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Kultūrinės talkos šaltiniai. 
Dvidešimt metų be Vinco Krėvės. 
Atsiminimai apie Vincą Krėvę 
iš pokario metų.
Pokalbis su laureaatu 
Juozu Kralikausku.
Živilės Bilaišytės eilėraščiai.
A. Tyruolio viešnagė Pirenejų 
pusiasaly.
Tomizmas apskritai ir sunkumai. 
Istoriką A. Vasį amžinybėn 
palydėjus.

Kertine paraštė
KULTŪRINES TALKOS ŠALTINIAI

Kas veža, tam ir krauna, sako 
patarlė. Iš tikrųjų visais laikais 
tik maža dalis žmonių traukė or
ganizacinį bei kultūrinį vežimą, 
o 'kita, didžioji, — arba naudo
josi vežimo vaisiais, arba viską ig
noravo.

Yra dar ir trečia grupė, kuri 
nuoširdžiai prijaučia kultūrinin
kams ir visuomet žada prisijung
ti, bet niekad tam tikslui nepa
judina žadančio piršto. Pro tuos 
žmones praeiname negirdomis, 
nes iš pažadų molio dar niekas 
naudingo pavidalo nesulipdė.

Todėl visa kultūrinės veiklos 
energija tebelieka sukoncen
truota nedideliame židinyje. Jei 
jis užgestų, bematant atvėstų ir 
tie, kurie, kad ir žvelgdami šnai
romis, dažnai pasišildo čia savo 
plačias nugaras. Juk lietuviškų 
tradicijų šiluma miela visiems 
lietuviams. Ją kartais ypač pa
junta atitdkėllai.

Kada iškyla koks nori projek
tas ar užmanymas surengti kon
certą, vaidinimą, dailės parodą, 
literatūros vakarą, paskaitą, kaip 
taisyklė, norinčių ir galinčių pri
sidėti ratelis siaurėja. Daug kas 
kratosi įsipareigojimo. Pasilie
ka tie patys veidai ir dažniausiai 
tie patys talentai. Organizato
riams, ieškantiems paramos, jie 
visų pirma ir topteli galvon. Juk 
lengviausiai telefonu kreiptis į 
žmogų, kuris turi gerą širdį ir 
įcurio vardas niekad neišnyksta 
kultūros darbų sąraše.

Tie geraširdžiai kultūrininkai 
retai atsisako. Jie per daug myli 
meną ir visuomenę, kad pasaky
tų kategorišką “ne”. Organiza
toriai, lengvai su jais susitvarkę 
ir užkrovę jiems būsimo įvykio 
pareigas, savo ruožtu jaučiasi ati
davę duoklę mūsų kultūrai. Anot 
jų, paskaitininkas yra, daininink- 
kė bus, choras prisidės, pianistė 
paskambins Čiurlionio gaba
lą, šokėjų ansamblis sutryps ku
bilą..., ko daugiau reikia, tai gi 
visas koncertas, tegu kiti geriau 
padaro.

Po .pusės metų — vėl tas pats: 
ta pati geraširdė dainininkė, tas 
pats choras su tuo pačiu reper
tuaru, tas pats auksaburnis kal
bėtojas ir Lt

DVIDEŠIMT METŲ BE VINCO KRĖVĖS
■ W v

VINCAS MACIŪNAS

gos, kitokios iškyla kultūrinės it 
politinės problemos, betgi žmo
gus esmėje lieka toks pat, su tais 
pačiais jausmais, ir troškimais, 
džiaugsmais ir nusivylimais, sie
kimais ir pralaimėjimais. Ir pa
staraisiais laikais Lietuvai pate
kus į naują likiminę kryžkelę, 
dažnas turėjo skaudžiai ir su nu
sivylimu išgyventi pasirinkimo 
sunkumą, panašiai kaip ir Krė
vės Skirgaila.

Šarūnas ir Skirgaila kaip kokie 
milžinai iškyla iš miglų prideng
tos senovės. Betgi nemažiau ar
timas Krėvės širdžiai ir papras
tas kaimo žmogus. Užaugęs dzū
kų kaime, Krėvė iš mažens ne 
tik prisiklausė skambių liaudies 
dainų ir gražių padavimų apie už
burtus ežerus ir piliakalnius, bet 
drauge ir gerai pažino kasdienę 
pilką kaimo buitį, artimai susi
gyveno su kaimo žmonių džiaugs
mais ir vargais, su jų mintimis 
ir jausmais. Apsakymų rinkinyje 
“Šiaudinėj pastogėj” Krėvė paro
dė ne tik didelį psichologinį ra
šytojo įžvalgumą, bet drauge ir 
meilę vaizduojamam žmogui. 
Tai leido jam atskleisti, kokia 
įdomi ir turtinga yra ne tik šau
naus 'karžygio, -bet ir pilkojo ar
tojėlio siela. Ir negali nesutikti 
su S. Čiurlioniene, kuri šiaip ra
šė apie Krėvę: “Skaitai, žmogus, 
ir kai kyla tau prieš akis jo iš 
nebuities iššaukti milžinai-kovo- 
tojai ir prasčiokėliai-vargdieniai 
su savo kasdieniais sielvartais, 
svajonėlėmis ir gudrybėimis, jau
ti, kad esi namie su savaisiais, 
kad viskas tau be galo artima ir 
brangu”.

Krėvė betgi metė rašytojo 
žvilgsnį ir už Lietuvos ribų. Jau
nystėje jį viliojo spalvingasis 
Oriento pasaulis, ir jis parašė 
“Rytų pasakų” rinkinį. Tai buvo 
gal geriausias puošnaus orien- 
talinio stiliaus pavyzdys mūsų li
teratūroje. Ypač gi traukė Krėvės 
kūrybinį dėmesį epochiniai Kris
taus laikai Palestinoje. Dar tebe- 
studentaudamas, jis pradėjo ra
šyti didžiulį veikalą “Dangaus ir 
žemės sūnūs”, kurio paskirus 
fragmentus skelbė spaudoje, bet 
tik jau po antrojo karo išleido 
pirmąją viso veikalo dalį. Phila
delphijoje -gyvendamas, pabaigė 
ir antrąją dalį, kuri jau tik po jo 
mirties buvo išspausdinta. Tre
čiosios dalies teliko nuotrupos.

Savo veikale puikiai įsijaustu 
biblinių stilium Krėvė 'buvo užsi
mojęs duoti platų anų likiminių 
laikų paveikslą, kai žydai vis la
biau juto slegiančią Romos prie
spaudą ir vis -karščiau ilgėjosi 
mesijorišvaduotojo. Betgi kaip 
ir kituose veikaluose, taip ir Ha 
skaitytoją labiausiai sužavi Krė
vės sugebėjimas giliai įžvelgti 
vaizduojamųjų žmonių sielon. 
Kaip gyvi praslenka pro besiste
binčio skaitytojo akis visų žydų 
tautos sluoksnių žmonės. Iš jų 
savo ryškumu ypač įsirėžia at
mintin daugeliu bruožų Šarūną 
ir Skirgailą primenąs karalius 
Erodas, aistringasis socialinis re
voliucionierius Jehuda iš Hama- 
los, piktas kerštininkas Barabas, 
didysis skeptikas ir galutinai 
žmonėmis nusivylęs Jehuda iš 
Kerioto (tai biblinis Judas) ir vi
sus širdingu meilės ir taikos žo
džiu patraukiąs ramusis Ješua.

Skaitai ir stebiesi, kad “Dan
gaus ir žemės sūnūs”, rašyti juk 
nebejauno ir tremties gyvenimo 

išvarginto žmogaus, ne kartą su- 
tvyska tokia skaidria kūrybine
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Nuotrauka B. Raugo 1954 metaisVincas Krfive (1882. X. 1# — 1954. VII. 7)

Prieš 20 metų Philadelphijos 
priemiestyje mirė Vincas Krėvė. 
20 metų tai toksai laikotarpis, 
per kurį pas mus Philadelphijoje 
subrendo ištisa jaunesnioji karta. 
Ji jau nebematė Krėvės, betgi 
daugelis, iš jų lankė ar tebelanko 
Vinco Krėvės vardu pasivadinu
sią šeštadieninę mokyklą. Užtat 
mes, vyresnieji, gyvai tebeprisi
mename tą nedidelio ūgio, bet 
didžios sielos vyrą, kuris gyveno 
su mumis Philadelphijoje, atei
davo į mūsų parengimus, kartais 
pats mums kokią paskaitą (pa
skaitydavo, o su daugeliu ir as
meniškai pasipažino. Ligi šiol 
tebejaučiame į mus atkreiptą jo 
giliomis veido raukšlėmis paryš
kintų akių ramų ir rimtą žvilgs
nį; tebematome per jo lūpas per
bėgančią kuklią, bet tokią pa
traukliai šiltą geraširdžio žmo
gaus šypseną, tebegirdime jo sim
patingai idzūkuojantį balsą.

Jei kada nors ateityje koks is
torikas savo veikale trumpai už
simins apie Philadephijos lietu
vius, jis parašys, kad čia nema
ža buvo šaunių lietuvių, iškilu
sių ekonomiškai ar gražiai ipasi- 

Į reiškusių kultūrinėje, visuomeni
nėje ar politinėje lietuvių veik
loje. Vangu ar prisimins jis kurį 
nors iš mūsų vardu ir pavar- 

. de, betgi jis tikrai nepamirš pa- 
’ minėti, 'kad Philadephijoje septy

nerius metus įgyveno, kūrė ir bu
vo čia palaidotas “Šarūno” ir ki
tų žymių veikalų autorius Vincas 
Krėvė.

Didysis rašytojas Levas Tols
tojus, kartą besikalbėdamas su 
dailininku L. Pasternaku, pasa
kė: “Viskas pasaulyje praeis: vals
tybės dings ir sostai, ir milijonų 
kapitalai. Ir ne tik mūsų kaulai, 
bet ir mūsų anūkų ir proanūkų 
kaulai žemėje bus jau seniai su
trūniję. Tačiau jei mūsų kūri
niuose yra nors vienintelis tikro
jo meno grūdelis, tai jis liks gy
venti per amžius amžinuosius”.

Dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą (pradėjęs spaudoje skelbti sa
vo pirmuosius kūrinius, Krėvė 
tuoj pat iškilo pačian lietuvių li
teratūros viršūnėm Visų pirma jis 
išgarsėjo savo “Dainavos šalies 
senų žmonių padavimais”. Jie pa
rašyti nuostabiai gražia ir lyg ko
kia melodinga muzika skam
bančia kalba, kokios lietuvių li
teratūra ligi tol dar nebuvo turė
jusi. Ir pati Lietuvos senovė, su 

i romantiniu ilgesiu paaavumuo- 
' se atvaizduota, iškyla mums kaip 
'kokia žavi svajonė. Anot Krėvės, 
“Ir vaidinasi man, kad sugrįžo 
senovės laikai, kad girdžiu aš------- > - ------- - — —j---------------------

stiprius karžygių balsus, jausmin-1 kuriam Europa nešė pagalbą. O 
gas vaidilų dainas... Svajoju, ir 
auksinį, vaivorinį sapną sapnuo
ju'’...

Krėvė ryžos savo kūrybiniu žo- 
’ i tai, ko Maironis 

tik kukliai pageidavo: “Aš norė
čiau prikelti nors vieną senelį]

įdėmiau pasižiūrėję į kultūrai 
prijaučiančių, bet piršto lig šiol 
nepajudinusių grupę, pamatysi
me, kad čia yra ir tokių žmonių, 
tyliai puoselėjančių mintį, kad 
kada nors ir jie ga-lės prisidėti 
prie kultūrinio darbo, žinoma, 
jeigu juos pakvies, t.y. gražiai 
diplomatiškai paprašys. Dažnas 
iš jų domisi menu, moka gražiai 
pakalbėti, yra baigęs aukštą
ją mokyklą, gali vaidinti (tie
siog sapnuoja apie teatrą), gali 
rašyti ir bendradarbiauti spaudo
je. Ir kaip gi tokius individus 
neužangažuoti kultūrinei talkai. 
Aišku, tai nėra lengva, bet pa- 
mėginiimas nieko nekainuo
ja. Antra vertus, nuošalūs in
dividai, pakartotinai kviečiami, 
pajus tautinę šilumą — atseit, 
ir Jie nėra užmiršti, ir į juos tai
koma visuomenės švyturių švie
sa. Jie pagalvos: o gal ir vertė
tų stoti į saviškių tarpą ir paro
dyti savo sugebėjimus. Toks jų 
mąstymas — tai jau didelis žings
nis į priekį.

Vasara gal ir yra tas metas, 
kai atsiranda progų susidurti su 
minėtais neišjudintais, nenaudo
jamais dvasinės energijos šalti
niais. Yra gi atvejų, kai žmonės, 
prieš dešimtį metų buvę tik 
atokūs stebėtojai ar vos vieno lie
tuviško laikraščio skaitytojai, o 
šiandien dalyvauja spaudoje, dir
ba komitetuose, skaito paskaitas, i romantiniu ilgesiu padavimuo- 
praveda programas. Žodžiu, vei
kia! Ir kodėl? O todėl, kad at
sirado tautietis, išmintingas psi
chologas, mokėjęs prakalbinti, į- 
tikinti, įtraukti juos į darbą. Tai 
ne kdks stebuklas, bet konkreti 
pastanga, nukreipta į žmogaus 
kūrybingumo principą, į žmo- ,j1U” 
gaus dorą visuomeniškumą.

O jeigu kultūrinis darbuotojas džiu {įvykdyti
surandamas jaunųjų tarpe, mūsų 
egzistencijos erdvė dar labiau pa
didėja. Būtų gera, kad šią gali
mybę pajustų mokslus baigęs jau
nimas. Tada ir kultūros veži
mo traukimas palengvėtų. Vis 
jaunesni raumenys ir jaunesnės 
širdys! O kas itin svarbu

— naujas entuziazmas su 
naujam galimybėm! Pr. V.

žodį; užsimojo duoti savotišką 
mūsų tautosakoje išnykusio kar- 
žyginio epo pakaitalą.

Kas Krėvei nuo jaunų dienų 
rūpėjo, jis pats taip aiškino per 
Philadelphijoje surengtą jo sep
tyniasdešimtmečio minėjimą: 
“... man kilo noras tada atgai
vinti tą senovės Lietuvą, o ypač 
kada man tekdavo susitikti dar 
universitete su kitų tautų studen
tais, kurie kalbėdavo apie savo 
didingą praeitį. Man tada kilo 
noras parodyti, kad mūsų praei
tis yra didingesnė, negu kitų, Ir 
tada norėjau atkurti tą senąją 
Lietuvą, kuri viena ranka kovo
jo prieš visą Europą, kai šioji 
kryžiuočiams teikė pagalbą. Lie
tuva ne tik tai nesužlugo, nenu
sileido, o sužlugdė tą kryžiuotį,

kita ranka Lietuva užkovojo di
desnę .pusę šios dienos Rusijos. 
Norėjau parodyti, kad kovose, 
mirtinose ir žūtbūtinėse, ji pasi
darė didžiausia ir gal ingi ausi a 
valstybė, kad ji atrėmė Azijos mi
nias, kurioms atsispirti negalėjo

/Iš kapų milžinų / Ir išgirsti Hsa Europa. Aš galvojau, kad 
nors vieną, bet gyvą žodelį / Iš i6'®11 tie žmonės galėjo tai pada- 
senųjų laikų”. Krėvė panoro pri- <5<Jle turėjo būti milžinai siela, 

atgaivinti jo senųjų laikų gyvąjį žinų sielą — senovinę Lietuvą.
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'įkelti, žinoma, ne tą seneli, bet.'Ir aš norėjau atvaizduoti tų mil-

Kiek patrumpinus, skaityta per Phi- 
ladelphijos LB radijo valandą.

Ne tam, kad pagarsėčiau, o tam, 
kad visi lietuviai, ypač jaunimas, 
pajustų savigarbą. [...] Aš tik ši
tai turėjau galvoje, kurdamas

‘Dainavos šalies padavimus*, 
‘Šarūną’, ‘Skirgailą’ ir kitus. Man 
buvo tik ši viena idėja”.

Pamėgo skaitytojai Dainavos 
padavimus: tai vienas iš pačių 
populiariųjų visos lietuvių litera
tūros veikalų, susilaukęs eilės lei
dimų; be to, pasikirti padavimai 
buvo nesuskaitomą daugybę kar
tų spausdinti ir tebespausdinami 
įvairiose antologijose, o ypač mo
kyklinių skaitymų knygose ir va
dovėliuose.

Jau kelių leidimų susilaukė ir 
Krėvės “Šarūnas, Dainavos kuni
gaikštis”, stambus dramine for
ma parašytas veikalas. Garbės 
troškulio svaiginamas, Šarūnas 
lyg koks staigus audros sūkurys 
sujudino visą Dainavą, išlieda
mas daug ašarų ir kraujo, bet 
drauge, nors iš pradžių nė pats 
to nesuprasdamas, vykdė svarbų 
istorinį užd avinų — sujungti 
smulkiomis gentelėmis pabirusią 
tautą į vieną stiprią valstybę, kad 
atsispirtų naujo galingo priešo, 
kryžiuočių ordino, miltinei grės
mei.

Panašus dvasios galiūnas yra 
ir Krėvės Skirgaila. Tai kietos 
rankos valdovas. “Čia nėra kitos 
valios, jei aš savo pasakiau”, 
kaip kirviu kerta jisai. Bet tai 
jau nėra impulsyvusis Šarūnas. 
Savo niekam lenktis nenorinčią 
prigimti Skirgaila nekartą su
tramdo, paklausydamas realias

istorines sąlygas apkarstančio 
proto. Jis aiškiai supranta, kad 
'gausių priešų krikščionių apsup
ta ir naikinama senoji pagoniš
ka Lietuva neįstengs atsilaikyti. 
Tai ir yra toji likiminė kryžke
lė, kurion buvo patekusi Lietu
va, ir kurią skaudžiai išgyvena 
Skirgaila: ar klausyti širdies, lik
ti ištikimam senosioms protėvių 
tradicijoms ir beviltiškai grumtis 
su priešų persvara, ar eiti proto 
diktuojamu keliu, taikytis prie 
naujų sąlygų, priimti naują ti
kėjimą ir tuo gelbėtis nuo kitaip 
sunkiai išvengiamos pražūties. 
“Esu niekšas, — karčiai sako 
Skirgaila, — “kad žmonių aki
vaizdoje priverstas esu gerbti ne
pakenčiamos tautos piktą ir ne
teisingą dievą todėl, kad per jį 
krauju paplukusi mūsų Lietuva, 
kad kalaviju ir ugnimi privertė 
mus jam nusilenkti”. Nusivilia 
betgi Skirgaila ir senaisiais Lie
tuvos dievais. Jis, kuris tik jėgą 
gyvenime pripažįsta ir ją vertina, 
nebegali suprasti ir gerbti net 
dievų, kurie neteko galios keršyti 
ir, bausti tų, kurie jų. niekšingai 
išsižadėjo. Anot Putino Mykolai
čio, “Skirgailos asmuo prilygsta 
prasmingiems tragiškiausiems 
Europos dramaturgijos persona
žams”.

Prabėga metai, praeina ištisi 
šimtmečiai. Iki nepažįstamumo 
pakinta tautos gyvenimo sąly



Šiame numery

Juostelės ir plokštelės lietuvių 
kalbai mokytis.
Pabaltijo sąjunga — realybė 
ar fantomas?
Nauji Aloyzo Barono apsakymai. 
Stasio Žilio eilėraščiai.
A. Tyruolio viešnagė Pirenėjų 
pusiasaly.
Prigimtoji teisė ir 
scholasticizmas.
Prano Visvydo Antikomentarai. 
Arlekino Venecijoje beieškant.

EDGAR ANDERflON

Kertinė parašte
JUOSTELES IR PLOKŠTELES 
LIETUVIŲ KALBAI MOKYTIS

PABALTIJO SĄJUNGĄ - REALYBE AR FANTOMAS

“Draugo” kultūrinio .priedo 
“Kertinėje (paraštėje” (1974.VI. 
22) Pr. V. apgailestauja, kad, gir
di, nesą lietuviu kalbai mokytis 
plokštelių, diskų bei juostelių. Jis 
toliau rašo: “O jeigu kieno ir lie
tuvių kalbos mokymosi kryptimi 
kas nors panašaus jau yra pada
ryta, tai reikėtų nepagailėti rek
lamos bei informacijos dažniau 
ir spaudoje, kad žinotumėte kas, 
kur ir kaip.

Kadangi man šis tas yra žino
ma, kas “lietuvių kalbos moky
mosi kryptimi” yra padaryta, no
riu čia ir painformuoti apie tuos 
‘kas, kiur ir kaip”.

1. Dambriūno, Klimo ir 
Schmalstieg parašyta Introduc- 
tion to Modem Lithuanian nė
ra išparduota. Yra išparduota — 
teisybė — šios knygos pirmoji 
laida, išleista 1966 metais. Bet 
1972 metais lietuviai pranciško
nai išleido didelio tiražo antrąją 
šios knygos laidą, ir ši pastaroji 
laida nėra išsibaigusi! Kaip ir bu
vo pažymėta redakcijos pastabo
je, šią knygą galima gauti ir 
"Draugo” knygyne, taip pat pas 
lietuvius pranciškonus “Darbi
ninko” adresu.

2. Jau keleri metai, kaip buvo 
pažadėta pirmojoje aukščiau mi
nėtos knygos laidoje, yra paga
mintos šiai knygai (Intr. to 
Mod. Lithuanian) magnetofono 
juostelės (‘tapęs’). Šiose juostelė
se yra visų anos knygos 40 pa
mokų visi lietuviški tekstai, kai 
kurios vietos net yra skaitomos 
po kelis kartus. Jokia fonetinė 
transkripcija nepakeis gyva kal
ba duodamo ištarimo. Todėl 
mes, anos knygos autoriai, ir ne- 
siryžome duoti toje knygoje fo
netinės transkripcijos (anot Pr. 
V., “tarimo fonetikos”), kadan
gi retas nekalbininkas yra pa- 
kanakmai Įgudęs kad ir geriausia 
fonetine transkripcija naudotis.

Noriu čia taip pat pažymėti, 
kad šias juostelės buvo pagamin

tos Rochesterio universiteto fo
netikos laboratorijoje talkos bū
du: laboratorijos direktorius, prof. 
dr. Dean H. Obreeht leido nau
dotis mašinomis, aparatais, net 

'paskyrė du savo.asistentus, kurie 
dabar jau taip pat yra profeso
riai, padėti juosteles įkalbėti, už- 
rekorduoti. Tekstus juostelėsna 
jskaitė keli geri Rochesterio lie
tuviai (ponai ij. J. ir A. P., ponia 
D. Š., taip pat ir šias eilutes ra
šantysis. Šios juostelės yra 4 va
landų ilgio. Jas platina Rocheste
rio universiteto Kalbų centras 
(įLanguage Services Center, Uni
versity of Rochester). Jos kai
nuoja tik 15 dol. — tai yna par
duodamos savikaina, Teirarujan- 
tis galima rašyti arba (ang
liškai) sLanguage Services Cen
ter, Detvey Hali, University of 
Rochester , Rochester, N. Y., 
14627, arba — tuo pačiu adre
su — prof. Antanui Klimui (lie
tuviškai arba angliškai).

Noriu paminėti dar vieną bet 
svarbią “smulkmeną”: šios juos
telės nėra apsaugotos kopijavi-' 
mo uždraudimu, t. y., jos nėra 
‘copyrighted’, kadangi mes nore-! 
jome tik padėti besimokantiems 
lietuvių kalbos. Biznio mes iš to 
nedarome. Tai reiškia, kad jas ga
lima kopijuoti, kiek tik kas nori, 
galima jų prisigaminti kad ir 
šimtus...

3. Iš antrajame punkte minė
tų juostelių dabar yra ruošiamos 
kasetės. Jos bus, galvojama, pa
ruoštos rudeni. Kasečių kaina ir- : 
gi bus apie 15-20 dol.

4. Yra, tikrai yra ir plokštelės 
lietuvių kalbai mokytis: keliolika 
pasikalbėjimų, bet neblogai pa
daryta, gerai įkalbėtos. Jas gali
ma taip pat gauti “Darbininko” 
adresu: 341 Highland Blvd.,' 
Brooklyn, N. Y. 11207.

Antanas Klimas

Prof. Edgar Anderson. buvęs 
Baltiškųjų studijų puoselėjimo 
draugijos pirmininkas, yra parašęs 
eilę knygų Latvijos istorijos klau
simais ir bendradarbiavęs “Latua- 
nus” žurnale. Jis yra San Jose Ka
lifornijos valstybinio universiteto 
istorijos profesorius, ypač domėję
sis Vidurio Europos istorija, kurio
je ypatingą vaidmenį yra suvaidi
nusi Didžioji Lietuvos Kunigaikš
tija. Čia spausdinamas straipsnis 
paskaitos forma buvo pateiktas 
ketvirtajai Baltiškųjų studijų puo
selėjimo draugijos konferencijai 
Chicagoje, Illinois universitete š. 
m. gegužės 15 d. Paskaita lietuvių 
kalbon išversta Vytauto Bagdana- 
vičiaus, MIC.

Prieš II Pasaulinį karą ant įspū
dingų Latvijos Užsienių reika-' 
lų ministerijos rūmų didžiomis, 
raidėmis buvo lotyniškai užrašyta. 
“Concordia res parvae crescunt, dis- 
cordia magnae concidunt” (Vieny
bėje maži dalykai auga, nesantaiko
je žūva dideli dalykai). Šis seno
binis Sallustijaus patarimas atrodo 
tinka ne tik latvių tautai, bet ir 
jos kaimynams: estams ir lietuviams. 
Geografinės aplinkybės ir istorinė 
raida sudarė stiprias sąlygas kiek 
tik galima tampriausiam bendradar
biavimui tarp trijų Pabaltijo tautų.

Estija, Latvija ir Lietuva suda
ro savitą atskirą bloką labai reikš
mingoje vietoje, toje mažų tautų zo

noje, kuri nuo Ledinuotojo vande
nyno tęsiasi iki Juodųjų jūrų, t.y. 
nuo Suomijos iki Balkanų, atskirda
ma Rusiją nuo Vakarų Europos ap
skritai ir nuo Vokietijos konkrečiai. 
Vienas karas buvo užsidegęs kaip tik 
šioje srityje ir kitas karas galėjo 
lengvai joje užsidegti, kas iš tikrų
jų ir įvyko.

Apytikriai skaičiuojant, Pabalti
jo šalys, kartu paimtos, sudaro 
400 x 250 mylių plotą, tai reiš
kia maždaug tiek pat, kiek Anglija 
ir Valija kartu, arba trečdalis prieš
karinės Vokietijos, ar pusė Japonijos, 
bet jos yra skystai apgyventos tik 
šešių milijonų žmonių. Dėl sa
vo geografinės padėties, puikių 
uostų ir nebuvimo kalnų barjerų

Pabaltijo šalys visada buvo laiko- 
j mos tinkamu keliu Rytų — Vaka- 
■ rų “trafikui” ir kartu patogiu kovos 
lauku jų galingesniems ir nepasoti
namiems kaimynams.

1918 metais Pabaltijo respublikos 
atėjo į šį pasaulį kaip daugiau ar 
mažiau nelaukiamas kūdikis. Joms 

! nebuvo lengva įtikinti nepriklauso
mų tautų šeimą, kad jos turi ly
gias teises jų bendruomenėje. Pa
baltijo valstybės buvo apsuptos iš 
žemyno pusės trijų gana agresyvių 
kaimynų: Rusijos, Vokietijos ir 
Lenkijos. Pirmosios dvi pradžioje 
buvo bejėgės, bet jose glūdinčios 
didelės jėgos negalėjo pasilikti silp
nos ilgą laiką. Trečiasis didelis kai
mynas Lenkija buvo išoriniai stip
rus, bet išvidiniai silpnas.

Baltijos valstybės priklausė nuo 
jėgų balanso tarp Vokietijos, Len
kijos ir Rusijos. Jeigu šis balansas 
būtų sugriautas, jos turėjo atsiras
ti pavojuje, nepaisant to, kuri iš tų 
trijų jėgų būtų stipriausia. Kuo 
ilgiau netikrumas tarpe trijų di
džiųjų kaimynų tęsėsi, tuo il
giau Pabaltijo respublikos turėjo lai
ko suderinti savo galimas turėti jė
gas, ir kuo ilgiau tesėti tų kaimy
nų varžybos, tuo būtų buvę leng
viau joms pasidaryti tarpe jų pras
minga užtvara.

Simpatingas Britų stebėtojas sa
ko, kad buvo kažkokia gyva pamėk
lė Pabaltijo valstybių laikysenoje ir 
kad joms buvo sunku apsispręsti, ko 
jos turėjo labiau bijoti: ar provoka
cinio Sovietų piršimosi, ar grubaus 
ir tiesioginio Vokietijos agresyvumo, 
ar grobuoniškų Lenkijos uvertiūrų.

Savo neilgame nepriklausoma
me laikotarpyje Pabaltijo valstybės 
rimtai stengėsi reikštis kaip taikin
gas ir stabilizuojantis veiksnys aud
ringame Vidurinės Europos regione. 
Jos pasirašė visas schemas ir pasiū
lymus, turinčius tikslą išlaikyti tai
ką. Jos daug vilčių dėjo į Tautų 
Sąjungą, pradžioje nepastebint, kad 
ji buvo sudaryta būti kontrastingų 
didžiųjų jėgų interesų nešėja, ne
kreipianti per daug dėmesio į ma
žesnių ir silpnesnių kraštų intere-

Pabaltijo valstybių — Estijos, Lietuvos lr Latvijos herbai

sus. Pabaltijo valstybių atstovai 
buvo aktyvūs ir Tautų Sąjungoje 
ir šalia jos, pasirašydami įvairius 
planus ir susitarimus, kurie žadėjo 
išlaikyti status quo ir išsaugoti pa
saulį nuo karo. Už tai jie gavo 
ne ką daugiau, kaip apsivylimus. 
Bendro pobūdžio pasiūlymai nusi
ginkluoti ir pasmerkti karą buvo 
išsyk palaidoti ar padaryti neveiks
mingais. Regionalinio saugumo 
schemos, kaip Rytų Locarno ar 
Šiaurės Locamo negalėjo būti įgy
vendintos, nenorint Vokietijai, Len
kijai ir Sovietų Sąjungai jų pasi
rašyti ir Prancūzijai bei Didž. Bri
tanijai svyruojant jas paremti. Tada, 
kai Latvijai buvo suteikta vieta Tau
tų Sąjungos taryboje 1936 metais, 
jau Pabaltijo tautos buvo praradu
sios pasitikėjimą Tautų Sąjunga ir 
Vakarų demokratijomis. 1938 m., 
stebėdamos visišką Tautų Sąjungos 
nepajėgumą, Pabaltijo tautos paskel
bė absoliutinį neutralumą bet kuria
me būsimame kare.

Pabaltijo valstybės visada jautė 
šiurpų Sovietų Rusijos milžino bu
vimą, iš kurio replių jie buvo iš
silaisvinę. Jos taip pat turėjo nema
lonų jausmą, kad jos yra dąugiau 
ar mažiau paliktos savo likimui bu
vusių jų rėmėjų Prancūzijos ir Di
džiosios Britanijos. Jos suprato, kad 
Sovietų Sąjunga žaidė dvigubą žai
dimą, išoriškai palaikydama norma
lius santykius su Pabaltijo “buržua
zinėmis” respublikomis, o slap
čia organizuodama Pabaltijy komu
nistinį pogrindį. Norėdamos nepra
rasti savo nepriklausomybės, Pabal
tijo valstybės stengėsi daryti viską, 
kad patiktų savo rytiniam kaimy
nui. Jos vengė dėtis prie bet kurių 
antisovietinių sąmokslų ar są
jungų. Jos leido sovietams naudo
tis savo uostais ir geležinkeliais jų 
tranzitui kiek galima žemiausia kai
na. Lietuva pasirašė net nepuolimo 
sutartį su Sovietų sąjunga 1926 
metais; Estija ir Latvija tuo pa
vyzdžiu pasekė 1932 m. Visos trys 
pratęsė šią sutartį dar dešimčiai me
ni 1934 metais.

Vokiečių Veimaro respublika at
sisakė minties užvaldyti Pabalti
jo šalis, tačiau vokiečiai politikai bu
vo patenkinti nesutvarkyta situacija 
visoje Rytinėje Europoje, kad, atė
jus patogiam momentui, jų ankstes
nės teritorijos, patekusios Lietuvon, 
Lenkijon ir Cekoslovakijon, būtų 
atsiimtos. įtakingi ekonominiai 
Vokietijos sluoksniai j Pabaltijo blo
ką taip pat žiūrėjo, kaip į nereika
lingą barjerą tarp Vokietijos ir Ru
sijos. Jie bevelijo prekiauti tiesio
giai su rusais, be pabaltietiško tar
pininko. 1927 m. sausio mėn. Vokie

tija užėmė nepalankią poziciją Suo
mijos ir Pabaltijo sąjungos atžvilgiu. 
Ji manė, kad Pabaltijo valstybės na
tūraliai priklauso Sovietų interesų 
sferai. Naudodama visokias legalias 
ir pusiau legalias priemones, Vokie
tija Lietuvos būklę Klaipėdos kraš
te darė nemalonia ir nesaugia. Tuo 
pačiu metu Vokietija stengėsi 
panaudoti Lietuvą, kaip priemonę 
prieš Lenkiją, išnaudodama ginčą 
dėl Vilniaus iki kraštutinumo, bet 
ne iki tiesioginio įsikišimo iš Lie
tuvos pusės, taigi ne iki Lietuvos 
— Lenkijos karo. Ši Vokietijos po
litika buvo aktyviai remiama Sovie
tų Sąjungos. Vokietijos ir Sovietų 
.politikos artėjimas kėlė susirūpinimo 
Pabaltijo valstybėse, bet tuo metu 
dar jos galėjo tikėtis Tautų Sąjun
gos ir Vakarų jėgų paramos.

Kai naciai paėmė Vokietijoje val
džią, Pabaltijo valstybės tai išgyve
no sumišusiais jausmais. Lietuviai 
ir latviai rimtai bijoję nacių agre
sijos, mažiau to bijojo estai. Tol, 
kol nacių Vokietija ir Sovietų Są
junga buvo priešiškai viena kitai 
nusiteikusios, Pabaltijo valstybės dar 
jautėsi ,palyginti, gana saugiai. 
Kai naciai atėmė Klaipėdą .iš 
Lietuvos 1939 m., Vokietija pareiš
kė norą pasirašyti nepuolimo sutar
tį su Pabaltijo valstybėmis. Taip 
kaip jos buvo pasirašiusios nepuoli
mo sutartį su kitu galimu užpuolė
ju, Sovietų Sąjunga, jos pasirašė pa

DVIDEŠIMT KETVIRTAS
"DRAUGO" ROMANO
KONKURSAS

1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos: romano, 
apysakos dvidešimt ketvirtąjį konkursą. Rankraščius įteikti 
paskutinė data yra 1974 m. lapkričio 1 d.

2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 1,000 dolerių premija. 
Šiemetinio konkurso mecenatas yra Zigmas TJmbražūnas.

3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato puslapių.
4. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai, Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629.

5; Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pa
sirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną 
kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas.

6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia “Draugui”, įskai
tant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskira leidiniu 
arba tik išleisti atskira leidiniu. Nelaimėję autoriai spausdini
mo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.

našią sutartį su Vokietija 1939 m. 
birželio mėn.

Ilgą laiką Pabaltijo valstybės dė
jo daug vilčių į Vakarų valstybes, 
jeigu ištiktų pavojus jų nepriklau
somybei, nors tam nebuvo pagrindo. 
Jos nežinojo, kad 1923 m. Britų val
džia buvo padariusi nutarimą, kad, 
išskyrus įsipareigojimus, kurie iš
plaukia iš Tautų Sąjungos sutarties, 
Didžioji Britanija nesijaus turinti 
pareigą priešintis bet kuriems pasi
keitimams, kaip pvz. Pabaltijo są
jungos susidarymas ar net jo ab- 
sorbavimui iš Rusijos pusės. Britai, 
tiesa, siūlė Skandinavijos ir Pabal
tijo sąjungą net 1918 ir 1920 me
tais, ir buvo labai nepatenkinti, kai 
skandinavai užsidėjo sau izoliacijos 
politiką, o Lietuvos — Lenkijos gin
čas sukliudė tampresnį bendradar
biavimą visų valstybių, kurios tu
rėjo sienas su Rusija vakaruose.

Prancūzija pasirašė karinę sutar
tį su Lenkija 1921 m. ir keletą kar
tų bandė paskatinti Pabaltijo vals
tybes ir Suomiją sudaryti karinę su
tartį su Lenkija, tačiau atsisakė tas 
sutartis tiesiogiai garantuoti.

Būdama stipriausia ir plačiausia 
valstybė iš visų susikūrusių tarp 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos, Len
kija natūraliai bandė jungti visas 
kitas aplink save. Tačiau do
minavimo noras ir net arogancija 
kai kurių lenkų vadų apkartino 
kitas valstybes. Lenkijos teritori
niai ginčai faktiškai su visais savo 
kaimynais, išskyrus tik Rumuniją, 
taip pat stūmė kitas šalis toliau nuo 
jos. Lenkų okupacija senosios Lie
tuvių sostinės Vilniaus 1920 m. spa
lio 9 d. padarė nepataisomos žalos 
Lenkijos santykiams su šiauriniais 
kraštais. Po visos eilės konferencijų 
Suomija ir Latvija atsisakė sueiti į 
sąjungą su Lenkija pirm negu bus 
sutvarkyti Lenkijos Lietuvos santy
kiai abiem šalim priimtinu būdu. 
Prolenkiškai nusiteikusi Estija gana 
nenoromis prie to prisidėjo. Pabal
tijo valstybėse Lenkija buvo verti
nama greičiau kaip saugumo rizika, 
negu kaip taikos garantija. Taip 
pat reikia pastebėti, kad vokiečių 
ir sovietų diplomatai dažnai grasin
davo Pabaltijo vadams liūdno-

(Nuikelta j 2 psl.)
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Poetai ir kritikai.
Antano Maceinos "Didžiojo 
Inkvizitoriaus" moderniškumas. 
Įvairenybės iš kometų 
pasirodymo istorijos.
Eduardo Cinzo novelė.
Jono Zdanio eilėraščiai. 
Pokalbis su Illinois Circle 
universiteto kancleriu.
Jono Minelgos poezija vaikams. 
Moderniojo meno muziejus 
Vatikane.

Kertine paraštė
POETAI IR KRITIKAI

Poetui niekas negali pasakyti liau, nemirštamų eilėraščių para
šo net ir patys didieji pasaulio po- 
etai. Sakoma, kokį dešimt ar tris
dešimt.

kaip rašyti. Kiekvienas poetas 
randa savitą ‘išraiškos būdą. Pati 
poezija atkyla į poetą iš pasąmo
nės šulinio, ar jis laikytųsi klasiš
kos poetikos, ar moderniosios, ar 
ieškotų dar nepramintos brydės. 
Todėl kiekvienas pavykęs eilėraš-; ezija, kurią laikas mažiausiai sen
ti s yra mažas stebuklas, net ir pa
čiam poetui, nes ne žinojimas ku
ria poeziją, o visa neišmatuojama 
žmogaus asmenybė.

Kritikas ar recenzentas remiasi 
analize, taigi logika ir “protu”, 
todėl tarp juodviejų ir poeto vi
sad lieka praraja. Neįmanoma pa
sakyti poetui kaip rašyti. Gal kar
tais galima pasakyti kaip nera
šyti, 'bet ir čia kritikas gali klysti, 
neš Jis remiasi 'pavyzdžiu, atseit 
tuo, kas jau kito poeto ar kitų 
poetų (ar kitų kritikų) pasakyta, 
tuo tarpu poetas gali pradėti nau
ją brydę.

Laikas teatrenka pačius ge
ruosius eilėraščius. IŠIiefka toji po-

dina, kuri prasimuša virš mados 
alr stiliaus ir virpina pačias nema
riąsias sielos stygas.

Jei betgi paliktume įvertinimą 
tiktai laikui, ipoetai būtų nelai
mingi, nes žmogus nori įvertini
mo dar šioje žemėje.

Todėl dilema paliėka kaip bu
vusi šios meditacijos pradžioje, 
nebent kas sugebėtų permesti til
tą iper prarają, skiriančią poetą 
nuo kritiko, juslinį pasaulį nuo 
racionalaus.

MACEINOS INKVIZITORIAUS MODERNUMAS
ANDRIUS BALTINIS

Antanas MACEINA, DIDYSIS INK
VIZITORIUS. Trečioji laida. Išleido 
Ateitininkų sendraugių Chicagos sky
rius 1974 metais. Išleista Magdelenos 
šmulkštienės lėšomis savo mirusio 
vyro Vinco Šmulkščio atminimui Vir
šelis Danguolės 
222 psl., kaina 
“Drauge”.

Stončiūtės. Knyga 
$3.50, gaunama ir

♦

mūsų laikij^ dva-

Kritikai turi du keliu: ar mo
kyti ir kritikuoti poetą, ar tik in
terpretuoti jo kūrybą. Juo labiau 
kritikas išsilavinęs, tuo greičiau 
jis links į interpretaciją, bet tuo 
pačiu pats pasirinks norimą poetą. 
Atseit, jo išimtina padėtis leidžia 
jam atsirinkti. Kas nuo jo stalo 
atlieka, tenka recenzentams.

Recenzentui irgi esti du atviri 
keliai: ar pristatyti poetą, ar “į- 
vertititi”. įvertinimas reikalauja 
normų. Normos reikalauja pa- 
aškinimų. Recenzijos apimtis ne
leidžia pakankamai prasiplėšti, jei 
ne paties recenzento erudicija. 
■Pristatymas būtų pats saugiausias 
būdas recenzijai. Težino poezijos 
mylėtojai, kad tokia ir tokia kny
ga pasirodė, kad ji tiek kainuoja, 
turi tiek įpuslapių. Dar pridėti ke
letą citatų. Pagirti už gražesnį ei
lėraštį ar eilutę — ir viskas.

Tad palikime visa, kaip buvus. 
Tekuria poetai, teinterpretuoja 
akademiniai kritikai, tevertina 
kuklūs (ir nelabai kuklūs) recen
zentai. Poetai gal kartais .pyks, 
recenzentai širs, kritikai šaipysis, 
akademikai šypsosis. Taigi.

VI. Sir.

1. Modernioji 
ui a ir inkvizitorius.

Modemus yra ne tas žmogus, 
kuris 'gyvena mūsų laikais, bet tie 
žmonės, kurie 'pasiduoda įtakai tų 
naujųjų aplinkybių, kurios savy 
įkūnija šią moderniąją dvasią, 
veiklią ir duodančią viskam kryp
tį, ir kurių pavyzdžiai ir sprendi
mai yra visai visuomenei gyveni
mo standarto ir stiliaus nusta
tytojai.

A. Maceinos “Didysis Inkvizi
torius”, kurio 3-ią laidą čia verti
name, savo 'keliamų klausimų 
aktualumu ir jiem sprendimų ieš
kojimu, yra tokia moderni kny
ga. Pats autorius antrosios laidos 
įvade sako: “Pastarųjų dešimtme
čių gyvenimas juk ir buvo ne kas 
kita, kaip gyvoji inkvizitoriau^ 
darbo scena. Šio darbo galo dar 
nematyti. Todėl istorinė inkvizi
toriaus prasmė tebėra aktuali ir 
jo pataisų grėsmė nepraėjusi.” 
(5 p). O 3-sios laidos įvade auto
rius sako: “Tačiau nors ši legen
dos 'interpretacija ir yra rašyta 
daugiau, negu prieš 25-rius me
tus, autorius nesiimtų joje nieko 
iš esmės keisti, net jeigu ir ga
lėtų” (6 p).

A. Maceina savo knygoje “Di
dysis Inkvizitorius” nagrinėja 
Dostojevskio legendą apie Didįjį 
Inkvizitorių. Tokie gilūs, triuški
nantys priekaištai Kristaus moks
lui, kaip šioje legendoje, dar, ro
dos, niekur nebuvo iškelti. Inkvi
zitorius kaltina Kristų, kad jis 
pervertinęs žmogų, kad žmogus 
daug menkesnis, negu Kristus 
apie jį mano, todėl paskelbęs jam 
per aukštą idealą, tinkamą tik 
mažam būreliui išrinktųjų, bet 
milijonams jis nesuprantamas. 
Bet jei šis mokslas skirtas tik di
diesiems ir išrinktiesiems, kur ta
da yra Dievo meilė ir teisybė? 
Kristus todėl turėjęs paklausyti 
dykumų trijų gundymų ir pagal 
juos “pataisyti” savo mokslą. Ink
vizitorius, mylėdamas visus žmo-

Nuotrauka Algimanto Kezio, SJVasaros šviesoj ir šešėliuose
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Tuo dilema betgi neišrišama, 
nes poetai ne tik skiriasi savo po
ezija, bet ir pajėgumu. Net ir to
je pačioje knygoje bus vertesnių ir 
ailpnesniy eilėraščių. Kiek, paga- Vytautas Kasiulis Natiurmortas su gėlėmis
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nes ir norėdamas visus padary
ti laimingais, todėl Kristaus var
du pataisęs jo mokslą pagal 
gundymus, atremdamas jį į 
slaptį, stebuklą ir autoritetą.

Maceinos knygos tikslas
atremti tuos didžiuosius inkvizi
toriaus priekaištus Kristui bei 
krikščionybei ir meno kūrinį aiš
kinti filosofiškai. Todėl jis kny
gos įvade kalba apie filosofijos ir 
poezijos santykį, trumpais, bet 
preciziškais žodžiais jį aptarda
mas ir prieidamas tokios išvados: 
“Jeigu būtį kūrybiškai pavadin
sime, pasigaudami vaizdinio pra
do žodyje, turėsime poeziją. Jeigu 
tą pačią būtį pavadinsime, pasi- 
(gaudami sąvokinio prado žodyje, 
gausime filosofiją” (18 p). Nu
statęs tokį filosofijos ir 'poezijos 
santykį, jis eina nuosekliai prie 
pačios legendos nagrinėjimo bei 
aiškinimo”. Šį Dostojevskio kūri
nį galima aiškinti labai įvairiai, 
nes jis yra nepaprastai turtingas
savo idėjomis ir savo simbolika”, i 
sako autorius (26 p). Maceina; 
nesustoja prie atskirų klausimų kiaušių Kristaus mokslui padary 
nagrinėjiimo, bet ieško legendos tų priekaištų atrėmime, šiame 
visumos prasmės.

Ieškodamas legendos visumos 
prasmės, autorius šios visumos 
neranda vien tik kaip atsakyme 
Aliošai ar Romos Bažnyčios kri
tikoje, bet šią visumą randa le
gendoje kaip žmonijos istorijos 
vaizde. Šią žmonijos istoriją ap-

sprendžia du pradai — Kristus ir 
inkvizitorius, turį atramą žmo
gaus prigimtyje. Kristus atsire
mia į žmogų — sukilėlį, į dvasi
nį žmogaus pradą, į jo asmeny
bę. Inkvizitorius gi atsiremia į 
biologinį žmogaus pradą, į gyvį 
žmoguje. Atsirėmęs į gyvį žmogu
je, kuris visada sukyla prieš dva
sią, inkvizitorius tampa ne Kris
taus darbo tęsėju ar taisytoju, bet 
Kristaus priešingybe, jo paneigė- 
ju. Iš šių 'priešingų pradų susi
dūrimo ir kyla nuolatinė kova 
tarp Kristaus ir inkvizitoriaus, 
kuri vyksta istorijoje, žmogaus 
prigimtyje ir apsireiškia, kaip 
biologinės laimės ir dvasinės lais
vės priešingybė, duonos, sąžinės 
ir vienybės problemomis.

A. Maceina, įžvelgęs giliausią 
legendos prasmę — Kristaus ko
vą su inkvizitoriumi, stoja Kris
taus pusėje ir su jam būdingu 
nuoseklumu, gilumu ir sistemin
gumu įrodo, kad klysta ne Kris
tus, bet inkvizitorius, kuris “tai
so” jo mokslą. Šitame tad sun-

j Kristaus 'gyvenime, jo apologijo- 
: je ir glūdi pati didžioji A. Macei
kos knygos vertė, jos originalu- 
įmas, įtikimumas ir jos modemiš- 
kumas.
2. Tikėjimo ir laisvės samprata. 

