patyrę šiame imig
rantų krašte, kokių nepageidau
jamų psichologinių pasekmių ga
li susilaukti asmuo, kuris kėsina
si nukirsti sau visas tautines šak
nis. Galime pastebėti, kaip daž
nai trečioji karta išeivijoje, t. y. 
vaikai tų, kurie vienais ar kitais 
sumetimais per greitai bandė nu
tautėti, jaučiasi nuskriausti, tei
raujasi apie savo senelių gimtinę, 
stoja nors ir į skysčiausias tauti
nes organizacijas ir pradeda net 
mokytis savo senelių kalbos.

Su šia tikrove skaitydamasis, 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Kongresas, kaip žinote, 1972 m. 
birželio mėnesį priėmė vadina
mą “Ethnic Heritage Program”. 
.Šio įstatymo įžanginis paragra
fas taip kalba:

“In reoognition of the hetero- 
geneous composition of the na- 
tion and' of the fact that in a 
multi-ethnic society a greater 
understanding of the contribu
tions of one’s own heritage and 
those of one’s fellow citizens can 
contribute to a more harmonious, 
patriotic, and committed popu- 
lace, and in recognition of the 
principle that all persons in the 
educational institutions of the 
Nation schould have an oppor- 
tunity to learn about the difer- 
ing and uniąue contributions to 
the national heritage made by 
each ethnic group, it is the pur- 
pose of this title to provide as- 
sistance designed to afford to 
students opportunities to learn 
a’bout the nature of their own 
cultural heritage, and to study

the contributions of the cultural 
heritages of the other ethnic 
groups of the Nation”.

Šitais žodžiais Jungtinių Ame
rikos Valstybių kongresas forma
liai palaidojo anksčiau vyraujan
čią “tirpdymo katilo” teoriją, 
pripažindamas, kad mes turime 
teisę nenutautėti.

Mums rūpi, kaip mes galime 
universitete arba kolegijoj prisi
dėti prie lietuviškos veiklos taip, 
kad nenukentėtų mūsų mokslas. 
Tas “tautybių paveldėjimo” ak
tas, kurį anksčiau citavome, ati
dengia visą eilę galimybių.

Įstatymas leidžia Jungtinių 
Amerikos Valstybių Komisionie
riui (U.S. Commisioner of Edu-

Rimtas Tarabilda , Varpas (Iš ciklo “Vilniaus miesto žali bromai”)
Dailininkas Rimtas Tarabilda, jauniausias iš dailininkų Tarabildų generacijos Lietuvoje, prieš kurį laiką 
yra sukūręs visą ciklą darbų Vilniaus miesto temomis. Ciklas pavadintas “Vilniaus miesto žali bromai” ir 
išleistas 14 darbų aplanku. Keliomis šios temos nuotraukomis puošiame ir šios dienos “Draugo” kultū
rini priedą. Apie šį dailininko ciklą A Liobytė aplanko atkarpoje, be kita ko, rašo: “Kaip viduramžių meis
tras, besirūpinąs savo varstoto tobulumu, Rimtas Tarabilda pats gaminasi popierių, išgaudamas minkštą, 
rupią, šešėliuotą plokštumų faktūrą, kuri efektingai derinsis su ryškia, ekspresyvia jo raižinių linija... Štai 
senieji Vilniaus gyventojai padeda autoriui kalti jo darbą — žalių bromų istoriją. Iš legendos ateina milži
nas su mergele ant peties — jis ilgam apsigyvens miesto herbe.. Žmogaus darbui ir kūrybai pastos kelią ge
ležimi šarvuoti smakai, karai, gaisrai ir nelaimės. Tačiau jie nenustelbs romantiškos meilės, gyvenančios 
šio miesto mūruose, gyvenančios ir anapus grabo, užburtų pasakos levų ir žmogaus širdies ištikimybės sau
gomos. Mieste suklesti mokslas, mintis, pražysta žinojimo medis. Pakyla į erdvę pirmasis mūsų žemės kons
truktorius. Ir vėl reikia kalti žvangančius ginklus, vėl šauklys duoda ženklą dtoti už laisvę ir t,žmogaus 
teises. Karai ir gaisrai tolydžio siaubia miestą, kol žmogaus darbas ir valia sukuria prisikėlimo stebuklą. 
Varpas skelbia naują rytą žmogui ir miestui”.

cation) bendradarbiauti su vie
šom ir privačiom mokslo insti
tucijom bei organizacijom ir 
joms skirti lėšų, kad anos galė
tų sukurti įvairių kursų planus 
etninių mokslų reikalui.

Lėšos skiriamos mokytojų bei 
kursų paruošimui istorijos, geo
grafijos, ekonomijos, literatūros, 
meno, muzikos, dramos, kalbos ir 
kultūros bendrąja prasme moks
lų srityse.

Projektai šiem tikslam privalo 
gauti sutikimą atsakingos tauti
nės grupės arba tarpetninės ta
rybos, siekiant bendrų įstatymo 
tikslų.