Pirmiausia tenka pabrėžti, kad 
pažiūros, išreikštos legendoje,

nėra paties Dostojevskio pažiū
ros, bet jo sukurtojo personažo 
Ivano mintys. Kokiame santyky 
su šiomis Ivano mintimis yra 
ipaties Dostojevskio pažiūros, tam 
išaiškinti reikėtų tyrinėti visus 
šaltinius, atskleidžiančius Dosto
jevskio pasaulėžiūrą.

Maceina laiko Ivano mintis 
paties Dostojevskio pažiūromis, 
nes jis aiškiai sako: “Savo esme 
šita legenda yra ne kas kita, kaip 
poetiškai išreikšta Dostojevskio 
istorijos filosofija” (54 p). Jei ji 
yra Dostojevskio istorijos filoso
fija, kyla klausimas, ar Ivano į 
inkvizitoriaus lūpas įdėtasis Kris
taus mokslo aiškinimas yra tik
ras, ar jis nėra labiausiai here- 
tiškas? Ar mokslas, kurį inkvizi
torius priskiria Kristui, atitinka 
evangelijas? Jau Alioša susierzi
nęs klausia Ivano, iš kur jis pa
siėmęs šią laisvės sampratą, ku
rią jis įdėjęs į inkvizitoriaus lū
pas, kur tokia randama? Alioša 
sako: “lr kas patikės tau, ką tu 
kalbėjai apie laisvę? Ar tai yra 
tikrojo tikėjimo supratimas”? (1- 
ji laida 189 p.). Kadangi laisvo 
žmogaus apsisprendimo galimy
bė yra ašis, apie kurią sukasi vi
sa Maceinos knyga, ir Maceina 
priima į inkvizitoriaus lūpas įdė
tą laisvės sampratą ir ją gina, iš
kyla abejonė, ar Kristus tokios 
laisvės reikalavo. Autorius tvir
tina, kad Kristus daro stebuklus

ir teisingai pabrėžia, kad jis ne
nori jais žmones stebinti, bet jie 
turi gelbstimąjį pobūdį. Rūpintis 
žmonių gerove Kristus nėra atsi
sakęs, tai aiškiai rodo daugelio 
žmonių pamaitinimas nedauge
liu žuvų ir duona, bet juk tai es
mėje yra ne kas kita, kaip akme
nų pavertimas duona. Ir autori
teto jis nėra paneigęs, jis autori
tetą suteikė savo apaštalams, 
nors ne tam, kad jie valdytų pa
saulį kardu. Kristus niekad ne
norėjo būti tik rinktinių žmonių 
vadu, bet kaip tik buvo menkųjų 
ir silpnųjų rėmėjas. Gal būt, to
dėl pabaigoje jis pabučiuoja ink
vizitorių, tuo, tarsi pripažinda
mas, kad inkvizitorius,, kiek jam 
rūpi pilkoji žmonių masė, yra 
Kristui artimas, nors Kristus žmo
nėmis rūpintųsi visai kitaip. 
Kiekvienu atveju, mes niekur ne
matome, kad Kristuj aukščiau už 
viską būtų statęs pilnutinę “lais
vę” ir žvelgęs į nuo visų konkre
čių gyvenimo aplinkybių atsietą 
laisvą apsisprendimą už jį, kaip 
vienintelį kelią į Jį.

Visi teologai sutinka, kad žmo
gus be Dievo pagalbos iš viso ne
gali įtikėti į Dievą, kad malonė 
yra būtina tikėjimui, ši mintis 
yra išreikšta įvairiais būdais. Iš 
kitos pusės, turi dar likti vietos, 
kur pats žmogus galėtų laisvai 
apsispręsti. Ivanas, rusų studen
tas, aiškina Kristaus mokslą vi
sai kitaip. Jis kartoja šūkį — 
“viską arba nieko”. Tikrai tikin
tysis, jo supratimu, turi apsispręs
ti absoliučiai laisvai, visai be jo
kių įtakų. Ši samprata visai ne
priimtina: koks nors motyvas vis 
dėlto turi būti — jei ne mato
mai padarytas stebuklas, ar duo
nos pažadas, tai bent koks nors 
visai nepaprastas dieviškas, dva
sinis išspinduliavimas nuo Kris
taus, kuris (patrauktų žmogų prie 
Jo, bet ar tai jau nebūtų ste
buklingo pobūdžio įtaigojimas? 
Jei apsisprendimas atsitiktų be 
motyvo, be priežasties, tai kodėl 
neapsispręsti už Mahometą, Bu
dą ar Rasputiną?

Todėl Stasys Yla sako: “Kiek
vienas laisvas veiksmas turi savo 
vidinį pagrindą, savus motyvus. 
Tą pagrindą bei motyvus patei
kia protas. Dėl to veiksmas nėra 
“suprotinamas” ar proto tvaikai 
pavergiamas. Laisvos valios vyks- • 
me pradinis paakinimas priklau
so konkrečioms galimybių padė
tims. Jos pirmiausia veikdina va
lią. Protas nesukuria veiksmo, tik 
jį pagrindžia motyvais” ((Laisvės 
problema, 21 p.). Toliau auto
rius rašo: Laisvo veiksmo šalti- 
nis-valia nėra mano būties visu
ma, bet tik dalis. Ji ir veikia ne 
pati viena ir ne iš savęs pačios. 
Valios vyksmai susieti su proto ir 
sąžinės vyksmais bei jų tvarka” 
(ten pat 23 ip.). O. J. Girnius sa
ko: “Nebūdama pati norma, lais
vė privalo normų, kurios nušvies
tų jos kelią” (LE, XIV t, 79 p.).

A. Maceina visus laisvės mo
tyvus, visokį jos pagrindimą at
meta. Tai tvirtinama “Didžiaja
me Inkvizitoriuje”, tai aiškiai pa
sakoma jo straipsny “Tikėjimas 
ir laisvė”. Ten Maceina rašo: 
“Tačiau nepamirškime, kad 
kiekvienas laisvėms veiksmas savo 
pagrinde yra tautologinis, nes aš

(Nukelta į 2 pat)
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CHARAKTERIS IR MOKSLAS
Žmogaus būdas svarbiau, ne

gu diplomas — su šia mintimi 
esame taip apsipratę, kad labai 
retai pagalvojame apie jos reikš
mę. Praktiškam gyvenime būna 
atvirkščiai: diplomas pasidaro 
svarbesnis ui charakterį. Vos 
paminėjai, kad anas ar anoji yra 
baigę aukštąją mokyklą, tuoj į 
juos žiūrima su ypatinga pagar
ba. Suprantama, juk ne kiekvie
nas gali ištverti universitete iki 
pat galo, ypač šiais hedonizmo 
laikais.

Kokį didelį vaidmenį vaidina 
diplomas, matome iš mūsų laik
raštinių kronikų. Kiek ten moks
lo metų pabaigoje prirašoma 
liaupsių, iškeliančių protingus ir 
daug žadančius diplomantus! Li
teratai, sociologai, antropolo
gai, fizikai, inžinieriai, matema
tikai, net daktarai. Jų pristaty
mas yra įspūdingas. Ir jų gabu- 
mams nėra ribų. Atrodo, mes 
auginame tik mokslininkus.

Ir teisingai, žmonija nuo se
niausių laikų tradiciškai kėlė ti
tuluotus, premijuotus, diplo
muotus. Buvo metas, kad, 
“mokslo” garbės besivaikydami, 
jaunuoliai keliaudavo į užsienį 
ir ten kartais už pinigą įsigyda
vo prašmatnų gotiškomis raidė
mis atspausdintą pažymėjimą, 
kad jie yra cum Įaudė baigę 
aukštąją mokyklą su daktaro 
laipsniu. Ar šiandien tokie daly
kai pasitaiko, sunku pasakyti. 
Bet yra tikra, jog neretai uolūs 
tėveliai, ir toje pačioje Ameri
koje, stumia jaunuolius į aukš
tąjį mokslą, nepaisydami nei jų 
gabumų, nei norų. Sudaromos 
palankiausios sąlygos, žadami 
nauji automobiliai, stereofoni 
kai, atostogos Europoje, kad tik 
augintiniai šiaip taip užbaigtų 
studijas ir įrėmintų ant sienos 
universiteto baigimo raštą.

Iš tiesų tėvai žino, ką daro — 
diplomas vaikui nepakenks. Su 
juo lengviau bus kopti į mokslo 
ar biznio aukštumas. Deja, vė
liau pasirodo, kad “mokslo 
aukštumas” pasiekęs mokslin
čių* sąžiningai dirba braižyklo

je arba klijuoja etiketes siunti
nių įstaigoje. O į savo literatū
ros ar sociologijos knygas jis ir 
žiūrėti nenori. Apskritai, visa jo 
mokslinė bei kultūrinė erdvė 
taip ir sugniūžta, miesčioniškų 
malonumų saujoje.

Nenorime tuo pasakyti, kad 
paprastas darbas nužemina mo
kytą žmogų. Visiškai ne. Joks 
doras darbas žmogaus nežemina. 
Tik minėtoje situacijoje prasi
muša linksma ironija — štai, tė
veliai sielojosi savo vaiko išsi
mokslinimu, kėlė jo gabumus į 
padangę, rūpinosi jo prestižu ir 
pan., o dabar, va, kas išėjo — 
augintinis savo pasiekimais gy
venime neprašoko ano baigusio 
tik haiskūlę. Kokia neteisybė! 
Kokia gyvenimo išdaiga.

čia tiktų geras amerikietiškas 
posakis — “A lot of money and 
only donkey work to do”. Kai 
kada gyvenimas nepaiso nei pa
žymėjimų, nei laipsnių, nei ti
tulų, nei kilmės šakotų medžių. 
Biznierių žurnale Peter Ducker 
rašo: “Aš noriu sužinoti, ką šis 
žmogus gali padaryti, o ne tai, 
kiek pinigo yra sudėta jo auklė
jimui”. Kitais žodžiais, apsuk
riam biznieriui turėtų rūpėti į 
darbą stojančio jaunuolio cha
rakteris, o ne diplomas. Tvirta
me charakteryje kaip tik prasi
muša užsiangažavimas darbui, 
drąsūs, tikslūs sprendimai, vaiz
duotė, atvirybė aplinkai, visuo
menei, meilė kultūrai. Tai ver
tingi bruožai. Suprantama, ir 
aukštoji mokykla juos skatina. 
Juk yra mokyklų su labai ge
rais mokytojais. Bet dažnai, be
kraunant diplomui reikalingas 
žinias, ar per jėgą stumiant se
mestrą po semestro, žmogiško 
būdo dalykai lieka užkampyje ir 
ten pelyja per visą gyvenimą.

Būtų gražu, kad mūsų jaunoji 
karta, siekdama mokslinės švie
sos, nenutoltų nuo žmogiškų 
vertybių, nenusisuktų nuo savos 
visuomenės, neužsidarytų moks
linės biurokratijos rateliuose ir 
“intelektualų” klubuose, kur į 
visą gyvenimą žiūrima tik iš

Praeito ir ypač šio šimtmečio 
mokslo ir technologijos didžioji pa
žanga sukrėtė žmonijos kultūrines, 
net religines tradicijas. Bet mokslas 
kai kuriais atvejais žmogaus idėjinį 

gyvenimą paveikė neigiamai tik to
dėl, kad žmogus nesugebėjo mokslo 
pasiekimų suderinti su kilniomis 
tradicijų vertybėmis. Dėl mokslo pa
siekimų nesuderinimo su giliai pri-' žinti materiją yra šio laiko kiekvie- 
gijusiomis tradicijomis kilo sumiši
mas, kuris vienus nuvedė į skepti
cizmą, kitus į pesimizmą, bet kitus 
paskatino tyrinėti naujus kelius, ve
dančius į aiškumą, suprastinimą ir 
į suderinimą senųjų idėjų su nau
jomis. Ir net iki šiol dar vis daž
nai užmirštamas svarbiausias reika
lavimas — jungti mokslo laimėji
mus su tomis vertybėmis, kurios bu
vo kultūrinių tradicijų ir religinių 
idėjų pradu.

Gamta yra giliai vieningos pri
gimties kūrinys. Pilnesnis jos paži
nimas žmogui gali padėti suprasti 
būtį. Todėl gamtai tyrinėti atsirado 
gamtamoksliai filosofai h* net gamta
moksliai teologai. Materijos prigim
ties pažinimas veikia žmogų idealo- 
giniai; paaiškėjus jos prigimčiai, ji 
tampa žmonijos mokytoja ir vieny- 
toja, bet ne skaldytoją ir kiršintoja, 
kaip yra kai kur iki šiol tik dėl ne

pilno į problemą įsigilinimo.

Kas yra materija? Ar ji yra galu
tinis realybės pradmuo? Ar į ją ir 
daugiau kas įeina, kaip kad erdvė ir 
laikas? Kas tad šie komponentai

yra? Nesunku suvokti, kad iš mate
rijos padaryta mūsų planeta ir visa 
mūsų saulės sistema. Materiją ma
tome visatos erdvėje žvaigždžių pa
vidale ir jaučiame jos spinduliavi

mą iš erdvės. Materiją matome ir 
jaučiame čia pat įvairių medžiagų 
pavidale. Iš materijos sudaryti au
galai ir gyviai. Tad suvokti ir pa-

aukšto ir bendraujama tik su sa
vais, t. y. su diplomuotais žmo
nėmis.

Tvirto charakterio keliai veda 
visur. Ir laimingi yra tie, kurie 
moka tais keliais keliauti ir nie
kad nepavargti. Pr.V.

no žmogaus būtenybė.
Norint giliau pažinti šiometinio 

mokslo laimėjimus, reiktų perskai
tyti daug knygų, padirbėti moks
linėse laboratorijose ir gerokai pasi
tobulinti matematikos skaičiavimuo
se, kas truktų eilę metų ir kas ne 
kiekvienam įmanoma. Todėl čia pa
bandysime daugumai prieinamu 
būdu tuos mokslo pasiekimus kiek 
galima trumpiau apibūdint bei pa
aiškinti, vengiant platesnių įsigili

nimų.
Graikijos mintytojai (Lenkippos, 

Demokrites ir kt.) V a. pr. Kr. jau 
buvo priėję išvados, kad visos me
džiagos nėra Ištisinės ir vienalytės, 
bet sudarytos iš atskirų dalelyčių, 
vadinamų atomais. Vėliau visa tai 
buvo ilgam pamiršta, ir tik Dalto- 
nas 1808 m., formuodamas chemi
jos mokslą, šią hipotezę atgaivino. .

Nuo praeito šimtmečio antrosios 
pusės kiekvieną atskirą materijos 
rūšį pradėta vadinti cheminiu ele
mentu. Iš viso dabar jau yra žino
mi 103 elementai. Kiekvieną chemi
nį elementą sudaro pastovaus svo
rio atomai, būdingi tik tai materi
jos rūšiai. Tad atomų rūšių yra 
tiek, kiek žinomų ir dar nežinomų 
cheminių elemetų. Tie cheminių 
elementų atomai spiečiasi per mo
lekules (tam tikras atomų grupes) 
į begalinę junginių įvairybę, suda
rant kietas, skystas ir dujines me
džiagas, augalus ir gyvus organiz-

elektra, nelygi- 
atominės struk- 
kad mažiausias 
elektros atomas.
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mus, sudarytus iš celių su daugy- 
ve įvairių atomų.

Atomus ir molekules dar XIX a. 
pradžioje mokslininkai laikė kietais 
ir jokiomis priemonėmis nesuskaldo- 
mais materijos trupinėliais. Bet Fa
radėjus 1836-37 metais patvirtino 
glaudų ryšį tarp materijos ir elekt
ros. Heimholzas 1881 metais išty
ręs paskelbė, kad 
nant materija", yra 
tūros ir nustatė, 
elektros kiekis yra
Tomsonas 1891 metais tam tikrojnis 
priemonėmis pagavo aną elektros 
kiekį — neigiamos elektros atomą ir 
pavadino jį elektronu. Jis nustatė to 
elektrono masę, dydį ir įrodė, kad 
elektronas yra bendra sudėtinė vi
sų cheminių elementų atomų da
lis.

Suradus elementuose neigiamos 
elektros atomų dalis ir matant, kad 
atomai elementuose elektriškai ne
utralūs, tapo aišku, kad kiekviena
me atome turi būti ir atitinkamas 
kiekis, teigiamos elektros. Tomsonas 
ir kiti mokslininkai vėliau nustatė, 
kad bet kurio atomo tiegiamoji elekt
ros dalis turi atsverti elektronų nei
giamą elektrą. Tyrinėjant vandeni
lio atomą, rasta, kad jame yra tik 
vienas elektronas, kurį atsveria jo
jo branduolyje esanti teigiamoji (ly
džiu ir tapo pavadintas protonu. Vė
liau nustatyta, kad bet kurį atomą 
sudaro vienodi elektronų’ ir proto
nų kiekiai.

Pradžioje buvo manoma, kad tei
giamasis atomo branduolys yra ka
muolio pavidalo ir kad elektronai 
yra įterpti į tą kamuolį. Tik vėliau 
jau kinetinė dujų teorija leido nu
statyti vidujinę laisvą atomo dalių 
būklę ir gana tiksliai net apskaičiuo
ti atomo skersmenį, kuris pasirodė 
esąs viena šimtamilijoninė cm. da
lis.

Rutįierfordas, šviesdamas alpha 
spinduliais plonas metalų plokštis, 
nustatė, kad minėto atomo dydžio 
erdvė esanti pripildyta ne ištisai ir 
kad jame esama dar labai, palygint, 
didelės tuščios erdvės. Tuomet jau 
skaičiavimais nustatyta, kad alpha 
dalelės priartėja prie atomo centro 
iki vienos dešimttrilijoninės cm da
lies pačiame atome. Dar vėliau pa
tirta, kad atomo branduolyje be pro
tonų dar yra ir kitokių dalelyčių, 
iš viso iki 30 rūšių, neskaitant 
elektronų ir protonų.

Alpha dalelė arba alpha spindu

lys yra helio atomas, nustojęs dvie
jų elektronų; arba, sakoma, dvi
gubai tonizuotas helio atomas — 
lyg sulipę du protonai.

Tolimesnieji mokslininkų tyrinėji
mai įrodė, kad kai kurių, vadinamų 
radioaktingų (spinduliuojančių) 
elementų atomai savaime skyla, di
deliu greičiu išmesdami į erdvę 
elektronus ir teigiamas alpha dale

les.
Atomo branduolio krūvis (elekt

rinis jlydis) yra proporcingas eili
niam skaičiui periodinėje cheminių 

elementų sistemoje, 
susispietusi visa atomo masė: proto
nai, neutronai, mezonai ir kitos da
lelytės pagal elemento rūšį. Apie ato
mo branduolį apvaliomis arba elip
sinėmis orbitomis dideliu greičiu 
skrieja elektronai, kurių skaičius yra 
lygus eiliniam numeriui cheminių 
elementų lentelėje, o taip pat lygus 
tam numeriui ir protonų skaičius 
atomo branduolyje.

Atomo svorio vienetu priimta vie
na šešioliktoji dalis deguonies ato
mo svorio. Lengviausias'atomas yra 
vandenilio atomas — tik 1.008 de

guonies atomo svorio.

Materijos cheminių elementų 
dėsningumą surado ir nustatė Men
delejevas kartu su vokiečių moksli
ninkais 1868 metais. Tuo metu jiems 
jau buvo žinomi 92 elementai. Iš su
darytos lentelės numatė, kad turi 
būti gamtoje dar bent 4 elementai. 
O iki šiol jau surasta net 11 naujų 
elementų ir keli jų izopotai.

Izopotu vadinamas elementas, tu
rintis tą pat kiekį protonų atomo 
branduolyje ir tą pat atominį nume
rį, bet tik skirtingą kiekį neutro
nų. Neutronas yra atomo branduo
lio sudėtinė dalis elektriškai neutra
li, sudaryta iš elektrono ir neutrino. 
Savarankiškai jis išsilaikyti negali ir 
subyra į elektroną ir neutroną, ku

rie tuojau prisijungia prie artimes

nių atomų branduolių. Kol kas ne
utrinas dar mažai ištirtas ir dau
giau tik spėjama atomo branduolio 
pridėtinė dalelytė.

Periodinę cheminių elementų 
lentelę galima matyti kiekviename 
fizikos ar chemijos vadovėlyje, en
ciklopedijos ir p. Čia jai prisiminti 
parodyta tik josios dalis — pradžia 
ir pabaiga.

3h
e S

Branduolyje S > II
Vandenilis H .... .. 1 .. ..... 1.008
Helis He..... .. 2 .. ...... 4.003
Litis Li ..... .. 3 .. ..... 6.940
Berilis Be..... .. 4 .. ..... 9.013
Boras B ..... .. 5 .. .....10.820
Anglis C ..... .. 6 .. .....12.010
Azotas N ..... .. 7 .. ......14.008
Deguonis O ..... . 8 .. .....16.000
Fluoras F ..... 9 .. .....19.000
Neonas Ne..... .. 10 .. .....20.183
Natris Na..... .. 11 .. ......22.997
Magnis Mg..... . 12 .. .....24.320
Aliuminis Al ..... .. 13 .. ......26.980
Geležis Fe.... .. 26 .. ......56.850
Uranis U ,.... . 92 .. ...238.070
Kalifomis Cf ..... .. 98 .. ...244.000

elementų irKeletas cheminių 
daugybė medžiagų yra laboratorijo
se dirbtinai, pagaminta, bet tie ele
mentai nepastovūs ir medžiagų 
amžius ribotas.

Visa mūsų žemės planeta suda
ryta iš cheminių elementų mišinių, 
skaitant apytikriai: oras iš 78 prot. 
azoto, 21 proc. deguonies, 1 proc. 
kitų įvairių dujų ir be to vandens 
garų bei dulkių; vanduo iš 89 proc. 
deguonies, 11 proc. vandenilio ir ki
tų priemaišų; žemės pluta iš 50 
proc. deguonies, 25 proc. silicio, 7.5

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numery
Įkvėpimai, planavimai 
ir improvizacijos grožinėje 
literatūroje.
Prof. J. Puzinas apie 
barzdaskučius chirurgus senojoj 
Lietuvoje.
Medardo Bavarsko eilėraštis.
Juozas Eretas prisimena
Stasį Šalkauskį.
Miškininkas Antanas Rukuiža. 
Giovanni Papini apie 
Servantes kerštą.

J. PUZINAS

Kertinė paraštė
ĮKVĖPIMAI, PLANAVIMAI IR 
IMPROVIZACIJOS GROŽINĖJE 
LITERATŪROJE
Kūrybos impulsai ir atpildas
Norint bet ką pradėt atlikti, 

padaryti, jaučiame, kad mums 
reikia kažkokio pirminio impul
so. IS ryto, pavyzdžiui, tai atlie
ka žadintuvas, kuris prikelia 
mus iš miego ir žadina keltis ir 
eit į darbą. Mokykloje po per
traukos reikia skambučio, ragi
nančio studentus grįžti į klasę. 
Net ligoniui reikia kokio nors 
žadintuvo, kad jis neužmirštų 
laiku paimti vaistų ar tablečių. 
Kūrėjui gi gal panašiu būdu 
kažkas psichėje atsitinka, kai 
rečiau ar dažniau, sunkiau ar 
lengviau ateina idėjos ką nors 
įdomaus sukurti. Darbo ir kū
rybos impulsai yra tiek sudėtin
gi ir kliūčių jiem tiek yra pri
statyta žmogaus gyvenime, kad 
apię tai nemažai kalbama, rašo
ma, ir apie įvairius impulso vin
gius žino kiekvienas, ypač kūrė
jai. Ir, kas blogiausia, šioje sri
tyje, kas tinka vienam, netinka 
jau kitam. Arba ta pati kliūtis 
gali būti kartais teigiama, kar
tais neigiama net tam pačiam 
asmeniui.

Ypač moderniais, pilnais išsi
blaškymo laikais darbo ir kūry
bos pirminiam impulsui yra ne
maža kliūčių. Tai triukšmas, te
levizija, spaudos ir knygų nepa
prasta gausa ir nuo viso to at
einantis nuovargis, n urnoj imas 
ranka: jau tiek istorijoje yra su
kurta, belieka tad tik tuo gėrė 
tis ir naudotis!

Negalima taipgi teigti, kad 
reikia tik dirbti, plušėti, arba be 
atvangos vien kurti ir kurti, kū
rybinį motorą vis kaitinti ir var
ginti, kaip šito beveik reikia mė
nesinę algą imančiam profesio
naliam kūrėjui (aprašytam R. 
Lankausko “Tą šaltą žiemą”, 
“Atspindžiai jūros veidrody”) 
bet to reikia ir laisvam kūrėjui, 
gal vien dėl natūralaus džiaugs
mo ką nors sukurti, ką nors at
rasti. Kūrėjui reikia dvasinio 
atpildo, kurį jisai jaučia kūrinį 

užbaigęs, atpildo už visas tas 
abejones, kūrybai pašvęstas va
landas, savaites, net metus, min
tyse vis galvojant apie kūrinį ir 
abejojant, kad gal nieko ypatin
go net ir iš to pirminio impulso 
jam galų gale neišeis.

Kūrybos planavimas 
ir improvizacija

Žmogus yra siaurai ir plačiai 
galvojanti būtybė. Jis ypač 
mėgsta planuoti savo gyvenimą, 
savo ekonomiją ir gan ryškiai, 
net perdėdamas, administraci
nes sistemas. Civilizacijai pa
laipsniui komplikuojantis, jis vis 
išrasdavo naujų planavimo, ryš
kiai deterministinių sistemų, 'ku
rios buvo ar yra per griežtos, 
“overplanned” (feodalinė, mo
narchinė, socialistinė, fašistinė, 
sovietinė) o kitos gyvena ir ba
zuojasi vien improvizacija, pla
navimu 'A metų, savaitei po sa
vaitės, ar net diena iš dienos 
(tai primityviosios, laissez faire, 
kapitalistinės ir kt.).

Moderniam muzikui Stockhau- 
sen (American Review 16, Febr. • 
73) atrodo, kad griežto ir laisvo 
planavimo sistemos jau pradeda 
kiek skolintis metodus viena iš 
kitos ir kiek panašėti viena į ki
tą, nes planuotojai pastebėjo, 
kad žmogaus gyvenimui reikia 
šiek tiek planavimo, bet ir leidi
mo individualiam žmogui impro
vizuoti, taip sakant, tarp plana
vimo ir improvizacijos turi atsi
rasti idealus vidurys

To ypač reikia kūrybai. Jis sa
ko, jog kūrybai reikia taipgi 
šiek tiek planavimo ir nemaža 
improvizacijos jos pirminiam 
impulsui pažadinti, bakstelti 
tam kūrybiniam atsitiktinumui 
(randomness), kūrybos nuotai
kingumui, kūrėjo laisvei, kūri
nio šviežumui, veikalo išradin
gumui. Bet kiek to akstino rei
kia?

Kūrinio planą jis įsivaizduoja
(Nukelta į 2 peL)

Turime žinių, kad XV a. pa
baigoje ir Lietuvoje, panašiai 
kaip Vakarų Europoje, chirurgija 
vertėsi amatininkai barzdasku
čiai, kurie mokėjo daryti kai ku
rias operacijas, gydyti žaizdas, 
odos ir kitas ligas, statyti taures, 
nuleisti kraują ir t. t. Anais lai
kais aukštąjį mokslą išėję filoso
fijos ir medicinos daktarai chi- 
rugiją laikė negarbingu darbu: 
“Inhonestum magistram in me
dicina manu operari” — negar
binga medicinos magistrui dirbti 
fizinį darbą. XVI a. pradžioje 
Lietuvos amatininkams Vakarų 
Europos pavyzdžiu ėmus burtis į 
cechus —amatininkų brolijas, 
1509 m. ir Vilniaus barzdasku
čiai, paprastai vadinami “balbe- 
rais” arba “balverais”, “ciruli- 
kais” bei “cerulikais”, susispietė 
į barzdaskučių cechą. Į ją įėjo ir 
barzdaskučiai, ir chirurgai, nes 
vieni ir kiti mokėjo atlikti kai 
kurias operacijas. Tais metais jie 
privilegiją išsirūpino iš Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos 
karaliaus Žygimanto Senojo. 
Barzdaskučių cecho globėjais bu
vo šv. Kozmas ir Damijonas, ku
rie pagal legendą buvę gydyto
jai ir gydę ligonius nemokamai, 
vykdydami krikščionišką gailes- 
gumo darbą. Įstatai surašyti pa
gal kitų kraštų, ypač Krokuvos ir 
Dancigo, barzdaskučių cechų įs
tatų pavyzdžius. Štai kaip tvarkė
si vilniškis barzdaskučių cechas:

1. Brolijos nariai turėjo griež
tai laikytis įstatų. Nariai turėda
vo įrodyti, kuriame mieste ir pas 
kurį meistrą to amato yra mo
kęsi. “O kuris jau meistru kuria-I 
me nors mieste buvo, tas privalo 
iš to miesto nuo Jų Didybių po
nų lapą atnešti, ar jis ten gar
bingai laikėsi”.

2. Nariai privalėjo mokėti skus
tuvą, žirkles ir flebotomą 
(— instrumentas kraujui leis
ti) išsigaląsti, turėjo mokėti pa
ruošti įvairius tepalus — pilką, 
rudą, rusiškąją, juodą ir žalią, 
taip pat miltelius sulaužytam 
kaului gydyti.

3. Narys turi išbūti vienerius 
metus pameistriu pas kurį nors 
miesto meistrą. Tačiau, jeigu ku
ris nors brolijos meistrų mirtų, o 
našlė ipainorėltų už kurio nors pa
meistrio išeiti, tuo atveju nerei
kia jam metus pameistriu būti 
turi tik sugebėti visus tuos dar
bus atlikti, o juos atlikęs — gali 
našlę vesti ir meistru pasidaryti.

4. Mokestis — penkios kapos 
grašių ( kapa — 60 grašių; tais 
laikais už arklį mokėta 2 kapos 
grašių, už karvę — 70 grašių). 
Mokestis skiriamas “Dievo bei 
šventųjų Kozmo ir Damijono 
garbei ir šlovei”. Meistrams bei 
pameistriams turi būti suruošti 
pietūs vyresniojo meistro na
muose; pietuose turi dalyvauti 
du miesto tarėjai.

5. Naujas 'meistras kartu su ki
tais meistrais turėdavo eiti į ro
tušę, kad išprašytų jam miestie
čio teises.

6. Našlėms būdavo duodamas 
išlaikymas ištisus metus ir vieną 
dieną.

7. Nariai, (pakankamai neatli- i 
kę įstatų bei brolijos reikalavimų, I 
turėjo mokėti labai dideles pa- i 
baudas: karaliui — 30 kapų gra
šių, Vilniaus vaivadai — 20 ka- ,

BARZDASKUČIAI CHIRURGAI SENOJOJ LIETUVOJ

Atvertos durys j senąją Vilniaus praeitį: šv. Mykolo bažnyčios (XV-XVI amž.) prieangis Nuotr. Alg. Kunčiaus

pų grašių, rotušei — 10 kapų gra
šių ir brolijai 5 kapas grašių.

8. Meistrai gydyme negali vie
nas kitam kenkti. Kenkimo atve
ju — moka po vieną akmenį 
vaško šventiesiems Kozmui ir 
Damijonui. Akmuo tais laikais 
buvo lygus 40-čiai lietuviškų sva
rų, svaras — 384,8 gramo;. taigi, 
vienas akmuo vaško buvo lygus 
maždaug 16 kilogramų. Jei pas 
kurį meistrą būtų atvežtas sužeis
tas žmogus ir jis vienas nesuge
bėtų jam padėti, tada jis turi ki
tiems meistrams apie tai praneš
ti ir jų pagalbos šauktis. Jeigu 
nesikreiptų į kitus meistrus ir tas 
žmogus mirtų ir būtų pasiskųsta 
—^meistras liktų gėdoje ir turėtų 
duoti pabaudos vieną akmenį 
vaško.

9. Už meistro šmeižimą kito 
meistro, brolijos išaiškintas šmei
žikas moka pabaudos vieną ak
menį vaško. Jeigu nepasitaisytų 
per tris kartus, šmeižikas išmeta
mas iš brolijos. Už meistro ar pa
meistrio garbės suteršimą —

i brolijos narys šalinamas iš ama- 
Įto.

10. Kad pameistriai nebūtų vi
liojami kitų meistrų, pameist
riams nustatomas atlyginimas ne 
didesnis kaip 6 grašiai, o jei kas 
duotų daugiau -1- turi mokėti pa
baudos vieną akmenį vaško.

11. Meistrai ir pameistriai turi 
rinktis sueigai pas vyresnįjį meis
trą keturis kartus per metus; 
meistrai moka brolijai 5 grašius, 
pameistriai — po vieną grašį.

12. Jei kuris meistras, pameist- 
ris arba kas kitas turėtų kokį rei
kalą brolijoje, turi jis vyresnįjį 
prašyti, kad įsakytų meistrams su
eiti, o kai susirinks — jisai turi 
duoti akmenį vaško.

13. Mokinys turi tarnauti pas 
meistrą 3 metus. Pasimokęs ir 
išsitarnavęs, turi duoti brolijai 20 
grašių, o meistrams bei pameist
riams suruošti vakarienę. Jeigu 
meistras mokinį be mokesčio ma
žiau negu 3 metams priimtų — 
turi mokėti pabaudos vieną .ak
menį vaško.

višką vertimą iš lenkų kalbos yra 
davęs V. Micelmacheris: Vidur
amžių Lietuvos chirurgai) 450 
metinėms nuo “Vilniaus chirur
gų brolijos” įkūrimo ( — Sveika
tos Apsauga, 12,1959, p. 35-42).

Kaip matome, įstatuose surašy
ti papročiai ir taisyklės yra maž
daug tokie patys, kaip Vakarų 
Europos barzdaskučių brolijų. 
Ir cecho globėjai — Kozmas ir 
Damijonas — yra tie patys. Ce
chas turėjo iš karaliaus gautas ir 
miesto palaikomas teises verstis 
chirurgija. Įstatais sureguliuoti 

. santykiai- tarp trejopų brolijos 
narių meistrų, antrosios kategori
jos narių pameistrių ir trečiosios 
— mokinių. Mokinys tik po tri
jų metų mokslo ir neapmokamo 
darbo tampa pameistriu, o pa- 
meistps, norėdamas gauti meistro 
teises, turi dirbti už menką atly
ginimą pas kurį nors meistrą vie
nerius metus, po to išlaikyti eg
zaminus. Kaip minėta, kandida
tas į meistrus turėjo mokėti išga
ląsti chirurginius įrankius ir pa
ruošti gydomuosius tepalus. Įsta
tais nustatomos profesinės etikos 
taisyklės: begydant sunkius ligo
nius, reikalaujama tartis su ki
tais meistrais, draudžiama vienas 
kitam kenkti, rūpinamasi cecho 
narių garbe, mirusiųjų pagerbi
mu, našlėJmis.

Įstatų 15 paragrafe pabrėžia
mas barzdaskučių cecho priešiš
kas nusistatymas savo konkuren
tų pirtininkų atžvilgiu. Ta kova 
tarp barzdaskučių ir pirtininkų, 
kurie pirtyse taip pat versdavosi 
žmonių gydymu, vyko keletą am
žių. Išliko nemaža žinių apie 
barzdaSkučių-chirurgų bylinėji
mąsi su pirtininkais, apie vieni 
kitų šmeižimą, net apie mušty
nes. Todėl tiek karališkomis pri
vilegijomis, teismo ir bažnytinės 
valdžios nutarimais bandyta aiš
kiau nustatyti barzdaskučių bei 
pirtininkų teises ir darbo sritis. 
Paprastai labiau būdavo prote
guojami barzdaskučiai-chirurgai, 
o pirtininkų teisės būdavo siauri
namos: jiems buvo draudžiama 
verstis chirurgija, gydyti žmones 
namuose, bet dirbti tik pirtyse. 
Pirtininkai neturėjo teisės kabin
ti ant pirčių ar savo butų barzda
skučių ženklą — varinį dubenė
lį; teleista prie pirčių iškabinti 
pirtininkų ženklą — lygiapetį 
raudoną kryžių baltame -fone. Ta
čiau barzdaskučių konkurencinė 
kova su pirtininkais nebuvo la
bai sėkminga: pirtininkai ir to
liau konkuruodavo su barzda
skučiais, nes jie iš žmonių už pa
tarnavimą imdavo mažesnį atly
ginimą.

Barzdaskučių teisės nuolatos 
krašto valdovų ar net vyskupų 
būdavo tvirtinamos, patikslina
mos ir praplečiamos. Štai svar
besni karalių ar vyskupų aktai.

Kaip matyti iš Žygimanto Au
gusto 1552 m. gruodžio 25 d. 
privilegijos, tais metais barzda
skučiai buvo susijungę į Vilniaus 
chirurgų cechą UNIVERSITAS 
GHIRURGORUM VILNENSIS 
arba CONTUBERNIA CHI- 
RURGORUM. 1552 m- cecho 
antspaudas buvo toks: apskrito 
antspaudo pakraščiu įrašas: SI
GIU. FRAT. CHIRURGORUM. 
VILNENSIUM. 1552; antspaudo 
viduryje — ant lentynėlės sudė-

(Nukelta į 2 psl.)

14. Brolijos nariai įpareigoja
mi dalyvauti mirusiųjų narių lai
dotuvėse. Jei įkas nedalyvautų, kai 
jam buivo įsakyta, turėdavo mo
kėti pabaudos net du svarus vaš
ko.

15. Meistrai negali palaikyti 
jokių santykių su pirtininkais, ne
gali jų priimti draugystėn, nei jų 
vaikų priimti apmokymui. Kas 
nusikalstų tam nuostatui, turėjo 
mokėti pabaudos vienų akmenį 
vaško.

16. Kas savaitę brolijos turi bū
ti laikomos trejos mišios “Dievo 
bei. šventųjų Kozmo ir Damijono 
garbei ir šlavei; pirmosios mišios, 
sėkmadieiiį — už mūsų sveikatą, 
pirmadienį — už mirusiuosius, o 
penktadienį — už mūsų nuode1- 
mes”.

Įstatai buvo parašyti lotyniškai 
ir senąja slavų kalba, Įstatų ir ka
raliaus privilegijos -originalai yra 
dingę, išliko nuorašai. (Pilnas 
įstatų tekstas yra paskelbtas H. 
Lowmiansko knygoje “Akty ce- 
chow vvilenskich” 1938 m.; lietu-
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Šiame numery
Antikomentariškos mintys 
vasaros vienatvėje.
Didelis, bet mažai žinomas 
australas, rašytojas Patrick White. 
Juozas Eretas prisimena 
Stasį Šalkauskį.
Joan Salvat Papaseit eilėraštis. 
Lobynas smėlyje prie 
Siaurės jūros.
Kultūrinė kronika.
Moterų gyvenimas

Kertinė paraštė
ANTIKOMENTARIŠKOS MINTYS 
VASAROS VIENATVĖJE

DIDELIS, BET MAŽAI ŽINOMAS AUSTRALAS
NOBELIO PREMIJOS LAUREATAS 
rašytojas Patrick White

ALOYZAS BARONAS

Vaizduotė ir gyvenimas — 
neblogas pavadinimas visų min
čių, iliuzijų, užuominų ir pasta
bų pilnatvei.

Vaizduotė ir gyvenimas. Diu- 
zija — tikrovė. Svajonės — fak
tai. Didingos antinomijos. Epo
chiniai kontrastai, žiaurumas — 
meilė. Teisybė ir klasta, šviesa 
—tamsa. Viršūnė ir dauba. In
dividas — minia. Ir taip toliau, 
ir taip toliau, brangieji. Minėti 
galima be galo ir be krašto. 
Kaip pasakoj, skaitytoj dar vai
kystėj.

Bet kas iš to. Nėra naudos 
kontrastuose. Gyvenimas ilgai
niui sujungia ir priešingiausius 
polius. Net meilės laiškus nu 
neša žmonėms, kurių mes neno
rėjome mylėti.

•

Patarimas eiliniam poetui:
Rašyk, kad žmogus nesupras

tų. Gi rašydamas paukščiui, 
stenkis, kad eilėraštis erdvės ne
prarastų, nes daina be erdvės 
paukštį nudės. O žmogus, nesu
pratęs keisto eilėraščio, kurį lai
ką tylės... ir vėliau dėl viso ko iš 
naujo skaityti pradės.

♦

Įsižiūrėjau į spalvotą Vilniaus 
senamiesčio paveikslą. Pilis. 
Varpinė. Katedra. Medžių žalu
ma. Rodos, niekas nepasikeitė, 
bet viskas jau sapne. Laiko nuo
tolis plinta, ir tikrovė teidama 
palengva sustingsta paveiksle, j 

♦

Ak. tas kuždėjimas — didelių 
minčių minėjimas, apgaubtas 
svarbos nimbu. Rodos, pasaulis 
nuo to bus geresnis, jei jų auyse 
ir lūpose bendradarbis pasida 
rys mažesnis.

♦

Du bičiuliai gerą valandą pra- 
kužda tarpusavyje, pritarian
čiai linguodami galvomis. Aš ži
nau. kad jie užsiima aritmetika

— sudeda ir padaugina savo ar
timųjų klaidas. Pasiūliau tam 
tikslui naudoti elektrinį skait
liuką.

Ėmė ir užsigavo.
•

Tyla negali būti viena. Tyla 
turi būti su kita būsena. Su 
žmogaus šiluma — artima, gy
danti, gera.

Argi jūs nesuprantat, jog 
žmogaus vieniša vėlė trokšta 
šiltos tylumos — tik tokios, ku
ri veda į kitą žmogų. Tyla nega
li būti viena. Ji, kaip eisena, 
skamba tamsiausioj gatvėj.

*

Ne... ne... Ne žodžiai diktuoja 
mintis. Ne logika diktuoja min
tis. Ne protas. Ne vaizduotė. O 
ne!

Patvarūs jausmai diktuoja 
viską ir valdo kiekvieną mūsų 
dirgsnį. Valdo tave ir mane. Val
do mūsų tyriausius santykius.

♦

Nei iš šio, nei iš to linksniuo
ju skaitvardį “vienas”:

vienas, vieno, vienam, vieną, 
vienu, viename...

Su juo darau įvairius deri
nius. Būtent: būk vienas ir būsi 
laisvas tarp kitų; su viena plyta 
miesto nepastatysi; vienu mau
ku negali ištuštinti nepripilto 
stiklo; gilus yra vienatvės šuli
nys.

Dabar galvoju apie vienintelę 
šalį, kurioje norėčiau numirti. 
Taip, ten, vieninteliam mieste
— Kaune. Žaliakalnyje.

♦

Laikas užgydo žaizdas — pa
sakymas senas kaip Prometėjo 
uola.

Gaila, kad, žaizdoms užgijus, j 
nelieka laiko gyventi. Lieka tik 
uola — atsilošti ir senti. Aišku, 
įbedus prityrusį žvilgsnį į mau- 
rojančią jūrą.

Pr. V.

Paskyrus praėjusiais metais aust
ralų rašytojui Patrick White No
belio premiją, daugelis nežinojo kas 
yra šis žmogus ir ko vertas jo lite
ratūrinis darbas. Lietuvių Enciklo
pedijoj tėra apie jj tik pusė eilutės. 
Ligi šiol buvo manoma, kad Nobe
lio premija skiriama daugiau politi
niais negu literatūriniais sumeti
mas, taip pat buvo įtariama, kad ir 
ši premija, paskirta australui, buvo 
daugiau gesto, o ne literatūros mo
tyvas. Ligi šiol penki amerikiečiai: 
O Neil, Peari Buck, Sinda ir Lewis, 
Willama Faulkner ir John Steileck 
gavo Nobelio premijas, bet tiesiog 
atvirai buvo kalbama, kad ameri
kiečiai negaus tol, premijos, kol ne
pasibaigs karas Vietname. Be abejo, 
tai nėra literatūrinis motyvas, bet 
tokių neliteratūrinių motyvų No
belio premijos komisija yra pada
riusi apsčiai.

Šįmet, paskyrus premiją australui 
White, buvo akcentuojama, kad jam 
premija įteikiama “už epinį ir psi
chologinį pasakojimo meną, kuris 
atvėrė literatūroj naują kontinentą”. 
Toks aptarimas padaromas visada ir 
jis ne pirmas, pvz. amerikiečiui Le- 
wis buvo paskirta premija už jo 
“stiprų ir gyvą vaizdavimo meną, 
sugebėjimą sukurti tipus, sąmojų ir 
humorą". Peari Buck 1938 m. pa
skirta premija už turtingus ir tikrus 
kiniečių gyvenimo epinius pavaiz
davimus”, lenkui Reymontui 1924 
m. — už jo “didįjį tautinį epą Kai
miečiai”, Ivanui Buninui 1933 m.
— už “griežtą meniškumą, kuriuo 
jis atstovauja klasinei rusų linijai 

prozoje”, Hermanui Hessei 1946 m.
— už jo kūrybą, kuri, rituliodama- 
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si j drąsumą, giliai atstovauja kla
siniam humaniškumo idealui, ir 
aukštą stiliaus vertę”.

Prisiminus kitas premijas, tenka 
pastebėti, kad nebūtinai gauna pre
mijas geriausieji. Pavyzdžiui ameri
kietis Irwing Wallace savo knygoje 
“The Writing of one Novel” rašo, 
kad, skiriant premiją amerikietei 
Bųck, vienas komiteto narys dr. 
Hedin sakosi, kad tada iš 18 komi
sijos narių dešimt slaptu balsavi
mu pasisakė prieš Buck, bet jisai 
anuos nugalėjo. O premiją Buck 
paskirti dr. Hedin'norėjo todėl, kad 
Peari Buck ir jos vyras išspausdino 
dr. Hedino knygą, Čiangaišeko bio
grafiją. Jis atvirai pasisakė, jog no
rėjo už tai atsilyginti. Dr. Hedin tei
gė, kad Maksim Gorkis negavo pre
mijos, nes per anksti mirė, Somerset 
Maugham todėl, kad per daug po
puliarus ir neskoningas, o užsimi
nus apie Jame Joyce, dr. Hedin pa
klausė: O kas tas per tipas?

Gabriela Mistral 1945 m. laimėjo 
premiją prieš Sandburghą, Benedi- 
to Croce ir Herman, Hesse, todėl, 
kad vienam komisijos nariui, kon
krečiai poetui Hjamarui Gullberg, 
labai patiko Mistral, ją vertė ir tie
siog įkalbėjo kitus komisijos narius 
ją premijuoti. Gi Dreisseris negavęs 
premijos todėl, kad buvo laukiama, 
kol jis pilnai išsivystys.

Be abejo, kiti buvo premijai vis 
pristatomi eilę metų, pvz. italas 
Alberto Moravia, bet negavo. Nega
vo, nemažai ir tokių, kurie jau ir 
pasimirė, premijos nebesulaukę, 
kaip Kazantzakis. Žodžiu, premijos 
nėra tikrasis, bet tik apytikris lite
ratūros įvertinimo mąstąs.

Ramybė

Kas gi tas White

Australas Patrick White gimė 
1912 m. gegužės 28 d. Londone, kur 
jo tėvai buvo nuvykę atostogų iš 
Australijos. Šešių mėnesių am
žiaus jis grįžo atgal į Australiją, bet 
kai sulaukė 18 metų, buvo vėl nu
siųstas į Angliją mokytis. Vėliau 
Cambridge universitete studijavo 
kalbas, o paskui teko tarnauti angli- 
jos aviacijoj, ir jis karo metu buvo 
žvalgybos karininkas Viduriniuose 
Rytuose ir Graikijoj. Po karo apsi
gyveno Sidnėjuje. Šiaip jau Whlte 
sakosi esąs londonietis, kuriam liki
mas lėmė būti australu. Jis auginąs 
ožkas, dirbąs darže ir rašąs, pra
gyvendamas iš pieno ir daržovių 
pardavinėjimo. White, po premijos 
paskyrimo, pasisakė mėgstąs ne 
vien daržininkystę, bet ir muziką, 
virimą ir šunų auginimą. White 
yra intelektualas, studijavęs lotynų, 
prancūzų ir vokiečių kalbas, nėra 
joks tik daržininkas ir yra gavęs 
bakalauro laipsnį Cambridge uni
versitete.

Nepaisant, kad autoriaus knygas 
leido Amerikoje Wiking leidykla, 
žurnalistas W. J. Waterbury “Times 
Literary Supplement” laikraštyje 
rašė, jog jis apėjo visus Nevv Yorko 
knygynus ir ten nerado nė vienos 
White knygos. Kai paklausė, kodėl 
nėra, tai dauguma pardavėjų atsa
kydavo, kad nežinoję, jog jis laimės 
Nobelio premiją.

Tuos žodžius prisiminus, Nevv 
Yorko Times Book Revievv kritikė, 
New Yorke gyvenanti australe ra
šytoja Shirley Hazzard skundžiasi: 
“Knygų spausdinimas ir pardavi
nėjimas aplamai yra apverktinoj pa
dėty. Nors paskutiniaisiais metais 
geresniuose Londono knygynuose 
visuomet buvo galima užtikti ne 
vien tik eilė White romanų, bet ir 
neblogą pasirinkimą moderniųjų 
Australijos rašytojų veikalų, tačiau 
joks amerikiečių žurnalas neatlieka 
tokio patarnavimo, supažindindamas 
angliškai kalbančius skaitytojus, 
kaip anglų Times Literary Supple
ment. Nobeliu atžymėjimas reiškia, 
kad pagaliau Australija pateko į li
teratūrą, tarytum ta literatūra būtų 
kokia iškili akademija, o australai 

rašytojai iki šiol lyg būtų darba- 
vęsi ir kūrę už jos ribų”.

White veikalai

White pirmasis romanas išėjo 
Anglijoj 1939 m. “The Happy Wal- 
ley” (Laimingasis slėnis). Taigi ga
na vėlybas debiutas, nes White ta
da jau turėjo 37 m. Bet pats sakosi, 
jog du savo romanus jau anksčiau 
sunaikinęs, nes nenorėjęs jų niekam 
rodyti. Šiame “Laimingojo slėnio” 
romane autorius vaizduoja dr. Oli- 
ver Halliday, kuris, ieškodamas gy
venimo prasmės ir laimės, palieka 
savo žmoną ir du vaikus, susideda
mas su kita moterimi. Bet daktarą 
ištinka dvasinis sukrėtimas, kai jis 
netikėtai atranda viename kambary 
mirusį žmogų. Jis tada grįžta na
mo.

Antrasis White romanas “The 
Living and the Dead” (Gyvieji ir 
mirusieji) išėjo 1941 m. Romanas 
vaizduoja Anglijos aristokratų ap
linką. Romano veikėja miršta, at
stumta paskutinio meilužio, o jos 
sūnus Elyot Standish dvasiškai mi
ręs. Tačiau romane yra ir gyvųjų, 
kur tariamai pilni vilties ir geis
mo gyventi. Viena tokių yra Elyot 
sesuo Eden.

“The Aunt Story” (Tetos pasa
kojimas) vaizduoja valdingos moti
nos išaugintą dukterį Goodman, ku
ri, motinai mirus, pasijutusi laisva, 
nustoja realaus gyvenimo pajauti
mo.

Po to išėjo romanas "The Tree 
of Man” 1955 m. (Žmogaus me
dis), o 1957 m. romanas “Voss”, 
“Rider in the Chariot” (Vairuoto
jas Karietoj), 1961 m., ‘The Solid 
Mandala” (Solidi mandala) 1966 
m., o 1970 m. pasirodė romanas 
“Vivisector” (Vivisektorius). White 
rašė ir dramų, kurios išėjo atskiru 
rinkiniu. Dramos yra: “The Ham 
Funeral”, “The Season at Sarsapa- 
rilla, “A. Cheery Soul” ir paskutinė 
1962 m. “Night on Bald Mountain”. 
Yra išleidęs, taip pat ir novelių rin
kinį “The Bum Onės”.

Romane “Voss” vaizduojamas de
vynioliktojo amžiaus vidurio vokie
tis pionierius. Vokietis Johannes Ul- 
rich Voss kuriasi Australijoje, kuri 
jam vis atrodo svetima, bet iš kitos 
pusės jis galvoja, kad jis čia turi at
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likti kokią nors misiją ir diktuoti 
kitiems savo valią. Voss sugalvojo 
daryti ekspediciją į Australijos gi
lumą ir toj kelionėj žūna. Voss ro
mane sakoma: “Jeigu aš mokėčiau 
paprastais žodžiais išsakyti papras
to žinojimo neaprėpiamumą”. Kri
tikai gi teigia, kad rašytojas White 
tą žinojimą skaitytojui suteikia.

“Važiuotojo karietoj” romane 
vaizduojama tariamas ugnies veži
mas, turįs išvežti žmones iš blogio 
pasaulio. Tai keturi keleiviai, kiek
vienas kitam svetimi. Vienas jų žy
das, kitas mokslininkas ir dvi gy
venimu nepatenkintos ir nusivylu
sios moterėlės. Jie visi vaizduojami 
mažame miestelyje, kaip bendrake
leiviai.

Romanas “Solidi mandala” susi
deda iš keturių pasakojimų, kurių 
veikėjai yra tie patys. Ir šiame vei
kale rašytojas dažnai peršoka iš vie
no į kito veikėjo pasakojimą, todėl 
gana sunku Viską sekti. Romane 
vaizduojama suvaikėję broliai. Pa
galiau romanas baigiasi tragiškai, 
kai vienas brolis kitą brolį nužudo. 
Mandala reiškia ratelinė ar kvadra
tinė geometrinė figūra.

Romane “Vivisekcija” vaizduoja
mas dailininkas, ieškąs mėlynos spal
vos, tam tikra prasme mirties. Ro
manas išverstas į vokiečių kalbą ir 
pavadintas “Der Maler”.

Iš viso White romanai yra gan 
niūrūs, sunkūs, iš pirmo požiūrio 
atrodą realistiniai, tačiau visumoje 
gana apstu vadinamo pasąmonės 
sriauto. Romanai nėra lengva skai
tyti, todėl nenuostabu, jog autorius 
nėra labai populiarus. Tačiau reikia 
atsiminti, kad populiarumas riėra 
literatūrinės vertės kriterijus.

Pats autorius White, kaip ir jo 
romano veikėjas dailininkas, sten
giasi būti uždaras ir nenori duoti jo- 
kių informacijų. Jis laiko vyrą ^Sei
mininką ir stengiasi išvengti {Vai
rių reporterių, to laikėsi ir tada, 
kai gavo premiją. Kaip skelbia “Ti- 
me” žurnalo kritikas, White buvo 
pripažintas, lygiai kaip ir jo negau
sūs, bet intelektualūs skaitytojai.

Trumpai suminėjus kitus veilca- 
lus, norėčiau ilgėliau sustoti ties 
epopėjiniu White veikalu “The

(Nukelta j 2 psl.)



Šiame numery

Egzilinis lietuvių literatūros 
kelias.
Aloyzo Barono linksmi 
eilėraščiai.
Pašiurpęs Liudo Dovydėno 
velnias.*
Padavimų katalogas ir
E. Volterio bibliografija.
Lietuvos okupacinės priespaudos 
dokumentacija.
Klounai ir muzika Muencheno 
mėnesienoje.

Kertinė paraštė
BRANGIAUSIA DOVANA JUMS

Kun. Leonardo Andriekaus, LRD pirmininko, įžanginis žodis, 
įteikiant Lietuvių rašytojų draugijos 1973 m. premiją Juozui 
Kralikauskui Kennebunkporte liepos 28 d.

Šį vakarą mes esame labai žy
maus kultūrinio įvykio liudinin
kai. Mes liudijame čia Lietuvių 
rašytojų draugijos 1000 dol. pre
mijos įteikimą Juozui Kralikaus
kui už jo romaną “Tautvilą”. 
Premijos mecenatas yra Lietuvių 
fondas. Nuoširdžiausi sveikini
mai nuo plūsti visų laureatui ir 
giliausia padėka premijos mece
natui — Lietuvių fondui.

Gauti Lietuvių rašytojų drau
gijos premiją reiškia aukščiausią 
literatūrinį pagerbimą. Ši premi
ja yra tarp visų kitų premijų skais
čiausia žvaigždė. Tai laisvosios 
Lietuvos laikų valstybinės premi
jos tąsa. Ji būdavo įteikiama Va
sario 16-tos išvakarėse teatro rū
muose, dalyvaujant ministe- 
riams, švietimo departamentų di
rektoriams ir rinktinei 
menei. 

Šį vakarą toji iškilni 
rinė premija įteikiama
Lietuvos, Atlanto pakrašty, pran
ciškonų vasarvietėje. Kai kas gali 
klausti,kodėl tokia garbė šiai vie
tai? Dalinai todėl, kad ši nuo
šali, didžio grožio vieta yra lie-

literatū- 
toli nuo

šviesuo-

Heraldinis gobelenas su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos herbu — Vytimi, išaustas apie 1553 metus Jan van 
Tiegen dirbtuvėje, Briusely, Belgijoje, užsakytas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygiman
to Augusto Vavelio piliai, padarytas iš vilnų, šilko ir sidabro siOlų. Dabar gobelenas priklauso Valstybinei meno 
kolekcionavtno įstaigai, esančiai Vavelio pily, Krokuvoj, Lenkijoj. (Iš Br. Kviklio archyvo)

tuvių pranciškonų centras, iš 
kurios kultūrinės bangos sklinda 
po visą tremtį. Čia atgimė kul
tūros žurnalas “Aidai”, įžengęs 
jau į 25-sius metus Amerikoje; 
čia yra įtakingojo savaitraščio 
“Darbininko” atrama; čia 14 me
tų veikė lietuvių berniukų gim
nazija; čia gyvena Lietuvių ra
šytojų draugijos pirmininkas; čia 
pagaliau Jūs iš visų Amerikos bei 
Kanados vietovių suvažiuojate va
sarom pasisemti fizinės ir dvasi
nės atgaivos.

Si kultūrinė iškilmė yra mū
sų brangiausia dovana Jums, ku
rie mylite Lietuvą, jos raštą, dai
ną ir šį Atlanto krantą. Neabejo
ju, jog po daugelio metų malo
niai prisiminsite, kad Kenne
bunkporte dalyvavote tremties 
žymiausioje kultūrinėje iškilmėje, 
ir tasai prisiminimas skatins Jus 
nepavargti kovoje už savo tautos 
kultūrą. Tiesa, šioje salėje nėra 
ministeriu, departamentų direk
torių, didžiųjų nepriklausomybės 
veteranų... Bet esate Jūs, plataus 
Amerikos kontinento pakeleiviai, 
kuriems šį vakarą byloja motina

MIRUSIŲJŲ ŽODŽIAI IŠNESE
IR APGYNĖ TAUTA
Jau knyga - lietuvio žirgas ir kalavijas

JUOZAS KRALIKAUSKAS

1973 metų Lietuvių rašytojų drau
gijos premijos laureato Juozo Krali- 
kausko žodis, tartas š. m. liepos 28 d. 
Kennebunkporte, Maine, mecenato 
Lietuvių fondo tūkstantinės įteikimo 
iškilmėje.

Jaugi pusė tūkstančio metų, 
kai lietuviškas žodis savotiškam 
egzily pačioj Lietuvoj. Jo nėra 
Lietuvos Metrikoj, Lietuvos Sta
tutuose ir Lietuvos metraščiuose. 
Lietuvių kalba buvo ištremta iš 
teismų ir seimų, iš dvarų ir net 
bažnyčių. Ji paniekinamai ir 
smerkiamai pravardžiuota — 
“poganska mowa”. Buvo gi laik
metis, kada spausdintas lietuvio 
žodis laikyta Lietuvoje didžiu nu
sikaltimu. Už jį lietuviai buvo 
žiauriai kankinami, pūdomi ka
lėjimuose arba numarinami Si
bire. Pačiame Vilniuje persekio
tas ir ujamas dargi net 20 am
žiuje. Mums niekados nevalia už
miršti, kaip brangiai sumokėjo 
protėviai už lietuvišką žodį.

Nuo pat pirmykščių laikų kar
ta perdavė kartai žodžius. Gene
racija po generacijos paliko tik
tai žodžius. Tai maldų, giesmių, 
vestuvių, darbo kasdieniniai žo
džiai, o šventi, kaip ugnis ir 
duona. Be jų nebūtų gyvenimo. 
Dainos, patarlės, priežodžiai, ti
kėjimai, papročiai, padavimai, 
sakmės, mirusiųjų minėjimai, už
kalbėjimai, pasakos... Tai tauto
sakos bei mitologijos lobynas. 
Tiktai žodžius paliko netgi reli
gijų kūrėjai ir pranašai, net pa
tys didieji pasaulio išminčiai ir 
poetai. Mirusieji palieka tiktai

Lietuva: “Mano vaikeliai, keliau
dami po svetimas žemes, nepa
ilskite ir neužgesinkite širdyse 
meilės grožiniam raštui! Mylėki
te savo rašytojų knygą, kaip sa
vo pačių sielą, nes joje amžiais 
plazdės mano ir Jūsų gyvybės 
pulsas.

■

■

žodžius: nieko ilgiau išliekamo 
— tik savo žodžius.

Betgi Mirusiųjų žodžiai, arba 
Mirusiųjų knyga, buvo pagrindas 
Egipto kultūros. Mozės penkios 
knygos apgynė žydų tautą ilgiau 
negu per tris tūkstančius metų. 
Ilijada ir Odisėja iškėlė graikus 
žmonijos istorijon, galybėn ir 
šlovėn. Kinijos senosios kultūros 
pagrindas — Konfucijaus žo
džiai, jo mokinių surinkti į Ana- 
lektos (arba Pasikalbėjimai). In
dijos kultūros pagrindas — Ve
dos bei Manu teisiniai nuostatai. 
Islamo (“Pasidavimo Dievo va
liai”) galybė — iš Mahometo 
žodžių, kuriuos jo mokiniai su
rašė knygon, vardu Koranas.

Mirusiųjų žodžiai šviesina ir 
sąmonina, ugdo tautos dinami
ką, žadina ryžtą. Rodo ne tik pa
vojų, bet ir išsigelbėjimo būdą 
bei priemones. Įtempia, ruošia 
gynimuisi. Tokie ir vyskupo Mo
tiejaus Valančiaus žodžiai: lietu- 

graždankos, 
leidžiamus 

“ ... pakeliu 
mano drau-

viai, neskaitykite 
skaitykite Prūsuose 
raštus. O kunigams: 
balsą į jus, kunigai, 
gai, kovotojai... Tenenugąsdina 
jūsų jokie grasinimai, kankini
mai, ištrėmimas, pagaliau net ir 
pati mirtis”. Šis didysis žemaitis, 
genialusis Motiejus Valančius 
nurodė Prūsus (egzilį), kaip at
ramą epochinei žodžio kovai. 
Ten jis ir savo raštus išspausdi
no. Taigi vėl Prūsuose, kaip prieš 
tris šimtus metų Martynas Maž
vydas, irgi didis žemaitis. O tai 
kas gi buvo knygnešiai, kaimo 
daraktoriai ir mokykla prie rate
lio (arba vargo mokykla), jeigu 
ne egzilai pačioje tėvynėje? Lie
tuviškas žodis simbolizuoja lie
tuvio kovą už gyvybę ir laisvę, 
už tiesą ir teisę būti žmogumi. 
Jis vienija lietuvius tauton. Jis 
jungia grandinėn mūsų istorijos 
šimtmečius.

Labai mįslinga ir simboliška: 
lietuvių pats pirmasis spausdin
tas žodis — egzilinis. Pirmoji lie
tuviška knyga 1547 metais at
spausta ne Lietuvoje. Jau pati 
mūsų raštijos pradžia — svetur. 
Si pirmosios knygos dalia per ke
turis šimtmečius pasitiko daugelį 
lietuviškų knygų bei spaudinių. 
“Aušra”, “Varpas”, Vinco Kudir
kos raštai, Maironio “Pavasario 
balsai” ir “Tarp skausmų į garbę” 
— egziliniai. Mūsų tautos him
nas atspaustas irgi svetur (Tau
tiška giesmė Varpo Nr. 6). “Algi
mantą” — pirmąjį lietuvių isto
rinį romaną — Vincas Pietaris 
parašė, gyvendamas toli nuo gim- 

i tosios šalies. Svetur ir Andrius 
: Vištelis sukūrė “Regėjimą”: “Op! 

op! Kas ten? Nemunėli! Ar tu ma
ne šauki?” Svetur sukurtos Pra
no Vaičaičio elegijos, ir gražusis 
eilėraštis “Yra šalis...” Jonas Bi
liūnas rašė ir numirė svetimoj 

šaly. Julius Janonis irgi. Vaižgan
tas “Pragiedrulių” pirmąją kny
gą (Gondingos kraštą) irgi sveti
moj. Eilę metų svetur ir Simanas 
Daukantas, Jonas Basanavičius, 
Adomas Jakštas, Ksaveras Vana
gėlis, Jonas Mačys-Kėkštas, Pet
ras Arminas-Trupinėlis, Antanas 
Vienuolis, Jonas Maironis-Mačiu
lis, Balys Sruoga, Jurgis Baltru
šaitis, Kazys Boruta, Seirijų Juo
zas... Lietuvių literatūros didelė 
dalis yra egzilinė. Jos pats bran
duolys egzilinis.

Daugelio lietuvių rašytojų liki
mas — Martyno Mažvydo egzi
linis. Vincas Krėvė — visų di
džiausias lietuvių rašytojas — 
daugel metų pragyveno svetur. 
Didysis klasikas ir numirė toli 
nuo Lietuvos. O taigi ir Jonas 
Aistis, Pulgis Andriušis, Juzė Au- 
gustaitytė-Vaičiūnienė, Benys 
Babrauskas, Stasius Būdavas, Je
ronimas Ignatonis, Kleopas Jur

gelionis, Julius Kaupas, Faustas 
Kirša, Juozas Kruminas, Stasys 
Laucius Pranas Lembertas, Sta
sys Leskaitis, Algimantas Mackus, 
Henrikas Radauskas, Antanas Rū
kas, Jurgis Savickis, Ignas Šei
nius, Antanas Škėma, Juozas Ti
ninis, Juozas Tysliava, Simas Ur
bonas, Mykolas Vaitkus, Albinas 
Valentinas, Vilius Vydūnas...

Lietuviškas kryžius Kennebunkporte, Maine. Nuotr. V. Maželio

Jaugi pirmoji knyga — svetur 
išleistoji — buvo skirta Lietuvai. 
Tai liudija mūsų raštijos pradi
ninko dedikacija: DIDŽIAJAI 
LIETUVOS KUNIGAIKŠTYS
TEI. TĖVYNEI DIDŽIŲ VAL
DOVŲ. GARSINGAJAI LIETU
VAI. Tokia tat gili Martyno Maž
vydo meilė ir ištikimybė šaliai, 
kurioje jis gimė. Po keturių šim
tų metų čionykščiame egzilyje 
kiekviena knyga rašoma irgi su 
ta istorine dedikacija. Visi čia mi
rusieji mūsų rašytojai paliko šią 
dedikaciją ant savo knygų ir vie
nintelio gyvenimo. Ta pati dedi
kacija ir arti šimto gyvųjų rašy
tojų: kiekvienos knygos ir vienin
telio trumpo gyvenimo.

Taigi permanykim: kaip buvo 
ilgoj praeity, taip bus ir ateity. 
Lietuvį išgelbėti ir apginti galės 

tik lietuviškas žodis. Ne Vakarai 
ir ne Rytai, ne “broliškos” tau
tos — tik lietuvių kalba. Ji svar
besnė ir už žemę: lietuvis dar gali 
būti lietuviu ir be savo žemės, 
bet jis nebegali išlikti lietuviu be 
savo kalbos. Dėl to gi Vaižgan
tas mišrias jungtuves (bei šei
mas) pavadino lietuvių tautos 
vėžiu. Lietuvių tautos ilgaamžiš
kumas lygus kalbos ilgaamžišku
mui. Jaugi antras žiaurus šimtme
tis, kai knyga yra lietuvio žirgas 
ir kalavijas.

Detalė iš Kryžiaus kelių Kennebunkporte, Maine. Architektas J. Mulokas, 
skulptorius V. Kašuba. Nuotr. V. Maželio
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Siūlymai ir padrąsinimai. 
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Kertine parašte
SIŪLYMAI IR PADRĄSINIMAI

Mūsuose kartais labai realis
tiškai, bet kartais šiaip gan en
tuziastingai tik pašnekama įvai
riom temom. Iš apsčiai spausdi
namų kalbų, pasakytų jaunimo 
kongresų, bendruomeninių šven
čių ir panašiomis progomis, 
daug yra su nurodymais jauni
mui: kur jis gali veikti, ką dar 
galėtų padaryti savo asmeniš
kam. tautos ar žmonijos labui.

Gal ir nebloga būtų idėja, 
kad tas mūsų jaunimas užka
riautų vietas gyvenamo krašto 
televizijoje, radijuje, literatū
roj, žurnalistikoj. Iš čia jauni
mas jau galėtų įtakoti plačiąją 
visuomenę, prie progos, įvesda
mas ir ką nors lietuviško, kyš
teldamas kokį lietuvį herojų 
dramon, knygon ar šiaip už 
mus šūkteldamas viešumoj ką 
nors "savo".

Gaila tik, kad tuo tarpu mū- i 
sų angliškieji leidiniai net savo 
geresnio gyvavimo metu nebuvo drąsą, kad jis nebijotų paimti 
ar nenorėjo būti bent pradžia kartais ir karštesnę ir kartesnę 
ar paspirtim tokiom idėjom. kūrybinę žiežirbą.

lengva

KULTŪRINIAI REIŠKINIAI
SENDRAUGIŲ STOVYKLOJE
Kai vasaros kaiščiai išvaiko - 

miestiečius į miškus ir paežeres, ’ 
nutyla ir kultūrinis bruzdėjimas ; 
mūsų kolonijose. Bet kartais kul- i 
tūra atsiveja atostogautojus ir į » 
gamtos užuovėją. Ypač jei vasa- < 
rotojas atostogas praleidžia di
desniam, lietuvių būry — organi- t 
zacijos dažnai siūlo džiaugtis ne 
tik vasaros malonumais, bet ir : 
kūrybiniu žodžiu, muzika, ar lie
tuviška mintim.

Tradicinė ateitininkų sendrau
gių stovykla Dainavoj jau eilę 
metų geba jungti poilsį su kul- 
tūrine-intelektualine programa. 
Tiesa, žmonės čia suvažiuoja ne 
kokiems nors ypatingai rimtiems, 
akademinio pobūdžio svarsty
mams -ar visuomeninių proble
mų sprendimui. Pagrinde tai yra 
šeimų (poilsio stovykla — pirmą 
kartą atvažiavęs, gali pamanyti, ' 
kad čia moksleivių suvažiavimas 
— tiek vaikui Tačiau stovyklų 
organizatoriai beveik kasmet su
geba sukaupti tokią programą, 1 
kuri praplečia stovyklaujančių 
dvasinį akiratį ir leidžia pasi
džiaugti naujesnėm mūsų kultū
ros apraiškom.

Kultūrinė programa šių metų 
stovykloje (liepos 28— rugp. 4 
d) buvo ypač turtinga ir įvairi. 
Eilė stiprių paskaitų, kūrybinis’ 
žodis, koncertai, dailės paroda — 
visa tai pynėsi į -prasmingą patir
tį, pasidalinimą žiniomis bei 
mintimis, susipažinimą su jau
nais kūrėjais ir su brandžiais 
mokslo žmonėmis.

1

Sakysim, “Lituanus” gal tik 
pačioje savo pradžioje dar buvo 
dirva tik jaunimo angliškiems 
essays, bet ne minėtai kūrybai, 
jeigu tokios iš viso buvo.

Pasiūlymas yra entuziastin-1 
gas ir geras. Bet ką galvoja 
apie tai pats jaunimas? Jis gali 
manyti, kad mes — vyresnieji 
— savo laiku ir galėdami, jo ne- 
paruošėme trijuose dalykuose. 
Kopiant į aukštumas, kas yra 
reikalinga? Pirmoj vietoj — 
nepaprasta drąsa, žinojimas ir 
labai aštri plunksna. Atrodo, 
jog jaunimui maža kuo talkin
dami ar tiesiog nepadedami, 
jiems sakome: “Eikite, studi
juokite, muškitės”. O kai ten 
įsitaisysite, tik jau mūsų nepa
mirškite. Prie 'kiekvienos pro
gos kyštelkite skambesnę mūsą- 
ją frazę garsioj dramoj, filme 
ar knygoje.

Jaunimas čia gali suabejoti: 
kodėl? Pirma, yra naivu galvo-

ti, kad menuose taip 
“'kaišioti”, kaip mes esame pri
pratę pedagoginiuose ar senti
mentaliuose kūriniuose, įterpti 
ką nori, ar uždegti tuo. kas turi 
nebūtinai menišką, bet kitą ku
rį atkištinai “sumenintą” tiks
lą. Antra, jaunimui sakome: 
“Kurk čia pas mus,, bet derin- 
kis prie mūsų, nes jei kopsi kur 
nors aukščiau, tau reikės tokios 
drąsos ir tokios aštrios plunks
nos, kad net mūsų ‘aštriausieji’ 
čia gal tavęs nežinos kaip pa
mokyti”.

| Iš jaunimo plunksnos, jeigu ji 
i dar paimama, turėtų riedėti na- 
1 tūrali, bet ne vaidinama drąsa, 
Į lyg jis būtų pasimetęs tarp sa
vo tautinių, dorinių, religinių ir 

I didelio pasaulio kryžkelių. Siū
lant jam entuziastingai išeiti 
viešumon, reik jau savuos na- įminti s, davusias pagrindus kasi
muose duoti paskatą, įkvėpt kinės ^demokratijos koncęptų iš

sivystymui. Nors marksizmą pa
skaitoj palietė tik prabėgom, il
gose, karštose, bet doro lygio dis
kusijose marksizmo klausimai 
aiškiai dominavo. Tas gyvas po-

Ateitininkų sendraugių stovyklos Dainavoje akimirkos. Pianistas Nijolės 
Dėdinienės rečitalis.

vistikos srityje, kalbėjo apie pa- 
baltiečius Solženicino veikaluose. 
Paskelbtoji tema buvo tik lanks
tūs rėmai (pokalbiui, kuriame 
prelegentas mėgino sudominti 
klausytojus Solženicino kūryba 
ir jo filosofinėm pažiūrom. Kai 
kurie klausytojai pasigedo (pa
skaitoj tvirtesnės akademinės 
struktūros. Tačiau gyvai ir (pa
gaunančiai kalbėdamas, prof. 
Matulis tą “neakademiškumą” 
(be abejo sąmoningą''— retai pa
sirodydamas lietuvių tarpe, pa
skaitininkas (bene bus neatspėjęs 
klausytojų reiklumo) atpirko, 
betarpiškai pasidalindamas savo 
entuziazmu Solženicinui ir jo 
kūrybai.

Struktūriniu atžvilgiu nieko 
negalima prikišti prof. Valters 
Nollendorfs (puikiai apžvalgai 
apie pokario latvių emigrantų li
teratūrą. Germanistikos profeso
rius Wisconsin (Madisan) uni
versitete, Nollendorfs išsamiai 
apibūdino tris latvių rašytojų 
kartas, į literatūros (gyvenimą a- 
tėjusias jau išeivijoje. Prelegen
to betarpiškumas pasireiškė jo 
neabejotina meile savai literatū
rai ir asmeniniu ryšiu su jos rai
da (Nollęndorfs buvo vienas iš 
steigėjų ir pirmasis redaktorius 
“Jauna gaita” žurnalo, kuris su
vaidino svarbią rolę modernio
sios latvių literatūros prasiverži
me). Suprasdamas, kad’ pati lite
ratūra geriausiai kalba apie save, 
prelegentas apžvalgą ‘pailiustra
vo gausiais latvių ir poezijos pa
vyzdžiais, kuriuos, angliškame 
vertime, klausytojai galėjo sekti 
išdalintuose lapuose. (Susidarė įs-

kalbis lyg ir nudažė likusią sto
vyklos programą — kitose pa
skaitose dalyviai taip pat ieškojo 
ryšių su marksizmu, taip kad 
vienas net visą akademinę sto
vyklos dalį, žinoma ne (be paslėp
to šypsnio, pavadino marksisti
niu seminaru.

Gal daugiausia tiesioginio ry
šio .su marksizmu turėjo prof. 
Leono Sabaliūno paskaita apie 
lietuvių socialdemokratų pažiūrų 
kaitą 1890-1918 metų bėgyje. 

, Paskaitininkas giliai akademiš
kai, tačiau įdomiai ir neatitrauk
tai dėstė savo mokslinių tyrimų 
rezultatus — kaip mūsų social
demokratai galinėjosi su Lietu
vos nepriklausomybės sąvoka, 
kaip situacijų įtakoj keitėsi jų pa
žiūros ir nutarimai šiuo reikalu. 
Mokslinis paskaitininko priėji
mas prie tų opių klausimų svars
tymo padarė įspūdį net tiems 
klausytojams, kurie savo asme
niniais (prisiminimais galėjo pai- 
(liustruoti tų laikų politinių 
grumtynių panoramą.

Ieškant su padidinamu stiklu, 
marksizmo krislelių buvo galima 
rasti ir kun. Kęstučio Trimako 
'bei prof. Ant. Paškaus paskaitose. 
Psichologinis kun. Trimako po
kalbis (gvildeno devynis gyveni
mo stilius, pasireiškiančius tarp- 
žmogiškuose santykiuose ir vi
suomenėje. Imdamas atpildą 
kaip pagrindinę motyvaciją 
žmogaus veikloje, prelegentas 
(pasisakė už harmoningą žmo
gaus nusiteikimą to atpildo ieš
koti savyje ir kituose. 'Diskusijose 
psianologijos agnostikai (o abe
jojančių psichologija, ypač psi
chologija kaip mokslu, atsiranda pūdis, kad dėka tokių rašytojų, 
visur) abejojo ar tinka į moksli
nę charakterio apraiškų klasifi
kaciją įnešti vertinamąjį mo
mentą. Klausimas ar harmonin
gas gyvenimo stilius labiausiai 
tinka kūrybai, taip ir liko neatsa
kytas.

Prof. Antanas Paškus, atvykęs 
iš Ottawos universiteto, įkalbėjo 
apie psichodeliją kaip grėsmę ir 
palaimą krikščionybei. Apibūdi
nęs dabarties psichodelinius 
reiškinius, prelegentas teigė, kad 
atkreipimas dėmesio į 'betarpiš
kos patirties būtinumą, nusigrę
žimas nuo abstraktaus raciona
lizmo ir grįžimas į balansuotą 
misticizmą krikščionims žada 
tampresnį ryšį su gyvenimu, pil
nesnį pasaulio suvokimą.

j

“Marksistiniu” seminaras

Stovyklautojus iš pat pradžios 
sujudino South Carolina univ. 
profesoriaus Kęstučio Skrupske- 
lio paskaita apie (politinės filoso
fijos raidą ir įtaką šių dienų vi- 

. I suomenei. 'Prof. Skrupskelis labai 
ryškiai nušvietė anglų filosofų

*

P. Min.

Janina Udrienė atidaro Danguolės 
Stončiūtės dailės darbų parodų.

Prof. Kęstutis Skrupskelis skaito 
paskaitų sendraugių stovykloje.

Betarpiškai apie latviu poetus, 
lietuvių dainas ir Solženiciną

Jei iki šiol aptartos paskaitos 
buvo gan racionalios, bandžiu

sios pasiekti klausytoją, -pasikvie
čiant talkon jo sugebėjimą logiš
kai priimti dėstomas mintis, tai 
likusias tris galima klasifikuoti 
kaip “mistines”. Jose prelegentai 
mėgino pasiekti klausytoją be- 
tanpiškai —ne tiek įtikinti, kiek 
sudominti, supažidi-nti su dėsto
mu dalyku tiesioginiu patyrimu.

Dr. Anatolijus Matulis, Wis- 
consin (Green Bay) univ. profe
sorius, dabar besidarbuojantis 
Detroite psichoanalitinės ling-

kaiip Dzintars Sodums, Aivare 
Rungis ir Uze Škipsna, latviai tu
ri tvirtą modernios beletristikos 
pagrindą. O patys jauniausieji 
poetai, kaip Dina Rauna, liudi
ja, kad išeivijos latvių literatūra 
dar negyvena paskutines dienas.

-Pati betarpiškiausia ir tuo pa
čiu šilčiausia stovyklos -paskaita 
buvo Aldonos Zai-lskaitės pokal
bis apie lietuvių liaudies dainų 
muzikinį pobūdį. Savo puikiai 
paruoštą paskaitą prelegentė 
ipailiustravo ne tik magnetafone 
įrašytais garsais bei savu daina
vimu, bet taip pat dainon įtrauk
dama ir visus klausytojus.
Nijolės Dėdinienės rečitalis

Tokiose stovyklose sunkioji 
“kultūrinė artilerija” — koncer
tai, literatūros vakarai, teatras 
— -paprastai paliekama (paskuti
niam savaitgaliui. Bet šioj atei
tininkų stovykloj iškilmingesnio 
-pobūdžio programos (prasidėjo 
jau trečiadienį įspūdingu Nijo
lės Dėdinienės pianino rečitaliu. 
N. Dėdinienė, baigusi Peabody 
konservatoriją Baltimorėje ir įsi
gijusi muzikos bakalauratą 
Dusųuane -universitete, šiuo me
tu sėkmingai veda privačią pia
nino studiją Rochesteryje. Reči
talio programą pianistė pradėjo 
Debussy “Rage d’Album” ir Ara- 
besųue nr. 2. Ypač gerai interpre
tavo Schuberto Impromptu op.

(Nukelta j 2 pal.)

Ateitininkų sendraugių sąjungos pirmininkas Juozas Laučka ir dr. Jonas 
Dėdinas.

Paskaitos klausantis. Iš kairės j dešinę: Bernardas Žukauskas, Tadas Rūta, 
Valerijus Gražulis, Aldona Kamantienč, Dalia Staniškienė ir kt.
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Rūpestis kultūrine veikla.
Lietuvių studijų savaitė 
Šveicarijoje.
Penkiasdešimt metų nuo 
Klaipėdos konservatorijos 
kapelos įsteigimo.
Danguolės Sadūnaitės 
eilėraščiai.
Kalbos klaidų taisymas. 
Susitinkame po daugelio metų. 
Nauji leidiniai.

Kertinė paraštė
RŪPESTIS KULTŪRINE VEIKLA

LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAITE ŠVEICARIJOJE

Naujai sudarytoji JAV LB 
KULTŪROS TARYBA, kurios 
sąstatas jau paskelbtas laikraš
čiuose, yra pasiryžusi paruošti 
plačios apimties kultūrinės veik

lios planą. Kad toks planas apim
tų visas mūsų kultūrinio gyveni
mo apraiškas, objektus ir asme
nis, tarybos pirmininko žodžiais 
tariant, pirmoj eilėj reikia sudaryti 
atitinkamą projektą, kurį išana
lizavus ir išdiskutavus, bus įma
noma nusmaigstyti kultūrinės 
veiklos kryptį.

šį planą norima vykdyti sis
temingai, keliolikos metų laiko
tarpiu, kiekvieneriais metais ski
riant atitinkamą sumą lėšų, an
gažuojant numatytiems kultūri
niams projektams tinkamus as
menis ir išpildant kitus šiame 
plane numatytus uždavinius. To

kiam kultūrinės veiklos projek
tui sudaryti yra reikalinga visos 
išeivijos talka, atviras klausimo 
nagrinėjimas ir kuo platesnis 
mūsų kultūriniame gyvenime da
lyvaujančių asmenų pritarimas 
bei atsiliepimas.

To siekdamas, Kultūros tary
bos pirmininkas Anatolijus Kai
rys šiuo metu yra išsiuntinėjęs 
apie trims šimtams asmenų, la
biau pasireiškusių išeivijos veik
loje ir kurių adresus greitosiomis 
pavyko sužinoti, laiškus su ketu
riais klausimais, liečiančiais mū
sų kultūrinės veiklos planavimą. 
Štai tie klausimai —

1. Kas, Jūsų nuomone, turi bū
ti daroma praktinėje kultūrinėje 
veikloje, kokie kultūriniai užda
viniai pirmiausia spręstini, ko
kios kultūrinės sritys (muzika, 
teatras, dailė, literatūra, etc.) 
ypač iškeliamos ir kokios kultūri
nės aktualijos turėtų dominuoti 
mūsų kultūrinę kasdienybę (t. y. 
konkreti kultūrinė veikla).

2. Kokie kultūriniai projektai, 
Jūsų nuomone, yra skubiai vyk
dytini, keliant mūsų kultūrinę pa
žangą teoretinėje plotmėje? Ko
kie asmenys (mokslininkai, me
nininkai, rašytojai, visuomeni
ninkai etc. — nurodykit pavar
dėmis) ir kokiems darbams turė
tų būti angažuojami? Kokie 

moksliniai, meniniai, kalbiniai, 
literatūriniai etc. projektai turi 
būti įvykdyti ir kaip greit? Pa
bandykite nustatyti mūsų kultū
rinės veiklos darbų prioritetą ir ji 
pagrįskite, jei įmanoma.

3. Ar, Jūsų nuomone, mūsų 
kultūrinė veikla turi reikštis a. 
tik savosios išeivijos tarpe, ke
liant tautinį - lituanistini mo
mentą, b. derintis apskritai prie 
Lietuvos kultūrinės raidos, pa
brėžiant jos lietuviškumo pradą 
ar c. eiti i kitas tautas, i tarptau
tinį forumą, akcentuojant dau
giau propagandini mūsų kultū
ros aspektą?

4. Kuo ir ka'ip Jūs pats, jeigu 
būtumėt paprašytas, galėtumėt 
prisidėti prie mūsų kultūrinės 
veiklos pagyvinimo, pagerinimo 
ir praturtinimo, idant visi bend
romis pastangomis suteiktume 
mūsų gyvenimui egzilėje istorinį 
įsipraaminimą?

Tačiau rūpestis mūsų kultūri
nės veiklos planavimu nėra vien 
tik tų 300, kurių adresus Kultū
ros tarybos pirminikui .pavyko 
gauti, privilegija, bet visos išei
vijos, visu kultūriniu interesu gy
venančių reikalas ir pareiga.

Todėl ir Kultūros tarybos pir
mininkas, šia tema mūsų užkal
bintas, prasitarė, jog jis atsakų j 
klausimus laukia iš visų ir prašo 
atsakyti iki spalio 31 d. šiuo ad
resu: Anatolijus Kairys, 8457 S. 
Pulaski Rd., Chicago, III. 60652.

Savo ruožtu manytume, kad 
kultūrinės veiklos plano svarsty-] 
mai (bei siūlymai nėra daugiau' 
ar mažiau uždaras pašnekesys 
tarp Kultūros tarybos pirmininko 
ir į jo idaustminį laišką atsilie
piančių. Šios temos -pokalbis turi 
būti vedamas visų ir visur, o 
ypač spaudoje. Tokiam išsikalbė
jimui pritaria ir pats pirminin
kas.

Todėl ir kviečiame visus, kam 
tik rūpi kultūrinis lietuvių išei-• 
vijos gyvastingumas, atsiliepti 
trumpai drūtai “Draugo” kultū
rinio priedo puslapiuos į čia su
minėtus keturis klausimus, juos 
.papildant, kritikuojant arba iš
keliant tai, kas yra svarbu, bet į

Šių metų Lietuviškųjų studijų 
savaitė Europoje dar kartą pa
tvirtino ankstesnį įspūdį, koks 
jau buvo susidarytas iš buvusių 
20 savaičių, būtent, kad kiekvie
ną kartą jos išeina kitokios, nors 
tarp jų paskaitininkų būna nema
žai tų pačių asmenų. Ši studijų 
savaitė, įvykusi rugpiūčio 4-11 
dienomis 1974 metais buvo savy- 
binga net trim atžvilgiais.

Viena, ji šiemet buvo iškelta 
iš Vokietijos, kur vykdavo anks
tesnės 20 savaičių, į pačią Euro
pos širdį, į Šveicariją. Jos buvei
nė turėjo prieglobstį Pranciškonų 
“Antoniushaus” Morschacho va
sarvietėje prie Keturių Kantonų 
ežero netoli Brunneno, kur eina 
didysis kelias per Saint Gothar- 
dą į Italiją. Todėl studijų daly
viai, žvelgdami į prieš save kal
bantį paskaitininką, fone galėjo 
regėti didingą ir skaistų Šveicari
jos gamtovaizdį. Gal nujausdami 
šią aplinkybę, dalyviai iš įvai
rių kraštų buvo susirinkę gausiai 
(iki 150). Savaitei taip pat sutei
kė garbę savo apsilankymu vys
kupas A. Deksnys, Diplomatijos 
šefas ministras St. Lozoraitis su 
žmona, pik. Lanskoronskis, J. 
Glemža su žmona, Norkaičiai ir 
kiti.

Antra, Ši studijų savaitė daly
vius traukė gal ir tuo, kad jos 
meninė programa buvo skirta ne 
registruotiems dalyviams, bet 
griebė plačiai į šveicarišką vi
suomenę bei turistus. Jie galėjo 
grožėtis lietuvių dailininkų paro
da Liucernos mieste ir šeštadie
nio koncertu Brunneno vasar
vietėje.

Trečia, ši savaitė praėjo tautų 
kultūrinio bendradarbiavimo 
ženkle. Apie šitokį bfendradar- 
biavimą buvo kalbama ne tik pa
skaitose, bet tai buvo matyti dai
lės parodoje ir šeštadienio kon
certe, kuriame lietuvišką prog
ramą atliko beveik vieni šveica- 
riečiai. Ši aplinkybė ir dr. A. Ge- 
ručio geros pažintys lėmė, kad 
apie Lietuvą bei studijų savaitę 
kalbėjo Šveicarijos spauda, radi
jas ir televizija.
Vieno ar dviejų pasaulių ribose?

Žvelgiant į studijinę savaitės 
dalį bei jos paskaitas, pirmiausia 
reikia pasakyti, kad apie lietu
vių problemas tėvynėje ir pasau
ly buvo gausiausiai minčių pa
berta humanistinių paskaitų cik
le, kurį pradėjo dr. kun. Jonas 
Juraitis. Kalbėdamas apie lietu
vių kultūros ištakas, įtakas bei 
uždavinius, jis išėjo iš St. Šal
kauskio Šveicarijoje parašyto 
prancūziško veikalo “Sur les 
Confins dės deux mondes” (Abie
jų pasaulių ribose, 1919), nors

savo
pasaulio riboje?” Spręsdamas lie
tuvių tautos pašaukimo klausi
mą, St. Šalkauskis pirmiausia rė
mėsi geografine Lietuvos padė
timi, būtent, kad lietuviai gyve
na įsiterpę tarp Rytų ir Vakarų 
(tarp slavų ir germanų), o vie
našališkas Rytų kultūros domi
navimas ligi jos krikšto ir paskui 
stipri Vakarų persvara unijoje su 
Lenkija lietuvių tautai nešė ne
mažus nuostolius. Tik kai XIX 
amžiuje su tautiniu atgimimu 
Lietuva pradėjo sintetizuoti Ry
tų ir Vakarų pradus, — manė St. 
Šalkauskis, — ji ėmė pasireikšti 
tautine savita kultūra.

Tuo tarpu dr. J. Juraičiui atro-!
dė, kad lietuvių tauta savo pra- metų. Tačiau vis dėlto daugiau- 
dais yra rytietiška, kad jos isto- sia dėmėsio ,preiegentas j.

na tav tr tr u.- ♦ nelaimės prasidėjusios ne Baltrušaičiui (1873-1944), 'kuris,
Z ry‘ de Rytų ,ar VJa^a? kulturinių išėjęs ir vargingos šiaudinės pa
bos pirmininkas. Redaktoriaus persvarų, bet dėl lietuvių švie- 
paprašytas, jis sutiko ateinančio! suomenės atskilimo niuo liaudies.

“Drantrn” iv .v“. . . , ’ ’ gtirso KalJ(p, vlenas zymlaUsių p.
™-------- J . ^augo Kulturt-| Kai šviesuomene su liaudimi (po stebolistų. Jis taip pat buvo ir

baudžiavos panaikinimo) prade-jvienas Vakarų rašyto-
fa vertėjas, davęs rusams apie’50 
knygų. Savo asmeninėje lyrikoje 
(rusiškoje ir lietuviškoje) J. Balt-

trumpus klausimus neįsprausta.
Geru šios problemos išdisku- 

tavimo spaudoje pavyzdžiu tebū-

šeštadienio “1
niame priede pats atsiliepti, pa
teiktose klausimų užuominose la
biau prasiplėšti, būti aiškesniu ir, 
linksmai cituojant jo paties laiš
ką, “atverti kortas iš anksto”. Ti
kime, jog tai bus gera pradžia 
kultūrinės veiklos pokalbiams 
mūsų spaudoje. h brd.

Vienitaa kryžius Šveicarijos Alpių ramybėje

jospaskaitą pavadino “Vieno prikišo lietuviams poezijos su dalelę, kurios prasmė glūdi 
metafiziniu pagrindu ir savo te- kūiybiškume, nes žmogui visato- 
ologijos stoiką. Žvelgdamas į atei- je yra skirta atbaigti dieviškąją 
tį, kvietė lietuvišką tautiškumą kūrybą. Todėl poezija, kuria ra- 
remti dvasiniu apsisprendimu.

Kadangi dr. J. Juraitis savo 
paskaitoje (buvo palietęs T 
ginčytinų klausimų, diskusijos 
buvo ilgesnės negu pati paskaita.

šytojas prisideda priez visatos to
bulinimo, yra malda Kūrėjui. V. 

daug Natkevičius taip pat pažymėjo, 
kad Baltrušaičio asmeny bei po
ezijoje atsispindi Rytų ir Vakarų 
pasaulių sintezė. Vienu atžvilgiu 
kaip rytietis J. Baltrušaitis gyrė 
pasidavimą likimui, bet antru at
žvilgiu jis žavėjosi veiklumu ir jį 
skatino kituose.

Nenorėdamas ilginti savo pa
skaitos. V. Natkevičius ties lietu
vių poezijos “vienuoliu” F. Kir- 
ša tesustojo trumpiau. Jo idėji
nėje lyrikoje, kurioje Kirša ne
dviprasmiškai lenkiasi Viešpa
čiui, buvo bene ryškiausia tema- 
problema — kas yra žmogus: ar 
tai aidas iš ano pasaulio? ar ta'i 
rūko dulkė, pajėgi šviesti? ar tai 
smilga, linguojanti nuo vėjo?

Kreipdamas dalyvių dėmesį į 
lietuvių rašytojus tėvynėje už ge
ležinės uždangos, Dr. Jonas Gri
nius kalbėjo apie romanistą Juo
zą Paukštelį, kuriam šiemet su
kako 75 m. amžiaus. Papasako
jęs svarbesnius rašytojo gyveni
mo momentus ir trumpai supa
žindinęs su romanų trilogija apie

Apie rašytojus

Diskusijų atžvilgiu rami buvo 
Vasario 16 gimnazijos direkto
riaus Vinco Natkevičiaus paskai
ta “Idėjinė lietuvių lyrika”. Jos 
ryškiausiais atstovais jis pasirin
ko Jurgį Baltrušaiti, nuo kurio 
mirties šiemet sukako 30 metų, 
ir Faustą Kiršą, mirusį prieš 10

stogės, rusuose pasiekė didelio 
garso ka'iip vienas žymiausių jų 

ir

tauta atgijo bei pasiekė nepriklau
somos valstybės laimėjimo. Pa-| 
liesdamas tuos 20 laisvės metų, v . . .
dr. J. Juraitis vėl sakėsi pastėbė-1mšaiUs ^sheiškęs kaip visatos 
jęs pavojingą šviesuomenės skyri- 
mąsi nuo liaudies. Jis taip pat

prasmės dainius. Jis į žmogų žiū- Į 
rėjęs kaip tos visuotinės darnos 

kaimo samdinius, prelegentas žy
mią paskaitos dalį paskyrė “Kai
mynų” romanui, kuris laikytinas 
J. Paukštelio šedevru. Šiuo kūri
niu J. Paukštelis užėmęs pasto
vią vietą lietuvių literatūroje, ta
čiau ne tuo, kaip dažnai rašoma, 
kad atvaizdavęs patriarchališkai 
krikščioniško Lietuvos kaimo kon
fliktą su miesto hedonistine kultū- 
tūra, bet tuo, kad šią 1936-40 m. 
aktualią temą supynė su trim 
žmogiškesnėm, būtent: su tur
tingo ūkininkaičio ir smulkaus 
nuomininko dukters nelaiminga 
meile, motinos slapta skaudžiai 
pralaimėta kova prieš savo myli
mą sūnų ir pagaliau su žmogiš
kos būties trapumu bei praeina
mybe. Šios trys daugiau ar ma
žiau egzistencinės temos bei 
problemos iškeliančios “Kaimy
nų” romaną iš aktualijų į visa- 
žmogllšką aukštumą, brangią vi
sų laikų žmonėms, o pasakojimo 
švelnus lyrinis tonas, tartum 
liaudies dainų aidas apie žuvu
sią jaunystės laimę, J. Paukšte
lio kūrini padaro ypač artimą 
lietuvio širdžiai.