Komisionieriui įsakyta susirišt 
su atitinkamom aukštesnių ney Marland, norėjo savo sąma-
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mokslų institucijom, su etninėm 
grupėm, su patyrusiais mokyto
jai? ir net su Amerikoje besimo
kančiais užsieniečiais (See. 905).

Švietimo Sekretoriui įsakyta 
paskirt penkiolikos asmenų tary
bą (National Advisory Council 
on Ethnic Heritage Studies). 
(See. 906).

Etninių mokslų reikalams lei
džiama skirti 15 milijonų dolerių 
šiems metams, kurie baigsis 
1973 m. birželio 30 d. Čia reikia 
pabrėžti, kad priklauso nuo Švie
timo Komisionieriaus, kiek jis tos 
sumos įves į savo įstaigos sąma
tą. Vėliausiomis žiniomis JAV 
Švietimo Komisionierius, dr. Sid- 

toj skirti šiam reikalui ne 15 mi
lijonų dolerių, bet 3 milijonus 
dolerių. O Baltieji Rūmai, t y. 
Office of Management and 
Budget ir tą, palyginti mažą, 
sumą išbraukė. Todėl nepoliti
kuojant, nes mes to paties grei
čiausiai susilauktumėm ir iš ki
tos partijos, man labai veidmai
niškai skamba tokie žodžiai, ku
riuos mes girdėjom iš Baltųjų 
Rūmų.

Dabar lieka dar vilties, kad 
administracija šiam reikalui tin
kamą sumą lėšų gali įvesti į .pa
pildomą sąmatą (supplementa- 
ry budget), kuris bus Kongreso 
sausio mėnesį svarstomas.

Todėl būtina, nedelsiant, vi
sokiais būdais įtakoti dr.Marland 
o ypač Prezidentą Nixoną ir jo 
patarėjus, kad jie rimčiau į klau
simą atsižvelgtų ir paskirtų visus 
Kongreso numatytus 15 milijo
nų dolerių šiam reikalui. Įsivaiz
duokit vaidinimą, kokį jie čia ga
li vaidipti ir — iš tikrųjų — vai
dina: visur gali rašyti, kad Kong
resas paskyrė tą sumą pinigų, ga
li net skelbtis, kad prezidentas 
pasirašė tą aktą, bet kadangi yra 
“techniška kliūtis”, kad tai bu

vo tik “authorization”, tad rei
kia dar kartą pereit visą ratą 
tiems pinigams gauti.Labai leng
va vienoj įstaigoj, apie kurią ma
žai kas žino, Office of Manage
ment and Budget, užkirsti kelią 
šiam reikalui ir niekas nežinos, 
kur, kaip ir kas dingo.

Patartina, kad visokiausių rū
šių projektai būtų kuo greičiau
siai siūlomi, prašant stipendijų 
ir piniginės paramos, kad jie ži
notų, jog mum šie dalykai rūpi. 
Ar gausim ar negausim pinigų 
tuoj pat šitam projektui, svarbu, 
kad jie žinotų, jog mes turim vi
sokių praktiškų reikalavimų. Šeš

tadieninės mokyklos galėtų 
kreiptis paramos patalpoms ir 
mokytojų algoms. Studentai, 
ruošdami magistrą arba dokto
ratą iš lietuvių istorijos ar kito
kios lituanistikos, galėtų taipgi 
kreiptis lėšų reikalu. Taipgi as
muo, ruošdamas magistrą arba 
doktoratą iš psichologijos, jei jo 
pagrindinė studija neštų naudos 
šeštadieninėm mokyklom arba 
kitiem projektam, turėtų taipgi 
teirautis lėšų klausimu.

Kaip atskirose vietovėse, taipgi 
ir Washingtone derėtų palaikyt 
ryšius su atitinkamom tarpetni- 
nėm tarybom, nes tokios tarybos 
gali daug turėti įtakos.

Dviejų kraštutinumų reikia 
vengti: pesimizmo, kuriuo, ma
nytumėm, nėra jokios vilties 
praktiškai ko nors laimėti, arba 
per didelio optimizmo, galvojant, 
kad lėšos savaime, be jokių pas
tangų pradės visiem plaukti.

Etninių mokslų įstatymas rei
kalauja, kad būtų sušaukta etni
nių grupių taryba. Washingtone 
yra susikūrusi organizacija var
du National Coordinating As- 
sembly on Ethnic Studies. Ji su
sidaro iš maždaug 75 etninių or
ganizacijų, atskirų asmenų bei 
institucijų Amerikoje, kuriom rū
pi etniniai reikalai. Veikdama ne 
valdžios rėmuose ir nepriklausy
dama nuo jokios .politinės parti
jos, ši organizacija siūlosi koor
dinuoti visų pastangas, infor
muoti visuomenę ir skatinti ati
tinkamus valdžios veiksnius su
sidomėti etninių mokslų reika
lais. N.C.AE.S. organizacijoje
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