Žvilgsnius į lietuvių literatūrą 
studijų savaitėje gerokai pagyvi
no evang. kunigas Alfredas Fraz- 
keit Šis iš Lietuvos kilęs ir Lietu
voje vidurini mokslą išėjęs vo
kietis neskaitė jokios paskaitos: 
jis tik per valandą davė savo pa
ties verstus lietuvių poetų kūri
nius vokiškai, protarpiais susto
damas lyg klausytojų pasiteirau
ti, kaip geriau perduoti vokiškai 
lietuviškų žodžių ir vaizdų įspūdį, 
neiškreipiant jų ritmo, šitaip Alf- 
Frazkeit peržingsniavo per lietu
vių lyriką nuo Kr. Donelaičio iki 
H. Nagio, sustodamas ties metų 
laikais ir įtikindamas, kad jis 
ypač geras vertėjas, kai susitinka 
sų lietuviškomis aliteracijomis ir 
onomatopejamlis (Frazkeičio ver
čiamus eillėraščius lietuviškai 
skaitė Kr. Pauldukevičiūtė).

Spaudos draudimas. 
Prezidentas A. Smetona

Pelitinio pobūdžio paskaitos, 
lietusios Lietuvos praeitį, šio] 
studijų savaitėje buvo trys. To
liausia į istoriją siekė dr. kuru 
Juozas Vaišnora savo paskaita 
apie “Lietuviškos spaudos drau
dimo laikotarpį” (1864-1904 
m.). Dalyviams ypač stiprų įspū
dį paliko tos paskaitos vietos, iš 
kurių buvo matyti, kad dabarti
nių sovietinių Lietuvos okupan- 
tų įvairūs draudimai yra labai 
panašūs arba tiesiog tapatinki su 
caristinės Rusijos žandarų perse
kiojimais, kiek jie 'buvo nukreipti 
prieš Katalikų Bažnyčią Lietu
voje.

Artimesnę Lietuvos praeitį lie
tė rašytojo R. Spalio paskaita 
apie Lietuvos prezidentą Antaną 
Smetoną, nuo kurio gimimo šie
met sukako 100 metų. Palikda
mas buvusio prezidento darbų ga
lutinį įvertinimą būsimiems isto
rikams, kai bus nurimusios aist
ros, prelegentas sakėsi jau dabar 
žiūrįs į A. Smetonos gyvenimo 
veiklą teigiamai. Ta veikla šito
kia jam atrodė iki 1926 m. per
versmo. Tačiau ir po jo Smetona 
ne vien klaidas darė. Palietęs 
tragiškas 1940 m. birželio mėn.

(Nukelta j 2 psl.)
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Šiame numery

Jau reikėtų ir apie tai pagalvoti. 
Vilkėkim puošniai, bet 
nepraraskim ir marškinių. 
Hanau lietuvių suvažiavimo 
koncertas.
Apie mažų žmonių didelius 
darbus.
Vlado Šlaito eilėraščiai.
Modernioji filosofija nebesižavi 
tomizmu.
Išeivijos literatūros posūkiai. 
Besidairant Lietuvoje.

Kertine parašte
JAU REIKŠTŲ IR APIE TAI PAGALVOTI

VILKĖKIME PUOŠNIAIS RŪBAIS, BET

Naujas kultūrinės veiklos se
zonas jau čia pat. Baigiasi žmo
nių atostogos ir visi kiti malonu
mai gamtoje. Netrukus vėl reikės 
tenkintis uždarais savaitgaliais 
salėse. Tad visokeriopoj veikloj 
labiau kratantiems ir kyla klausi
mas: ką, kada ir kaip?

Rudenį prasidedąs kultūrinės 
veiklos sezonas paprastai peršo
ka ir į kitus naujuosius metus. 
Tad 1974 metams smailėjant, vėl 
šmėkštelėja klausimas: už ko la
biausiai reikėtų nusitverti 1975 
metais?

Kad būtų lengviau atsiminti ir 
kad kas nors nepriekaištautų, ko
dėl iš anksto šito nebuvo primin
ta, norime čia atkreipti dėmesį į 
dvi neeilines mūsų istorinės rai
dos sukaktis, labai reikšmingas 
tiek grynai tautine, tiek kūrybi
ne prasme aplamai: 1975 metais 
gegužės 29 d. sueina šimtmetis 
nuo vyskupo Motiejaus Valan
čiaus mirties, o rugsėjo 22 d. — 
šimtmetis nuo Mikalojaus Kons
tantino Čiurlionio gimimo. Ką 
šiedu žmonės reiškė ir reiškia mū
sų tautai, daug čia aiškinti ne
reikia. Ir ne Kertinės paraštės 
ankšti rėmai jų milžiniškiems 
portretams. Tik aišku, jog tokių 
žmonių mes nedaug turėjome, tad 
ir jų mirimo bei gimimo šimta
metės sukaktys ateinančiais me
tais išeivijoje turėtų būti minimos 
ne tik tarp kitko, ne improvizuo
tai ir greitosiomis, bet iš anksto 
gerai viską suplanuojant, rimtai 
pasiruošiant ir aukštu kultūriniu 
lygiu įvykdant.

i
Valančiaus mirimas ir Čiur

lionio gimimas tais pačiais me
tais, sakytume, tiesiog simbolizuo
ja vienos mūsų istorinės ir kul
tūrinės raidos pasibaigimą ir atė
jimą naujos. Valančius gali būti 
di’dysis simbolis anos epochos, 
kurioje svarbiausia buvo, lyg 
tamsioj nakty, išsaugoti, tarsi 
blaškomą liepsnelę, lietuviškos 
sąmonės plazdėjimą. Gi su Čiur
lionio genijaus šviesa prasidėjo 
tas laikotarpis, kurį mes dar ir

NEPRARASKIM IR MARŠKINIŲ

šiandien gyvename, kada lietuvių 
tautos kūrybinę ugnį rodome vi
sam pasauliui, o jos šiluma ir 
šviesa jau tampa bendruoju visos 
žmonijos lobiu.

Tiesa, spaudoje buvo užuomi
na, kad 1975 metus reikia pava
dinti Valančiaus metais. O kodėl 
ir ne Čiurlionio? Tačiau many
tume, kad čia būtų galima apsi
eiti ir be kokios nors išankstinės 
iškabos. Panašūs atvejai netoli
moje praeityje sako, jog pasitai
kė, kad tik ta viena iškaba ir ka
bojo visus metus, nieko išskirti- 
nesnio nepadarant ir pėdsako 
nepaliekant. Tegu geriau pirma 
būna darbai, o pati istorija vė
liau tegu prisega iškabą, žiūrėda
ma to, kas padaryta.

Tikime, kad išeivija šiam dvi
gubam jubiliejui ateinančiais me
tais neliks kurčia. Ir jau pats lai
kas būtų pradėt svarstyti sukak
ties renginių turinį ir formas, 
galvojant apie atitinkamus litera
tūros vakarus, akademines pa
skaitas, koncertus ir vizualinį kū
rybos demonstravimą, gal net 
ligšiolinės valančianos bei čiur- 
lionianos papildymą stambesniu 
išeiviškuoju studijiniu įnašu.

Tik visiems šios rūšies daly
kams atlikti turėtų būt vengiama 
sudaryt komitetus iš įvairiausių 
organizacijų atstovų. Turėtume 
taipgi čia pasimokyti iš atitinka
mos patirties, kad tokie, tegu 
žmonėmis ir labai gausūs, komi
tetai rūpinasi daugiau savo fo
tografijų rodymu spaudoje negu 
paties renginio tinkamu įkūniji
mu. 'Lietuvių Bendruomenė ir 
tos Bendruomenės Kultūros tary
ba turėtų jau dabar apie tai pa
galvoti, paplanuoti, pasitarti su 
istorikais, literatais, muzikais ir 
kitais reikiamos srities žmonė
mis, kuriems Valančius ir Čiur
lionis buvo ir yra jų dvasinio rū
pesčio ir dėmesio dalis.

Valančiaus ir Čiurlionio var
dų jubiliejinis prisiminimas turi 
būti gera dalimi abiejų vertas. Bū
tina abu pagerbti kūrybingai, 
bet nebūtina nugerbti, viską su- 
ramstant vien atkištinai. Jeigu

ANATOLIJUS KAIRYS
Kultūros tarybos pirmininkas

Redaktoriui dėkoju už suteiktą 
progą nevaržomai išsitarti LB kul
tūrinėmis problemomis. Seniai 
jau buvo laikas atvirai ir nedvi
prasmiškai prabilti vieniems į ki
tus, idant šisai neatmezgamas 
mazgas, vadinamas “kultūrine 
veikla” vieną kartą būtų atmegz
tas arba nukirstas.

Kultūra ir jos pažanga išeivijo
je nėra nei Kultūros tarybos ar 
jos pirmininko, nei vienos orga
nizacijos, nei, pagaliau, vieno 
laikraščio dalykas. Visos išeivijos. 
Panaši Jūsų pastaba praeito šešt. 
Kertinėje paraštėje buvo visai tei
singa. Negalėdamas dėl adresų 
stokos visų pasiekti asmeniškai 
laiškais, kurių -iki šiol jau pasiun
čiau 294, kreipiuos į visus per 
spaudą.

Jei aš ėmiausi pirmininkavimo 
ir kultūrinės veiklos planų paruo
šimo, tai todėl, kad niekas kitas 
iš kviestųjų nesiėmė. Nesijaučiu 
labai kompetentingas, tačiau, pri
tariant ir padedant šio straipsnio 
skaitytojams .stengsiuos pasiimtus 
uždavinius išpildyti rūpestingai ir 
sąžiningai.

Nedejuokime ir neverkšlenki
me. Visi žinome problemą ir visi 
sutinkame, kad pats laikas pra
dėti veikti, taigi ir veikime. Pir
muoju klausimu, kad reikia veik
ti — sutariam be diskusijų. Telie
ka susitarti dėl likusių dviejų: KĄ 
ir KAIP.

Jei kas praeito šeštadienio 
DRAUGO kultūrinio priedo Ker
tinės paraštės neskaitė ar jos netu
ri po ranka dabar, klausimus pa
kartoju.

Pirmas. “Kas, Jūsų nuomone, 
turi būti daroma praktinėje kul
tūrinėje veikloje, kokie kultūri
niai uždaviniai pirmiausia spręs
tini, kokios kultūrinės sritys (mu
zika, teatras, dailė, literatūra etc.) 
ypatingai iškeliamos ir kokios 
kultūrinės aktualijos turėtų do
minuoti mūsų kultūrinę kasdie
nybę?”

Klausimas liečia LB praktinę 
ir konkrečią kultūrinę veiklą, šį 
klausimą būtų galima formuluoti 
ir trumpiau, būtent: Kas reikėtų 
daryti, o nedaroma ir kas daro
ma, ko iš tikro nereikėtų daryti. 
Neretai kultūrinės veiklos ko
mentaruose priekaištaujama LB 
vadovybei, reiškiant nepasitenki
nimą, kartais net nepagrįstai kri
tikuojama, nežinant sąlygų bei 
situacijos. Dabar atiduodame sa
ve visuomenės teismui, kruopš
čiam ir nuodugniam pasisaky
mui. Jei iš tikro LB darė tai, ko 
nereikėjo daryti, o nedarė to, kas 
kultūrinėje plotmėje reikėjo da
ryti, tai dabar atėjo metas aiškiai

Valančius ir Čiurlionis labai ne
dėkingose sąlygose galėjo kilste
lėti visą lietuvių tautinį ir kūry
binį gyvenimą aukštyn, kodėl, 
juos prisimindami, negalėtume 
pasistengti ir čia išeivijoje stum
telėti viską (arba bent jau minė
jimų formą ir turinį) aukštyn.

k. brd.
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ir atvirai kritikai. Tegu tad toli
mesnė mūsų kultūrinė veikla bū
na veiksminga ir naši.

Jau daug metų peršu LB veikė
jams sustiprinti išeivijos kultūri
nį angažamentą mūsų egzilei pa
teisinti. Šiuo metu daugiausia lai
ko ir lėšų eikvojama politikai ir 
politikavimui. Politikieriai, igno
ruodami kultūrininkus bei jų pa
stangas, silpnina bendruomenėje 
kūrybinę nuotaiką ir tuo smuk
do asmeninę norinčiųjų pasireikš
ti iniciatyvą bendrame darbe. Ne
proporcingai išvystyta politinė 
veikla atima laiką ir lėšas, kurios 
normaliai priklausytų išeivijos 
kultūriniam sektoriui.

Iš anksto pabrėžiu, kad kultū
rinės veiklos prioritetas čia kelia
mas ne politinės veiklos sąskai
ta. Kultūra nėra joks “aukso ver

šis”, kad ją garbintume. Iš kitos 
gi pusės, ir politika nėra “grožio 
karalaitė”, kuriai turėtume saky
ti komplimentus jaunuoliškai nu
siteikę. Žiūrint į ateitį, mums ne
naudinga viską atiduoti politikai, 
o kultūrai tik trupinius. Jėgų pu
siausvyra abiem pusėm padėtų ge
riau savo tikslus realizuoti. Be 
kultūros svorio ir politikų svoris 
blankus, kaip lygiai ir kultūrai 
neįmanoma klestėti be kultūrin
gų politikų įtakos. Stiprus balsas 
iir gausios demonstracijos nėra 
savaime vertybės ir ne visus įti
kina. Savo vertę reikia išreikšti ne 
balsais, o darbais. Jau vien dėl to 
reikia sustiprinti mūsų kultūri
nius įsipareigojimus, kad geriau 
sektųsi politikoje. Todėl eikime į 
pagalbą vieni kitiems, ieškokime 
išbalansuotos talkos darniame 
bėgyje į kultūringą ateitį.

PAJUDINKIM CENTRĄ
Pajudinkim kultūrinės veiklos 

centrą! Perkelkim kultūrinės 
veiklos svorį iš viršūnių į šakas, 
iš centrų į periferijas, iš ‘kultūros 
autoritetų” galvų į jaunimo nepa
vargusias rankas! Pirmoji naujo
vė, kurią norėčiau siūlyti Krašto 
valdybai, tai būtų LB apylinkių 
įtraukimas į konkrečią kultūrinę 
akciją. Kitaip pasakius: decentra
lizuoti kultūrinę veiklą, “sukultū
rinti” apylinkes. LB-je yra dau
giau kaip 60 apylinkių. Jos turi 
valdybas, organizacijų, žmones ir 
reikalingas sąlygas kultūrinei 
veiklai reikštis. Dabar mūsų apy
linkių veikla susideda iš valdybos 
perrinkimo ir nario mokesčių su
rinkimo. Mūsų vadovai, patys už
siimdami ^politika, tokia nuotaika 
užkrečia ir eilinius bendruome
nės narius — visi ima politikuo

ti, tuščiai gaišinti laiką, spręsti 
neišsprendžiamus klausimus, lyg 
jokio kito rimtesnio darbo nebū
tų.

Mūsų LB apylinkės neturi po
zityvių darbų, tad duokime joms 
darbo! Be to, esančios toliau nuo 
centrų apylinkės yra daugmaž ati
trukusios nuo darbo srovės, palik
tos “už ribos” silpsta, menkėja ir 
skursta. Medikai mus moko, kad 
organizmas suserga, jei negauna 
tinkamo maisto ir tinkamo darbo. 
Taip yra atsitikę jau keliose LB 
apylinkėse, pvz. Cicero ir Mar- 
ąuette Parko, nes jos negavo tin
kamo dvasinio maisto — kultūri
nio darbo. Taip vyks ir toliau, 
jeigu apylinkėms nebus duotas 
konkretus ir ne vienkartinis už
davinys. Tik kultūrinė veikla yra 
tikroji veikla, vertinga ir garbin
ga, nešanti mūsų tremčiai tauti
nį išlikimą ir istorinį įsiprasmini- 
mą.

Iš minėtų 60 apylinkių, gal 
koks tuzinas rodo pasigėrėtino ak
tyvumo, o visos kitos tėra popie
rinės, nors gausios nariais, stip
rios ir pajėgios. Jos sujuda ir atsi
liepia kartą į 3 metus, kada atei
na rinkimai. Apylinkių ‘sukultū
rinimas’ pakeltų visą LB į kultū
ringesnės veiklos prasme visuome
nės laipsnį. Perkėlus į apylinkes 
kultūrinę veiklą, pačios apylin
kės sustiprėtų, susidrausmintų ir 
mūsų vadovybės hierarchijoje įgy
tų svorį ir balsą.

DIRBKIME PATYS SAU
Kiekvienoje apylinkėje organi

zuojami, sakyčiau, kultūros pro
pagandistai — jaunimas: meno 
sambūriai, šokių rateliai, knygų 
platinimo tinklai, apvalieji sta
lai, dramos studijos, knygynėliai 
ir įvairūs kiti kultūrinio judėjimo 
varikliai.

Pradėkim nuo teatro. Mūsų 
scena taip skausmingai ir rodos 
beviltiškai merdi, kad nebedrįs- 
tama nė kalbėti. Argi nebėra vil
ties atgyti ir sustiprėti? Atsaky
mas — jeigu norime, taup. Viltis 
yra ten, kur yra noras. Iš pavir
šiaus rami jūra viduje slepia dide
lę jėgą, mažam vėjeliui pūstelė
jus, prasiveržia audra. Taip ir mū
sų jaunime. Nesidomėjimas pa
viršiuje, o viduje neramybė, ieš
kojimas, veržimasis į sceną ir vie
šumą visais būdais ir priemonė
mis. Čia viename, čia kitame 
mieste, žiūrėk, pasirodo švieži dai
gai su visai nedidelėmis pastan
gomis iš šalies. Nors ir vienkar
tiniam uždaviniui atlikti, sekma
dieniui paįvairinti, bet vis tiek 
padaroma. Jei būtų nuolatinė pa
skata, finansinė parama, jauni
mo meniniai sambūriai išsivys
tytų į nuolatinius ir pastovius jau
nimo teatrus kiekviename dides
niame lietuvių telkinyje. Vėliau 
iš tokių jaunimo teatrų susidarys 
ir profesinio lygio reprezentacinis 
lietuvių teatras tautiniais pagrin
dais. Tokios vilties žymių yra Chi
cagos, Detroito, Clevelando, Phi- 
ladeljnijos, Rochesterio jauni
me. Visa tai žinodamas, esu pasi
ryžęs steigti LB jaunimo teatrus 
prie kiekvienos LB apygardos, ku
rių iš viso yra 9. Tam tikslui LB 
Kultūros taryboje yra du jauni
mo atstovai, abu teatralai: stud. 
L. Alenskas ir stud. E Pakštaitė.

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numery

O kas yra, vyrai, už pastolių?
Bendruomeninis ugdymas 
lietuviškose mūsų mokyklose.
Mūsų dailės jaunimą 
pasitinkant.
Balio Augino eilėraščiai.
Icchoko Mero improvizacija. 
Nobelio laureatas kaltinamas 
plagiatu.
Dėl vieno istoriko lietuvių kalbos. 
Nauji leidiniai.
Kultūrinė kronika.
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Kertine paraštė
O KAS YRA, VYRAI, UŽ PASTOLIŲ?*

BENDRUOMENINIS UGDYMAS LIETUVIŠKOSE 
'MOKYKLOSE

išeivijoje gyvendami, negali
me taipgi nesidžiaugti visu tuo, 
kas tėvynėje pasilikusių yra tei
giamo sukuriama viso krašto la
bui. Ypač turėtų mus džiuginti, 
jeigu ten gerų rezultatų pasie
kiama kultūrinio sektoriaus ba
ruose: literatūroje, dailėje, mu
zikoj ir įvairiausiuos lituanisti
kos moksluos. Žinant okupacines 
sąlygas, iš tikrųjų tie kartą rei
kia stebėtis tenykščių kūrėjų bei 
mokslininkų laimėjimais, nepa
mirštant tačiau gana duobėto ir 
net labai rizikingo kelio, kuriuo 
į tikslą einama.

Juk reikia atsiminti dar ir tai, 
jog ne viskas, kas tik ten pada
roma, pasiekia ir džiugina viešu
mą. Kam būtų tada okupaciniai 
pareigūnai leidyklose, įvairiose 
jury komisijose, moksliniuos 
projektuose ir pan. Tačiau talen
tai nepalūžta ir kuria, net nė 
nelaukdami, kad tas ar kitas 
darbas sulauktų viešo pripaži
nimo. Žinoma, visa šitai pastebi 
ir mato taipgi laisvojo pasaulio 
lietuviai, lankydamiesi Lietuvo
je. O grįžę labai plačiai apie tai 
šneka. Tačiau su džiaugsmu mai
šosi ir ašaros, kai drauge pasa
kojama, ko negalima tenai įkū
nyti, nes skersai kelio, kaip sli
binas, užsirioglina rusiškasis ko
losas.

Apie tai grįžus pašnekėt pa
šnekama, o kai užsigeidžiama ir 
parašyti, tai dažniausiai raštui, 
simboliškai sakant, naudojamas 
vien skaisčiai mėlynas rašalas, 
labai vengiant plunksną pada
žyti ir į tamsesnę spalvą. Todėl 
kartais to paties žmogaus kalba 
būna labai skirtinga nuo jo raš
to.

Skaitytojui, žinančiam taipgi 
tenykštę kūrybinę ir kultūrinę 
situaciją, tad ir kyla klausimas: 
kam aplamai taip girtis paeks- 
kursavimais, jei aprašoma tik 
šviesioji pastebėjimų pusė? Ir 
kam ir kokia iš to nauda?

Štai, sakysim, pastaruoju me
tu mūsų periodinėje spaudoje 
pasitaikė labai palankių aprašy
mų apie senųjų pastatų restau
ravimo darbus Vilniuje ir kitur. 

Dargi nuotraukomis šalia paro
dant, jog tai yra tiesa, nes pa
statai apipinti pastoliais. Bet, 
kas už tų pastolių, taip ir nuty
lima.

Iš tikrųjų padėtis buvo ir tebė
ra baisi. Juk ištisus dešimtme
čius tikri architektūriniai še
devrai — kai kurios Vilniaus se
nosios bažnyčios buvo pavers
tos prekių sandėliais, ir sunkve
žimių šoferiai bei prekių krovė
jai jose darė, ką tik norėjo. Len
kiam galvas prieš tuos pavienius 
lietuvius ir institucijas, kurios 
kokiu nors pretekstu suskato 
jas iš sandėlininkų atimti ir per
duoti vienai ar kitai, labiau kul
tūrinei žinybai, jeigu ir nepanau
doti grynai kulto reikalams.

Bet daug kur ir šitai jau buvo 
labai pavėluota, štai šiuo metu 
iŠ lauko pradėta restauruoti 
gražioji baroko puošmena Vi
sų šventųjų bažnyčia. Bet jos 
vidų sandėlininkai per ištisus de
šimtmečius jau suspėjo išdarky
ti taip, kad dauguma skulptūrų 
stovi be rankų, be kojų ir be gal
vų, nekalbant jau apie subiauro- 
tus altorius, sienas ir kt.

Reikia atsiminti, kad Vilniuje 
buvo apie 30 istorine ir archi
tektūrine prasme labai vertingų 
bažnyčių. Šiandien turistui lei
džiama laisvai žvilgterėti tik į 
kelias. Dauguma jų stovi užkal
tos ir atitvertos, lyg būtų kokia 
draudžiama pasienio zona. Kai 
turistas klustelia, kodėl bažny
čia uždaryta, atsakoma, jog res
tauruojama. Ir taip jos “res
tauruojamos” jau 30 metų, nes 
rusui svarbu, kad lietuvių kultū
ros paminklai patys savaime 
sunyktų.

Negeriau elgiamasi ir su šiaip 
istoriniais pastatais, nebūtinai 
bažnyčiomis. Tiesa, vienas kitas 
pastatas, kaip įdomus praėjusių 
šimtmečių palikimas, atrestau- 
ruotas. Pavyzdžiui, gotikiniai 
namai senojoje Pilies gatvėje. 
Bet tai maža paguoda, kai šimt
mečius tokiu išbuvęs pats Pilies 
gatvės vardas okupanto “atres- 
tauruotas” į Gorkio gatvę.

Paprastai teisinamasi, kad,

STASYS BARZDUKAS

Ar mokykla savo uždavinį 
atlieka?

Ir svetur būdami, esam Lie
tuvos dalis. Norim būti sąmonin
ga ir gyva dalis, tad telkiamės į 
Liet Bendruomenę, mus jun
giančią vienon lietuviškort šei- 
mon dviem didžiaisiais bendrai
siais lietuvybės ir Lietuvos lais
vės tikslais. Daugeliu atžvilgių 
skirtingos paskirų kraštų liet, 
bendruomenės, bet jų paskirtis ta 
pati: sieti išeiviją su savo tauta. 
Lietuvių Charta mus skatina sa
vo tėvų išlaikytą lietuvių tautos 
gyvybę perduoti “ateities kar
toms, kad amžinai gyventume”. 
Tiesa, šis skatinimas išreikštas 
retorika dvelkiančia fraze, tačiau 
mums turi rūpėti ne šios frazės 
raidė, bet esmė, O esmė mus ve
da į savo tautą, į Lietuvą. Tad ir 
galim kalbėti apie specialų bend
ruomeninį ugdymą.

Įdomu, kad bendruomeninio 
ugdymo reikalą kelia ir pabrėžia 
pats jaunimas. Štai Daina Kojely- 
tė LF studijų ir poilsio savaitėj 
čia pat Dainavoj sakė, kad jau
nimas tiesiog nežinąs, kas iš tik
rųjų esanti ta mūsų visuomeninė 
ir politinė veikla. Nežinom, gir
di, “dėl ko jūs mušatės ir peša
tės”, nes jaunimas geriausiu atve
ju tepakviečiamas tik salėm tvar
kyti bei puošti, tik kėdėm susta
tyti, na, dar gėlėm įteikti. Litu
anistinę mokyklą ji baigusi prieš 
aštuonerius metus, joje girdėjusi 
apie ungurį, žiobrį, apie Nemu
ną, apie Lietuvos kunigaikščius, 
bet nieko negirdėjusi apie Lietu
vių Chartą, Liet. Bendruomenę ir 
Vliką. Dėl to jaunimas šia bend- 

glrdi, maža buvo laiko ir nesu
spėta daugiau padaryti. Betgi 
nuo karo pabaigos jau praėjo be
veik trys dešimtmečiai. Visai se
najai Varšuvai iš totalių griu
vėsių prikelti lenkams reikėjo 
gero dešimtmečio. O Vilnius, ly
ginant su Varšuva, buvo tik ne
žymiai apgriautas. Stalino me
tais apleistos senosios Maskvos 
cerkvės, jam mirus ir užsienio 
turistams pradėjus lankytis 
Maskvoje, tuoj pat buvo išmui- 
luotos, išpraustos ir jų bonės 
vėl padengtos auksu, kai tuo 
tarpu Vilniaus istorinio pastato 
prieš trisdešimt metų tanko nu
žertas kampas ir šiandien dar 
žioruoja atvira žaizda.

Visai nekaltinam žmonių, ku
rie okupuotan kraštan nuvažiuo
ja ir visa, kas čia buvo suminė
ta, savo akinus pamato. Tačiau 
keliame klausimą, ar gerai daro 
tie, kurie, grįžę ir spaudoje savo 
įspūdžius dėstydami, vartoja 
dažniausiai vien skaisčiai mė
lyną rašalą. Ar negeriau būtų 
tokiu atveju plunksnos visai ne
kankinti ? Klausimas galioja 
ypač tada, kai rašo ne šiaip pa
prastas ir pilkas turistas, o lie
čiamos srities specialistas, ne
įstengiąs ar kuriais kitais moty
vais negalįs būti ištikimas savo 
profesijos tiesai, fc brd. 

rąja mūsų veikla ir nesidomįs. 
Vasario 16 minėjimai jam prime
ną laidotuves, ir ji nenorinti va
žiuoti į laidotuvių minėjimą. Čia, 
mokytojų savaitėj, Arvydas Žygas 
užsiminė apie reikalą priklausyti 
Liet. Bendruomenei lietuvybės 
išlaikymo tikslais, bet ar jis pats 
ir jo draugai priklauso —nesu- 
žinojom. Rita Neverauskaitė, ant
roji viešojo pokalbio dalyvė, pa
sigedo pasikalbėjimų su jaunimu 
apie “dabartinius dalykus”, bet 
šių dalykų nesukonkretindama. 
Diskusijose Petras Kisielius tei
gė, esą, jei kada kalbamės, tai 
vyresnieji Lietuvą rodą vis “esan
čią danguje”, taip ten viskas to
bula ir šviesu. Tačiau tokia Lie
tuva ne tik jam, bet ir kitiem 
jaunuoliam esanti nereali, netik
roviška.

Vadinas, jaunimas norėtų ži
noti ne tik taį kas senaisiais lai
kais yra buvę, bet ir tai, kas da
bar yra. Gerai besiorientuojanti 
Daina Kojelytė net su humoru 
pastebėjo, jog ji apie Lietuvių 
Chartą sužinojusi tik “į šią stu
dijų savaitę atvykusi”. Nuomo
nės skyrėsi, į ką šioj chartoj rei
kėtų kreipti pagrindinį dėmesį. 
Mokytojų savaitėj paskaitą skai
čiusiam A. Gečiui, JAV LB vi- 
suom. reikalų tarybos pirminin
kui, pvz. atrodė, kad išeivijos pa
grindinis tikslas esanti ne lietu
vybė, bet Lietuvos laisvinimas, 
nes be laisvės lietuvybės išlaiky
mas būsiąs neįmanomas, o Mari
ja Eivaitė LF savaitėj teigė, kad 
Lietuvos laisvinimą reikią remti 
sąmoningąja lietuvybe, atremta į
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Nuotrauka Teresės Pautieniūtės-BogutienfisDurys

gimtąją kalbą, tautinę kultūrą Ir 
papročius.

Pasroviui ar prieš vėją?
Iš to, kas pasakyta, matyti, 

koks mums aktualus bendruome
ninio ugdymo klausimas. Tačiau 
yra priežasčių, kurios sunkina jo 
aktualinimą. Jos glūdi pačioj mū
sų Bendruomenėj.

Juo toliau, vis labiau aiškėja, 
kad visuotinė, gerai organizuo
ta, stipri ir pajėgi tautinė mū
sų Bendruomenė visiškai nepri
imtina Lietuvos okupantui. To
dėl jis viską daro, kad jį nebū
tų gerai organizupta, stipri ir pa
jėgi. Priemonių trukdyti jis susi
randa, panaudodamas ir mus pa

čius. Yra taip pat duomenų, kad 
getai organizuotus, stiprios ir 
pajėgios Bendruomenės nenori ir 
gyvenamųjų kraštų administraci
ja, tokios Bendruomenės nenori 
ir JAV kai kurios valdžios sferos. 
Trečia, bendruomeninio ugdymo 
klausimu kalbėti šiais laikais yra 
nemodernu. Madingiau būtų pa
taikyti į naujųjų laiką dvasią, tai
kytis prie jų nuotaikos, reikštis jų 
sąvokomis bei žodynu. Tad rei
kia plačiau pasiaiškinti, ką reikš
tų plaukti su srove ir ką supran
tame pūtimu prieš vėją.

Šit viena mūsų gyvenamųjų 
laikų dvasios iškarpėlė: “Psicho- 
deliko etiką bene bus taikliai iš
reiškęs amerikoniškas žodis — 
‘hang loose’. Laisvai ‘kabėki’, sto
vėk nuošaliai, nesileisk suriša
mas jokiais bendruomeniniais ar 
ideologiniais įsipareigojimais. Ne- 
pagarbumas yra viena iš pagrin
dinių ‘kabėjimo’ moralės žymių. 
Psichodelikų kalbos žodynas, 
pvz., beveik prilygsta nešvan
kiam plūdimuisi (Pasisavintas 
jau net ir dvasiškuos, ypač jau
nosios). Doktrininėj plotmėje jie 
atsižada krikščionybės, patriotiz
mo, moterystės nesuardomumo ir 
priešvedybinės skaistybės. Šios 
moralės atstovai tvirtina, kad tė
vai, mokyklos ir valdžia neturi 
nei teisės, nei yra pajėgūs vado
vauti ar daryti sprendimus, lie
čiančius kiekvieno individo gy
venimą (autoriteto paneigimas). 
Aplamai, jų laikysena visuomeni
nių institucijų atžvilgiu yra gero
kai nuspalvinta ciniška pajuoka” 
(Antanas Paškus, “Psichodelinis 
mistikas”, Aidai, 1974 birželis).

Ar netrūksta ir mums “kabėji
mo” apraiškų: stovėjimo nuoša
liai, vengimo įsipareigojimų, pa
garbos, cinizmo tarpusavio san
tykiuose? Tik pažiūrėkim į insi- 
nuacinę bei demagoginę “publi
cistiką” kai kuriuose mūsų laik
raščiuose — ir čia minimos psi
chodelinės etikos apraiškų rasim 
į valias. Ji daro įtakos mūsų jau
nimui. Apie tai konkrečiau kal
ba kitas Aidų autorius Kazimie
ras Sideravičius. Apibūdinęs ame
rikietį “greitai kintančioj mate
rialistinėj visuomenėj”, autorius 
mano, kad jo bruožų galima pa

stebėti ir lietuvy: “Tokia aplin
ka sukrečia lietuvių jaunimą, ku
ris pradėjo nuo mažens gilintis i 
seną savo tėvų kultūrą ir jau iš
moko vertinti ištikimumo verty
bę. Net tas studentas, kuris išau
go lietuviškoj didmiesčio dalyje, 
pradeda abejoti ir svarstyti, ar 
verta stengtis išlaikyti ir brangin
ti tą europietiškų ir krikščioniš
ką kultūrą, su kuria jis vis dar 
mažai tesusipažinęs ir negiliai į 
ją teįaugęs. Gyvenamojo krašto 
visuomenėj perspektyvos aiškiai 
didesnės negu lietuviškojoj. Studi
jos, profesinis darbas, draugai — 
viskas reikalauja prisiderinti prie 
aplinkos. Tuo tarpu lietuvių vi
suomenė, rodos, tirpsta” (“Stu
dento krikščioniškas žvilgsnis į 
lietuvių misiją”, Aidai, 1974 bir
želis). K. Sideravičius teisingai 
pastebi, kad “lietuviai laisvajame 
pasaulyje dabar užsikrėtė visom 
moderniom problemom, kurios 
siaučia demokratijose”, ir prieina 
rūpestį keliančią išvadą: lietuviš
kos krikščioniškos' “kultūros iš
laikymas yra ne pasyvus, bet 
daug reikalaujantis procesas. Did
vyriškų vertybių išlaikymas rei
kalauja didvyriškų pastangų” 
(ten pat). Kiek anksčiau pana
šiu rūpesčiu sielojosi ir kita mūsų 
jaunimo atstovė — Gabija Juo
zapavičiūtė iš Kanados: “Pati di
džiausia, tur būt, priežastis — tai 
mūsų gyvenamosios aplinkos vi
suomenės ligotumas, kuris daro 
nepaprastą įtaką visiems — suau
gusiems ir jauniems: dvasinis ir 
moralinis nuosmukis, sensacin- 
gumas, spaudos laisvė be parei
gos jausmo, auklėjimo principų 
stoka mokyklose ir bendrų ver
tybių stoka” (Ateitis. 1974 ko
vas).

Štai tos priežastys, kurios sun
kina Liet Bendruomenės kelią 
išeivijoj, ir dėl to bendruomeni
nio ugdymo pastangos nevienam 
atrodo tik mušimas galva į sieną. 
Ar tai nėra, kaip kai kas ir man 
pačiam prikiša, mėginimas delnu 
sulaikyti vandens srovę?
Gyvybinis reikalas

Tačiau rankų nuleisti nereikia 
ir negalima. Ar “nemušė galva 

(Nukelta į 2 psl.)
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Kultūrinio atsinaujinimo 
tikintis.
Lietuviškasis egzodas laiko 
slinktyje.
Liūnės Sutemos poezija. 
Icchoko Mero improvizacija. 
Lietuvių kompozitorių dainos 
mūsų chorams.
Lietuvių rašytojų draugijos 
protestas.
Nauji leidiniai.
Akademinės prošvaistės.

Kertinė paraštė
KULTŪRINIO ATSINAUJINIMO 
TIKINTIS

LIETUVIŠKASIS EGZODAS LAIKO SLINKTYJE

Rūpestis lietuvių kultūra yra 
šventa išeivijos pareiga. Todėl 
reikia nuoširdžiai sveikinti LB 
Kultūros tarybos pirmininko A. 
Kairio pastangas pagyvinti kul
tūrinę veikla mūsų apylinkėse. Jo 
mintys buvo pakartotinai išdės
tytos Draugo šeštadieniniame 
priede. Atvirai kalbėdamas apie 
dabartinę padėtį, A. Kairys duo
da daug konkrečių pasiūlymų.

Kiekviena pastanga pradžioje 
pereina vystymosi tarpsnį disku
sijų bei apmastymų verpetuose. 
Ir miela, jei pradžia susilaukia 
dėmesingos šilumos. Kultūros 
tarybos atsišaukimas į visuome
nę kaip tik ir taiko į mūsų pro
tus bei širdis, iš kurių visuomet 
kildavo darbai ir šviesūs laimė
jimai.

Džiugu, kad minėtame A. Kai
rio pasisakyme yra daug Skaid
raus entuziazmo. Entuziazmas, 
optimizmas, konkretumas, reik
lumas — tai spinduliuojančios 
savybės. Jų sintetinis poveikis itin 
reikalingas naujoms kultūrinėms 
atžaloms. Ar nedingteli kartais 
mintis, kad mes jaunimą dažnai 
atbaidome ne savo darbais, bet 
gūdžiomis nuotaikomis ir ta iš
pusta rimtimi, kuri kirviu pa
kimba virš mūsų galvų kai ku
riuose susirinkimuose. Gąsdina 
juos ir nuosmukio skelbėjai, ku
rie niekad negali atsikratyti sle
giančios minties, kad viskas že
mėje yra laikina ir kad išeivijai 
irgi lemta laiko kloduose palai
doti dabartines formas.

Darbą pradėti žvalia, konkre
čia kalba yra lygu kelių įvarčių 
įmušimui pirmose minutėse. 
Nuo to visiems žaidėjams pasi
daro lengviau. Antra vertus, kal- 
bėtt konkrečiai 'kai kada yra pa
vojinga. Konkretus faktas ar pa
vardė neatsimuša į sieną kaip 
metafizinis žirnis, bet tuoj pat 
įsminga žmonių sąmonėn, jause- 
non, — žiūrėk, kyla aistros. Ir 
gerai. Tokiu būdu žmonės rea
guoja, stoja su savo nuomonėm, 
su naujais pasiūlymais.

i Tikimasi, kad dabartiniai 
žingsniai į kultūrinį atsinaujini
mą neįklimps nesibaigiančiuose 
dialoguose, spekuliacijose, prieš
taravimų gausybėje arba sunkiai 
įvykdomuose sumanymuose. Ide
alu turėti 100 asmenų dainos 
ansamblį, 'bet šiuo metu dažnas 
chorvedys svajoja apie 20 uolių 
choristų, kurie (pastoviai lankytų 
repeticijas.

Per dideli planai kartais nu
stelbia kultūrinius fragmentus, 
taip reikalingus moderniame, 
nuolat laiko stokojančiame gyve
nime. Imkim, kad ir tokį pavyzdį. 
Žmonės sugalvoja pastatyti lie
tuvišką operetę, daug posėdžiau
ja, daug svarsto, aptardami lėšas, 
išrenka komitetą, vėl tariasi, me
džioja mecenatus, ilgai nesuve
da galo su galu, o laikas bėga Ir 
didelis užmojis plūduriuoja 
svarstymų jūroje. Blogiausia, kad 
tuo metu nuošalėje merdi kuk
lesni darbai, kurie tikriausiai bū
tų seniai įvykdyti, jei ano gran
diozinio plano šulai nebūtų pra
radę tiek brangaus laiko.

Verta pasitikėti savo jėgomis, t. 
y. tuo lietuviškuoju kultūros ge
nijumi. Tačiau žinoti savo gali
mybių ribas irgi yra vertinga do
rybė. Atrodo, žmonijos dvasinė 
pažanga vyko ir vyksta ne ribų 
peržengimu, bet sumaniu visų 
galimybių išnaudojimu ribotoj 
teritorijoj.

Meilė meno fragmentui, įspū
dingai detalei, eilėraščiui, kame
riniam dalykui, grafikos lakštui 
dažnai patenkina ir išrankiausių 
žmonių dvasinius (poreikius. Jei 
negalime pastatyti operetės, 
duokime gerai surepetuotą liau
dies dainelių koncertą. Jei nėra 
pasišventusių aktorių trijų veks- 
mų dramai su dekoracijomis ir 
šviesomis, duokime kelias, gerai 
suvaidintas ištraukas be dekora
cijų ir šviesų. Juk ir meno atska
lose atsispindi lietuvių kultūros 
didybė. Viena sąlyga: fragmen
tai turi būti meniškai atlikti.

Ypač įdomūs yra A. Kairio pa
siūlymai pritraukti mūsų jauni-

JULIUS VIDZGIRIS

Skiriu šiemet mirusiai — 30 me
tų sūnaus nemačiusiai — 
Marijai Fedronaitei-Ceginsklenei

Egzodas (gr. eksodos, lot. 
exodus) reiškia išėjimą. Taip 
vadinasi viena Senojo įsta
tymo knyga, vaizduojanti iš
rinktosios tautos išėjimą iš 
Egipto nelaisvės, keliaujant į Pa
žadėtąją žemę.

Egzodo terminą kasdieninėje 
kalboje retai vartojame. Čia juo 
norime pažymėti II Pasaulinio 
karo gale įvykusį masinį lietuvių 
išsikėlimą iš tėvynės, artėjant 
antrajai sovietų okupacijai.

Patys šio žygio dalyviai vadi
nosi ar buvo vadinami pabėgė
liais, tremtiniais, išvietintaisiais 
asmenimis — DP — “Dievo 
paukšteliais”. Šiandien vos vienas 
kitas jų save laiko politiniais emi
grantais. Didžioji dauguma įsi
kūrė svetimuose kraštuose, susi
liejo su senąja išeivija, virto ki
tų kraštų piliečiais.

Apžvelgdama išeivijos poezijos 
amžiaus ketvirtį, dr. V. Skrups
kelytė (1) taiko jai egzodo pava
dinimą. Lietuviškojo egzodo 
prasmę plačiau praskleisti yra 
mėginęs dr. J. Girnius (2).

Ne pirmą kartą istorijoje lie
tuviai ieškojo prieglobsčio užsie
nyje, kad iš ten galėtų tęsti lais
vės kovą. Žlugus nepriklausomai 
Lenkijos-Lietuvos valstybei, jie 
rinkosi Venecijoje ir Paryžiuje. 
Vėliau būrėsi į Napoleono pusė
je kovojančius legionus. Žymų 
vaidmenį atliko vad. lenkų di
džiojoje tremtyje po nepavykusio 
1831 m. sukilimo. Spaudos drau
dimo laikais įsisteigė lietuviško
sios kolonijos JAV-se. Duonos ir 
laisvės ieškodami, išeiviai kelia
vo į užjūrius, užėjus europinei 
krizei šio amžiaus trečiojoje de
šimtyje.

Netrūko ir anuomet drąsios 
patriotinės dvasios ir ryžto 
tiems, kurie paliko kraštą, bet 
1944-jų vasaros ir rudens egzo
das juos visus pranoko aiškia lie
tuviška sąmone. Pirmą kartą is
torijoje tūkstančiai lietuvių leido
si nežinomon kelionėn, vedini 
meilės Lietuvai, įkvėpti jos lais
vės troškimo.

Kaip vienkartinis istorinis žy
gis 1944-jų egzodas buvo masinė

Paskaita, skaityta Lietuviškųjų stu
dijų XXI savaitėje, Morschache, Švei
carijoje, 1974. VIII. 9. 

mą prie lietuvių kultūros. Žino
ma, kultūrinė veikla į jaunimo 
rankas paklius anksčiau ar vėliau 
ir be ypatingo .perdavimo triūso. 
Bet kol kas periferijose yra daug 
nenaudojamos jaunos energijos. 
Jai patraukti A. Kairys siūlo net 
mokėti jaunuoliams minimalų 
atlyginimą už įdėtas valandas. 
Ką į tai pasakys (pensininkai, vel
tui atiduodą ilgas valandas vi
suomeniniam darbui, sunku pasa
kyti. Vis dėlto pasiūlymas yra 
gan praktiškas. Kas gali žinoti, 
gal iš to ateis dvasinė nauda ir 
išeivijai, ir mūsų tautai.

Pr. V.

tautinė demonstracija prieš nau
jos sovietinės okupacijos grėsmę. 
Tokia ji buvo pačiu pasitrauki
mo, “pabėgimo” faktu. Siame žy
gyje dalyvavusiųjų žmonių asme
niniai motyvai, be abejo, buvo 
labai įvairūs, tačiau juos visus ri
šo bendras nusistatymas nepasi
duoti vergiją nešančiųjų užka
riautojų valiai. Šitą savo apsi
sprendimą protesto ženkle jie 
kiekvienas asmeniškai pakartojo, 
atsisakydami pokario metais 
grįžti į okupuotąją tėvynę, pasi
rinkdami emigraciją.

1. Egzodo kelias

Pasitraukimas iš Lietuvos ne
buvo organizuotas, bet gaivališ
kas. Vyriausioji tautinio pogrin
džio vadovybė, dar 1944 pavasa
rį Gestapo smarkiai apardyta, 
kritiškomis dienomis nepajėgė 
duoti aiškių gairių, ragino pasi
traukti tik pavojuje esančius. Vo
kiečių okupacinė valdžia pasi
traukimo ne tik nelengvino, bet 
dargi jį sunkino ir varžė iki pa
skutinės akimirkos. Išskyrus in
korporuoto Klaipėdos krašto gy
ventojus, visiems kitiems lietu
viams pereiti sieną reikėjo leidi
mo, kurį gauti nebuvo lengva. 
Tik frontui priartėjus, pasinau
dodami suirute, pabėgėliai masiš
kai perėjo Vokietijos sieną. Gau
domi darbams, kariuomenėn ar 
apkasų kasimui, kiekvienas sava 
galva mėgino prasiskverbti toliau 
į Vakarus. Tik dalis laimingųjų 
pasiekė tikslą. Ištisos pabėgėlių 
voros liko atkirstos Prūsijoj, Len
kijoj, Pomeranijoj, nesuskubo pa
sitraukti iš staiga sovietams per
leistos Tiuringijos. Nemažai žu
vo karo veiksmuose ar per bom
bardavimus, o kai kurie vėliau

Telesforas Valius Sunkieji metai

IS degančios tėviškės (Aliejus. K. Bradūno nuosavybė. Nuotr. V. Noreikos)Vytautas Kasiulis

buvo priavarta perduoti sovie
tams.

1945 pavasari Trečiajam Rei
chui be sąlygų kapituliavus, 
Vakarų sąjungininkų okupuotose 
Vokietijos ir Austrijos zonose pa
bėgėliai telkėsi UNRRA, vėliau 
IRO globojamose DP stovyklose. 
Egzodas pasipildė anksčiau kito
mis aplinkybėmis čia atsidūru
siais tautiečiais. Tai buvo 1940 
m. pabėgėliai, 1941 m. repatrian
tai, iš kalėjimų, darbų ar kariuo
menės išlaisvintieji. Visų lietuvių, 
kaip ir baltiečių aplamai, padė
tis pradžioje buvo labai netikra, 
nes sąjungininkų politika buvo 
padėti išvietintiesiems asme
nims 'kuo greičiau sugrįžti 
į savo kilmės kraštus. Reikėjo 

energingų pastangų, ligi Jie išga
vo savo ypatingos padėties pri
pažinimą. Anglų zonoje leidžia
mas “Lietuvių žodis”, nr. 42 
(106), 1948. X. 16, rašė: “Tiesa, 
humaniškoji žmonijos dalis iš
kart mus suprato ir teisingai 
įvertino. Tačiau reikėjo dar dvie
jų sunkių metų su skryningais, 
politrukų lankymusi, niekinimais, 
įtarinėjimais ir net grasinimais, 
kol pagaliau — nesisekant jo
kioms deryboms su Sov. Sąjunga
— pradeda mus suprasti ir rim
čiau vertinti net ir tie, kurie per
nelyg mums buvo abejingi”.

Nežiūrint okupacinių zonų ir 
kliūčių, lietuviai netrukus susitel
kė į bendrą organizuotą vienetą
— Lietuvių sąjungą, kuri 1946 

m. virto Lietuvių tremtinių bend
ruomene (LTB).

Pirmuosius pokario metus eg
zodas praleido stovyklinio gyve
nimo ženkle. “Kiekviena stovykla 
ir kiekvienas stovyklos kamba
rys yra, sakytum, mažytė Lietu
vėlė” — rašė “Kelyje tėvynėn”, 
nr. 19 (42), 1946.VI.il. Tokį įs
pūdį žadino plačiai išsivysčiusi 
kultūrinė stovyklų savivalda su 
savo komitetais, sielovada, aprū
pinimu, teismais, policija, paš
tais (net pašto ženklais), koope
ratyvais, vaikų darželiais, mo
kyklomis, gimnazijomis, chorais, 
tautinių šokių grupėmis, kūnais, 
spauda ir pan.

“Wiesbadeno lietuvių balsas?’, 
nr. 21, 1945.XI.19, stovyklinio gy
venimo pradžioje skelbė: “Lietu
vių sąjungos centro pranešimu, 
Vokietijoj šiuo metu veikia apie 
100 lietuviškų pradinių mokyklų, 
80 vaikų darželių, 20 gimnazijų 
su 6.000 moksleivių, 50 liaudies 
universitetų, 10 meno ansamblių 
su 300 menininkų profesionalų”. 
Tai toli gražu nepilni skaičiai. 
Kur kas įspūdingesnį vaizdą suda
rytų viso stovyklinio laikotarpio 
visuomeninės ir kultūrinės veik
los bei laimėjimų apžvalga. Jos 
dar neturime. Pats laikas istori
kams šia tema rimtai susirūpinti.

Pokario tarptautinės padėties 
raida nebuvo palanki tremtinių 
didžiajai vilčiai sugrįžti į išlais
vintąją Lietuvą. Jau 1947 m. pra
sidėjo emigracijja,1 galutinai užsi
baigusi po 1950-jų metų. Didžioji 
egzodo dauguma persikėlė iš Vo
kietijos pastovesniam apsigyveni
mui į kitus, daugiausia užjūrinius 
kraštus. Stambiausi telkiniai su
sidarė JAV-se, Kanadoje, Austra
lijoje ir D. Britanijoje. Dalis nau
jųjų ateivių įsiliejo į senąsias ko
lonijas, jas atnaujino ir sustipri
no. Nors Lietuva neteko žymaus 
skaičiaus vertingų jėgų, tačiau po 
visą žemės rutulį išsisklaidęs eg
zodas sustiprino Lietuvos ryšius 
su pasauliu ir išplėtė jame jos 
spinduliavimą. Nėra šiandien 
pasaulyje kampelio, kur lietuvio 
nesutiktum.

(Nukelta j 2 pal.)
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Šiame numery

Nuo Lenino iki buldozerių. 
Generacijų plyšiai negilūs. 
Elenos Blandyiės koncertas. 
Du farsai Londone.
Onos Mikailaitės poezija. 
Icchoko Mero improvizacija. 
Danguolės Stončiūtės paroda. 
Balys Sruoga ir kalbininkai.
Iš Lituanistikos instituto veiklos. 
Prezidento Smetonos sekretorės 
atsiminimai.

Kertinė paraštė
NUO LENINO IKI BULDOZERIŲ

GENERACIJŲ PLYŠIAI VISAI NEGILŪS
LFB vasaros stovykloje/ Dainavoje, 
patirti įspūdžiai

Savietinės estetikos pagrindai 
suvedami į gan paprastą formu
lę: meno kūrinys yra gražus ir 
vertingas, jei jis atliepia Lenino 
idėjas, šiuolaikinius partijos už
davinius ir savo forma yra su
prantamas liaudžiai. Lenininis 
partiškumas ir liaudiškumas yra 
tie skvernai, kurių laikydamiesi 
menininkai gali ramiausiai kop
ti j tarybines aukštumas.

O kaip su laisvu, savitu meni
ninko pasisakymu? Ar minėtų 
pagrindų ribose menininkas gali 
būti laisvas? Panašūs klausimai 
partijos nejaudina. Rūpindama
si menininkais, partija leniniš- 
kai, kryptingai nurodo jiems, 
kaip jie turi kalbėti, rašyti, ta
pyti — laisvai ir džiaugsmingai. 
Tik optimistinės nuotaikos veda
mas, menininkas gali kurti skaid
rų, partini, liaudišką meną. Tik rų, partinį, liaudišką meną. Tik ■
suvokęs partijos idėjų reikšmę, jis nevas turėtų rūpintis politika ir 
pasijunta laisvas ir subrendęs. j krašto ekonornija, o ne tuo, kaip 

menininkai turi tarnauti Mau- 
Ką gi, iš toliau bežiūrėdami į j^()j

tokią kūrybos laisvės sampratą, | Argi- buldozeriais, žemkasėmis 
galime tik atlaidžiai. šypsotis jr gaijngajs vandensvydžiais prisi- 
juk smagu prisiminti mokyklines 
paišybos pamokas. Būdavo, mo- ltwcu,u
kytojas ant stovo padeda pinalą -kurie “panoro" Irinai
arba ąsoti ir liepia gražiai nu- odyt,; savo abstrakčius pa
piešti, su šviesos ir tamsos .pere- veikslus? Argi tuos žmanes rei. 
jimais, su įproporcijų dama. Kam ,kia gpardvti! kum5čįuotij 
mykdavo realistiškiau, svariau! ,nėti jr vėHau apšaukti u 
nukopijuoti tuos daiktus, gauda-inais? A(Ilgj galima deginti jų 
vo penketuką O koks nors pec-, ,nu09avybę? ljiuk 
kelis .kuris iš pinalo padaiyda- a,bstrakčių kūrinėlių niekad ne- 
yo aptukusi vagoną o iš ąsočio ' iaus ^1^0 
kreivą pilvūzą, gaudavo dvejetą.. kurfs ljaudies 
I tek dėl tos paišybos.

Vladimiras Iljičius Leninas, 
savo tikslų siekdamas, buvo ryž
tingo galvojimo žmogus. Pradė
jęs revoliuciją, jis, suprantama, 
savo tikslui pasiekti (griebėsi vis
ko. Tąsyk menas jam buvo rei
kalingas kaip ginklas kovoti su 
priešiškomis ideologijomis. Ko
vingu, nekomplikuotu menu ga
ilimą buvo įpritraukti plašiąsias 
mases. Leninas netoleravo gilaus, 
sudėtingo meno, kuris remiasi 
gryna estetika ir teigia absoliu
čią menininko laisvę.

Reikia neužmiršti, kad Lėni-

nas taip samprotavo revoliucijos' 
pradžioje ir jos kūdikystėje — 
sakykim, 1920-21 -siais metais. 
Tai ir buvo primityvus, barbariš
kas tarpsnis, ypač pilnas netei
singumo ir teroro. Visa tai gali
ma būtų lyg ir pateisinti, nes 
proletariato diktatūrą įvesti bol
ševikai pajėgė tik aršiausiomis 
priemonėmis.

O dabar po 50 - ties su vir
šum metų? Argi dabar sovietų 
menininkams vis dar reikia pri
mityvių ideologinių pamokų apie 
partiškumo ir liaudiškumo prin
cipus. Ar jiems dar vis, nelygi
nant mokykloje, uolūs partiniai 
pedagogai turi laikyti panosėje 
socialistinius daiktus ir liepti re
alistiškai piešti tų daiktų atvaiz
dus?

Juk tokia elgsena yra žiauriai 
Juokinga. Partijos vadas L. Brež- 

JUOZAS KOJELIS

Buvo laikas, maždaug prieš 
10-15 metų, kai atrodė, jog išei
vijos generacijos Amerikos lie
tuviuose nesutaikomai buvo išsi
skyrusios. Mat, karo ir pokario 
metais augusioje ir brendusioje 
užsienio lietuvių kartoje buvo 
pakilusi radikalizmo banga, gra
sinanti išsilieti iš racionalios lie
tuviško gyvenimo vagos. Išsilie
jimo jautėsi veikloje ir kūrybo
je. Prieš nuosaikų radikalizmą 
idėjose pasisakyti negalima. 
Priešingai, tai sveikintina ap
raiška, rodanti jauno žmogaus 
idealizmą., Tačiau radikalizmas 
priemonėse (nekalbant apie ne
normalias sąlygas) pavojingas, 
nes jis neša ne kūrybišką, bet 
griaunantį išsiliejimą. Gi tokių 
išsiliejimo ženklių buvo visoje 
ano meto jaunojoje kartoje, net 
ir ateitininkuose, kai buvo pasi
nešta juos padaryti kone viena 
už negrų teises kovojančia ame
rikiečių grupe ir “Kas gi ten 
aukso spindulius beria” prakti
koje pakeisti “We shall over- 
come” giesme. Tik reikia prisi
minti Ateitininkų kongresą 1965 
Toronte, kur jaunieji ‘prokuro
rai’, paaugliams-ėms triukšmin
gai plojant, ne tik kaltino, bet ir 
teisė tėvų kartą dėl ‘netoleran
cijos’, ‘neapykantos žydams, len
kams, rusams, negrams’, rasiz
mo. Pasmerkimui pateisinti bu
vo skaitomos net šv. Rašto iš
traukos. Tėvų karta ten buvo su
glumusi ir gynėsi nedrąsiai. Jos 
ginti išėjo Lietuvos nematęs 
Amerikos lietuvis inž. Antanas 
Rudis iš Chicagos. Jis sujaudin
tu balsu kalbėjo: “Jūs kaltinate 
ir smerkiate savo tėvus, kurie

eina ginti pašventintą socialisti
nį realizmą nuo kel-iolios nekaltų 

parodyti savo abstrakčius pa-

, suimi
nėti ir vėliau apšaukti chuliga-

Palikite buldozerius ir žem
kases kultūros ir poilsio parkų 
statybai! Ir kodėl avangardinės 
dailės mylėtojas negalėtų ekspo
nuoti savo darbų? Juk tai ne 
ginklai, ne dinamitas, ne keiks
mažodžiai. Tai tik paveikslai, 
sudaryti iš drobės, dažų ir iš 
žmogiškos vaizduotės, kuriuos 
rugsėjo 15 d. Maskvoje sumaitojo 
tikrieji nacių metodų paveldėto
jai.

Reikia stebėtis, kad po 50-ties 
su viršum metų Kremliaus dino
zaurų kaušuose vis dar kunku
liuoja ta pati revoliucinė derva. 
Pasirodo, dvasinėje srityje pa
žangos jie taip ir nepadarė. Tas 
ipats dervos, melo, 'kraujo ir prie
vartos tvaikas.

Bet kaip tik nieko nebijančius 
“autoritetus” bevaidiną, pasirodo, 
labiausiai išsigąsta pajuokos. Taip1 
ir šį kartą prieš pajuoką neatlai
kė net niekad nedrebanti ir ne
klystanti partija. Kai viso pasau
lio spauda pradėjo juoktis iš ko
munistinių pirmūnų buldozerinės 
kovos prieš avangardinius daili
ninkus, imperija neatlaikė ir pra
nešė nukentėjusiems, jog jib jau 
gali savo paveikslus pakartotinai 
išstatyti viešumai rugsėjo 29 d.

Pr. V.

keliasdešimt

realizmo, 
sąmonėje, anot 

partijos estetų (įskaitant ir kul
tūros ministrą L. Šepetį), riogso 
kaip Gibraltaro uola, — toks 
sunkus ir nesudaužomas?

Kam taip elgtis? Kam pamėg
džioti “kulturtrėgerių” nacių 
metodus, kai Reiche buvo degi
namos knygos, pjaustomas, try
piamas įkubistų, ekspresionistų, 
siurrealistų menas, kai patrioti
nio nacionalsocializmo prisisiur
bę rudmarškiniai bernai, nely-, 
ginant Maskvos Semenovoskojos i 
komjaunuoliai, kruvindami dau
žė vadinamus “buržuazinio me
no atstovus”? Kam visa tai? 

jus vienus išvedė, kitus ant ran
kų išnešė per ugnį, per frontus, 
per didžiausius pavojus į laisvą 
gyvenimą. Jie patys buvo alka
ni, bet jus pamaitino, jie patys 
buvo apiplyšę ir šalo, o jus ap
rengė. Aš nebesuprantu, kas čia 
dabar darosi”.

i
Dainavoj^ vaizdas kitas

Lietuvių Fronto Bičiulių stu
dijų ir poilsio stovykloje Dai
navoje rugpiūčio 4 - 11, stebint 
12-18 metų jaunesnę už anks
čiau minėtą Amerikos lietuvių 
karta, vaizdas jau buvo kitas. O 
to jaunimo, studentų ir gimna
zistų, buvo daug: savaitgalyje jie 
galėjo sudaryti 20% - 25% visų 
stovyklautojų. Taip pat daugiau
sia ateitininkiškas jaunimas. Jie 
ne tik stebėjo ir sekė lietuviškų 
problemų svarstybas, bet ir patys 
jose aktyviai reiškėsi. Tėvų, litu
anistinių mokyklų, organizacijų, 
‘^Eglutės” ir aplamai lietuvių 
bendruomenės poveikyje ta kar
ta čia rodėsi grįžusi į normalią 
lietuvišką -vagą, ir tai nereiškia 
kažkokios ‘reakcijos’ pergalę, bet

LFB stovyklos Dainavoje simpoziume studentai ieško kelių įtraukti jaunimui J visuomeninį ir Lietuvos vadavimo 
darbą. Už stalo iš kaires: L. Kojelis, M. Eivaitė, L. Sidrys, D. Kojelytė, A. Razma ir S. Kuprys.

Generacijos artimai bendradarbiauja ir prie pietų stalo: studentės Marija ir Vilija Eivaitės su (iš kairės) kun. K. 
rugevicium, L. Valiuku, V. Palonu ir Aloyzu Baronu.

Juozas Sodaitis Susitikimas (akrilis)
U dailininko tapybos darbų parodos rengiamos spalio 5-6 dienomis Kultūros židiny, New Yorke

sveiko idealizmo triumfą. Atro
do, kad šiuo metu lietuviškos 
idėjinės toje kartoje srovės plėti
mas, gilinimas ir skaidrinimas 
vyksta harmoningai, nes ir gyve
nimo patirtimi praturtėję buvę

'radikalai’, ir jų vietas užėmę 
jaunieji bei jų tėvai lietuviškuo
se klausimuose principiškai su
taria.

18—23 metų kartos atstovai 
(M. Eivaitė, D. Kojelytė, L. Koje

lis, S. Kuprys, A. Razma ir L. Sid- 
rys), visi aukštųjų mokyklų stu
dentai, simpoziumo forma nagri
nėjo temą “Jaunimo paruošimas 
visuomeninei veiklai ir Lietuvos 
laisvinimo darbui”. Čia jau ne
bekilo, kaip anksčiau, klausimų 
“Dainava ar Alabama?”, “ar ap
simoka būti lietuviu?” ir Lt., 'bet 
koncentruotasi į problemos esmę, 
jaunimo paruošimą šiam darbui, 
esamus trūkumus ir jų pašalini
mą. Iškelta įdomių ir naudingų 
minčių. Jei kur ir buvo kritikos, 
bet ją tuoj sekė pozityvūs siūly
mai. Jei vienas kalbėtojas akcen
tavo -kultūrinės, antras — politi
nės veiklos pusę, tai vienas antro 
neneigė (kaip dažnai įprasta pas 
vyresniuosius), 'bet papildė E 
vieno pranešėjo -padaryto mūsų 
-gyvenimo įvertinimo plaukė iš
vada, kad visuomeninei veiklai 
bręsti ir joje reikštis iš visų bend
rinių organizacijų mūsų jauni
mui priimtiniausia yra Lietuvių 
Bendruomenė. Labai įdomios bu
vo vieno kalbėtojo mintys laisvi
nimo veiklai vykdyti organizaci
nės struktūros klausimu.

Kitų generacijų balsas

“Lietuvių dalyvavimas ameri
kiečių visuomenėje, kultūrinėje, 
mokslinėje bei politinėje veiklo
je ir nauda Lietuvos bylai” temą 
gvildeno maždaug 30—40 metų 
kartos atstovai (su viena išim
tim): B. Žymantaitė, (buv. Bal
tų moterų federacijos pirm.), dr. 
A. Klimas (u-to profesorius), R. 
Kudukis (Clevelando burmistro 
kabineto narys), A. Rukšėnas 
(“Day of Shame” knygos auto
rius) ir A. Žumbakis (advokatas, 
visuomenininkas). Tai karta, ku
ri šį pasaulį išvydo dar Europoje, 
bet išaugo, subrendo ir intelek
tualiai susiformavo jau šiame 
krašte. Daugiausia remdamiesi 
savo pačių patirtimi, šio simpo
ziumo dalyviai vaizdžiai ir įtiki
nančiai pavaizdavo kelius į atsa
kingas pozicijas, sėkmingą darbų 
realizavimą bei jų panaudojimą

(Nukelta į 2 pri.)



Šiame numery

Siūlymai kultūrinei veikiat 
Ateitininkų darbai ir dienos. 
30 metų, kai žuvo 
Vytautas Mačernis.
Pokalbis su dail. Anastazija 
Tamošaitiene.
Klaipėdos nacių bylos 
40 metų sukaktis. 
Amerikiečių universitetas 
globoja baltų teatrg. 
Lituanistinės pabiros.

ATEITININKŲ DARBAI IR DIENOS
Antano Maceinos laiškas Ateitininkų 

dr. Petrui Kisieliui
federacijos vadui

Kertinė paraštė
SIŪLYMAI KULTŪRINEI VEIKLAI

Jūsų “Drauge” paskelbtos min
tys dėstė bendrus požiūrius i kul
tūrinį gyvenimą (su jomis pil
nai sutinku), todėl aš ribojuosi 
vien konkrečiais uždaviniais.

Mūsų visuomenėje kažkaip ne
sąmoningai vyrauja nuomonė, 
kad kultūrinis gyvenimas vys
tosi savaime, ir jam pastangų iš 
pašalės nereikia, lyg dilgėlė pa
tvory, nesėta, nelieta. Šios nuo
taikos nėra tremties išdava, jas 
atsinešėme iš Lietuvos. Galvoji
mą pakeisti lengva nebus, tačiau 
privalome pradėti.

Pirmiausia reikia auksą iš pele
nų išrinkti. Turime daug ką ver
tingo, tačiau laikome palėpėse 
užkaišioję, patys nepasižiūrime ir 
kitiems neparodome. Šias išdrabs
tytas, nenuvalytas arba dar tin
kamai neįrėmintas vertybes rei
kia naudoti.

Yra senokai pradėtų, bet ne
baigtų darbų, kurių negalima už
mesti, nesigailint sueikvotos ener
gijos. Kelis iš jų reikia prisimin
ti.

Silpniausiai paliečiu tolimesnę 
ateitį. Esu atsargus, nes vargiai 
kas žinome, kiek tos ateities šak
nelių galime rasti šiandienoje. 
Todėl siūlau šią padėtį pirma iš
tirti ir sužinoti. Remdamiesi tik 
retų atskirų žmonių informacijo
mis, galime akcentuoti nebūtinai 
svarbiausius taškus.

Kultūros taryba, operuodama 
visuomeninėmis lėšomis, pirmoje 
eilėje privalo dėmesį kreipti į ge
riausius darbus, nors ir ji, kaip 
atskiri individai, tobulo įvertini
mo dovanos neturi. Klaidų iš
vengti padės dėmesio kreipimas į 
kiekvieną nuomonę, bet negali
ma remtis tik vieno asmens tvir
tinimais.

Taip pat man atrodo, kad Kul
tūros taryba neturėtų slopinti as
meninės iniciatyvos, nuvertinant 
šias pastangas. Nors kartais susi
laukiant tik vidutinių vaisių, bet 
saujoje paprastų akmenėlių pasi
taiko netyčiomis ir bent vienas 
vertingas.

Galvojant visai konkrečiai, me

nasi štai kas.

Philadelphijoje gyvena jau 85 
metus pasiekęs p. Maliukevičius, 
labai šviesaus proto, buvęs Kau
no apygardos tardytojas, geras 
Krėvės pažįstamas, daug apie jį 
žinąs. Taip pat čia yra Krėvės 
duktė, nestiprios sveikatos, o Flo
ridoje — žentas. Reikėtų šių žmo
nių pasakojimus apie Krėvę tuo
jau užrašyti ir vėliau perreda
gavus išleisti. Užrašymas kai
nuotų apie 400 dol. {surasčiau 
tam darbui žmogų, o sutvarkymą, 
manau, pasiimtų dr. V. Maciū

nas.
Mažesnės kolonijos neturi 

žmonių vaidybiniams būreliams 
sudaryti, neturi lėšų grupes iš 
toliau pasikviesti, nes kelionės iš
laidos 8-10 asmenų būriui daug 
kainuoja. Jose drama yra neeg
zistuojanti. Atrodo, kad Chicagos 
aktoriai galėtų paruošti vieną ar 
dvi geras dramas ir su jomis. Kul
tūros tarybai finansuojant, ap
lankyti visas nuskriaustas kolo

nijas.
Knygų išpardavimas padvigu

bėtų, jei atsirastų, kas jas siūlo. 
Šiam darbui, po tinkamo paruoši
mo, reikėtų įpareigoti LB apylin
kes.

Tremty literatūra mirs, jei jau
nimas neįpras skaityti. O neskai
to todėl, kad į lietuvišką knygą 
jis žiūri tuo pačiu žvilgsniu, kaip 
į anglišką: ima tik ypatingus lei
dinius, nes kitus lengvai atstoja 
TV, teafas, filmos. Reikia įro
dyti, Kad mūsų tarpe literatūra 
privalo užmti skirtingą vietą. 
Tektų apgalvoti, kaip šią mintį 
perduoti, o tada eiti per jaunimo 
organizacijas ir stovyklas.

Prof. J. Puzinas buvo gavęs LF 
paramą (nežinau, ar ją paėmė) 
savo srities veikalui parašyti. Ko
kia jo padėtis? Jei įpusėtas, reikia 
skatinti tęsti, finansuoti ir išleis-4 

ti.
Ruošiantis tolimesnės ateities 

planams, turime orientuotis, kas 
dabar vyksta. Pažįstamų siūly
mai išteisti pažįstamų knygas ga
li atimti galimybes pasirodyti ge
resniems veikalams, kurių auto-
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BRANGUSIS FEDERACIJOS 

VADE,

Dėkodamas Jums už bičiulišką 

manęs aplankymą š. m. liepos mė
nesio 24-27 dienomis ir už atgaivin
tą seną bei mielą mūsų pažintį, 
imuos dabar, kaip žadėta, truputį 
susisteminti bei paryškinti ilgų mū
sų pokalbių mintis ateitininkijos 
reikalais. Jūsų rūpestis ateitininkija 
iš tikro yra gilus, ir Jūsų ryžtas kils

telėti ją aukštyn — tvirtas. Tai ro
dė Jūsų žodžiai ir ta nuolatinė 
liepsnelė Jūsų akyse, įsižiebdavusi 
kiekvieną sykį, kai tik paliesdavome 
Federacijos veiklą. Ir visai supranta
ma! Nes Jūs imatės vadovauti šiai 
veiklai tikrai simbolinių metu: po 
keletos mėnesių sukaks ateitininki
jai 65-ri jos gyvenimo metai. Tai 
amžius, kai atskiras žmogus papras
tai pasitraukia iš profesinio darbo 
ir, kaip sakoma, ‘išeina pensijon’. 
Ar galėtų šitaip atsitikti ir su or
ganizacija? Ar galėtų ateitininkija 
jau pradėt ilsėtis ir gyventi praei
ties atsiminimais? Tai klausimas, ku
ris, kiek jaučiu, kelia nerimo ir Jū
sų širdyje. Kas bus ateitininkija Jū
sų vadovybėje: jau pensininkė ar 
ryžtinga darbininkė ir toliau? Nuo
vargio ženklų ateitininkijoje juk 

esama: senųjų gretos stipriai prare- 
tėjusios, vidurinioji karta gerokai 
pasimetusi, pati jauniausioji bruzda, 
tiesa, gaivališkai, tačiau prašosi bū
ti vedama aiškia kryptim. Jūs ryž
tatės, kaip pokalbiai rodė, visą šį 

nuovargį tiesiog nupūsti, bet ne ko
kia dirbtine, greit praeinančia pro
pagandine ‘injekcija’, o pastovia pas
tanga užtaisyti senųjų paliktas 

spragas jaunesnėmis jėgomis ir iš

auklėti mūsų prieauglyje gilią atei- 

tininkiškųjų principų bei pareigų 

sąmonę, šia prasme mes ir kalbėjo

mės, ir šia prasme mėginsiu nūn ap

mesti vieną kitą minties audinį kaip 

bičiulišką paramą Jūsajam ryžtui. 

Tebūnie jis bendro mūsų rūpesčio 

ir bendro mūsų kelio ženklas!

I. PROTESTO SĄMONĖ

t. Ateitininkijos kilmė iš protesto

Ateitininkija yra kilusi iš protes
to: iš protesto prieš nutautėjimą bei 
nutautinimą ir iš protesto prieš nu- 
krikščionėjimą bei nudorinimą. Jau 
pačiame pirmajame dar bevardžių 
ateitininkų atsišaukime 1909 me
tais, paruoštame Louvaine studijuo
jančiųjų lietuvių katalikų ir iš
siuntinėtame Fribourgo, Krokuvos, 
Petrapilio ir Romos studentams, 
kviečiama nežiūrėti ramiai, kaip “ne
maža lietuvių, išėjusių mokslus, 

užmiršta savo šventas pareigas ir 
tarnauja svetimiesiems” ir kaip “su
vargusioje mūsų tėvynėje visokie 
atėjūnai ir išgamos kitų tautų kul
tūros ir politikos reikalų vardan 
varo nelemtą ištautinimo darbą” 
(cit. Stasys Yla, Ateitininkų vado
vas, Putnam 1960, p. 20). Tai žo
džiai; parašyti lygiai prieš . 65-rius 
metus. Tačiau jie visiškai tiksliai 
nusako ir šiandieninę mūsų padėtį 
tiek tremtyje, tiek tėvynėje: ir vie
nur, ir kitur gresia pavojus nueit 
tarnautų svetimiesiems. Prieš šį pa
vojų sukilo pradiniai ateitininkai. 
Prieš tą patį pavojų kyla ir dabar
tiniai ateitininkai. Protestas prieš 
rusinimą krašte ir prieš amerikonė- 
jimą, australėjimą, ispanėjimą, vo- 
kietėjimą pasaulyje yra dabarties 
ateitininkų protesto apraiškos tau
tiniu atžvilgiu.

Tuo betgi mūsų protestas dar ne
išsisemia. Tame pačiame kvietime 
taip pat prašoma nebūti abejin- 
jingiems, kaip “žemesnės kultūros 
blizgučių vardan jų (lietuvių inte
ligentų, Mc.) protuose ir širdyse 
silpninama doros pagrindai, o jų 
sieloj griaunama kilnūs tikėjimo 
idealai” (t p.). Tai irgi labai taik
lus apibūdinimas ne tik praėjusių
jų laikų, bet ir mūsų gyvenamo

jo meto: tėvynėje yra griaunami ti
kėjimo idealai komunistinės ideolo
gijos vardan; tremtyje yra silpnina
mi doros pagrindai miesčioniškosios

kultūros žibučiais. Užtat ir protestas 
prieš šį dvilypį pasikėsinimą, atbu
dęs prieš 65 -rius metus, tebelieka 
gyvas ir šiandien. Tai protestas, ky
ląs iš mūsų įsipareigojimo krikš
čioniškajai pasaulėžiūrai: jos tikėji
mui ir jos dorovei.

Jeigu tad klaustume, ar nelaikąs 
ateitininkijai ‘išeiti pensijon’, tai at
sakymą kaip tik ir duotų ana pro
testo sąmonė. Juk minėtos grėsmės 
yra pasilikusios tos pačios ir šian
dien. Dar daugiau: mūsų dienomis 
jos yra pasidariusios net įžūlesnės. 
Ateitininkijos pradžioje nukrikščio- 
nėjimas grėsė lietuvių šviesuome
nei, laisvai prisiimant materialisti
nę pasaulėžiūrą, sklidusią iš ano 
meto rusiškųjų universitetų. Šian
dien gi ši grėsmė reiškiasi valsty
binės prievartos būdu, naudojant 
administracijos įtaką bei galią, kad 
jauni protai atsisakytų religijos. 

Anuo metu turėjome eilę religinių 
ištikimųjų. Šiandien turime eilę 
jau ir religinių kankinių. — Trem
tyje miesčioniškoji kultūra įtaigau
ja mūsų šviesuomenę mados prie
varta, viliodama ją ‘neatsilikti nuo 
kitų’, nepastebint, kad eiti koja ko
jon su kitais reiškia sujaukti verty
bių sąrangą ir sužaloti, amerikie
tiškai kalbant, mūsų ‘identitetą’: 
tremties lietuvis šviesuolis pradeda 
nebetekti savos tapatybės, nebesusi
vokdamas, kas iš tikro esąs. Kaip 
tad būtų galima manyti, kad atei-1

Prie lietuviško kryžiaus pasaulio platybėse Nuotr. V. Maželio

vynėje, tiek tremtyje, būtų pats pir
masis Jūsų, mielasis Federacijos Va
de, rūpestis Jūsų vadovybės metu. 
Iš protesto kilusi, ateitininkija turi 

tininkams jau būtų valia ilsėtis? protestu gyventi ir toliau. 

Yra visiškai priešinga: pradinis atei
tininkų užmojis duoti tinkamą at
kirtį nutautinimo ir nukrikščionini- 
mo veiksniams niekad nebuvo toks 
gyvybingas ir toks reikalingas, kaip 
dabar. Protesto sąmonė yra vidinis 
ateitininkijos variklis. Ir kol ši są

monė nėra išblėsusi, tol ateitininki
ja lieka ir toliau ne pensininkė, o 
ryžtinga darbininkė visuose religi
jos ir kultūros baruose. Kreipti tad 
ypatingo dėmesio į šią protesto są
monę, ją aštrinti bei veikdinti, kad 
ateitininkai tučtuojau atlieptų į bet 
kokią netiesą bei neteisybę tiek tė-

Architektas Jonas Mulokascentro rūmų fasade) Chicagoje.

2. Protesto sąmonės turinys

Kokiu tačiau būdu būtų galima 
šią protesto sąmonę ugdyti? — Pro
testas visados atsiremia į pažinimą 
dalyko, prieš kurį protestuojama. 
Kitaip tariant, protesto sąmonė tu
ri būti pripildyta atitinkamu turi
niu. Nes protestas be turinio yra tik 
pasamdyta demonstracija, neturinti 
vertės pačiam demonstruotojui. Tuo 
tarpu mūsų protestas turi eiti iš 
pergyvenimo bei įsitikinimo. O tai 
ir reikalauja gilaus dalykų pažini
mo, Štai kodėl ateitininkų būreliai 
— visų pirma moksleiviai ir stu
dentai — turėtų šiandien ypatingai 
domėtis visomis aukščiau minėto
mis grėsmėmis. Leiskite pastebėti, 
kad šių grėsmių sklaida, kaip ji 
ateitininkų vykdoma tremtyje, nė
ra, man atrodo, pasiekusi tinkamos 
pusiausvyros. Nutautėjimo grėsmė 
mums patiems esti, kiek jaučiu, nu
šviečiama dažnai ir net aistringai. 
Tai būtina, nes ši grėsmė tyko mū
sų pačių pašonėje. Tačiau dėl to 
neturėtų būti pamirštos kitos grės
mės. Sakysime: ką mes žinome apie 
mūsų krašto rusinimą ir mūsiškių 
kovas su juo? Čia tvylo dar gana 
didelė spraga. Ar nereiktų tad šią 
spragą užtaisyti ateitininkų stovyk
lų bei kursų metu? Ar nereikėtų 
šiuo klausimu paruošti atitinkamos 
studijos ir įteikti ją ateitininkams 
tarsi vadovėlį? Ar nesutiktų, pavyz
džiui, bičiulis Vytautas Vardys bū
ti tokios studijos autoriumi? Juk jis 
geriausiai galėtų turėti ar gauti jai 
reikalingos medžiagos. O tokios stu
dijos vertė būtų neatstojama. Mū
sų brolių spyrimasis prievartinėms 

rusinimo užmačioms būtų juk mil

žiniška moralinė paskata ir mums 

patiems spirtis laisvo nutautėjimo 
pagundai.

Tokią pat spragą rasčiau ir nu- 
krikščioninimo grėsmės atžvilgiu. Ir 
jos kasdienybę pažįstame per men
kai. Kad tėvynėje religija persekio
jama, tai žino šiandien kiekvienas. 
Tačiau tik kasdieninis persekiojimo 
vaizdas užvirina kraują. Deja, to
kiam vaizdui susidaryti vis trūkda
vo medžiagos. Dabar betgi šis trū
kumas jau pašalintas su kaupu: tai 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios kro
nika” (Chicago 1974, 336 p.). Šią 
knygą “Tėviškės Žiburiai” pavadi
no “herojiniu dokumentu, rašytu 
mūsų tautos sūnų ir dukterų krau
ju” (1974.VIII.15). Ir iš tikro! Joje 
atsiskleidžia didvyriškas mūsiškių 

— ypač mokslus einančiojo jauni
mo — ryžtas likti ištikimiems Kris
tui, nenusilenkiant jokiems grasini
mams ir jokioms bausmėms. Miela
sis Federacijos Vade, šią knygą tu
rėtų turėti kiekvienas ateitininkas. 
Ji turėtų būti jų išstudijuota ir iš
samiai išnagrinėta. Joje esanti do
kumentinė medžiaga — vardai, da
tos, įvykiai, žodžiai, vietovės — yra 
pajėgi sukurti skaitančiojo sieloje 
nuostabiai ryškų vaizdą: bedievy
bės, kaip ji visomis priemonėmis re
ligiją gniaužia; Krikščionybės, kaip 
tikintieji herojiškai šiam gniauži
mui spiriasi. Pasisavinta ši medžia
ga paliktų jaunose sielose neišdil
domo įspūdžio ir keltų savaimingą 
protestą prieš visa, kas kėsinasi j 
religijos laisvę. Ši knyga būtų atei
tininkams taip pat neišsemiamas ži
nių aruodas, kai jie informuotų 
svetimuosius apie religinę Lietuvos 
padėtį. Ar nebūtų ateitininkijos pa
reiga šią knygą ir tolimesnius jos 
tęsinius išversti bent į anglų kalbą 
ir paskleisti po pasaulį?

Nemažą spragą ateitininkų pro*

(Nukelta j 2 psl.)



Šiame numery

Ketvirtis šimtmečio kultūros 
tarnyboje.
Amerikos lietuvių ekonominis 
veiklos pradžia.
Ateitininkų darbai ir dienos. 
Vitalijos Bogutaitės poezija. 
Icchoko Mero improvizacija. 
Pokalbis su soliste 
Birute Aleksaite.
Įvadas į Giedros Gudauskienės 
kūrybos koncertą.

Kertine parašte
KETVIRTIS ŠIMTMEČIO KULTŪROS 
TARNYBOJE

AMERIKOS LIETUVIŲ EKONOMINES VEIKLOS
SAVARANKIŠKA PRADŽIA

Nuolat pakartotinai (girdime 
teisingą priminimą, kad ypač 
mažos tautos pagrindinė stiprybė 
yra gajus kultūrinis gyvenimas. 
Dėl to kiekvienas veiksnys, kuris 
tą kultūrini gyvenimą ugdo, 
mums yra ypatingai brangus. 
Čia gražiai pasitarnauja mūsų 
švietimo įstaigos, mokslinės drau
gijos, akademijos, specialūs leidi
niai ir daugybė kitų dalykų. Ne 
eilinę vietą užima ir periodinė 
spauda. Užtat su džiaugsmu tu
rime sutikti ir “Draugo” kultū
rinio priedo reikšmingą 25 m. su
kaktį. Ketvirtis šimtmečio mūsų 
kultūros tarnyboje, tai tikrai 
džiugi sukaktis.

Kultūros priedas atsirado su 
pagausėjusiu skaičiumi naujųjų 
ateivių. Jis buvo pradėtas leisti 
1949 m. rugsėjo 24 d. Tos die
nos “Draugo” vedamajame bu
vo rašoma: '“Šiandien paduoda
me į skaitytojų rankas dviejų da
lių Draugą. Tenka prisipažinti, 
kad mūsų sąlygomis daromas 
žingsnis yra gana didelis ir radi
kalus... Jis pareikalauja daugiau 
darbo ir pasiaukojimo ne vien tik 
iš redaktorių, bet ir administraci

jos bei spaustuvės darbininkų. Bet 
to darbo nebijome, kad tik davus 
skaitytojams didesnį ir turinin
gesni dienrašti .. Neužmirškime, 
kad į Ameriką persikelia daug 
lietuvių tautos kultūrininkų: ra
šytojų, mokslininkų, menininkų 
ir t. t. Jiems turime turėti vietos 
ir džiaugtis, kad galime sudaryti 
galimumus jiems ir čia kurti ir 
sava kūryba kelti tautos vardą...”

•
Pirmame kultūros priedo nu

meryje buvo K. Bradūno poezija 
“Tremtiniai” ir “Nauji krantai”, 
dr. J. Balys pasakojo apie tau
tosakos medžiotojo įspūdžius, A. 
Baronas rašė apie Atžalyną, jo 
viltis ir planus, A. Tyruolis in
formavo apie Vaižganto pergyve
nimus svetur, J. Prunskis pasa
kojo apie atsivertusio marksistų 
redaktoriaus D. Hyde kelią nuo 
Lenino prie Šv. Pranciškaus, K.

Sčesnulevičius spausdino Dusme- 
nų aprašymą.

Kaip matome, beveik visi pir
mojo numerio bendradarbiai te
bėra kultūrinio priedo bendra
darbiais ir dabar. Pirmus 12 me
tų kultūros priedą redagavo J. 
Prunskis, atlikdamas tai šalia ki
tų kasdienių numerių redakto
riaus pareigų, o nuo 1961 m. 
priedas buvo redaguojamas K. 
Bradūno, kuris jau galėjo visą 
darbo laiką šiam uždaviniui skir
ti.
i

•

Kultūros priedas įstengė bend
radarbiais sutraukti daug šimtų 
mūsų pirmaujančių kultūrinin
kų: -poetų, beletristų, mokslinin
kų, muzikų, dailininkų, teatralų 
ir visų kitų kultūros sričių atsto
vų. Besirūpinant mūsų priaugan
čiais intelektualais, įvestas mė
nesinis Akademinių prošvaisčių 
įkyrius, kurį dabar redaguoja 
Emilija Pakštaitė, moterims rūpi
mi klausimai gvildenami dvisa
vaitiniame Moterų Gyvenimo 
skyriuje, redaguojamame St. Se
mėnienės, kuri taip pat kas sa
vaitę duoda filmų apžvalgas, o 
mėnesio pradžioje pasirodo vi
siems įdomus humoristinis 
“Spyglių - Dyglių” skyrius, pra
dėtas L. Žitkevičiaus, o dabar 
sėkmingai tęsiamas Aloyzo Ba
rono.

•
Išeidamas reguliariai kas savai

tę, kultūros priedas dabar skubiai 
ir plačiai duoda naujųjų knygų, 
meno parodų, koncertų, teatrinių 
pastatymų, tautinių šokių vakarų, 
dainų švenčių, operų ir kitų me
no apraiškų apžvalgas. Čia atsi
spindi lietuvių laimėjimai visose 
kultūrinio gyvenimo srityse. Ga 
būna gyvi pasikalbėjimai su mū
sų kultūrininkais. Čia Kertinėje 
paraštėje tiesiamos ateities kul
tūrinio gyvenimo gairės, ir ne vie
nas čia iškeltas sumanymas buvo 
labai sėkmingai įgyvendintas.

(Nukelta į 2 psl.)

įžanga
1963 prof. dr. Antanas Kučas 

pakvietė mane parašyti jo reda-l 
guojamai “Amerikos lietuvių is-1 
tori] ai” vieną skyrių apie JAV 
lietuvių ekonominę veiklą. Kai 
pradėjau tai temai rinkti me
džiagą, tai jos susikaupė tiek 
daug, kad rašinys tesutilpo tik į 
176 mašinėle rašytus puslapius, 
įskaitant ir 51 psl. išnašų.

Aišku, tokia studija “Amerikos 
lietuvių istorijos” redaktoriui (bu
vo per didelė, tad jis pats pasida
rė jos santrauką, o pačią studiją 
patarė atiduoti LKMA Metraščiui, 
ką 1969 ir padariau. Metraščio 
redaktorius pažadėjo atspausdin
ti 1970 Metraščio VI tame, -bet 
tas tomas iki šiol nepasirodė 
Manydamas, kad daugeliui gali 
būti įdomu sužinoti apie JAV lie
tuvių savarankišką ekonominę 
veiklą, pasiūliau LKMA Chica
gos Židinio pirmininkui leisti su
pažindinti židinio narius su tos 
studijos kai kuriais duomenimis. 
Pasiūlymas buvo priimtas. Tuo 
būdu atsirado ši paskaita.

Kai dabar mes aplinkui mato
me lietuvius ūkininkus, amati
ninkus, profesionalus bei banki
ninkus ir kitokius, visa tai mūsų 
nestebina. Atrodo, jog tai natū
ralu. Tačiau istorija besidomįs 
tuo nepasitenkina, o stato klau
simą: kada ir kaip visa tai prasi
dėjo? Norint į tą klausimą atsa
kyti, paruošta ir ši paskaita, pa
vadinta “JAV lietuvių savaran
kiškos ekonominės veiklos pra
džia” (apsiribojant XIX a.). Pa
skaita suskirstyta į 8 skyrius: že
mės ūkis, nejudamo turto savi
ninkai, įnamių laikymas, amatai, 
pramonė, prekyba, finansai ir 
profesionalai. Tie skyriai, atrodo, 
apima visas ekonominio gyveni
mo sritis. Tad ir pradedu tik ką 
išskaičiuotus skyrius iš eilės.

1. Žemės ūkis

Lietuva — žemės ūkio kraš
tas, tad visai natūralu, kad su
rinktoji statistika rodo, jog į JAV 
atvyko daug žemdirbių. Iki 19- 
09 susirinko 240 ūkininkų ir 22,- 
714 ūkio darbininkų. O iki 1914 
pirmųjų skaičius pakilo iki 593, 
o antrųjų — 70,059. Taigi, abu 
skaičius sudėjus, gausime 79,652 
žemdirbyste besiivertusius lietu
vius, atvykusius į’JAV iki 1914.

Tame (1899—1914) laiko- 
tanpyje atvyko į JAV 252,594 lie
tuviai. Jų tanpe 45,672 asmenys 
buvo pažymėti be jokio darbo 
įgūdžio (moterys ir vaikai), tad 
su įgūdžiu buvo 206,922 asmenys, 
šį skaičių palyginę su aukščiau 
minėtu žemdirbių skaičiumi (79, 
652), matome, kad tuo metu at
vyko žemdirbių daugiau trečda
lio.

Nežiūrint to, kad į JAV atvy
ko toks didelis skaičius žemdir
bių, žemės dirbti nuėjo labai ma
žai. Ateiviai ūkių vengė, nes 
jiems tai priminė jau turėtą dar
bą Lietuvoje. Juk dalis jų ir va
žiavo į šį kraštą vien dėl to, kad 
nusibodo Lietuvoje žemę arti. 
Dauguma lietuvių ateivių susis- 

VINCENTAS LIULEVICIUS 

pietė anglių kasyklose ir miestų 
fabrikuos. Mieste lengviau dar
bą gauti ir (gyvenimas įdomesnis. 
Šventadieniais galima pasimaty
ti su saviškiais, gražiau apsireng
ti, įdomiau praleisti laiką, nes 
miestuos vyko prakalbos, kon
certai ir vaidinimai. Žemės ūky
je tokių dalykų nebuvo.

(Buvo ir kitų priežasčių, dėl ku
rių nebuvo galima kurtis ūkiuose. 
Mat, norint žemės ūkyje įsikurti, 
tuoj reikėjo turėti pinigų žemei 
įpirkti! (gyvuliams ir sėkloms įsi- 
;gyti. Be to, reikėjo turėti iš ko 
įgyventi bent vienerius metus, 
kol sulauksi derliaus. O mūsiš
kiai ateiviai pinigų neatsivežda-
vo.

Tačiau lietuviai ir žemės ūkio 
neužmiršo. Jie persikeldavo ir į 
ūkius, kai prasigyvendavo, kai 
fabriko ar kasyklų darbas įkyrė
davo. Arba eidavo į ūkius tuo 
metu, kai užeidavo pramonės 
krizė, ir fabrikuose darbai susto
davo. Tokia krizė buvo XIX a. 
pabaigoje. Ir jai pasunkėjus, da
lis lietufvių pradėjo kurtis žemės 
ūkyje.

Surinktais duomenimis apie 
1870 lietuvių dirbo ūkiuose Hard- 
vicke (25 myl. į vakarus nuo Wor- 
cesterio). Yra žinių, kad lietu
viai Wisconsin valstijoje, Pulas- 
ky apygardoje, pradėjo kurtis a- 
pie 1886. O 1898 jau buvo 14 
lietuvių ūkininkų, turinčių 1740 
akrų žemės, apie 14,900.00 dol. 
vertės. 7 dirbo tenai >pas svetimus 
ūkininkus ir buvo pasiryžę pirkti 
ūkius. Kai kurie dirbo aplinkui 
miškuose. Iš viso šioje apylinkė
je buvo apie 61 lietuvis. O visoje

Wisconsin valstijoje buvo apie 
30 ūkininkų, iš kelių šimtų čia 
gyvenusių lietuvių.

Dabartiniais laikais įvairiomis 
progomis iškeliamas lietuvių ko
lonijų steigimo reikalas. Pasirodo, 
tas klausimas kildavo ir seniau. 
1893.VIII. 1 du laikraščiai Vieny
bė Lietuvininkų ir Lietuva susi
tarė vesti propagandą už steigi
mą lietuvių naujokyno — kolo
nijos. Buvo šaukiami susirinki
mai ir svarstomas iškeltasis su
manymas. Po tyrinėjimų nu- 

| spręsta kurtis Arkansas valstijoje, 
Hazen apylinkėje. Ta kolonija 

| turėjo vadintis Lietuva. Šią min- 
| tį išpopuliarinus, pradėta sku
biai pirkti ūkius “Lietuvoje”. At
vyko žmonių net iš Philadelphi- 
jos. Mat, pagal paskleistą gandą, 
ten bulvių ir kopūstų galės nu
imti net du derliu per metus. 
Lietuviai nupirko 27 ūkius.

Kompanijų paskyrė vietą baž
nyčiai ir ūkį klebonui. Kun. J. 
Balsevičius, išbuvęs daugelį me- 

Tų Sibire, sutiko būti klebonu. 
Jis už 1500.00 dol. pripirko dar 
daugiau lauko ir už 1203.00 dol. 
pastatė bažnytėlę. Bet greit pa
sirodė, kad lietuviškam ūkinin
kavimui žemė čia netinkama, 
nes beaugdami vaisiai iš vidaus 
pradeda pūti, ir patys vaisiai be 
skonio. Turint didesnį kapitalą, 
galima buvo įgyventi iš gyvulių 
auginimo, bet pinigų trūko ten 
nusikrausčiusiems lietuviams. 
Todėl greit nupirktus ūkius žmo
nės pradėjo apleisti. Pražuvo lie
tuviški ūkiai, pražuvo ir pastaty
ta bažnytėlė

1895 buvo skelbiama, kad kun. 
Abromaitis pirkęs daug tūkstan-' 
čių akrų žemės ties Maratico upe, 
Virginijoje, kur ketinąs įkurti

Lietuviai angliakasiai, pasiruošę leistis i požemį kur jų laukia sunkus ir labai 
pavojingas darbas.

Lietuvių pėdsakų Pennsylvanijoj beieškant. Senieji namai William Penn mies
telyje, netoli nuo Shenandoah. Nuotr. Algimanto Kezio, SJ

15,000 lietuvių koloniją. Tenai 
manąs statyti bažnyčią bei vie
nuolyną. Kiek vėliau panaši že
mės ūkio kolonija buvo įsikūrusi 
lr Nebraskos valstijoje, bet su
nyko ir ta.

Taigi, pagal Jr. Jono (kun. Ži- 
liaus) surašytus duomenis, išei
tų, kad 1898 visoje Amerikoje 
jau buvo apie 60 lietuvių ūkių, o 
iŠ viso gyvenančių iš žemdir
bystės buvo apie 1400 asmenų.

2. Nejudamo turto savininkai

Amerikos rytuose, kur lietuviai 
pradėjo anksčiau kurtis, ten ir 
nuosavybių savininkų atsirado 
žymiai daugiau. Pagal turimus 
duomenis, Juozas Katilius, pir
masis žinomas lietuvis, apie 1874 
įsigijo įBrooklyno priemiestyje 
(Maspethe) mažą medinį name-, 
lį, o Waterbury, Conn., 1896 
jau buvo 10 lietuvių, turinčių ne
kilnojamo turto 24,500.00 dol. 
vertės. Shamokine, Pa., 1897 43 
lietuviai (iš čia įgyvenusių 591) 
turėjo nuosavybes (Sklypus ar 
namus), vertas 109,000.00 dol. 
Turtingiausias lietuvis turėjo 
netoli 15,000.00 dol.

Toliau’, kad nereikėtų vardyti 
vietovių, suskaičiau 1898 buvu
sius nejudamo turto savininkus. 
Jų radau tai metais 667. Chica- 
goje lietuviai pradėjo daugiausia 
kurtis tik po didžiojo miesto 
gaisro (1871), 1900 buvo pri- 
skaitoma apie 14,000 lietuvių, 
kurių apie šimtas jau turėjo šio
kius tokius namelius.

Taigi, sudėjus pradžioje sumi
nėtus 1898 duomenis ir Chica
gos, gausime 820 nejudamo tur
to nuosavybių, buvusių XIX a. 
pabaigoje. Šalia Chicagos, tur
tingiausia .vietovė nuosavybėmis 
buvo Mount-Carmel, Pa. Jų čia 
randame 67.

Nuosavybių vertė buvo labai 

įvairi Buvo tokių, kurios buvo 
vertos apie vienuolika tūkstančių, 
bet buvo ir tokių, kurios įvertin
tos daugiau dviejų šimtų dolerių.

3. Įnamių laikymas.
Ankstyvesniais laikais į Ame

riką atvykdavo beveik vien ne
vedę arba žmonas (palikę Lietu
voje vyrai. Nemokant anglų kal
bos, buvo sunku nuomoti kam
barį pas svetimtaučius, todėl su
sidėdavo keli, Išnuomodavo pi
gų butą ir patys gamindavosi 
valgį, patys skalbdavosi. Kartais 
patys pasistatydavo namelius — 
pašiūres ir juose apsigyvendavo. 
Tie nameliai anais laikais buvo 
vadinami “klloštoriais” — vie
nuolynais.

Kartais viengungiai ir gudriau 
sugalvodavo. Pavyzdžiui, kai į 
Pittstoną atvyko viena mergaitė 
(Magdė Norbutaitė), vienuolika 
lietuvių viengungių vaikinų su
sitarė sudaryti lietuvių pavienių 
šeimą. Tam tikslui išsinuomojo 
namą, pasikvietė minėtą mer
gaitę šeimininke ir apsigyveno. 
Tačiau ta tariamoji šeima neil
gai išsilaikė, nes šeimininkė iš
tekėjo ir išvyko į Nebraskos vals
tiją.

Padėtis buvo tokia, kad lietu
vius ji verste vertė įsigyti savus 
namus. Žemės sklypus ir namus, 
palyginti, nebuvo sunku įsigyti. 
Namus pastatydavo kompanijos 
išsimakėjimui dešimčiai metų, o 
metinis mokestis buvo bemaž 
lygus nuomai. Įsigytuose na
muose ne tik šeima apsigyven
davo, bet laikydavo ir viengun
gius nuomininkus — įnamius. 
Juos priimdavo ir tos šeimos, ku
rios pačios nuomojo butą. Tokiu 
būdu vienas pačių pirmųjų lietu
vių verslų buvo viengungių lai
kymas.

(Nukelta j 2 paL)
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Pylimas prieš rusiškąjį tvaną. 
Schoenbergas ir naujoji muzika. 
Raymondą Schmittleiną 
prisimenant.
Medardo Bavarsko eilėraštis. 
Iš lietuvių ekonominės veiklos. 
Birutės Aleksaitės koncertas. 
Skautų akademikų jubiliejus. 
Apie gobelenus ir Anastaziją 
Tamošaitienę.
Lietuviškų ekslibrisų paroda.
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Kertinė paraštė

muzikos mokyklose, iš simetriš
kos muzikos slinkties (ritmi
kos). Naujosios muzikos melodi
niai vingiai taip pat išsiplėtė, iš
siveržė iš griežtų tonacijos ribų. 
Pagaliau, muzika išsilaisvino ir 
iš perdėtos rimties — sakytum, 
išsilaisvino iš ano religinio pa
garbumo. kuris pereitam šimt
mety Beethoveno ir Wagnerio 
įtakoj buvo užviešpatavęs muzi
kos meną. (Rasi, būta ir politi
nių priežasčių, kad vokiškojo 
muzikos romantizmo pradėta 
bodėtis Prancūzijoj bei rytų Eu
ropos kraštuose — karingai nu
siteikusi kaizerio Vokietija juk 
grūmojo Europai).

Paryžius, atradęs daug nauje
nybių literatūrą ir dailės meno 
srityse, tapo ir naujosios muzi
kos centru. Claude Debussy bu
vo vienas pirmųjų novatorių, ku
ris, kaip ir ano meto dailinin
kai, bandė išskleisti naują gar
sų paletę, kaip poetai prabilti 
naujų žodžių žaidimu- (Čia pri
simena rašytojo John Ciardi 
apibrėžta poeto definicija: esąs 
tai žmogus, pamilęs žodžius ir 
jų tarpusavį santykiavimą. Tik
tų parafrazė — kompozitorius 
ir muzikos garsai. Arba, turint 
minty šių dienų elektroniškos 
muzikos maniją, — kompozito
rius ir akustika).

Šio rašinio tikslas nėra bandy
mas dalykiniai muzikos klausi
mus aiškinti, o juos tik papras
tai, skatytojui suprantamai, pa
minėti. Apie Debussy kūrybą 
pasakytina, kad, jeigu ir “neap- 
vertusi muzikos aukštyn ko-

LIETUVIŠKOJI RAIDE -PYLIMAS 
PRIEŠ RUSIŠKĄJĮ TVANĄ

Šiemet sukako L10 metų nuo žemes, kurios istorijos bėgyje bu- 
(Uetuviškosios spaudos uždraudi- vusios sulenkintos, tad dabar jas 
mo ir 70 metų nuo jos per kovas reikia atrusinti. Tokia rusiškojo 
atgavimo. Tai neeilinės sukak
tys, tarp kurių turime keturias
dešimt metų atkaklios lietuvių 
tautos kovos laikotarpi prieš rusi
nimo politiką. Tai buvo metas 
pasipriešinimo prieš ( caristinio 
rėžimo kėslus. O visa tai naudin
ga šiandien prisiminti, nes ir 
šiandien komunistinė Rusija ve
da tą pačią, tik aštresnėmis ir ra
finuotesnėmis priemonėmis lie
tuvių tautos pavergimo ir rusiš
koje jūroje paskandinimo politi
ką. Ir šiandien lietuvių tauta ko
voja už savo išlikimą, už išsau
gojimą tautinių ir religinių ver
tybių. “IŠ praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia”, ragina mus him
no autoriaus žodžiai. Istorija yra 
geriausia pamoka, nors ir sako
ma, kad istorija nesikartoja. Bet 
yra tokių momentų, kurie istori
jos juodžiausius -periodus pakar
toja.

Reikia pabrėžti, kad visoje Eu
ropos istorijoje spaudos draudi
mas ir su juo susijusi kova už 
lietuviškąją raidę neturi sau ly
gaus pavyzdžio. Tai buvo Dovy
do kova prieš Galijotą, pasibaigu-

i
nacionalizmo tezė buvo dar su
stiprinta panslavizmo teorijomis. 
Ypač po Krymo karo (1853-55) 
sustiprėjo rusiškasis panslaviz- 
mas, susikristalizavęs į ryškų di
džiarusių nacionalizmą. Imta 
skelbti, kad Rusijos misija — va
dovauti visiems slavams, išvada
vus juos iš svetimų kraštų ir reli
gijų (priespaudos ir sujungus vi
sus slavus didžiarusių politinėje 
ir kultūrinėje vadovybėje.

Panslavizmo linijos rėmuose 
atsirado mokslininkų, kurie įro
dinėjo Lietuvos žemių rusišku
mą (prof. N. C. Ustraliovas). 
Rusų istorikai, tyrinėję Lietuvos 
praeitį (Liubavskij, Leontovič, 
Daškevič ir kt.) savo raštuose 
Lietuvą vadino “lietuviškai ru
siška valstybe”, o rusų valdžios 
pareigūnai ir Lietuvos rusintojai 
vengė net Lietuvos vardo ir pava
dino ją “Siaurės Vakarų Rusijos 
Kraštu”.

1863 m. sukilimas buvo ru
sams proga suintensyvinti ir pa
teisinti Lietuvos rusinimą. Tam 
tinkamas įrankis buvo specialiai 

j į Vilnių atsiųstas generalguber- 
si galutine pergale, bet ipareika- į natorius M. N. Muravjovas, su 
lavusi didelių kraujo ir gyvybių įu,rio vardu surištas ir lietuviš

kos spaudos uždraudimas.
Muravojcvo, gavusio ‘'Koriko” 

vardą, veikla apėmė tiek civilinę, 
tiek religinę sritį, bet tikslas bu
vo vienas ir tas pats: kuo greičiau 
Lietuvą surusinti ir supravosla- 
vinti. Civilinėje srityje, atleidus 
vietos valdininkus, buvo paskirti 
tik rusai. Viešose vietose įsakyta 
vartoti tik rusų kalbą. Uždarytos 
parapinės mokyklos, o jų vietoje 
<pristeigta rusiškų. Konfiskuotų 
dvarų žemėse apgyvendinti rusai. 
Dėl sukilimo ištremti ištisų kai
mų gyventojai, o jų vietoje suso
dinti rusai. x

Religinėje srityje Muravjovas 
griebėsi sunaikinti katalikų Baž
nyčią, jos įtaką liaudyje, kad toji

(Nukelta j 2 psl.)

aukų. Lietuviai keliavo į Sibirą 
ar mirė kalėjimuose savo žemėje 
ne už ką kitą, o tik už lietuvišką 
raidę.

I Spaudos draudimas buvo dalis
bendrojo Rusijos plano sunaikin
ti lietuvių tautos kultūrinį gyve
nimą, padaryti, kad, Lietuva, 
vysk. Baranausko žodžiais, būtų 
“ir tamsi, ir juoda” ir tuo būdu 
būtų lengviau ją laikyti paverg
tą, surusintą ir supravoslavintą.

Lietuvos rusinimas prasidėjo 
nuo pat Lietuvos patekimo ru
sų valdžion per 1795 m. Lietuvos 
-Lenkijos valstybės padalinimą. 
Imta skelbti, kad Lietuvos vals
tybė nuo senovės iš tikrųjų bu
vusi rusiška ir todėl teisėtai atite
kusi Rusijos carams. Rusija at
siėmusi savąsias, t y. rusiškas

Šių metų rugsėjo 13 d. suėjo 
šimtas metų, kai Vienoje gimė 
Arnold Schoenberg. Muzikiniam 
pasauly ši sukaktis buvo gana 
plačiai paminėta- Štai pavyz
džiui, WFMT, žinoma radijo sto
tis Chicagoje, kone ištisą dieną 
transliavo Schoenbergo muzikos 
veikalus. Tačiau eiliniam pilie
čiui šio kompozitoriaus kūryba 
mažai pažįstama, gal ir pavardė 
net negirdėta. O žinovai tvirti
na, kad du kompozitoriai — 
Schoenbergas ir Igoris Stravins
kis _ turėjo didžiausios įtakos
mūsų šimtmečio muzikai.

Tad gal vertėtų ir mums šia 
proga juos paminėti, jų kompo
zicijas bei naująją muziką apla
mai, nors ir paviršutiniškai, ap
tarti. Juoba, kad dažnas mūsų 
tos modernios mukikos bijome ir 
gal be pagrindo, be atidaus įsi
klausymo ją peikiame.

♦

Pirmiausia, pažvelkim praei
tin.

Robert C. Marsh, Chicago 
Sun-Times muzikos kritikas, 
vienoje savo recenzijų (“Music 
to die — by Mozart’s Rondo K. 
511”), vertindamas jauno pia
nisto žavingai atliktą Mozarto 
kūrinį, pastebėjo, jog tokia mu
zika suteiktų net ir mirštančiam 
žmogui pilniausią dvasinės ra
mybės pajautimą... Šios minties 
vedini, kiekvienas tikriausiai 
rastume panašių muzikos veika
lų, kupinų rimties ir meditacinės 
nuotaikos. Jų apstu XVIII ir 
XIX šimtmečiuose.

įžengus gi į mūsų XX amžių, 
pasigendam (su retom išimtim) 
atvangos ir ramybės naujų kom
pozitorių kūryboj. Pasigendam 
ir svajingumo, to saldaus sen- 

. timentalumo, kuris itin pamėg
tas senesnės kartos klausytojų

Skubėkim vis dėlto pastebėti: 
visa tai nereiškia, kad muzika 
šiame šimtmety nustojo vertės, 
kad regresavo- Anaiptol — ji 
įdomi, gyva, intriguojanti ir 
skatinanti intelektą. Tūlas mo
dernizmo mėgėjas gal net tvir
tintų, jog muzika XX amžiuje 
padariusi progresą.

“L’art ne progresse pas, ii 
transforme”, pastebėjo vienas 
belgų muzikologas (F. J. Fė- 
tis), o prie to norėtume pridė
ti: menas nei progresuoja, nei 
regresuoja — jis, iš tiesų, tik 
keičiasi.

Gerai žinom mūsų amžiaus ra
dikalius pasikeitimus. Technolo
ginės ir socialinės revoliucijos, 
be abejo, turėjo įtakos filosofi
jai, literatūrai, dailės ir teatro 
menams. Įvyko revoliucija ir I 
muzikos mene. “Progresyviųjų” i 
žodžiais tariant, įvyko didelis 
muzikos išsilaisvinimas.

Išsilaisvinimas iš ko, paklaus-į 
tume — Pirmiausia, iš senųjų, 
muzikos kompozicijos taisyklių. 
Iš griežto harmonijos mokslo, 
ilgus metus pedantiškai dėstyto

Vytautas Kasiulis Muzikantai (pastelė)

jom”, ji anų laikų klausytojams 
turėjo suskambėti nepaprastu 
naujumu. Originaliom, nors ne
labai dainingom, melodijom ir 
gležna, rafinuota harmonija De
bussy pirmiausia užbūrė savo 
bendralaikius profesijos drau
gus.

Vienas jų, Erik Satie, nors 
mažesnio kūrybinio talento, bet 
dėl skaidraus proto, dėl įmant
raus išradingumo ir sąmojaus, 
buvo tas “spiritus mpvens” ano 
meto muzikinio avangardo. Sa
vo kūryba jis bene labiausiai 
bandė nutraukti ryšius su praei
timi, atsikratyti vokiškojo ro
mantizmo įtakos. Bejausmės, 
lieknos melodijos ir statiška

Arnoldas Schoenbergas (1874*1851)
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harmonija (akordai — be sąry
šio, be funkcijos) — tokia gal 
būtų tiksli jo muzikos charakte
ristika. Pagaliau patys Satie 
kompozicijų pavadinimai ge
riausiai nusako jos muzikos bū
dą, kaip antai: “Šaltos pjesės”, 
“Trys kompozicijos kriaušės 
formoj”, “Tenisas”, ‘‘Nesutarian
čios impresijos” ir pn. Savo tas 
pjeses jis vadino “baldų muzi
ka” (musiųue d’ameublement), 
atseit — bereikšmė, nesvarbi. 
(Darius Milhaud prisiminimų 
knygoje “Notės without Music” 
įdomiai pasakoja, kaip Satie vie
nos parodos metu atliko tą “bal
dų muziką”. Primygtinai reika
lavęs, kad publika laisvai vaikš
tinėtų ir nekreiptų dėmesio į jo 
grojamas kompozicijas).

Visa tai tuo laiku buvo ne
įprasta ir nauja. Tačiau didžiau
sią sensaciją Paryžiuje sukėlė 
rusų emigranto Stravinskio pa
sirodymas. Jeigu Debussy, Sa
tie, Ravelis ir buvo novatoriški, 
jų veikaluose visvien jautėsi se
nesnės prancūzų muzikos dva
sia — elegancija, lengvumas, 
kvapnumas. Stravinskio kūri
niai (“Ugnies paukštis”, “Pet- 
ruška” ir ypač “Pavasario apei
gos” — Le Sacre du Pritemps) 
įsiveržė Paryžiaus teatruosna 
lyg koks uraganas.

Įtūžusią, nesimetriška ritmi
ka, kur kiekvienas taktas staig
mena, trumpais rusiškos prigim
ties motyvais bei aštrių disonan
sų harmonija “Pavasario apei
gos”, parašytos baletui ir 1913 
metais pirmąkart atliktos Pran
cūzijos sostinėj, sukėlė vieną di
džiausių skandalų teatro-muzi- 
kos istorijoje. Tačiau skandalas 
turėjo ir savotišką pasisekimą 
— “succės du scandale”, sakė 
prancūzai, — nes ši muzika pa
kurstė ir kitus kompozitorius 
ieškoti naujų, drastiškų išraiš
kos priemonių, naujos techni
kos. Stravinskis šiems savo kū
riniams inspiracijų sėmė iš rusų 
liaudies meno. Juose betgi nė at
garsio romantiškųjų, sentimen

l 
I

taliųjų Glinkos ar Čaikovskio, 
jose nė kiek net ir Musorgoskio 
rusiškumo. Naujai ir savaip pa
jutęs liaudies meno dvasią, Stra- 
vinskis sofistikuotai sukūrė mu
ziką, pilną pirmapradžio liaudies 
elemento, pilną, tarsi, laukinio 
gaivalo.

Beveik tuo pat metu Bėla Bar- 
tok ir Zoltan Kodaly, čekas Leoš 
Janaček, ispanas Manuel de Fai
lą bei kiti pradėjo tyrinėti savo 
tautų liaudies muziką, surasda
mi joje savybių, dažnai nepri
taikomų konvencionalei muzikos 
komponavimo technikai. Reikė
jo ieškoti naujos muzikinės 
kalbos. Čia ir gimė visa ei
lė radikalių modernios muzi
kos veikalų. Janačekas, pavyz
džiui, įdėmiai įsiklausęs čekų 
šnekamosios kalbos niuansus, 
parašė eilę operų (tarp jų meist
rišką “Jenufa”), kuriose, sako
ma, ne tik atkūręs autentišką 
liaudies dvasią, bet ir originaliai 
prabilo naujoviškos muzikos 
garsais. (Dėmesį patraukia mū
sų muzika. — Gal kuria proga 
būtų pravartu padiskutuoti lie
tuviško identiteto problemas 
mūsų kompozitorių kūryboj?).

•
Tuo metu, kai Stravinskis, 

Bartėkas ir kiti vertė senąsias 
muzikos taisykles, kūrė griežtai 
naują meną, Schoenbergas, gi
męs ir užaugęs Vienoje, Išlavin
tas vokiškos kultūros tradicijo
se, ištikimai sekė Bacho-Wagne- 
rio pėdomis.

Žadėjom šiame rašiny vengti 
techniškų terminų, dalykinio 
muzikos aptarimo, bet, priėjus 
Schoenbergo kūrybą, deja, be to 
neapsieisime.

Čia tuojau susiduriam su to
nacija, tuo melodijos ir harmo
nijos — akordų darmės bei jų 
santykiavimo — pagrindu, vieš
patavusiu muzikos veikaluose 
keliuos šimtmečiuos. Tonacinė 
(mažorinė ir minorinė) sistema 
gal labiausiai akivaizdi J. S. Ba-

(Nukelta į 2 psl.)
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Nesižudykim, o kovokim 
kultūros ginklais.
Apie Pasaulio lietuvių archyvo 
lobius.
Nelengva karūnos našta. 
Giedros Gudauskienės kūrybos 
koncertas.
Kiekvienas dainininkas turi 
savo publikg.
Zigmo Umbražūno apybraiža. 
Kur ir kaip stovime pasauly?

PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVAS - IŠEIVIJOS
GARBES REIKALAS
Pokalbi* su archyvo direktorium 
Česlovu Grincevičium

Kai Pasaulio lietuvių archyvas — Iki 1955 rėmė Vilkas, pas-
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Kertinė paraštė
NESIŽUDYKIM, O KOVOKIM 
KULTŪROS GINKLAIS

Vis dar neatvėstančiam tarpu
savio draskymesi gali atrodyti, 
kad lietuviškosios išeivijos ar 
net visos tautos likimas priklau
so nuo to, koks bus Marquette 
Parko ar Cicero bendruomeninis 
pirmininkas. O gal jau čia turė
čiau sakyti daugiskaitoj (mat, 
dviskaita mūsų kalboj jau bai
gia išnykti) — pirmininkai? Be 
abejo, būsim dar karingesni, kai 
šių dalykų svarbą ir amžinumą 
patvirtins net garbės teismas. 
Kitas pasakys: o kodėl ne du 
garbės teismai, kodėl nesugrą- 
žint lietuvių kalbon dviskaitos? 
Trečias atsišauks: jei tik galima, 
nesitenkinkim vien mažu kiekiu, 
juo daugiau, juo geriau, taigi 
kovokim už dvi teisybes.'Ket
virtasis paaiškins: būkim pažan
gūs, neatsilikim nuo mados: jei 

(y yra dvi Vokietijos, dvi Korėjos, 
du Vietnamai, tai kodėl ir mums 
nesidvigubinti! Penktasis jau 
net ir šūkį paleis: Visų šalių lie
tuviai, dvigubinkitės!

O po to ant tako vėl pakyla 
kovos dulkės. Ir nė nebandyk 
abejoti, jog čia ne milžinai ko
voja, o žvirbliai. Betgi aiškiai 
matyti peštukų besidraikančios 
žvirblinės plunksnos ir už tvo
ros iš apakusių besijuokiantis 
katinas, o gal ir du, vienas ant
ram akimi pasimerkiantys, ka
tinai

Sakysite: kam čia rimtai Ker
tinei paraštei toks linksmai 
spygliuotinis įvadas? Teatsako 
šis prof. Antano Klimo laiškas 

redakcijai, kuriame jis rašo:
“Vakar mūsų universiteto pa

rankinė biblioteka pagaliau sa
vo lentynosna patalpino naująją 
Encyclopedia Britanica laidą. 
Ieškojau joje Lietuvos. Deja, jo
je Lietuvos (t. y. LITHUANIA, 
kaip visose senesnėse laidose) 
jau nebėra! Yra tik LTTHUA- 
NIAN SOVIET SOCIALIST RE
PUBLIC. Baisus yra ir pats 
straipsnis: 100-procentinė Mask
vos propaganda, pagaminta vy
riausio Kremliaus patikėtinio

vilniškėje MA — Kazimiero 
Meškausko (Encikl. jo ‘parašas’ 
duodamas taip: Kazimieras An- 
tatano (! AK) Meskauskas — 
net ir tai jau surusinta!). Tai 
yra baisus rašinys — daug blo
gesnis negu kai kurios Maskvos 
įkvėpimu angliškai parašytos 
brošiūrėlės. Duodama čia kiek 
geografijos, o likutis — grynai 
sovietiškas pasigyrimas, operuo
jant ekonominiais - statistiniais 
skaičiais. Nieko apie Lietuvos 
istoriją, kalbą, kultūrą, tautosa
ką, literatūrą, muziką meną ir 
pan. Jokios bibliografijos. Tie
siog siaubas ima.

“Yra keli sakinukai apie liet, 
kult., tautosaką, liter. ir meną 
postr. “Cultural life”, bet irgi — 
viskas kom. propaganda. Plg. 
net rašymo būdą: Chyurlionis, 
Zhemaytskaya Vozvyshenost, 
net dayny (‘dainos’)... Viskas 
čia liečia vad. Macropaedia; vad. 
Micropaedia viskas kiek geriau.

“(Teisybė, yra kiek apie Lie
tuvos istoriją — str, BALTIC 
STATĖS, HISTORY OF; šiek 
tiek yra apie lietuvių kalbą — 
str. BALTIC LANGUAGES, ke
lios pastraipėlės apie lietuvių li
teratūrą, kažkur prikaišiotos il
game ir surizgusiame straipsny
je LITERATURE, ir t. t.).

“Grįžtant prie ano baisaus str. 
apie LITHUANIAN SOVIET 
SOCIALIST REPUBLIC, jis 
man sudaro tokį įspūdį: įsivaiz
duokite, kad apie 1938 metus pa
našų str. apie nacių Vokietiją 
būtų parašęs jų propagandos 
bosas dr. Goebbels, ir tai minė
damas statistikas tik nuo 1933...

“Aš asmeniškai esu pritrenk
tas tokio mokslo bei informaci
jos išprofanavimo. Prašau visų 
man netikėti, o asmeniškai pasi
tikrinti. Visgi atrodo, kad ilgoji 
Kremliaus ranka — bent šioje 
šios garsiosios enciklopedijos 
laidoje — sunaikino visas mūsų 
ligšiolines pastangas. Nepalygi
namai geriau buvo viskas senes
nėse laidose, nors ten mes ir ne-
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jau yra gražiai susitvarkęs nau
jose ir papildomose Jaunimo 
centro patalpose, yra malonu 
'užeiti į šią ramią, bet didelį dar
bą dirbančią instituciją. Savait
galiais visada ten rasi ir archy
vo direktorių rašytoją Česlovą 
Grincevičių, mandagiai prii
mantį interesantus, visiems viską 
aprodantį, aiškinantį, vis toliau 
beplušantį, vis besitariantį su di
džiuoju savo talkininku Leonar
du Keruliu. Tačiau Česlovas 
Grincevičius randa laiko ir po
kalbiui su archyvu besidominčia 
spauda. O tokiu pokalbiu čia ir 
norime pasidalinti su skaitytojais.

— Kaip ir kur galima atsekti 
Pasaulio lietuvių archyvo užuo
mazgą ir kas įbedė pirmąsias jo 
Šaknis?

— Pasaulio lietuvių archyvo 
pradžia siekia 1946 metus, kai 
lietuviai pabėgėliai gyveno Va
karų Vokietijos ir Austrijos sto
vyklose. Ten kūrė mokyklas, or
ganizavo chorus, ansamblius, te
atrus, draugijas, o paskui pradė
jo emigruoti. Kad nedingtų be 
pėdsakų lietuvių veikimo istorija. 
Švietimo valdybos 'pavedimu 
Vincentas iLiulevičius ir pradėjo 
rinkti visą dokumentinę medžia
gą. Jo rūpesčiu toji medžiaga bu
vo persiųsta į Chicagą ir pradžioj 
laikyta Seselių kazimieriečių tam 
reikalui skirtame namely. I Chi
cagą atvyko ir pats tos medžia
gos rinkėjas Liulevičius ir greitu 
laiku ją sutvarkė taip, kad jau 
buvo tikras archyvas ir juo buvo 
galima naudotis. V. Liulevičius 
archyvui pašventė 27 metus, pa
šventė visą savo atliekamą laiką 
nuo darbo, neturėjo nei atostogų. 
Kai jau pavargo, pradėjo ieškoti, 
kas jį pavaduotų. Reikėjo kam 
nors imtis, ir nuo 1972 metų ru
dens tos pareigos atiteko man.

— O kokia tolimesnė Archyvo 
istorija?

— Nuo 1962 Seselės kazimie- 
rietės atsakė patalpas, tai į talką 
atėjo Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Centro valdyba. Kiek 
daugiau negu porą metų jį nuo
mavo privatų butą Marąuet- 
te Parke ir kas mėnesį mokėjo po 
100 dol. nuomos. Patalpos nebu
vo tinkamos, per brangios, ir PL 
A priglaudė lietuviai jėzuitai, ne
mokamai duodami atskirą na
mą. Namukas irgi buvo per ma
žas, tai po poros metų jame dirb
ti jau nebuvo įmanoma, pasidarė 
ne archyvas, bet sandėlys. Kai jė
zuitai padidino Jaunimo centrą, 
trečiame aukšte numatė ir Archy
vui patalpas.

—Archyvui užlaikyti juk rei
kia ir lėšų. Kokia ir kieno finan
sinė talka jo egzistencijai buvo, 
yra iki šiol ir bus reikalinga atei
ty?.

kui perėmė JAV LB Centro valdy
ba. Daug paramos ir supratimo 
susilaukėm iš buvusio Kultūros 
fondo. Nuo 1972 finansiniai ė- 
mė remti Lietuvių fondas. Pasi
taiko ir pavienių asmenų ar LB 
apylinkių, kurios vienu kitu ska
tiku paremia.

— Archyvinės medžiagos per- 
kraustymas į naujas patalpas tu
rėjo pareikalauti daug išlaidų, 
darbo ir rūpesčio. Kaip pavyko 
tai padaryti, žinant, kad visi pir
moj eilėj turime rūpintis duona?

—Perkėlimo didelę dalį rū
pesčių prisiėmė pats PLA organi
zatorius ir ilgalaikis direktorius 
V. Liulevičius. Jis tik ir žinojo, 
kur yra spintos ar dėžės su do
kumentais ar knygom, o jos buvo 
išmėtytos visur, kur . tik galima 
buvo rasti vietos, įskaitant ir jo 
paties rūsį ar garažą. Medžiagą 
paruošė perkėlimui Leonardas 
Kerulis, kuris ir dabar prižiūri P 
LA ir skirsto, klasifikuoja suvežtą 
turtą. Negaliu nepadėkoti ir vie
nam, ir kitam bičiuliui, kurie 
diifoo ir dirba su nepaprastu uo
lumu ir pamėgimu. Neįsivaiz
duoju, kas būtų reikėję daryti, 
jei nebūtumėim turėję tokių pasi
šventusių žmonių. Supakuotą

Pasaulio lietuvių archyvo direktorius, rašytojas Česlovas Grincevičius tarp archyvo lentynų. (Nuotr. Liet foto arch.)

medžiagą ir inventorių perkelti 
buvo pasamdyti lietuviai baldų 
kraustytojai. Iš jų taip pat susi
laukta daug palankumą

— Kokie skyriai dabar Archy
ve jau yra, kiek vienetų priskai
čiuojama?

— Kalbant apie skyriui, tai į 
akis krinta du: archyvas tikra to 
žodžio prasme ir biblioteka. Pa
veldėjom ir muziejų, bet kai sto- 
kojam ir stokosim vietos, to sky
riaus plėsti galimybės nenuma- 
tom. Pagaliau yra kitų muziejų, 
yra kas rūpinasi lietuvių muzie
jiniais eksponatais ir be mūsų, 
turi patogesnes sąlygas.

Archyviniam skyriuje surink- Į 
ta medžiaga iš buvusių stovyklų 
gyvenimo; renkama ir saugoja
ma ir dabar veikiančių ar veiku
sių organizacijų protokolai, susi
rašinėjimai, sąrašai, apyskaitos 
ir visa kita medžiaga. Bibliote
koj norime rinkti kiekvieną lie
tuvišką arba apie Lietuvą ar lie
tuvius parašytą ar atspausdintą 
žodį — knygą, brošiūrą, 'periodi
ką. Ir tokie, vadinami smulkūs 
“nereikšmingi” lapeliai, kaip 
programos, kvietimai, kurie šiuo 
metu gal nevertinami, bet jei iš-

Į — Užsiminėt apie norą bu- 
komplcktuoia kaip galima pil
nesnę lituanistinę biblioteką. I- 
domu, kaip vyksta komplektavi
mas. Ar knygų ir laikraščių lei
dėjai kooperuoja?

— Toli gražu. Kai dar gyve
no A. Ružancovas, Lietuvių bib
liografinės tarnybos vadovas, tai 
visą gautą medžiagą, panaudojęs 
“'Knygų Lentynai”, ją aprašęs, 
persiųsdavo PLA. Iš tų laikų spra
gos nėra didelės. Daug blogiau 
buvo po jo mirties, ir nuo tada

PLA archyvaras Leonardas Kerulis prie darbo stalo archyvo patalpose > 
(Nuotr. Lietuvių foto archyvo)

ineiu gai jieverujiaiui, uet jei ib- v . i i T •liks, ateities kartoms bus didelis1 ™za\ į1 esame Dabar L!*
turtas.

Atskiram skyrely komplektuo-1 kvietė jam vadovauti ir redaguoti 
Bibliografinį metraštį Povilą 
Gaučį. Tik bėda, kad didelė da
lis knygų leidėjų “atprato” siun
tinėti jam leidinius, tokiu būdu 
negalime ir mes komplektuoti 
bibliotekos. Nieko nepadeda nei 
jo, nei mūsų prašymai, rašinėji
mai tiems leidėjams, kad paskir
tų nors vieną egz.z knygos ar pe
riodikos. Čia ypač sunki ir nema
loni padėtis P. Gaučio. Jo reda
guojamas metraštis turi būti pil
nas, o kaip galima jį turėti pilną, 
jei to leidinio jis negali savo ran
kose turėti. Ar gali gi žmogus 
pensininkas už savo pinigus už
sisakyti visus 'periodinius leidi
nius ir pirkti visas knygas?

Yra tačiau ir labai malonių 
pavyzdžių. “Draugo” adminis
tracija kiekvieno pusmečio pa
baigoje PLA paaukoja gražiai į- 
rištą tomą. Vien įrišimas jiems 
kainuoja vieno tomo apie 60 doL 
Algimanto Mackaus Knygų leidi
mo fondas Archyvui prisiunčia 
ne po vieną, bet po kelis egz. 
kiekvieno leidinio. Reguliariai 
siuntinėja Nidos leidykla iš 
Londono, Liet. Knygos klubas, 
lietuviai jėzuitai, ir kt. Yra tal
kininkų iš šalies, pvz. Lietu
vių moterų federacijos Chicagos 
klubas užsakė mums Encyclape- 
dia Lituanica.

—Kokie šiuo metu yra patys 
didieji rūpesčiai, ir kas galėtų pa
dėti juos palaimingai išspręsti?

— Rūpestis, kad atidžiai su
rinkta ir renkama medžiaga iš-
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. tuanistikos institutas suorgani
zavo Bibliografini skyrių, pa

Jam nuotraukas, lietuviškus at
virukus. Jau turime pradžią ir lie
tuvių rašytojų muziejui, renka
me rankraščius arba kitokią me
džiagą, liečiančią rašytojus. Dr. 
V. Sruogienė PLA patikėjo ne
maža medžiagos apie savo vyrą 
Balį Sruogą. Saugojame rankraš
čius Vinco Ramono, yra kai kas 
iš Kazio Bradūno, nemaža laiškų 
Vinco Krėvės ir kitų rašytojų.

Atskirai reikia paminėti po 
mirties paveldėtas prof. Kazio 
Pakšto ir prel. Mykolo Krupa
vičiaus bibliotekas, kurios ir sau
gojamos kaip atskiri vienetai. Il
gai gulėjo nepajudintas 1956 mi
rusio Juozo Būgos tautosakinis 
archyvas. Nebuvo nei priemonių 
jį tvarkyti, nei tam atsidėjusio, 
kvalifikuoto asmens. Laimingu 
atveju tuo palikimu susirūpino 
Elena Bradūnaitė ir su savo uni
versiteto profesorių pritarimu 
Būgos įrašus juostelėse bei ar- 
cjhajinėse vielose baigia tvarkyti. 
Tokiu būdu šis tautosakinis lo
bis bus išgelbėtas nuo sunykimo.

Kiek ko turime? Nebūtų tikslu 
operuoti skaičiais. Nežinau. Kai 
kuriais skaičiais, jau skelbtais, o- 
peruoti sunku. Pavyzdžiui, dide
lis laikraščių komplektas lyginti 
su mažu bilietėliu ar laikraščio 
iškarpa, kurie inventoriaus kny
gose sužymėti tuo pačiu vienetu, 
būtų netikslu. Knygų su duble- 
tais gali būti apie 15,000, o laik
raščių ir žurnalų pavadinimų, 
pilnų komplektų ar tik vieno kito 
numerio turime daugiau kaip 
400.
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Trečiasis teatro festivalis
Šiame numery

Lietuvos istorija rusinama 
ir Amerikoje.
Teatro festivalio temomis: 
pokalbis su Jurgiu Gliaudo. 
Aleksą Kutkų prisimenant 
Lietuviškųjų kapinių garsas. 
Kamerinio trio koncertas. 
Turintiems menišką sielą. 
Max Ernst dailės paroda. 
Vytauto Maželio nuotraukų 
paroda.

IŠ KALIFORNIJOS KALNŲ ATPLAUKIA NAKTIS
Pašnekesys su “Nakties" autorium 
rašytoju Jurgiu Giiauda

KALBASI ALĖ RŪTA

Los Angeles Dramos sambūris, Tas darbas nebuvo ir naujas, 
kaip ir visada su premjera,; Keli dalykai, mano pašaipūniški, 
dalyvauja Chicagoje rengiamuose:eiliuoti libretai prieš keletą me-
teatro festivaliuose.- Šiais metais 
Sambūris dalyvauja jau trečiame 
teatro festivalyje, kuris įvyks 
lapkričio pabaigoje, Padėkos die
nos savaitgalyje. Sambūris at
vyksta su Jurgio Gliaudos trijų 
veiksmų drama “Naktis”. Ta 
proga, štai, pokalbis su auto
riumi.

Kertine parašte
LIETUVOS ISTORIJA RUSINAMA 
IR AMERIKOJE

Yale University Prese, vieno 
iš pačių garsiųjų JAV univer
sitetų. Yale vardo (New Haven, 
Conn.) leidykla 1972 m. išleido 
3 tomų veikalą “A Source Book 
for Russian History from early 
times to 1917", kurio redakto- 
riais-sustatytojais yra pažymė
ti: “George Vernadsky, Senior 
editor, Ralph T. Fisher, Jr. Ma- 
naging Editor, Alan D. Fergu- 
son, Andrew Lossky, Sergei 
Pushkarev, Compiler. 840 pusla
pių veikalas turi . JAV Kongreso 
bibliotekos registracinį numerį 
ir yra imponuojančiai apipavi
dalintas neabejotinai norint tą 
veikalą pristatyti kaip rimtą 
mokslinį veikalą.

Tačiau tas veikalas vis dėlto 
negali būti laikomas moksliniu 
veikalu istorijos studijose, ypač 
XX amžiaus istorijos mokslo 
duomenų šviesoje. Jame istori
niai faktai, dokumentai, liečian- 
tieji Lietuvą, Gudiją, Ukrainą, 
priskiriami Rusijos istorijai, o 
Lietuva ir Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės valdytos žemės 
laikomos rusų žemėmis. To vei
kalo autoriai daugiausia remia
si XIX a. caristinės Rusijos va
dinamosios “senosios mokyklos" 
autorių (N. Ustrialov, N. Ka- 
ramzln, N. Kostomarov, M. Ko- 
jalovič ir kitų) veikalais, ku
riuose tada buvo įrodinėjama, 
kad Lietuva, tada jau vadina
ma “Šiaurės Vakarų Kraštu”, 
neabejotinai esanti “rusiškoji že
mė”, o kai kurie to veikalo tei
gimai, “faktai" yra net pačių 
autorių sufabrikuoti.
Paskiriems Rusijos istorijos 

laikotarpiams bei įvykiams pa
vaizduoti. pateikiami įvairių rin
kinių (pvz. Rusų metraščių ir 
t. t.), dokumentų, privilegijų 
ištraukų vertimai (bent taip ga
lima būtų manyti, vartant to 
veikalo puslapius). Pribš kiek
vieną tokią teksto “ištraukos” 
vertimą pateikiamas trumpas to 
dokumento apibūdinimas. Nuo 
čia ir prasideda tų dokumentų 
aršiai “didrusiškas” aiškinimas 
ir net priskyrimas jiems “duo

menų”, kokių tuose dokumen
tuose iš vis nėra, daug kur į 
tekstą, be jokių išskiriamųjų 

i ženklų, įpinant tų tekstų savitas 
santraukas ar net savus aiškini
mus.

87-110 p. yra skyrius, pava
dintas “The Lithuanian-Russian 
Statė (The Grand Duchy of Li- 
thuania) from the Fourteenth 
to the Mid-Sixteenth Century”. 
Toliau tas skyrius kiekvieno 
knygos puslapio viršuje jau turi 
tik pavadinimą: “Lithuanian- 
Russian Statė...” Veikalo auto
riai nepaaiškina, kur jie rado is
torijoje tokią “Lietuvių-Rusų 
valstybę”. Ypaš šiame skyriu
je cituojamose “dokumentinėse 
ištraukose” vieton nuo labai se
niai istorinėje literatūroje anglų 
kalba priimtų terminų “Rus” 

i“Ruthenian” ar ‘‘Ruthenen”,(tai
komų gudams ir ukrainiečiams) 
visur rašoma “Russian”, neabejo
tinai tą pavadinimą vartojant 
šiandienine prasme. Autoriai 
sąmoningai Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės valdytas gudų 

l ir ukrainiečių gyventas žemes 
vadina tik Rusija, o tuos gyven
tojus rusais, greta to, pridedant 
toms žemėms dar pavadinimą 
“Weet Russia”, nors tas termi
nas tėra tik mūsų laikų rusų šo
vinistų “išradimas”. Autoriai vi
sai nutyli, kad tada dabartinės 
Rusijos branduolys buvo vadi
namas “Muscovy”, “Moscovia”, 
o gyventojai — “Moscovite”.

Toliau, šiame skyriuje į “Ru
sijos istorijos šaltinių" doku
mentus autoriai įtraukė visą vir
tinę dokumentų, liečiančių tik 
Lietuvos istoriją ir nei turiniu, 
nei kalba neturinčių nieko bend
ro su Maskvos kunigaikštija, o 
tuo labiau su Rusijos istorija. 
Taip 91 psl. yra toks skyrelis 
“Grand Dūke Iagailo’s declara- 
tion conceming the union of Po- 
land and Lithuania, August 14, 
1385”, kuriame pateikiamas ver
timas įžangos ir tolimesnės to 
“dokumento" dalies. Tai vadina-
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•— Įdomu, kodėl po daugelio 
prozos veikalų matome Juą pasu
kant į sceną, besidomint drama. 
Ar tai yra nepasitenkinimas ro
mano žanru ir naujų kūrybinės 
išraiškos būdų ieškojimas? 
Įdomu, pavyzdžiui, žinoti, kodėl 
‘^Nakties” siužetas ir tezės ati
duodami scenai, nepanaudojant 
tos medžiagos romano formoje? 
Ar scenos veikalo kompozicija 
talkina, ar komplikuoja siužeto 
pristatymą, temos vystymą, lygi
nant kūrybinį procesą su prozi
nio veikalo parengimu?

— Scena gali gundyti kiekvie
ną rašytoją, kiekvieną poetą. 
Kūrybinio proceso savybės, pa
viršutiniškai, atrodo skirtingos, 
nes žanro privalumai skirtingi. 
Tačiau romano, novelės, ipoemos, 
net eilių rinkinio siužetinė me
džiaga visad gali būti įkūnyta 
scenos veikalo rėmuose. Tai rodo, 
kad sumanymo branduolys kiek
vienam žanrui yra tas pat, susi
dedąs iš temos ir tezės įkūnijimo 
realiose formose.

Sustojus prie to reiškinio, ten
ka nustebti, kad išeivijoje, nau
jovių scenai beieškant, neinsce- 
nizuojami prozos veikalai. Juk 
tokių daugelis galėtų tapti mė
giamais spektakliais ir. kartu, 
prozos propaga toriais.

Prozos veikalo realizacija, kaip 
ir scenos kūrinio, pagrįsta scenų, 
personažų sąranga. Kiekvienas 
žanras turi skirtybes tezės reali
zacijoje. Man, asmeniškai, prozos 
veikale būtini dramos elemen
tai. Ta pati prigimtis yra spek
taklyje, dramos veikale. Tad: dar
bo metodas įvairus, esmė labai 
artima. Scenos veikalo akstinai: 
personažai, intriga, koloritas.

Pavyzdžiui, kiekvieną savo 
prozinį veikalą planavau sceni
nio veikalo kūrybos metodu: 
personažai, intriga, koloritas. 
Tad nejutau skirtumo, pasirink
damas darbo metodą.

Anaiptol, darbas prie "Nak
ties” teikė savotišką smaguriavi
mą, nes liečiau tezės ir temos 
branduolį ir nesirūpinau epiniu 
veikalo elementu.Tai yra tezės 
laukštenimas iš buitinio kevalo. 
Šitas procesas džiugina, susitiki- 
kus su scenos veikalo struktūri
ne disciplina, su labai ribotų 
priemonių būtinybe. Čia maža
me plote, priplotoje erdvėje, rei
kia maksimumo išraiškos ir įtai
gos. Šitaip suprantu susitikimą su 
scena.

tų įpratino mane domėtis ir 
rampos šviesos savybėmis.

Prozos veikale nereikalingas 
tarpininkas. Scenos veikale, 
esant mažam plotui ir mažai 
erdvei, reikia itin akcentuo-. 
to žmogaus. To žmogaus savybės 
praplečia išraiškos plotą ir jaus
mo erdvę iki neribotų dydžių. 
Tas monologų ir duetų lakoniz- 
mas yra galingas dramaturgų1 
ginklas.

Šie samprotavimai dalinai pa
ryškina, kodėl “Nakčiai” rin
kausi dramos formą. Tai buvo, 
reikia prisipažinti, stipri pagun
da matyti personažų perteikimą, 
jų 'įsikūnijimą fizinėje aktoriaus 
formoje. Tai yra savotiškas pro
zininko valdų išdavimas. Roma
ne aš absoliučiai valdau prota
gonistą, gi scenos veikale smal
siai sutinku jį scenoje. Jį sutikda
mas, autorius išgyvena naują ir 
gana sudėtingą įspūdį. Persona
žai konkretizuoti. Dingsta tas 
efemeriškumas, kuris supa as
menis knygoje. Ir šie, konkreti
zuoti scenoje personažai, gali au
toriui atidengti naujų (psichinių

Aleksandras Marčiulionis Žmogus po kaukėmis

net Šviesos pluoštas, net grimo Ide esminiai “Nakties” struktū- 
štrichas —viskas tai nebe auto
riaus valdoje. Ir ciniškai tarus: 
personažai atakuoja savo tvėrėją. 
Reiškiasi galingas mediumas: re
žisūra.

Teatro festivaliu! parengtoji 
"Naktis”, nėra, kad ir atsargus, 
nepasitenkinimas proza. Tai gali 
būti epizodas bendrame rašymo 
ir poieškių kontekste. Man, pro
zos schemose galvojančiam sce- 

... . nos, spektaklio kategorijomis, tai
aspektų, savitų estetinių pozicijų,' atvanga, grįžimas į svantybų 
smaguriavimą situacijos esme, branduolį.
Rampos šviesa lyg ir konkreti
zuoja tezę. Režisūros nušli
fuotos detalės, socialiniai sąs- ma? Ką šis veikalas deklaruoja? 
kambiai, natūralistiniai brėžiai,1 Koku buvo rašymo metodas? Ko-

Kaip atrasta “Nakties” te-

ros ir idėjos elementai?
— Turiu prisipažinti, kad ra

šymo metodo pagrinde noriu 
būti atviras, vengti bet kurio si
tuacijos grimo, nesibaidyti tikro
vės šiurkštumo, vengdamas ta
čiau įkliūti į pigią bei madingą 
eksperimentiką, visad nubloš
kiančią autorių i vulgarizmo 
kloaką.

Pasitikiu senu, dabar retai mi
nimu, literatūrinio žodyno ter
minu <sverizmas”. Prie visokių 
"izrnų” epidemijos, šito “izmo”, 
“verizmo”, aš neišsižadu. Tai y- 
ra bendrinė sąvoka, autoriaus iš
tikimybė savo tezei ir ją supan
čiai tikrovei. Prozos veikale šis 
momentas glūdi autoriaus atsa
komybėje, jo talento ir vaizduo
jamos būties savybių santykyje. 
Scenos veikale čia atsiranda gru
pinė atsakomybė: autorius ir vai
dybinis kolektyvas.

“Nakties” turinys paimtas iš 
Šios dienos gyvenimo. Persona
lai ■ddttaka eu kliuviniais, ku
riuos sudaro amžinas žmogaus 
iliuzijų gyvenimas ir to gyveni
mo sandūra su tikrove. Ši tragiš
ka dvikova amžina, bet jos for
mos įvairios. Gyvenimo tikrovė 
dargi nėra situacijos, įvykiai, epi
zodai, bet personažų būdo ir jų 
siekių savybės. Premjeros turinio 
nepriimta atpasakoti, šią funk
ciją atlieka pirmą kartą pakelta 
premjeros uždanga. Leiskite čia, 
turinio aptarime, pastatyti ne
kantrumu virpantį tašką...

Dirbdamas prie veikalo, pasis
tačiau sau uždavinį sukaustyti 
“Naktį” vadinamų “scenos vie
nybių” (unities) rėmuose. Tai, 
atrodo man, suderinta su įtam
pos augimu, su “spektaklišku- 
mu”, provokuoja ir žiūrovų iliu
ziją scenos laiką išgyventi natū
raliai, be laiko tarpsnių, kaip iš
tisą, tikrą vieną naktį. “Nakties” 
tįsa užima kelias vienos nakties 
valandas!

Tezei iškelti ir jai tirti man 
reikėjo žmonių, personažų, ku
riuos respektuoju savo prozoje: 
klaidžiojančius savo gyvenamo-1 
sios filosofijos egoizme, klum->

pančius praradimų transe, šie 
momentai, mano nuomone, tu
ri talkinti “spektaldiškumui”, 
nes ir prozos epiškume jie yra 
veikalo griaučiai. Negera sustoti 
prie sintetinio žmogaus. Toks 
bus tikras abstraktas rampos 
šviesoje. Tačiau, žinau, kad sus
lėptos alegorijos švitesys yra vei
kalo realybėje. Atrodo man, 
alegorija šildo natūralizmo bru
talumą.

“Nakties” konstrukcija yra 
amžina iliuzijos ir tikroviškumo 
sandūra. Ši platesnioji sąvoka 
talkina epizodinėms scenoms, 
kurios paremtos konfliktu, pro
testu, nuovyla ir optimizmo gai
da. Žiūrovas turi pažinti ne situ
aciją, bet žmones. Nors šie gali 
gyventi iliuzijų pasaulyje, jie yra 
tie patys žmonės, kurie iš salės 
įžengė scenon. Juk, paprastai, 
žmonės nemėgsta gyventi izolia
cijoje, tokie ir scenoje atrodo ne
būdingi, prigalvoti, susiūti auto
riaus vaizduotės siūlais. Tai sin
tetiniai žmonės, su nuokrypa į 
ekstremizmą.

Betgi žmonės grupėje, susi
telkime, gimdo konfliktus, jie 
nemėgsta taikos, susiklausymo, 
idilinių sentimentų. Bet jų dva
sios reiškimosi būdai gali būti 
labai įvairūs: sukiliminė marse
lietė gali skambėti sceniniame 
pasyvume ir apmaudi statika 
glūdėti tariamoje dinamikoje. 
Ta prasme populiaraus scenos 
autoriaus Martino Esslino pava
dintasis “absurdo teatras” gali 
pulsuoti prie realizmo prisišlie
jusiose formose.

Formaliai gi, dirbant prie 
"Nakties”, privalėjau skaitytis su 
mūsų scenos specifika, su veika
lo inscenizacijos savybėmis.

—Koks yra “Nakties” santy
kis su Los Angeles Dramos sam
būriu ir su Trečiuoju teatro festi
valiu?....

— Los Angeles Dramos sam
būris, pakviestas dalyvauti Tre
čiojo teatro festivalio programo
je, suteikė man garbę, imdamas 

i “Naktį” ir įjungdamas tą vaika-
(Nukelta į 5 pusi.)
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(Atsakymai į Kultūros tarybos 

pirm. Anatolijaus Kairio kluste- 
lėjimusj

Gerbiamasis Pirmininke,
Atsakydamas į Jūsų 1974.IX.1 

bendraraštį, pasitenkinu kai ku
riomis pagrindinėmis mintimis, 
Sistemingas Jūsų iškeltų klausi
mų viseto nagrinėjimas su plates
niu pagrindimu reikalautų ilges
nio akademinio straipsnio ar net 
ištisos knygelės.

Visos mūsų kultūrinės pastan- tuvių tautai aktas.
gos, be abejo, turėtų atsiremti į jų; Taupydami mokslo pajėgas ir 

išteklius, čia teturime ruošti to
kius mokslinius darbus, kurių ne
paruošia ar negali objektyviai 
paruošti Lietuvos mokslininkai.

Bendrinei kultūros organizaci
jai, koordinuojančiai mūsų kul
tūrinį darbą, turėtų rūpėti, kad 
nebūtų išpučiami kokie vienos 
kurios kultūrinės grupės žygiai 
kitų svarbesnių kultūros darbų 
sąskaita. Štai, pavyzdžiui, mūsų 
operos grupė, kuri dažnai stato 
(paprastai nelietuvių kompozito
rių) operos kūrinius, kaskart iš-

pagrindinį tikslą. O tikslas, ma
nau, yra šis: lietuviškosios kul
tūros — t. y. jos pažinimo, ug
dymo ir perdavimo jaunajai kar
tai —darbo rėmimas bei deri- 
ninias, paremtas bendraisiais lie
tuviu tautos interesais.

Todėl į tą kultūrinį darbą tu
ri būti vengiama, kiek tik įma
noma, nešti politinio bėi skirs
tomojo grupinio intereso; bent 
tas interesas turi būti pajungtas 
bendrajam lietuviškų reikalui. 
To dalyko nepaisymo yra pasi
taikę bendruosius mūsų kultūri- leidžia tūkstančius dolerių, ilgais
nius žygius organizuojant Ir 
bent kai kurie lituanistinių stu
dijų Amerikos universitetuose iš
laikymo sunkumai yra susiję su 
tam tikrų mūsų bendrinių kultū
rinių organizacijų neišvengimu į 
reikalą žiūrėti per “ankštesnės' 
■politikos” akinius. O tas nepai
symas, visi gerai žinome, pykdo, ' 
aistrina mūsų kultūrininkus ir 
šiaip tautiečius, skaldo ir taip ne
gausią,. tirpstančią mūsų išeiviją 
ir palaipsniui menkina, žlugdo 
taip šiais sunkiais laikais reika
lingą sutartinę visų gerų norų lie
tuvių veiklą. Gal to nepaisyti 
faktiškai buvo galima savo vals
tybėje gyvenant, kur ir tam tik
ru administraciniu, ekonominiu 
ar ir kitokiu spaudimu bei prie
varta prireikus buvo galima at
skiros grupės pažiūrą be atodai
ros įgyvendinti. Bet juk aišku, 
kad lietuvių išeivijoje viso to nė
ra: jei sutartinai, geruoju nemo

Teilhardo puolėjai (A. Maceina, 
T. Žiūraitis...) prikaišioja jo gynė
jam, kad jie tempia “Teilhardą ant 
savo kurpaliaus, kur ir kiek tik ga
li” (I, 3). Teilhardas jų šviesoje 
pasirodąs nekaltu avinėliu, o teil- 
hardizmas iš gerbėjų rankų, labai 
dažnai, išeinąs iš esmės pakeista, 
iškreipta, nebeautentiška teorija 
(žiūr., I, 3).- Lygiai tokį priekaištą 
norėtume daryti T-do puolėjams. 
Jų aiškinimuose, rašančiojo nuo
mone, kartais pradingsta net pačios 
pamatinės Teilhardo prielaidos. Ma
ceinai atrodo, kad Paškus nori “žūt 
būt šią teoriją suderinti su krikš
čioniškais principais — net ir prie
vartaujant pačius tekstus” (III, 4). 
O Paškui gi atrodo, kad Maceina 
pasišovęs T-do viziją žūt būt suly
ginti su materialistine filosofija. Ar 
šitie skirtingi “atrodymai” išplau
kia iš skirtingų psichologinių nu

siteikimų ar iš kitokių priežasčių,
karna ar nenorima dirbti bendro tuo tarpu paliekame kitai, ateities 
darbo (į kurį ir taip jau sunku j studijai.

prisiprašyti darbininkų), dauge- i Asmeniškai jį pažinęs Teilhardo 
lis į viską numoja ranka ir net biografas R. Speaight taikliai paste- 
visai iš lietuviškojo darbo baro bi, kad “tarp jo kritikų ir jo smil- 
pasitraukia. Todėl toks politikos kytojų sukeltų dūmų jo (Teilhar- 
(kad ir pro užpakalines duris) į ( do A. P.) stuomuo darosi dulsvas, 
kultūrinio darbo dirvą vilkimas —'-»i—”

dažnai tėra siauražiūris ir trum
paregis bendrojo lietuviškojo 
kultūros darbo supratimas, fak
tiškai jo trukdymas, griovimas, 
kartais tiesiog nusikalstamas lie-

laikotarpiais laikraščių ir kitų 
‘‘medijų” priemonėmis mobili
zuoja visuomenės opiniją, lyg tai 
būtų kažkas nepaprasta mūsų 
kultūros gyvenime. Niekas prieš 
operų (ypač jei jos lietuviškos) 
statymą nieko negalėtų pasakyti, 
bet tik tokie dalykai turėtų būti 
įstatyti į savo vietą bendrinių lie
tuvių kultūros darbo vertybių 
skalėje. Kai, be kitko, tam su
renkami ir išleidžiami tūkstan
čiai, o kokiam moksliniam dar
bui, kuris, ypač tolimesnės per
spektyvos požiūriu, daug kartų 
bus vertingesnis lietuvių tautai, 
išleisti neretai sunku ar ir visai 
neįmanoma rasti lėšų, tai jau čia 
dalykai prašosi atitinkamos gra
dacijos.

Todėl labiausiai reikia kreip
ti dėmesį į aktualius ir kartu to
limesnės perspektyvos požiūriu

(Nukelta j 2 p»i.)

Šeši A. Maceinos “Laiškai Teilhar
do šalininkams” trumpinami šitaip 
(arabiškas skaitmuo šalia romėniško 
žymens rašinyje nurodys laikraščio
puslapį):

I — “Draugas”, 1973 m. spalio 6 d.
II — “Draugas”, 1973 m. spalio 20 d.
III -> “Draugas”, 1973 m. lapkr. 3 d.
IV — “Draugas”, 1973 gruodžio 8 d.
V — “Draugas”, 1973 gruodžio 15 d.
VI “Draugas”, 1973 gruodžio 22 d.

neberyškus” (The Life of Teilhard 
de Chardin, Harpęr, 1967, 11). To
kius susižavėjimo smilkalų dūmus 
Maceina mato kylančius iš sekan
čių Paškaus žodžių: “Vargu ar 
šiandien yra geresnis modelis krikš
čionim intelektualam (mokslo žmo
nėm) kaip Teilhardas” (I, 1). Bet 
panašiu “nekritinio susižavėjimo 
atoaidžiu” atsiduoda ir popiežiaus 
Pauliaus VI nuomonė: “Teilhardas 
yra būtinai reikalingas žmogus mū
sų laikams. Jo tikėjimo išraiška 
mums yra būtina” (cituota iš N. 
Kessler, SJ, B. Brown, SJ, Dimen- 
tions of the Future, The Spirituali- 
ty of Teilhard de Chardin, Corpus 
Christi, 1968, 147). Tuo tarpu T-do 
puolėjams jis atrodo lyg koks stab- 
meldis, besimeldžiąs apčiuopiamam 
Dievui (medžiagai A. P.), beruo- 
šiąs kelią marksizmui (I, 4). Vadi* 
naši T-do atžvilgiu jo puolėjų ir 
popiežiaus nuomonės kertasi.

Visi T-do puolėjai ir Jo gerbėjai 
sutinka, kad “jėzuitų ordinas buvo 
ir tebėra vienas iš mokyčiausių ir 
smegeningiausių” vienuolijų. Gi to 
mokyčiausio ordino generolas tėvas 
Pedro Arrupe taip savo bendrabro- 
lį apibūdina: “Tėvo Teilhardo pa
saulėžiūra daro sveikiausios įtakos 
krikščionių ir nekrikščionių moks
lininkų rateliuose. Tėvas Teilhar
das yra vienas iš didžiausių dabar
tinės minties meistrų ir jo pasise
kimu nėra ko stebėtis. Tikrumoje jis

žmogaus paveikslą, koks jis iš tik
rųjų yra, bet tokį, kokio nori piešė
jas. Ypač tai gali atsitikti tada, kai 
piešiamoji asmenybė yra didžiai 
spalvinga. Ar tik nepanašus daly
kas bus įvykęs su mūsų neseniai 
mirusio istoriko charakterio škicais 

“Aiduose”? “Suklijavimo” klaidos 

pavojus T-do atveju pasidaro dar 

didesnis. Jo asmenybė, mat, buvo 

mokslo pasaulį su tikėjimo pašau- Į pi ne sąvokų išdirbime, ne talmu- tokia šakota,, dinamiška, gili ir net 
liu” [Cituota iš F. J. Klauder, As- diškam tomizmo aiškinime [vado-1 paradoksiška (ne prieštaraujanti), 

pects of the Thought of Teilhard de ' vėlinis tomizmas užmušė šios filo- T-do laiškų daugybė (O kiek dar 
Chardin, The Christopher, 1971, Sofijos genijų], bet naujoje minties 
1.]. O mūsų filosofas Maceina mus vizijoje paliekant tolimesnį jo raš-l 
pamoko, kad suvokiančiam tikėjimo tų “išnešiojimą” teologijos techni-j 
ir mokslo esmes T-do minties eiga i kams. 
esanti “tiek tikėjimo, tiek mokslo 
nuosmukis”

atliko didžiulį bandymą sutaikinti, FaU> 1962>' T^do kūrybiškumas sly-

Kai vieni T-do asmenybėje ran- 
(DDK, 222). Išeitų, da moderniojo šventojo bruožų, tai 

kad antiteilhardininkai susikulia ir kiti jame regi evoliucijos komisarą,

TEILHARD DE CHARDIN ASMUO

su mokyčiausios vienuolijos vyriau-1 sakytume beveik SS smogiką. Juk 
šia galva. Tarp kitko oficialūs jė
zuitų ordino archyvai rodo, kad or
dino istorijoje nebuvo tiek prirašy
ta nei apie vieną jos sūnų, kiek 
apie Teilhardą. Matyt, kad šis pa- 
klusniausis vienuolis yra kažkuo 
reikšmingas. O gal pavojingas?

T-do puolėjai jam išmetinėja, kad 
jis nepajėgęs “kūrybiškai apvaldyti 
to, ko buvo išmokęs mokyklos suo
le, ir sujungti su tuo, ką buvo iš-

“objektyviu'žudymo veiksmu jis ti
kėjosi galėsiąs būti daugiau kuni
gas” (II, 5). T-dui karo metai bu
vę minčių pražydėjimo metais, 
“dvasios medaus mėnuo” (II, 5), o 
frontas gyvastinga sritimi. Kaip tik 
šioje vietoje reikėtų prisiminti kli
nikinės psichologijos įspėjimą tiems, 
kurie iš asmeniškų ir intymių laiš
kų bando piešti asmenybės portre
tą. Paskirus laiškų sakinius klijuo- 

IU, OU.J LlllgLl OlA IUU, SVCį UUVU 10“ i
mąstęs jis pats” (II, 4). Kardinolo darni, mes galime gauti ne tokį 

J. Danielou nuomone, su T-do iš
mokta filosofija buvę kitaip. T-as 
puikiai pažinęs scholastinę filosofi-' 
ją, jos pagrindus pasilikęs ir pritai- j 
kęs savo minties sistemai. “.. jis pa
silaikė tik pamatines scholastikos 
kategorijas ir ją [scholastiką A. P.] 
peraiškino savo laiko mokslo duo

menų šviesoje” (Philosophy Today,

neišleistų] leidžia spėti, kad jis sa
vo mąstančiųjų vaizdų • antplū
džius buvo linkęs perkelti į popie
rių. Tokiu atveju labai lengva, net 
nejučiomis, paskirus įvaizdžius išim
ti iš viso, spalvos konteksto, gau
nant rudas arba raudonas komisa- 

to arba esesininko juostas. Antai 
vienas pavyzdys. Kai kas tvirtina, 
kad T-as ilgėjęsis karo. Iš tikrųjų 
jis ilgėjosi ne karo, bet fronto. Leis
kime pačiam T-dui šį reikalą paaiš
kinti. “Karas, pagaliau, atėmė ma
ne nuo knygų, nuo mano kolegų, 
nuo aukštesnės moralinės ir inte
lektualinės aplinkos... ir panėrė ma
ne į tragišką purvo ir kraujo re
alybę... Tai pakrikštijo mane tikro
vės krikštu, kurio man taip reikėjo 
ir iš kurio aš tiek daug išmokau. 
Šitai paaiškina frontui nostalgiją, 
apie kurią aš rašiau ir kalbėjau ir 
kurią aš jausdavau, kai tik įpul- 
davau j pilką kasdienos rutiną. Tu 
neprivalai piktintis. Svarbiausia, ne
privalai galvoti, kad aš nebuvau su
krėstas draugų mirties ir kančios 

apkasuose. Bet, nežiūrint mano šir

dies skausmo, aš jaučiau tai, ko aš 

niekada nuo to laiko nebejaučiau 

ir ko aš pasigedau, tą didį, nugry- 

ninantį drąsos, vienybės, bendrys
tės dvelkimą, supusį mus nuolati
nėj mirties akivaizdoj. Apkasuose... 
mes buvome sukniedyti vienas su ki
tu į vieną, atskirą didžiulę vienybę, 
į kolektyvinį kūną, kurio pavojais, 
fiziniais ir moraliniais kentėjimais 
dalinomės kaip broliai. Štai ką aš 
randu vertintina” (R. Speaight, 

Teilhard de Chardin the Man, 1968, 
17). Vadinasi, T-das ilgėjosi ne ka
ro, net ir ne paties fronto kaip to
kio, o anos broliškos vienybės, anų 
herojiško pasiaukojimo reikalaujan
čių dienų. Gi T-das, atrodo auko

tis mokėjo. Pvz., jis atsitraukė prie 
pat vokiečių linijų kritusio savo 
draugo kūną, ištisas valandas jį vil
ko ant savo pečių, kol sugrįžo J sa
vąsias linijas.

Fronto nostalgija nėra svetimas 
jausmas ir kitiems. Sakysime, čia ra
šančiajam teko sutikti labai taurių 
asmenybių [laiškų T-do šalinin
kams autoriaus prietelių], kurie 
nostalgiškai kalbėdavo apie karo 
dienas. Ar tai reiškia, kad jie ilgėjo
si viską naikinančių ir žudančių 
oro puolimų? Ne. Jie ilgėjosi anos 
broliškos vienybės, šilto draugišku
mo, atsidavimo bendram uždaviniui 
sunkiose už būvį grumtynėse. Jei ir 
jie anuomet savo nuotaikas būtų 
plunksnai atidavę, gal šiandie ga
lėtume sakyti, kad karo metas bu
vęs jų “dvasios medaus mėnuo”.

Jau keletą kartų lietuviško) 
spaudoj buvo paminėtas Congrega- 
tio S. Officii (1962) įspėjimas, kad 
T-do raštus reikia skaityti kritiš
kai, nes juose kpibždėte knibždą dvi
prasmybių ir net rimtų klaidų, 
pažeidžiančių katalikiškąjį mokslą. 
A. Maceina žino, kad tai nėra pa
smerkimas ar uždraudimas. Jis vis 
dėlto iš to daro išvadą, kad T-do 
“raštai negali būti priimti kaip 
krikščioniškasis vadovas dabarties 
maišatyje”. (I, 2), “Darbininko” 
teologai šia išvada, regis, bus šven
tai patikėję. Tačiau Bažnyčios isto
rija mus moko, kad į kongregacijų 
įspėjimus ir net pasmerkimus reikia 
žiūrėti istorinėj perspektyvoj. Savam 
laike, tam tikroj istorinėj situacijoj 
jie gali būti naudingi, gal net ir 
reikalingi. Vėlesniam istorijos laiko
tarpyje tie patys sprendimai gali 
pasidaryti nebereikalingais ir net 
žalingais, sudarančiais nepatogių 
keblumų. Sakysime, 1633 m. birže
lio 22 šventas sostas pasmerkė Gali
lėjų, nes “jis tikėjo ir skelbė mokslą, 
kuris yra klaidingas ir priešingas 
šventam ir dieviškam Raštui, kad 
saulė yra pasaulio centras ir neju
da iš rytų Į vakarus ir kad, žemė 
juda ir nėra pasaulio centru...” (Ci
tuota iš J. Langford O.P., Galileo, 
Science and the Church, Desclee, 
Nevv York, 1966, 152). Suprantama 
šitas kongregacijos sprendimas, nors 
popiežiaus ir patvirtintas (“Forma 
communi”) neįvelia popiežiaus ne
klaidingumo. Vis tiek šiandie šis 
sprendimas atrodo juokingas. Var
gu ar jis buvo reikalingas, jei ne 
juokingas, ir anuomet. Galilėjaus 
pasmerkimas tik parodo, kaip ano 
meto teologai pakankamai nesupra
to savo kompetencijos ribų (šian
die šioji yda pasitaiko pas moksli
ninkus, nebe pas teologus). Bet ar- 
tėkime prie mums artimesnių lai

kų.
Pijus IX savo enciklikoje “Quanta 

cura” (1864) pasmerkė kaip klaidą 
ir svaičiojimą tą nuomonę, kuri tvir
tina, kad “sąžinės ir kulto laisvė yra 
kiekvieno žmogaus neliečiama teisė, 
kuri privalo būti įstatymų paskelb
ta ir patvirtinta kiekvienoje, gerai 
tvarkomoje visuomenėje” (Denzin- 
ger, 1690, 1921 m.). Tas pats po
piežius pakaltina tuos, kurie drįsta

(Nukelta j S psl.)
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Kertinė paraštė
jono juraso Šauksmas 
LONDONO ŽURNALE

NAUJAS KONTINENTAS" IR LIETUVA

Prieš dvejus metus Lietuvoje 
ir Išeivijoje plačiai nuaidėjo bu
vusio Kauno Dramos teatro di
rektoriaus Jono Jurašo protesto 
šauksimas. Jo atviras laiškas, 
protestuojantis prieš grubią cen
zūrą, tapo pavyzdiniu lietuvio 
menininko buities dokumentu. 
Po šio laiško Jurašas gyvena 
“parijaus”, Indijos- “neliečiamo
jo”, padėtyje. Jo pavardė tebėra 
išbraukta iš teatrinių ir kitokių 
leidinių, j jo klausimus ir iššūkį 
dar viešai neatsakyta.

Tačiau šiandien Jurašo byla 
jau nebesiriboja Lietuva ar So
vietų Sąjunga. Juo pradeda do
mėtis Vakarų teatralai, apie jį 
ima rašyti užsienio spauda. Ži
nomas Londono žurnalas lndex 
šių metų pavasario numeryje iš
spausdino Jurašo laišką su savo 
pastabomis. Žurnale rašoma:

“Recenzentų giriamas, liaup
sinamas, vis daugiau pastebi
mas ir užsienyje, Jurašas (prieš 
savo laišką) atrodė gyvenąs pa
čiame geriausiame iš visų teat
rinių pasaulių. 1971-aisiais me
tais jis pastatė labai originalų 
Makbetą Artaud stiliuje, Mask- 
vos Sovremeniko teatre, bene 
žymiausioje SSRS scenoje.

"Todėl Lietuvos ir visos So-1 
vietų Sąjungos meninė bendruo- Į 
menė buvo sukrėsta, kai 1972 
m. rugpiūčio 16 dieną jis nusi
plėšė oficialios šypsenos kaukę 
ir atvirame laiške išreiškė ir sa
vo skausmą, kurį sukėlė nuola- j 
tinis jo meno žalojimas, ir savo! 
savo pasiryžimą nebenusilenkti 
sauvalingai cenzūrai. Valdžios 
atsakymas buvo greitas ir tie
sus: Jurašas buvo atleistas iš 
savo vietos, jo pavardė dingo iš 
spaudos ir iš plakatų, ir jo pas
kutinysis spektaklis 1972 metų 
rudenį pasirodė sužalotoje ver
sijoje. Jis pats tapo paverstas 
ne-asmeniu (“un-person”). Pas
kutinėmis žiniomis, jis dabar

pragyvena, skaldydamas akme
nis Skulptoriui”.

Žurnalas praneša, kad Jurašo 
laiškas 1973 metų vasarą — “be 
jo žinios” — atrado kėlią į Va- 

, karus. Laiško autentiškumas 
buvęs patvirtintas. Toliau spaus
dinamas ištisas laiško tekstas 
anglų kalba.

“Index” žurnale Jurašo bal
sas įsijungia į viso pasaulio per
sekiojamų ir cenzūruojamų me
nininkų bei intelektualų chorą. 
Jo laiško tonas ir turinys ypač 
artimas čekų rašytojų žodžiams 
ir jausmams. Vienas jų, anks
čiau rašydamas slapyvardžiu 
tiesiai iš Prahos, penktųjų So
vietų invazijos metinių proga 
(“Index”, 1973-74), taip išreiš
kia bendrą lietuvių ir čekų liki
mą:

“Niekad anksčiau čekų meni
ninkai, dailininkai ir mokslinin
kai nejautė tokios gilios ir vi
suotinos nevilties kaip šiuo me
tu, kai atrodo, jog dar viena 
kultūringa tauta po Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ry
tų Vokietijos ir Vengrijos bus 
ištrinta iš Europos kultūrinio 
žemėlapio. Ar Jaltos dvasia nu
galės, ir mūsų pasaulis visam 
laikui išliks padalintas į laisvą
ją dalį ir į didžiulę sovietinę 
koncentracijos stovyklą?”
i

Šiuo metu čekų menininkų ir 
intelektualų padėtis dar tamses
nė už lietuvių. Tačiau tasai skir
tumas nėra labai didelis ir, kaip 
rodo Jurašo atvejis, gali dar la
biau sumažėti.

Jonas Jurašas yra pakartoti
nai prašęs, kad jį išleistų į už
sienį. Kokios bebūtų sąlygos iš
eivijoje, jo manymu, jos bus pa
lankesnės jo kūrybai ir dvasiai, 
negu jo visiškas supančiojimas 
tėvynėje. Dabar, pagyvėjus emi
gracijai iš Sovietų Sąjungos, 
reikia judinti Jurašo emigraci-

IGORIS GOLOMSTOKAS

Aleksandras Solženicinas, 
Vladimiras Maksimovas, Andrie
jus Siniavskis (Abramas Tercas) 
ir susibūrę aplink Juos naujosios 
kartos išeiviai iš Rusijos ir kitų 
Rytų Europos kraštų nutarė leis
ti naują literatūrinį ir visuome
niniai — .politinį žurnalą “Kon
tinentas”. Materialinė parama 
šiai iniciatyvai atėjo iš Vakarų 
Vokietijos. Viena stambiausių 
š:os šalies leidyklų “Ullstein - 
Propylaen Verlag” išskyrė pa
kankamą sumą pinigų leisti šiam 
žurnalui rusų ir vokiečių kalbo
mis. Žurnalas bus leidžiamas taip 
pat anglų (Andre Deutsh Pub- 
lishang House, Londone), pran
cūzų (“Gallimard” leidykla Pa
ryžiuje), italų (“Garzanti” lei
dykla) ir olandų (‘‘Amsterdamo 
knygos” leidykla) kalbomis.

Į ‘^Kontinentą” susitelkė įvai
rių tautų — Rytų ir Vakarų — 
atstovai. Žurnalui vadovauja 
garsus rusų rašytojas Vladimiras 
Maksimovas (šiais metais atvy
kęs į Paryžių iš Maskvos)., jam 
talkinir^kauja kardinolas Jozsef 
Mlndszenty iš Vengrijos, Linde- 
nas Pachmanas iš Čekoslovaki
jos, Jerzy Gedroic (einančio 
Paryžiuje lenkų žurnalo “Kultū
ra” vadovas), Leszekas Kolakovs- 
kis ir Juzefas Capskis iš Lenki
jos, Milovanas ©žilas iš Jugosla
vijos, rusai (be minėtų) Zinaida 
Saichavskaja (einančio Paryžiuje 
savaitraščio “Russkaja Myslj” 
vadovė), Andriejus Sacharovas, 
Josifas Brodskis, Aleksandras Ga- 
ličins ir eilė kitų. Į redakciją su
tiko įeiti garsus prancūzų dra
maturgas Eugėne lonesco, ang-! 
las Robertas Konkvistas, vokietis 
Karlas-Gustavas Stroemas ir kiti 
Vakarų kultūros reprezentantai, j 
Lietuvai atstovauti į redakcinę 
kolegiją pakviestas rašytojas I. 
Meras, kuris šiuo metu gyvena 
Izraelyje ir ten yra išrinktas iš-Į 
eivių iš Sovietijos Susivienijimo 
pirmininku.

Pirmasis “Kontinento” nume
ris rusų kalba jau išvydo pasau
lį, netrukus jis pasirodys ir kito
se penkiose kalbose. Antras nu
meris jau baigiamas ruošti spau
dai. Žengtas 'istorinis žingsnis. 
Istorinis todėl, kad “Kontinen
tas” nėra šiaip sau dar vienas 
išeivių žurnalas, o organas, sie
kiantis apjungti visas vidiniai 
laisvas, antitotalitarines Rytų 
Europos kūrybines jėgas, apjung
ti taip, kad mūsų balsas būtų iš
girstas Vakaruose ir atidarytų ke- 

jos reikalą ir iš čia. Teko girdė
ti, kad žymusis avangardinis 
New Yorko teatras “La Mama” 
žada kviesti Jurašą kaip svečią 
režisierių. Jo laiško paskelbi
mas “Indexe” sudaro galimybių 
kviesti pagalbon ir Vakarų teat
ro žmones. Tepajuda ir mūsų bei 
pabaltiečių meninės ir intelek
tualinės organizacijos. Atsaky
kime į Jono Jurašo šauksmą!

S. H.

Aleksandras MarCtidV^ds '* Žiemkenčių daigai

gas pažiūrai.lią tikram dialogui tarp dviejų 
pasaulių. Žurnalo darbe dalyvau
ja ne tik išeiviai, bet ir žmonės, 
gyvenantieji pačiuose komunistų 
valdomuose kraštuose. Du iš jų 
(Andriejus Sacharovas ir Milo
vanas Džilas) netgi yra žurnalo 
red. kolegijos nariai; eilė kitų pa
reiškė norą “Kontinente” bend
radarbiauti. Jau pirmame žurna
lo numeryje pradėtas spausdinti 
žymaus Maskvos rašytojo Vladi
miro Korn'ilovo romanas ‘‘Be 
rankų, be kojų” kurio rankraštį 
autorius persiuntė “Kontinen
tui”. 'Kiekviename sekančiame 
žurnalo numeryje taip pat bus 
nemaža rašinių “iš anapus”. Ta
čiau svarbiausia, žinoma, tai, 
kad pirmą kartą istorijoje pavy
ko suburti j vieną kūrybinį vie
netą žmones iš įvairių kraštų, be

Savo sveikinime žurnalo pir
mam numeriui Aleksandras Sol
ženicinas taip rašo: “Žurnalas 
gali tapti tikru Rytų Europos 
balsu ir pasiekti Vakaruose tas 
ausis, kurios neuždaros tiesai, o 
nori ją išgirsti. Dar prieš 40 me
tų būtų neįmanoma net įsivaiz
duoti, kad Rusijos, Lenkijos^ 
Vengrijos, Čekoslovakijos, Rumu
nijos, Vokietijos ir Lietuvos ra
šytojai turėtų tą' patį patyrimą, 
padarytų iš jo tąs pačias karčias 
išvadAs ir išreikštų , beveik vie
nodas ateities viltis. Šiandieną šis 
stebuklas, už kurį mes turėjome 
taip brangiai „ užmokėti, įvyko — 
Rytų Europs inteligentija šneka 

to dar it turinčių gana skirtin-
viena kalba, kuri gimė iš bend- 
ros kančios ir,to būties ąuvokimo,. bebūtų, — Lietuvoje ar svetur,

kuris buvo jos įdiegtas. “Konti
nentas”' tikrai susilauks mūsų 
aukštos pagarbos, jei jam pasi
seks padaryti Rytų Europos balsą 
aiškiai girdimu pasaulyje”.

“Kontinento” redakcijai ypač 
rūpi Lietuvos problemos, o todėl 
redakcija labai suinteresuota lie
tuvių rašytojų, publicistų, moks
lininkų dalyvavimu žurnalo dar
be. Jos vieningą nuomonę tuo 
klausimu išreiškė Aleksandras 
Solženicinas, pareiškęs, kad be 
lietuvių dalyvavimo “Kontinen
tas” negalės būti pilnavertis Ry
tų Europos žurnalas. Todėl 
‘‘Kontinentas” kviečia laisvas, 
nacionaliniai nusiteikusias Lie
tuvos kūrybines pajėgas, kur jos

— dalyvauti žurnalo darbe, siųs
ti tuos savo kūrinius, kurie, jų 
nuomone verti bendro dėmesio 
ir sugeba iškelti Lietuvos reikalą 
pasaulyje tinkamame lygyje. Jau 
dabar mes matome, kad “Konti
nento” idėja ir uždaviniai susi
laukė plataus pritarimo ir suge
bėjo apjungti visa, kas gyva, svei
ka bei kūrybinga daugelyje Ry
tų Europos šalių. Neabejotina, 
kad ir lietuvių inteligentija ne
liks nuošalyje nuo šio daug ža
dančio sumanymo, jo viltingų 
.perspektyvų.

Pagaliau, reikia pabrėžti ir tai, 
kad “Kontinentas” yra kone (pir
mas, išeinantis Vakaruose, Rytų 
Europos žurnalas, leidžiamas 
profesionaliais (pagrindais, sta
tantis aukštus pasaulinio stan
darto reikalavimus savo auto
riams ir mokantis jiems to paties 
standarto honorarus.

Ir dar viena nemažos svarbos 
aplinkybė. ‘^Kontinentas” ne tik 
žurnalas — prie jo yra įsteigtas 
tarptautinis “Kontinento” fon
das (Fondo valdyba: D. Beilis
— JAV, M. Džilas — Jugoslavi
ja, V. Zidleris — Vakarų Vokie
tija, E. lonesco —Prancūzija, R. 
Konkvistas — Anglija, L. Pach
manas — Čekoslovakija, V. Mak- 
simovas — Rusija, A. Sacharovas
— Rusija, A Siniavskis — Rusi
ja, J. Capskis — Lenkija, Fondo 
adresas: 910 212-S1, 154 Fleet 
Street, LONDON EC-4, ENG- 
LAND, Midland Bank). Šio fon
do pinigai bus naudojami kaip 
pačiam žurnalui paremti ir plės
ti, taip ir kitom visuomeninėim 
bei kultūrinėm iniciatyvom vys
tyti. “Kontinento” fondas sieks 
sudaryti mūsų talentingiausiems 
rašytojams bei menininkams to
kias sąlygas, kad jie galėtų pro
fesionaliai atsidėti savo kūrybi
niam darbui, jis padės burti mū
sų mokslininkus bei tyrinėtojus į 
vieną pastangų junginį aktu
alioms Rytų Europos visuomenės, 
politikos bei kultūros prob
lemoms nagrinėti, jis stengsis vi-1 
sais būdais skatinti tampresnius 
ryšius tarp mūsų tautų ir įvairių 
jų grupiių atstovų, remti diskusi
jas, konferencijas ir pan. prie
mones vardan tos vienybės, ku
rios žydėjimą taip įtaigiai skel
bia Lietuvos valstybinis himnas 
ir jo autorius Vincas Kudirka.

Visus savo klausimus, pasiūly
mus, rankraščius,aukas, o taip 
pat užsakymus bei prenumera
tas žurnalui siųskite šiuo adre
su: “KONTINENT”, Verlag Ul
lstein Grnbh, 1000 W. Berlin 61, 
Lindenstrasse 76.
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Kertinė paraštė
KONKRETUS ŽVILGSNIS Į SRITIS 
IR DARBUS

Mielas Redaktoriau,
Tavo redaguojamas “Draugo” 

šeštadieninis priedas turi ant
raštę: Mokslas, menas, literatū
ra. Kad to meno ir literatūros 
pilni puslapiai, tenka tik džiaug
tis. Visokie parodų aptarimai, 
koncertų ir dainininkų vertini
mai, knygų reeenzavimai ir pri
statymai, kartais dar knygai nė 
nepasirodžius, rodo, kad menas 
ir literatūra nėra nuskriausti. 'Ki
taip su mokslu. To mokslo kaip 
tik ir pasigendama. Atleisk tad, 
kad būdamas nemokslininkas, 
čia padėstysiu, gal būt, ir labai 
nemoksliškus ‘‘apdūmojimus”. _ _

Niekas neabejoja, kad mūsiš- surado genus, DNA (dessosiribo- 
kis amžius yra mokslo amžius, branduolinė rūgštis), bet ar 
Tai keistas amžius, kada kitados bent vienas.iš Šimto žino, ar iš 

' pūvančios medžiagos gali atsiras
ti (savaime bakterijos ir kirminai, 
ar ne. Louis Pasteur jau visiškai 

, pamirštas.
Man atrodo, kad mūsų amžiu

je visiškai yra pamiršta gamta ir 
iš jos stebėjimo kylanti išmintis. 
Štai dėl ko prašymas visiems 
mokslininkams: susimildami,
pabandykite jūsų turimą mokslą 
bent kiek populiarinti. Tam laik
raščių, skiltys (žinoma, ir “Drau
go” priedo), radijas, televizija 
bus atviri. Atrodo, taip viskas pa
prasta. Bet kaltais ima pagunda 
manyti, kad šių dienų moksli-

DĖL MOKSLO IR MOKSLININKŲ
ko erdvėlaiviuose iš rankų iškri
tęs pieštukas nekrinta žemėn, o 
lieka pakibęs ir plaukioja erdvė
laivio viduje. Bendra nuomonė: 
erdvėje nėra traukos dėsnio. Bet 
kaip tada su Nevvtono visuotiniu 
traukos dėsniu? Mokslininkai, 

i tyrinėdami gyvybės fenomeną, 
ciiro/ln ffonnc DNA (

(Atsakymai į Kultūros tarybos 
pirmininko Anatolijaus Kairio 

' klausimus)
Planavimas keliolikai metų? 

Atrodo, kad būtų realiau pla
nuoti gal tik 4 ar 6 metams. Juk 
kultūrinės reikšmės darbai atsi
randa ne tiek dėka plano, kiek 
individų iniciatyva ir pastango
mis. Organizacijos nekuria, o tik 
gali padėti kūrėjam. Viskas pri
klausys nuo to, kokių ir kiek 
žmonių turėsime išeivijoje kul
tūriniam darbui atlikti ir tiems 
darbams priimti. Tad mūsų są
lygose gal svarbiau būtų padėti 
lietuviams mokslininkams, me
nininkams ir visuomenininkams 
realia parama ir paskata to
kiems darbams atsidėti. Svarbu, 
bet jau antroje eilėje, rengti vie
šas kultūrinės veiklos manifes
tacijas. šioje dvasioje ir mano 
atsakymai:

Isis klausimas: konkreti 
kultūrinė veikla dabar

Mokslininkams, pir
miausia lituanistams, patraukti 
ir prilaikyti Lietuvių Bendruo- 

x menėje reikia geriau platinti ir 
kelti žurnalų bei knygų tiražus, 
primokėti už lituanistinių veika
lų parašymą ir jų išleidimą. Iki 
šiol tai buvo daroma tik atski
rais atvejais, daugiausia pa
tiems autoriams ar jų atsto
vams, pvz. Lituanistikos institu
tui, prašant. Buvo gauta para
mos iš Lietuvių fondo, Lietuvių 
Bendruomenės ir pavienių mece
natų Lituanistikos Darbams, 
Liet, katalikų mokslo akademi
jos leidiniams, Lietuvių istorijos 
draugijai, išeivijos bibliografi
jai, mokslininkų suvažiavimams. 
Kultūros tarybai nereiktų laukti 
atskirų prašymų, bet skatinti ir 
raginti, kad tie darbai būtų tę
siami, atpalaiduojant mokslinin
kus nuo rūpesčio gauti lėšų.
Jaunimui daugiau su

burti remtina chorų, teatro mė
gėjų, tautinių šokių ir sporto 
ansamblių veikla. Reiktų apmo

kėti ir jų vadovų darbą, kaip ap
mokami lituanistinių mokyklų 
mokytojai.

Rašytojams premijų 
turime, leidėjų irgi netrūksta, 
tik reikia daugiau skaitytojų. 
Reikia išgalvoti veiksmingų bū
dų knygų pirkėjams paraginti. 
Jei gyventume ne rezidencijose, 
o namuose, jei naudotume tą pa
tį automobilį 6 metus, o ne tre
jus, jei... Gal tam tikras viešas 
dėmesys ištikimiems knygų pir
kėjams ir asmeniškų bibliotekų 
savininkams pagelbėtų? Premi
jos, varžybos skaitytojams?

Dailės parodos dažniau
siai yra kartu ir komercinės, kū
riniai parduodami. Nė kiek ne
nuvertindamas dailininkų reikš
mės, manau, kad Liet. Bendruo
menės Kultūros taryba turėtų 
rekomenduot finansiškai remti 
tik jungtines parodas istorinė
mis progomis. Jos pasitaiko ne 
kasmet Dailininkai ir skulpto
riai parduoda savo kūrinius ir 
ne lietuviams, ko negali pada
ryti lietuviškų knygų autoriai. 
Lietuvių fondų premijos daili
ninkams reikalingos, bet jos tu
rėtų būti skiriamos ne tik už 
tam tikroje parodoje parodytus 
darbus, bet iš viso už menininko 
pasiekimus ilgesnėje laiko per
spektyvoje. Čia neturėtų būti 
išskirti ir knygų iliustratoriai.

Muzikai daininin
kai ir kompozitoriai 
yra panašioje padėtyje, kaip 
dailininkai. Tad ir jų darbų rė
mimui taikytini panašūs krite
rijai. Scenoje pasirodančių me
nininkų darbas visada turi būti 
apmokamas rengėjų, kaip apmo
kama salės nuoma. Kompozito
rių gaidoms atspausdinti visuo
menės parama reikalinga, kaip 
ir mokslininkų darbams.

2-sis klausimas: konkretūs 
kultūriniai projektai

Pavardžių tuo tarpu nenorė
čiau minėti. Kultūros tarybai

buvę mokslo židiniai vienuoly
nai tuštėja, o visokios mokslo ty
rimų laboratorijos pilnos. Žmo
gus niekad taip drąsiai nebuvo 
nupjovęs laidus su Antgamte ir 
pasinėręs vien tik į gamtos moks
lus. Bet drauge yra tikra, kad 
tada, kai žmogus domėjosi Die
vu, gamta jam buvo daug palan
kesnė, draugiškesnė, negu šian
dien, kada žmogaus visas dėme
sys ir simpatijos nukrypo tik į 
gamtą. Tasai mokslinis susido
mėjimas gamta ją apiplėšė, su
teršė tiek iš vidaus, tiek išorė
je. Net h begalinius dangaus plo
tus žmogus savo erdvėlaiviais iš
narstė, iššnipinėjo, bet kas iš to? 
Mokslas gavo keletą mėnulio ak
menų, o mėnulyje liko tik ast
ronautų smėlyje įmintos pėdos..

Sąžinės nuraminimui sakoma, 
kad gamtos profanacija leido 
žmogui daug sužinoti, patirti. 
Taigi moksle padaryta pažangos. 
Modemus žmogus šiandien gali 
šaipytis iš savo protėvio, gyve
nusio prieš 100-200 metų, kai; 
tas važinėjo vežimu tik mediniais 
ratais ir-tikėjo, vaizdžiai kalbant, 
kad vaikus atneša gandras.

Kaip ten bebūtų, turime pri
pažinti, kad šių dienų žmogus 
turi neišmatuojamą pažinimą, 
žinojimą, kuris, išsiveržęs pro 
bibliotekų langus, susikoncentra
vo kompiuteriuose. Tik gaila, 
kad tas žinojimas yra sukoncet- 
ruotas nedaugelio, herinetiškai 
užsidariusių specialistų galvose. 
Juo labiau mokslas daro pažan
gos, auga, tobulėja, tuo jis lieka 
neprieinamesnis eiliniam žmoge
liui. Gyvename įsitikinę, kad jau 
žinome viską, kai tuo tarpu ne
žinome nieko. Netgi nežinome, 
kas šiandien jau yra žinoma.? Už- 
valdėme erdves, bet ar yra bent 
vienas iš šimto, kuris žinotų dėl

būtų pravartu turėti mūsų 
mokslininkų, menininkų ir pro
fesionalų draugijų narių sąra
šai su adresais. Lituanistikos 
instituto narių naujas sąrašas 
dabar rengiamas ir bus pasiųs
tas Kultūros tarybai. Tokius są
rašus vertėtų papildyti žmonė
mis, kurie nepriklauso toms 
draugijoms.

Aktualūs projektai pagal jų 
reikšmę:

a) Užtikrinti Encyclopedia 
Lituanica užbaigimą ir tinkamą 
jos išplatinimą. Leidėjui reikia
pagalbos.

b) Suorganizuoti specialistų 
komisiją, kuri sektų kitų kalbų 
enciklopedijas, žemėlapius ir ki
tokius informacinius leidinius, 
kad tinkamai reaguotų dėl pa- 
sltaikončių klaidų ar net sąmo-

ninkal, lyg susitarę, nori palik- garsus biologas, paklaustas, ko- Afrikos raupsuotaisiais. Tokia 
ti liaudį ignorancijoje. Kari Pop- dėl medžių lapai nėra vienodos šiandien apkaltinami ohskuran- 
per pavadino tiesiog “ignorancfijos formos, nuleido rankas ir nėra- tizmu, diletantizmu, rasizmu ir 
sąmokslu” tą nenorą dalintis su 1 
kitais savo žiniomis.

Bet čia reikalas nėra toks pa
prastas, kaip kam atrodo — pa
sakytų kun. V. Bagdanavičius 
savo įprastu posakiu. Mokslinin
kai, turėdami begalinius rezer
vus išminties, kaip tik neturi jo
kio susidomėjimo gamta bent iki 
tokio laipsnio, kokį turi eilinis 
žmogus. Taigi nenuostabu, kad 
racionalinės mechanikos specia
listas nemoka pataisyti automo
bilio. Arba branduolinių studijų 
biologas neatskiria pušies nuo 
eglės, o astrofizikas nežino, ko
kia šiandien yra mėnulio fazė.

Gamta, kaip fenomenas, kaip 
stebėjimo objektas, kaip jaudinąs 
ir dominąs reiškinys, nedomina 
mūsų laikų mokslo. Dar daugiau: 
atrodo, kad modernusis moksli
ninkas gamtą •vūijkai. ignoruoja. 
Kartą teko būti liudininku, kaip

do savo galvoje atsakymo. Moks
las šiandie domisi tik tokia gam
ta, kokios nėra. Fizika, chemija, 

; biologija užsiima tik tuo, kas ne
matoma, nori pasiekti tai, kas 
nesuvokiama eiliniam žmogui. 
Šių dienų mokslininkas jaučia ne
paprastą palinkimą į abstrakciją. 
Paprasta gatvės žmogaus nuovo
ka (sensus communis) ir gamta 

. su visomis jos grožybėmis yra pa- 
| siųsta velniop. Kaip tad norėti, 
■ kad toks mokslininkas, vis labiau 
'įsigilindamas į savo specialybę, 
imtų ir atsigręžtų į gamtą ir pa
tenkintų mūsų eilinio žmogelio 
norą irgi šį tą sužinoti.

šiandien jau yra nesupranta
mi tokie mokslininkai, kaip Ra- 
chel Carson, kuri, matydama pa
vasario grožį, jaudindavosi iki 
ašarų, arba Konrad Lorenz, ku
ris rašė apie gyvulius, arba Al
bert Schweizer, kuris rūpinosi

Nuotr. Jono BogutosSimas Kudirka Chicagoje, mero įstaigoje. Čia jam suteikiama miesto garbes pilietybė.

dar kitokiais izmais, jei ne dar 
kuo blogesniu.

Šių metų birželio 2 dienos laik
raščiai pranešė, kad praėjusią 
nąktį būta mėnulio užtemimo, 
nepaprasto, nepramatyto, ne
laukto gamtos reiškinio dangaus 
skliaute. Jokia observatorija to 
nepastebėjo, iš anksto nepaskel
bė, nepaaiškino. O kai mėnulis 
ėmė temti, žurnalistai griebėsi 
telefono ragelio, skambindami į 
observatorijas ir norėdami to ne
paprasto reiškinio paaiškinimų. 
Bet niekas jiems neatsakė, nes 
astronomai... miegojo. Nė vie
nam jų neatėjo į galvą mintis 
bent telefonu pranešti laikraščių 
redakcijoms apie nepaprastą įvy
kį, kurio gal daugumas iš viso 
savo gyvenime nėra matę.

Tik keli metai praslinko nuo 
milžiniško užmojo — žmogaus 
nusileidimo ant mėnulio, -kaina
vusio milijardus dolerių. Visa tai 
buvo daryta mokslo vardu. Bet 
po to,t jau toks nesidorpėjimas 
mėnuliu, kad net nepastebimas 
jo užtemimas. Atrodo, kad moks
liniu mėnulio ištyrimas siekė su
naikinti senąjį mėnulį, ir tai pa
vyko. Mėnulis tapo bandomąja 
auka, siekiant pažinti baltąjį 
“Paukščių kelią”. Mėnulis buvo 
paaukotas kitiems tikslams.

Seniau mėnulio užtemimai vi
sus domino. Iš to buvo daromi 
pramatymai, pranašauta ateitis. 
Šiandien 'pasidarėme tiek jau 
mokyti, kad užtemimo net nepa
stebime. Su gamtos ir sukurtosios 
visatos užmiršimu, praradome 
Dievą, kuris reiškiasi ne per pro
vizorines ir nesuprantamas moks
lo dėsnių abstrakcijas, bet per 
dangiškų ir žemiškų fenomenų 
apraiškas. Yra tik vienintelis ke
lias atrasti Dievą gamtoje — tai 
pasukti atgal iš kelio, kurį yra 
nuėjęs modernusis mokslas. Rei
kia grąžinti kilnumą, vertę ir 
prasmę gamtos reiškiniams, 
tiems Dievo apsireiškimams — 
teofanijoms, neneigiant nė moks
lo dėsnių, tačiau išvengiant to
kio pasaulio supratimo, kad jau,

(Nukelta į 7 psl.)

ningų tiesos iškraipymų, lie
čiančių Lietuvą ir lietuvius. 
Štai, naujoji Encyclopedia Bri- 
tanica laida įdėjo sovietinių pa
reigūnų parašytus straipsnius, 
klastojančius istoriją. Tokią 
komisiją galėtų sudaryti Litua
nistikos instituto, LKM Akade
mijos, Lietuvių istorijos d-jos, 
Lietuvių žurnalistų s-gos, Lietu
vių rašytojų d-jos, Dailininkų 
draugijų, mūsų politinių bei vi
suomeninių veiksnių žmonės. 
Kas turėtų visa tai koordinuo
ti? Gal Lietuvių Bendruomenės 
valdyba?

c) Organizuoti akademinės 
(ne mokyklinės) Lietuvos isto
rijos rašymą ir išleidimą, nutrū
kus prof. Z. Ivinskio užsimota
jam darbui. Parengti tokios is
torijos trumpesnę versiją anglų

ir kt kalbomis.
d) Užtikrinti lietuvių išeivių 

bibliografijos tęstinumą ir pa
rengti knygą — suvestinę 25 ar 
30 metų bibliografiją, išmetant 
nereikšmingus dalykus, kurie 
suregistruoti atskirų metų bib
liografijose. Lituanistikos insti
tuto Bibliografijos skyrius jau 
parengė 1970-1973 metų biblio
grafiją, belieka išleisti. Turime 
ir bibliografų prieauglio darbui 
pasidalinti.

e) Užtikrinti lietuvių moksli
ninkų suvažiavimų reguliaru
mą. Tokie asmeniški kontaktai 
savo tarpe ir su visuomene labai 
svarbūs. Planingai derinti Li
tuanistikos instituto, LKM Aka
demijos ir Technologų suvažia
vimus ar simpoziumus. Iš Lie
tuvių Bendruomenės reikia lėšų

nors prelegentų kelionėms ap
mokėti. Honorarų už paskaitas 
iki šiol niekas neprašė.

3-tis klausimas: reikštis 
savybėje ar tarp svetimųjų, f
Svarbiausia — darbų kokybė, 

o tada bus ką parodyti ir sveti
miesiems. Svarbu neatitrūkti 
nuo to, kas daroma Lietuvoje. 
Džiaugtis jų laimėjimais, papil
dyti jų spragas, atsirandančias 
dėl okupacinio režimo. Visa tai 
tinkafaai perduoti mūsų lietu
viškajai spaudai ir svetimajai. 
Jau daug kas gero padaryta ta 
kryptimi. Veržtis į tarptautines 
enciklopedijas, vardynus, anto
logijas.

4-sis klausimas: asmeniškas 
užsiangažavimas

Tuo tarpu esu užimtas Litua
nistikos instituto administraci
niu darbu. Galima būtų padary
ti kur kas daugiau, bet trūksta 
talkos. Norėčiau veiksmingiau 
tęsti studijas lietuvių namotyro- 
je ir Lietuvos bažnyčių statybos 
istorijoje, dažniau recenzuoti 
tos srities Lietuvoje ir kitur p>* 
gimdančius veikalus, padaryti 
pranešimų mūsų visuomenei. 
Dar yra neparašytų straipsnių 
ir neparinktų iliustracijų En
cyclopedia Lituanicai.

Šie mano atsakymai nėra iš
samūs, ir jie neatstovauja Li
tuanistikos instituto prezidiu
mui bei tarybai. Jei kas kriti
kuotų ar papildytų, būsiu dė
kingas-Dr. inž. Jurgis Gimbutas 

Lituanistikos instituto 
pirmininkas
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Kertinė paraštė
APIE MEDALIUS IR VOLGOS 
BUČIUOTOJUS

Šiemet Lietuva verčiama švęs
ti išvadavimo iš hitlerinių grobi
kų trisdešimtmetį, žurnalas 
“Kultūros barai” (74, Nr. 9) ta 
proga įdėjo pakilų straipsnį 
“Per Lietuvą ritasi šventės ban
ga“. Ironiškai antraštės “ban
ga” primena neišvengiamą rau
donųjų grobikų antplūdį, nustū- 
musį į Vakarus, į miškus ir į Si
biro katorgą šimtus tūkstančių 
lietuvių. Tai bent šventė!

Žurnale spausdinami iškilmių 
vaizdai Vilniuje, štai posėdis 
sporto rūmuose. Garbės prezi- paminėti neseniai 
diumo centre įtaisytas šmėkliš- spausdintą satyrinį straipsnį, 
kai baltas Lenino biustas Už nukreiptą prieš (o, stebukle!) 
ilgo stalo keliomis eilėmis ri- medalių maniją T. Sąjungoj. Pa- 
kiuojasi Maskvos patikėtiniai. 
Stovėdami klausosi himno: 
‘Tartija Leniną, partija Staliną, 
mudraja partija bolševikov”.

Šitų “mudrecų” priskaičiuoti- 
na iki šimto. Visi nuožmūs, titu
luoti, įtakingi. Daug plikų. Deja, 
nežiūrint nuolat skelbiamos vy
rų ir moterų lygybės, išrinktųjų 
galvų tarpe tesimato tik dvi mo
teriškos. Taigi vos 2%. Priežas
tis psichologinė: tradicinis pli
kių nepasitikėjimas ilgu plauku

•

Kitoje nuotraukoje — Lenino 
prospektu paraduoja karo vete
ranai. Kuklūs herojai. Krūtinės 
apkabinėtos ordinais, žvaigždė
mis, medaliais. Kai kurie atro
do kaip viešbučių durininkai. 
Neša gėlių puokštes ir šypsosi, 
lyg norėdami pasakyti: Lietuva 
mūsų, o mes rusų.

Žmonės kaip žmonės, niekas 
jiems tų medalių nepavydi. Vis 
dėlto retas lietuvis tuomet troš
ko jų įsivėlimo į tą priklų “išva
davimo“ žygį, kai vieni grobi
kai buvo pakeisti dar bloges
niais. Jau pats prospekto pava
dinimas įrodo jų kovų bepras
mybę

vidutinio amžiaus žmonės — 
sostinės įstaigų tarnautojai, ma
tyt, atėję iš reikalo. Visiškai ne
simato jaunimo. Suprantama, 
jaunimas nelinkęs veidmainiau
ti ir puokštėmis glostyti kruvi
ną pavergėjo akmenį. Jaunimas 
galvoja: Leniną rusai galėjo pa
silaikyti Maskvoje ar Leningra
de, o mums palikti savuosius 
didvyrius, tikrai mylėjusius Lie
tuvą ir daug gero jai padariu
sius.

Kalbant apie medalius, verta 
“Pravdoje”

Trečioje nuotraukoje — žmo
nės deda gėles ant Lenino (!) pa
minklo papėdės. Į akis sminga 
įdomus faktas: išskyrus kelis 
vaikus, minią sudaro daugiausia

siroko, kasmet 99 fabrikai paga
mina 46 milijonus įvairių ant 
krūtinės kabinamų dzinguliukų. 
Sovietijoje medaliais apdovano
jami ne vien didvyriai bei kos
monautai, ne vien partinės bon
zos, ne vien melžėjos bei kiaulių 
šėrikės, bet ir išviečių taisytojai 
(mūsiškai plamberiai). Pasta
rųjų medalių pavidalas panašus 
į tualeto sėdynę

“The Wall Street Joumal” dėl 
to pastebi: “Pravda”, besijuok
dama iš sovietų medalistų, tuo 
pačiu įgnybo ir “neklaidingai” 
partijai. “Juk niekas kitas, o 
pats Politbiuras sugalvojo pav- 
loginę sistemą, kurioje tarybi
niams darbininkams už ypatin
gą darbą atlyginama ne ypatin
gomis gėrybėmis, bet beverčiais 
medaliais”.

Gyvenant sovietų imperijoje, 
be abejo, sunku išvengti taiksty
mosi prie valdžios įnorių. Kar- 

' tais būtina ir gėlių puokštę 
i padėti nemielam stabui. Mask
vos magnatai senuoju papročiu 
tebereikalauja uodegų vizginimo 
ir visokių ištikimybės apeigų, 
švenčių ceremonialuose liaudis 
turi nuolat regėti sovietijos di
dybę: ryžtingą Lenino smakrą, 
raketas, tankus, kosmonautus, 
medaliuotas didvyrių krūtines. 
Regėti ir šlovinti!' šaukti: Tegy-

(Nukelta į antrą pusi.)

ALGIMANTAS KEZYS,S.J., 
Lietuvių foto archyvo vedėjas

Lietuvių foto archyvo pastan
gomis yra pradėtas vykdyti ne
mažos apimties (o gal ir nema
žos reikšmės) projektas — leisti 
anglų kalba informacinius leidi
nius apie Amerikos lietuvių kul
tūrą ir jos įnašą i Amerikos gy
venimą. Tai skatina daryti tam 
tikros priežastys. Šiandienis a- 
merikiečių domėjimasis etniniais 
klausimais, jų noras pažinti savo 
pačių tautinius pagrindus. Nesi- 
gėdijimas priklausyti savo kil
mės etninei grupei verčia mus 
rimtai pagalvoti apie parūpini- 
mą jų bibliotekoms spausdintos 
medžiagos apie lietuvių etninį 
įnašą Amerikai, iškeliant mums 
būdingus istorinius, sociologi
nius, kultūrinius bruožus ir sūrį 
kiuojant galimas temas į atski
rus leidinius.

Po poros metų Jungtinės Ame
rikos Valstybės švęs savo 200 
metų nepriklausomybės jubilie
jų. Šis jubiliejus skatins ameri
kiečius gilihtis į savo jaunos tau
tos istoriją, kuri būtinai privers 
juos su pagarba prisiminti savo 
margąjį veidą, dar taip neseniai 
turėjusį ateivišką charakterį. 
Kiekviena etninė grupė bandys 
pabrėžti savo suvaidintą rolę; 
kiekviena turės šiuo tuo pasigir
ti. Mes, lietuviai, norime neatsi
likti. Jau girdisi šioks toks 
bruzdėjimas. Kalbama apie kokį 
nors giliai įspūdingą pasirody
mą per patį nepriklausomybės 
paminėjimą — ar savo koncer
tu, ar kokia paroda, ar šiaip akį 
patraukiančiu triukšmeliu. Visa 
tai turi savo vietą, ir reikia ti
kėtis, kad tai bus. įvykdyta. Tik 
turėtų vienų pasirodymų neužtek
ti. Šitokią progą reikia gerai iš
naudoti, įsiskverbiant ne tik 
viešąją tos dienos sąmonę, bet ir 
į ilgiau tveriančią pasąmonę, ku
ri tūnotų bibliotekose, kolegijo
se, privačiuose namuose, kuri ga
lėtų būti atgaivinta bet kada ir 
be didelių pastangų ilgesniame 
laikotarpyje.

Lietuvių foto archyvas imasi 
iniciatyvos leisti šiam tikslui in
formacinių leidinių seriją. Vie
nai temai — viena knyga. Pir
miausia leidinys išeitų lietuvių 
kalba, kad patys galėtume jį per
žiūrėti, pakedenti, tada jau leis
tume anglų kalba. Būtų gausiai 
iliustruotas, panašiai kaip ameri
koniškosios “PictoriaI Encyclo- 
pedia”. Lietuviškai būtų galima 
pavadinti “Foto Enciklopedija”, 
arba pilniau tariant —“Ameri
kos Lietuvių foto enciklopedija”.

Jau yra pakviestas vienas ki
tas redaktorius ir patarėjas, kurie 
apsiėmė pradėti darbą. Išvardin
siu keletą.

Prof. Juozas Žilevičius reda
guoja knygą apie lietuvių muzi- j 
ką, teatrą ir baletą. Apie savo 
redaguojamą knygą jis rašo: 

“'Kaip redaktorius knygos “Lith- 
auanian Americans in Music, 
Opera, Theatre and Dance” tu
riu pasakyti, kas privertė mane 
imtis šio veikalo redagavimo 
darbo. Išeivijoje atsirado labai 
daug išprusintos visuomenės, ir 
auga didelis būrys akademinio 
jaunimo. Nors ir sunkiose aplin
kybėse, išleista labai daug įvai
rių leidinių. Jų tarpe labai daug 
vertingų, bet apie būsimam lei
diny minimas meno rūšis infor
macijų labai maža. Jas papildo

AMERIKOS LIETUVIŲ
FOTO ENCIKLOPEDIJA

Naujas, daugiatomis Lietuvių foto archyvo projektas

j
tik vienas, kitas atsitiktinis 
straipsnis periodikoj. Dėl to 
ėmiausi šio darbo, norėdamas 
surinkti visas žinias į vieną lei
dinį, kuriame būtų bendra ap
žvalga. Norėtųsi, kad jaunasis 
prieauglis matytų, jog mes turi
me menui pasišventusių žmonių. 
Medžiaga jiems bus prieinama, 
nes leidinys būsiąs abejose kal
bose”. Muzikos garsų pasaulyje 
bus pristatyta tarp 400-500 bio
grafijų žmonių, veikiančių muzi
kos srityje, ar veikusių. Bus pa
brėžta Amerikos lietuvių muziki
nio kelio istorija —lietuvių var
gonininkų veikla, chorų organi
zavimai, vaidinimai, koncertai, 
operetės, leidiniai, dainų šventės, 
Miko Petrausko, A. Vanagaičio 

“Si.

Romo Bartuškos spalvota nuotrauka 15 1974 metų foto parodos, Šiuo melu vykstančios Jaunimo centru Chicago). 
Romo Bartuikos nuotraukos Šioje parodoje lalmčjo pirmąją premiją (M* dol.) Apt* parodą įdattM S P»L

veikla. Bus aprašoma Chicagos 
lietuvių opera, simfoninė muzi
ka; bus bendrai apibūdintas ba
letas, laisvos išraiškos šokis, tau
tinis šokis, teatras.

Bendradarbiais pakviesti: A. 
Adomaitienė (Chicagos Scenos 
darbuotojų s-gal, prof. V. Jaku- 
bėnas (opera, simfoninė muzi
ka), J. Matulaitienė ir Bruno 
Shotas (tautinis šokis), S. Vel- 
basis ir A. Butkus (baletas), V. 
Žukauskas (teatras). Darbui tal
kina Irena šerelienė,

Kun. dr. Stasys Yla rašo kny
gą “Lietuvių šeimos tradicijos”, 
kurios turinyje yra tokios temos: 
1. Šeimos kūrimo vyksmai •—Pa
siruošimas vedyboms, pažintu- 

vės, piršlybos, pražvalgos, suža
dėtuvės, vakąrynos; Vestuvių ap
eigos, nuotakos išleistuvės, mar
čios sutiktuvės; Kūdikio susilau
kus, gimtuvės, krikštynos, at- 
krikštynės, auklėjimas, brandy- 
nos; 2, šeimos židinio ryšiai — 
Aplinka, namai, stalas, tėvai; 
Socialiniai ryšiai, giminystės, bi
čiulystės, talkos, nelaimės atve
jai; Kultūrinis bendravimas, va
karonės, užsiėmimai, darbo dai
nos, atlaidavimas, vardinės, šei
mos sukaktys; Religiniai vyksmai, 
namų šventinimas, švęstas na
mų vanduo, namų kryžius, gies
mės ir maldos,' pirmoji vaikų ko
munija, kalėdonės; Švenčių pa
pročiai, .Kūčių, Kalėdų, Naujų 
Metų. Trijų Karalių ir t. t. Gy-

venimo užbaigtuvės, ligonio lan
kymas, kunigo sutiktuvės, budy
nės prie mirusio, atsisveikinimas 
su mirusiu, žvakių palyda.

Alina Skrupskelienė ėmėsi 
darbo suredaguoti knygą apie 
lietuvių išeivijos literatūrą. “Li
teratūrai skirtas leidinys, sako 
redaktorė, turės apie 300 pusla
pių, apims lietuvių grožinę lite
ratūrą. Trumpu, poros puslapių 
orientaciniu įvadu amerikietis 
skaitytojas bus supažindintas su 
mūsų žodžio kūryba. Leidiny bus 
kiekvieno autoriaus fotografija, 
trumpa biografinė apybraiža, o 
apie literatūrinį autoriaus kelią 
kalbės patys kūriniai ar jų' iš
traukos. Šiuo metu dar nėra ga
lutinai parinktas pavadinimas 
šiam literatūriniam leidiniui, ku
ris užsibrėžęs parodyti ir patį kū
rėją, ir jo kūrinį”-

Kiti leidiniai rikiuotųsi šalia 
šių. Leidiniai apie lietuvių dailę, 
iškiliuosius kūrėjus, amerikinę 
lietuvių tautosaką ir pan. Po jų 
(ne chronologine, bet tematine ei
gą) eitų istorinio pobūdžio knygos, 
gvildenančios masinį lietuvių 
įsikūrimą Amerikoje (nuo kurio 
šįmet sueina 100 metti), atski
rų kolonijų istoriją, visuomeninio 
susiklausymo ir susipratimo te
mas. Ir čia darbas jau pradėtas.
r, Vi-tdas Būtėnas ir Algimantas 
Kezys, S] ruošia veikalą apie 
Pennsylvanijos angliakasių Lie
tuvą. Veikalas turės dvejopą vei
dą: istorinį ir meriiriį. Istorinis 
veidas atsispindės tenykščių baž
nyčių bei jų detalių, mokyklų, 
vienuolijų, kapinių, įvairių pa
minklų; ten sutiktų senovės ir da
barties liudininkų nuotraukose, 
gi nuotraukas seks Vlado Būtė
no tekstas, atskleidžiąs nuotrau- • 
koms istorines detales, o taip ir 
autentiškus pokalbius su praei
ties ir dabarties liudininkais. Me
ninis veidas išryškės iš įdomes
nių, nors kartais ir labai rūsčių, 
tenykščių gamtos ir senųjų ka
syklų liekanų nuotraukų, jau ne 
istorinių ar komercinių, bet gry
nai simbolinių —meninių. Šias 
menines Pennsylvanijos nuo
traukas dar paryškins magistrės 
Elenos Bradūnaitės surinkta au
tentiška lietuvių angliakasių tau
tosaka ar šiaip lyriškai parašy
tas jos tekstas. Veikalo išleidi
mą 1,500 dol. auka jau parėmė 
Pennsylvanijos Lietuvių Kunigų 
Vienybė, o anksčiau ir prel. Juo
zas Karalius.

Kalbant apie paskirų lietuvių 
kolonijų istorijas, būtų galima 
paimti pavyzdžiu Chicagos lie
tuvių istoriją. Stabtelėkime prie 
šios kolonijos kūrimosi ir vysty
mosi iki pirmojo pasaulinio ka
ro (šiam periodui tinkamai nu
šviesti reikėtų atskiro tomo). I 
Chicagą lietuviai atsikraustė 
kiek vėliau negu į kitas rytines 
Amerikos dalis. Pirmieji čia at
vyko apie 1870 metus, o jau 
1900 metais lietuvių skaičius 
Chicagoje siekė 14,000. Pirmieji 
atvykėliai dažniausiai dirbo įvai
riose pramonės įmonėse: metalo 
apdirbimo, ūkio mašinų dalių, 
elektros reikmenų fabrikuose, 
skerdyklose bei lengvosios pra
monės šakose. Vos radę darbą ir 
šiaip taip įsikūrę, lietuviai ima 
ieškoti bendravimo formų — 
steigti savo parapijas ir draugi
jas. Tais pačiais 1900 metais Chi
cagoje jau buvo apie 39 religi
nio, paŠalpinio ir šiaip pasau
lietiško pobūdžio draugijų (šv,

(Nukelta į 6 pusL)
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Kas išleis Lituanistikos instituto 
veikalus?
Maži atsiminimai apie didelį 
žmogų.
Šiemetiniai Nobelio literatūros 
premijos laureatai.
Leonardo Andriekaus eilėraščiai. 
Bet tai yra mūsų teatras.
Iki pasimatymo ketvirtame. 
Lietuviai Madride ir Lietuva 
Madrido bibliotekoje.

Kertinė paraštė

KAS IŠLEIS LITUANISTIKOS 
INSTITUTO VEIKALUS?

NUO PAREIGOS TEPASITRAUKE JISAI
TIKTAI Į KARSTA
Maži atsiminimai apis didelį žmogų —Juozą Brazaitį

Lituanistikos Instituto redakci
nė komisija ir atskiri nariai yra 
iparengę lituanistinių veikalų, bet 
jiems išleisti stinga lėšų. Institu
tas nėra komercinė leidykla ir 
neketina steigti dar vieno Visuo
meninio fondo lituanistikai ug
dyti ir knygoms leisti. Buvo mė
ginta rasti mecenatų, bet iki šiol 
nesėkmingai. Lituanistikos Dar
bų III tomas buvo išleistas 1973 
metais; finansavo Lietuvių fon
das. Išeivių bibliografijos paren
gimą (1970-1972 metų) finansa
vo JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros fondas, o 1973 metų 
bibliografiją — Lietuvių fondas. 
Tų ketverių metų bibliografiją 
parašė Povilas Gaučys; redaguoja 
Lt Bibliografijos skyriaus vedėjas 
J. Dainauskas ir LI prezidiumo 
narys dr. T. Remeikis. Atrodo, 
gautųjų lėšų pakaks šiam biblio- 

• grafijos tomui, apimančiam ket
vertų metų apie 7000 vienetų, pa
rašyti mašinėle, kad galima būtų 
spausdinti foto — mechaniniu 
būdu. Bet spausdinimui ir (įriši
mui lėšų nėra.

Lituanistikos Darbų IV-jį tomą 
redaguoja dr. V. Maciūnas. Šiam 
tomui pažadėti, o kai kurie jau 
ir gauti, K. Almino, L. Damb- 
riūno, A. Maceinos, A. Mažiulio, 
M. Nasvyčio, A. Nykos - Niliū- 
no, D. Krivicko, K. Ostrausko, A. 
Platerio, J. iPuzino, T. Remeikio, 
A, Salio (iš jo palikimo), Pr. 
Skardžiaus, V. Trumpos ir paties 
redaktoriaus V. Maciūno studiji
niai straipsniai. Nei autoriai, nei 
redaktorius negauna honorarų, o 
iš tikrųjų turėtų gauti. Knygai iš
leisti vėl prašyta .pinigų 'iš Lietu
vių fondo, bet dar nežinia, kiek 
ir kada bus gauta.

Be to, kai kurie LI nariai yra 
parašę ir spaudai parengę veika
lų, bet jiems nėra leidėjų. Pavyz
džiui, prof. dr. Kazys Alminas 
yra parengęs kryžiuočių kelių į 
Lietuvą (Litauische Wegeberich- 
te) originalų fotokopijas iš Vokie
tijos archyvų su ten paminėtų 
vietovardžių lokalizacija žemėla
pyje, lietuvišku tekstų vertimu ir 
komentarais. Galėtų išleisti vien 

vokiškai Vokietijoje, bet geriau 
būtų išspausdinti su lietuvišku 
vertimu. Prof. dr. Vanda Sruogie
nė turi spaudai parengtą veikalą 
apie Steigiamąjį Seimą ir jo dar
bus, 200 puslapių. Tai būtų svar
bus leidinys Lietuvos nepriklau
somybės istorijai, atsveriantis Lie
tuvoje klastojamą istoriją. Yra ir 
daugiau rašomų lietuvių kalbos, 
literatūros ir kitokių mokslo dar
bų lietuvių bei anglų kalbomis, 
kurie galėtų būti parengti spau
dai, jei būtų vilčių juos išleisti. 
Moksliniai leidiniai ne tik pra
turtina mūsų literatūrą, bet yra 
ir paskatinimas mokslo kūrybai 
bei jos gyvybės ženklas. Jei šiems 
veikalams išleisti nebus lėšų iš 
mūsų fondų ar mecenatų, darbai 
liks rankraščiuose.

J. Gimbutas

O latviai daro šitaip
“Dauguvos” leidykla Stockhol

me išleido didžiulį architekto 
prof. dr. Pauls Kundzinš veika
lą “Latvju setą” (The Latvian 
Farmstead). Knyga turi 450 di
delio formato puslapių su žemė
lapiu ir 190 iliustracijų. Autorius, 
buvęs Rygos universiteto archi
tektūros katedros vedėjas, šį vei
kalą parašė, gyvendamas Halifa- 
xe, Kanadoje. Pratarmėje sako
ma, kad ši knyga parašyta dėl to, 
kad apie 2000 metų egzistavusios 
latvių ūkininkų sodybos dabar 
baigiamos išnaikinti. Juk tas pats 
galima būtų pasakyti ir apie lie
tuvių ir kitų Rusijos vergiamų 
tautų ūkininkų sodybas! Prof. 
Kundzinš, vienas iš Latvijos etno
grafinio oro muziejaus steigėjų ir 
jo vedėjas 1928 - 1934 metais, su
rinko ir metodiškai paskelbė ar
cheologinę, istorinę, etnografinę 
ir architektūrinę medžiagą. Iš
nagrinėtos įvairios sodybų for
mos ir jų trobesiai. Knygos gale 
pridėta išsami 29 puslapių san- 
tauka anglų kalba.

Panaudotos literatūros sąraše 
yra du autoriai, savo raštuose 

(Nukelta j antrą pusi.)

Graudulys ašarą iš akių spau
džia, kai reikia svetimai žemei 
atiduoti plakti nustojusią širdį 
žmogaus, kuris buvo nuostabaus 
taurumo humanistas, plataus 
masto lituanistas, Jokių audrų ne
palaužiamas idealistas, gilus lie
tuvių literatūros nagrinėtojas, ne
pralenkiamas kultūrininkas, pir
maujantis laikraštininkas, iš juo
džiausios okupacinės nelaimės 
tautą vesti laisvėn pakviestas 
valstybininkas. Tokiu buvo skaid
riosios sielos velionis prof. Juozas 
Ambrazevičius - Brazaitis.

Labai tinka jam pačiam žo
džiai, kuriuos jis kartą apie kitus 
aukštai horizonte iškilusius yra 
pasakęs:

— Didžiuosiuose susikonden- 
suoja su didesne įtampa tos jė
gos ir idėjos, kurios palaidai blaš
kosi visoje masėje. Juose sąmo
ningai prabyla tas epochos bal
sas, kuris masėje tik instinkty
viai kuteno širdį, nesurasdamas 
žodžio pasakyti. Ir jų gyvenimas 
bei kūryba yra tas gaubtasis veid
rodis, kuriame pamatom sukon- 

, densuotus, išryškintus, paspalvin- 
tus epochos esminius bruožus.

Arčiau amžinos atminties Juo
zą teko pažinti, kai susibūrėme 
eisti dienraštį ‘‘XX Amžių”, vė
liau tapusį pirmaujančiu Kauno 
laikraščiu. Čia į kolektyvą susi
telkė naujos socialinės minties, 
plačių kultūrinių užmojų, nauji) 
religinių metodų ieškotojai: dr. 
P. Dielininkaitis, dr. J. Grinius, 
kun. prof. St Yla, dr. Z. Ivinskis, 
dr. A Maceina, dr. I Skrupskelis.

Visi jie švytėjo giliu įžvalgumu, 
nodernįais polėkiais, plačia tole
rancija, neišblėstančiu užsidegi
mu krikščioniškos knltūros ugdy
me. Bet savo žurnalistiniais su
gebėjimais ir patyrimu visus len
kė Brazaitis. Juk jis dar teturintis 
20 m. studentas, buvo pakvies
tas "Lietuvos” dienraščio redak
cijos nariu kultūriniams reika
lams.

Jis buvo toks geras psichlogas, 
nutuokiąs žmonių sugebėjimus 
nuolatiniam redakcijos persona
lui parinkt, toks stropus nau
jiems veikalams aptarti, toks pil
nas sąmojaus kokį humoro daly
kėlį “Mirga Marga” skyriui su
kurti, toks sumanus dailininkui 
naują mintį paduoti taikliai ka
rikatūrai sukurti, toks gilus ve
damojo mintis sumesti, ypač kul
tūriniais reikalais.

Jis buvo taip įsitraukęs į talką 
naujam dienraščiui, į dėstymą 
gimnazijoje ir universitete, į ra
šymą naujų vadovėlių ir knygų, 
kad darbai nusitęsdavo iki gilių 
išnakčių ir jėgos išsisemdavo iki 
kieto pervargimo. Atsimenu, kar
tą jis pasakojosi: buvo nuėjęs į 
operos premjerą. Tą pačią naktį 
parašė recenziją, kad jau sekan
čią dieną dienraštis galėtų išspaus
dinti. Pats jau po vidurnakčio ją 
vežė į redakciją, bet buvo taip 
pervargęs, kad priėjo prie redak
cijos durų, prie pašto dėžutės pa
stovėjo ir, užmiršęs įmesti rank
raštį pasuko atgal. Teko vėl grįž- 

I ti ir atvežus įmesti...
I Turėjo jis tokį jau gerai pava

Nuotrauka Vytauto Maželio

žinėtą automobiliuką. Liūdniau
siomis okupacijos dienomis, kai 
atėjo priverstinių balsavimų mo
mentas ir buvo pasuose atžymi
ma, kas balsuoja, kas ne, įsiso
dino jis a. a. kun. K. Barauską, 
mane į automobilį ir mes tyčia 
išvažiavome į Subačių, į sol. Jo- 
nuškaitės tėviškę, kad, kai kišime 
balsavimų vokus, prigrūstus laik
raščių iškarpų, mažiau kas mus 
pastebėtų. Grįžtant užklupo smar
kus lietus^ Nelaimei, sugedo au
tomobilio šluostiklis ir absoliu
čiai nesimatė kelio pro vandeniu 
užlietą priešakinį langą. Juozas 
iššoks būdavo, nubrauks kepure 
vandenį, ir toliau stumiasi... Jis 
vis buvo toks nepasiduodantis jo
kioms kliūtims.

Tai buvo sumanus ir praktiš
kas žmogus, ne pasyvus svajoto
jas. Ne veltui kartą jis rašė:

— Lietuvių nelaimė tebėra ta, 
kad jie praktiniame gyvenime ar
ba veikia visai be plano, arba 
amžinai tik planuoja. Planams 
ruošti išsenka energija, ir nebe
lieka jiems realizuoti. Taip buvo 
palaidota daugel puikiausių su
manymų...

Net ir savo vienuose kalėdi
niuose linkėjimuose, būdamas jau 
Lietuvių fronto bičiulių tarybos 
pirmininkas, rašė:

— Vadovybė nuoširdžiai 
džiaugsis Jūsų akcija šiame Visuo
meninio darbo kelyje, bet lygiai 
ir Jūsų pažanga profesijoje, bei 
šilima šeimoje...

O kaip giliai jis išgyveno Lie
tuvos tragediją. Kartą iš Chica
gos parašiau jam laiškutį prašy
damas straipsnelio apie Lietuvos 
laisvės viltis. Atsakydamas jis dar 
1971 m. rašė:

“Tos viltys daros vis miglo
tesnės. Laisvės galimybė vis to
liau nustumiama. Šio krašto vy
riausybės .detante politika vis 
tvirčiau palieka pavergtus kraš
tus pavergėjų malonei. Tegalima 
būtų kalbėti, kaip nelaisvėje elg
tis, kad neužtrokštum ir neuždus- 
tum ir kaip elgtis, kad didieji sli
binai fiziškai nesunaikintų, pirma 
chloroformavę apgaulingais pa
žadais...”

Suprantami tie žodžiai po tiek 
daugelio Sovietų Sąjungos sulau
žytų pažadų ir tarptautinių įsi
pareigojimų...

Kai J. Brazaitis buvo Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos pri
pažintas pirmaujančiu laikrašti
ninku ir jam buvo suteikta žur
nalistikos premija, priėmimo iš
kilmėse pasakytos kalbos nuora
šą atsiuntė man su prierašu “as
meniškai informacijai”, kaip vi
sada, sau neieškodamas garbės. 
Čia jo žodžių ištrauka:

— Žurnalistas įsipareigoja tar
nauti trejopom vertybėm: tiesai, 
pažangai, visuomenės interesui. 
Tiesai tarnaus nei peikdamas,

nei girdamas asmenų ar jų dar
bų be rimto pagrindo. Pažangai 
tarnaus nesustingdamas senose 
gyvenimo idėjose ir formose, o 
stebėdamas, iškeldamas, kritiškai 
įvertindamas ir visuomenę in
formuodamas apie naujas gyve
nimo idėjas ir naujas formas. Vi
suomenei tarnaus, ją ne skaldy
mas, ne kiršindamas, bet stengda
masis suprasti kitaip galvojančius, 
skatindamas pakęsti vienybę įvai
rume...

Lietuvių tautai spauda buvo 
tautinės sąmonės gaivintoja nuo 
pat Valančiaus Prūsuose leidžia
mų brošiūrų ir slapta gabenamų 
į Lietuvą dar prieš pirmuosius 
mūsų laikraščius; spauda buvo 
tautos vienytąją bei informuotoja 
okupacijų laikais; spauda sukū
rė išeivijoje galingą bendruome
nę. Spauda tebėra išeivijoje tau
tinės gyvybės židinys.

Bet gyvename tokiose sąlygose, 
kurios spaudos reikšmę mažina. 
Amerikiečių šimtmetiniai laikraš
čiai vienas po kito užsidaro. Re
tėja ir lietuviška spauda; mąžta 
jų puslapių skaičius, retėja jų pa
sirodymas. Ar neprieis tokio mo
mento, kad lietuviška spauda nu
tils?

Liaudies legenda pasakoja apie 
galimą pasaulio galą. Esą, kai 
žmonės nebemylės bitelių; kai jos 
išmirs; kai nebus kas neša vašką 
ir nebus iš ko daryti žvakių; kai 
tos žvakės nebedegs ant Viešpa
ties altorių ir kunigai negalės lai
kyti mišių, kad permaldautų už 
žmonių nuodėmes — tada ir ateis 
pasaulio galas.

Profesorius Juozas Brazaitis, vienas iš ryškiausių šių dienų mūsų kultūrininkų, 
politikų bei visuomenininkų, miręs lapkričio 28 d. Orange, N. J.

Nuotrauka Vytauto Maželio

Panašiai galėtum kurti viziją ir 
apie išeivijos tautinės gyvybės 
galą: kai išnyks paskutinis skai
tytojas ir kai užsidarys paskuti
nis laikraštis, tada bus išeivijos 
lietuvybės galas.

Bet tikėkim, kad toks galas 
yra ton, toli. Toli, žiūrint į susi
rinkusius skaitytojų atstovus, ku
rie sustiprins pasiryžimą ne tik 
laikraštį nupirkti, bet paskaityti 
jo antraštes, vieną kitą straipsnį, 
jį pagirti ar juo pasipiktinti. Tai 
skaitytojo gyvybės ženklas. Tokį 
pasiryžimą matydamas, tebežiū
riu optimistiškai į spaudos ir lie
tuviškos gyvybės išeivijoje ateitį 
ir tiem skaitytojam reiškiu taip 
pat pagarbą”.

Tai lyg mūsų brangaus velio
nio testamentas, įpareigojimas 
mylėti lietuvių spaudą ir jai au
kotis, kaip jis aukojosi.

Kai prieš trejetą metų sutikau 
velionį New Yorke, jo jėgos ma
tomai seko. Nebuvo tikras ryto
jumi. Prabilo: “Jei ryt pajėgsiu, 
nuvešiu tave į aerodromą”. Dar 
pajėgė, ir taip buvo miela su juo 
pasikalbėti. Dar pereitų metų pa
baigoje rašė:

— Nepraradai energijos nau
jiems sumanymams ir darbut 
Deja, aš tuo pasigirti negaliu... 
Vos, vos surandu energijos dar 
“Darbininko” niekam parašyti...

Vis tas pats jo kuklumas (“nie
kam”), nors jis buvo pirmaujan
tis publicistas, ir tas pats ryžtas 
tarnauti savo tautai ir pamėgtai 
spaudai iki paskutiniųjų. Nuo tos 
pareigos jis tepasitraukė tik į 
karstą...

JUOZAS PRUNSK1S
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Nuosavybė ir jos vertė po 
teatro festivalio.
Stepono Kolupailos monografija.
Pijaus IX ir Leono XlII-tojo 
sunarpliotas paveldėjimas. 
Stasio Ylos žodis,
Juozą Brazaitį atsisveikinant.
Iš Bairono poezijos.
Dvi moterų dailininkių parodos. 
Kalbiniai svaičiojimai.
Šuns apologija.

STEPONO KOLUPAILOS MONOGRAFIJA
Didelio, sutelktinio darbo vaisius
STASYS RAŠTIKIS

Kertinė paraštė
NUOSAVYBE IR JOS VERTE 
PO TEATRO FESTIVALIO Prof. Steponas Kolupaila (1892-1964)

Trečiasis teatro festivalis, 
prasidėjęs šauniu karnavalo 
žingsniu ir užbaigtas pakiliomis 
kalbomis žymenų įteikimo vaka
re, šiandien jau praeityje.

O vis dėlto festivalis buvo ne 
kiekvieną savaitgalį išeivijoje 
pasitaikantis įvykis. Todėl įspū
džiais dalinimasis ir aprašai bei 
vertinimai spaudoje nesibaigia 
su pabaigtuvių diena. Ir čia nuo
monės yra gana įvairios, žiū
rint, ką jų savininkas laiko teat
ru, kurį pagrindinį tikslą škiria 
jo egzistencijai, ir aplamai, kurį 
kriterijų pabrėžia pirmuoju ir 
būtinu grožinei žodžio kūrybai 
pasverti. Pagundų ir klystkelių 
yra tiek daug, o visiems tiems 
“netikriems pinigams” mes esa
me taip godūs, kad žarstome 
juos, nė kiek nesijaudindami. Tų 
savęs apsigaudinėjimų yra aps
čiai, jų visų čia ir neišminėsime. 
Stabtelsime tik prie labai apgau
lingo “nuosavybės” pervertini
mo. - ■ '« ■ - i

Išeivijos kultūriniame gyveni
me dažnai jau esame patenkinti 
vien įvykusio fakto ar reiškinio 
nuosavybiniu santykiu su mu
mis pačiais. Jeigu prie ko nors 
mes galime pridėti, kad tai yra 
“mūsų”, tai jau lyg ir savaime 
tas “kas nors” kelia džiaugsmą, 
yra gerai. Kitiems ir to gerai ne
reikia, užtenka “mūsų”. Tačiau 
vien tokia “nuosavybe” pasiten
kinti būtų gana tuščias žaidimas, 
ypač turint galvoj kultūrinį po
reikį.

Todėl ir buvo truputį krūptel
ta, kai teatro festivalio pabaig
tuvių iškilmingoje dalyje viso 
šio teatrinio užmojo inspirato
rius ir Kultūros tarybos pirm. A. 
Kairys savo kalboje vis patetiš
kai ir pabrėžtinai, lyg refreną, 
kartojo, kad tai yra mūsų teat
ras, mūsų, mūsų ir mūsų, lyg tas 
“mūsų” festivalio atveju būtų 
pats svarbiausias dalykas, viso 
teatro ir visų pastangų tikrasis 
Alfa ir Omega. Nuosavybė čia 
jaučiamai atsistojo aukščiau už 
meninio kūrinio gerumą, tobu
lumą, estetinį spindėjimą. Lyg ir 
užteko, kad jis yra mūsų, ir nie

ko daugiau nereikia, ir būkim 
patenkinti vien nuosavybiniu 
santykiu.

Tačiau kokia nauda būtų iš to 
“mūsų’’, jeigu tarp jo ir primity
vumo galėtume statyti lygybės 
ženklą? Jeigu tarp to “mūsų” ir 
kūrybinio bergždumo literatūro
je, muzikoje ir dailėje skirtumo 
nebūtų. Tai tvyrotų tik niekuo 
nepagrįstos ambicijos, grafoma
nija, bejėgiškumas arba, geriau
siu atveju, tik vidutinybė. Vien 
tuo, nors ir išeivijos sąlygose, 
vis dėlto neturėtume pasitenkin
ti. Parafrazuojant Adomą Mic
kevičių, vis tiek reikia siekti ten, 
kur vyzdis nepasiekia, nes tik 
tokiose pastangose sukuriamos 
išliekamos vertybės ir spektak
liai, nepamirštami su viena die
na.

Visa tai čia užsiminėme ne dėl 
to, kad nuvertintume trečiąjį 
teatro festivalį. Žinoma, buvo 
jame ir pliusų ir minusų. Bet ir 
minusai juk turi savo vertę, kai 
iš jų mokomasi. O vis dėlto 
spektaklių salėje galėjome 
džiaugtis ir čikagiečių išradingu 
scenos vaizdu bei riedėjimu šios 
dienos bėgiuose; ročesteriečiai 
vėl buvo verta dėmesio užuomi
na, rodanti, kaip įmanu pasitai
kinti senuosius mūsų klasikus 
šios dienos scenai; žavėjo hamil- 
toniečiai tradicinės komedijos 
blizgančiu vaidybiniu apipavida
linimu, o losąngeliečiai ambicin
gu šuoliu į vos aprėpiamas (gal 
ir neperšoktas) platybes. Leisda
miesi į detalesnius, spektaklių 
aptarimus, kiekvienam sambū
riui rastume ir vieną kitą rezer- 
vuotesnį žodį. Bet tai esmės ne
pakeistų. Tik įsidėmėtina, kad 
teatro sambūrių vertė glūdi ne 
magiškame “mūsų”, o bendrame 
spektaklių lygyje, jų tobulumo 
laipsnyje. Ir kultūrinių akcijų 
biržoje (jei taip galima sakyti) 
ne tas savaiminis “mūsų”, o kū
rybingumo ir tobulumo laipsnis 
išlaiko niekad nekrintančią ak
cijų vertę. Jų tad turėtume 
stengtis kiek galima daugiau įsi
gyti. k. brd.

Jurgis Gimbutas ir Juozas V. 
Danys, STEPONAS KOLUPAILA. 
Išleido Akademinės skautijoa lei
dykla 1974 m. Chicagoje. Kalbą 
taisė Vladas Kulbokas. Tech. re
daktorius Bronius Kviklys. Korek
torius Jonas Dainauskas. Spaudė 
‘‘Draugo” spaustuvė, 4545 W. 63rd 
St., Chicago, BĮ. 00629. Tiražas 
1000 egz. Leidinys iliustruotas 
nuotraukomis, 464 psl., kaina 
$12.00, gaunamas ir "Drauge”.

•

Senesnieji kauniečiai beveik visi 
dar prisimena labai populiarų pro
fesorių inžinierių Steponą Kolupai
lą. Jo aukšta, liesoka, truputį palin

kusi priekin figūra, pakirpti ūsai, 
trumpa barzdelė (vėliau Ameriko
je jis buvo palikęs tik ilgus ūsus, ir 
tuos apkarpytus), gražios manieros, 
labai kuklus ir santūrus apsirengi
mas, su lietuvišku siauru, austu kak
laraiščiu - juostele, dažniausiai su fo
to aparatu, kartais pilnoje skautiš
koje uniformoje, dažniausiai vis pės 
čias, su lazdele arba lietsargiu. Tokį 
jį matydavome Kaune, gatvėse, iš
kilmėse, universitete, teatre, ir daž
niausiai ne vieną, bet vis su kuo 
nors kitu, kalbantį, gestikuliuojantį, 
uokaujantj, judrų, gyvą, energingą.

Tai buvo vienas iš gabiausių, 
populiariausių ir daugiausia pasi
žymėjusių moksle Vytauto Didžio
jo universiteto profesorių, džentel
menas, didelis tolerantas, bet kartu 
ir principų žmogus, rimtas moksli
ninkas'. ir kartu linksmas skautas, 
malonus, draugiškas, kupinas inicia
tyvos ir naudingų sumanymų. Bu
vo labai populiarus savo studentuo
se ir skautuose, turėjo daug drau 

| gų. Ir ši knyga yra jo buvusių 

draugų, studentų, inžinierių ir 
skautų bendro darbo vaisius.

joje. Profesoriaus tėvo gimtoji kalba jos studentė Elena Karosaitė (Glm- 

buvo lietuvių, tačiau vėliau jo šei-: butienė) savo atsiminimuose taip 
moję buvo kalbama lenkiškai. Pats rašo apie 1912 m. sutiktą studentą 
profesorius anketose rašydavo, kad 
jo tėvas buvęs lietuvis, motina len
kė, o jis pats lietuvis, visi katalikai. 
Gausi Jono Kolupailos šeima išsi
skirstė keturiose valstybėse: tėvai ir 
dvi seserys liko Latvijoje, trečioji se
suo tebegyvena Lenkijoje, vyresny
sis brolis mirė Rusijoje, jaunesnysis 
brolis tebegyvena JAV-ėse, o Kolu
pailų šeimos žiedas — mokslinin
kas ir profesorius Steponas atiteko 
Lietuvai. Kolupailai nebuvo jokia 
išimtis, nes Lietuvos bajorų šeimų, 
pasidalijusių tarp Lietuvos ir jos 
kaimynų, buvo gana daug.

Steponas Kolupaila, baigęs pra
džios mokyklą Tukume, įstojo į Min
taujos klasikinės gimnazijos trečią
ją klasę. 1911 m. jis pirmuoju savo 
klasėj baigė gimnaziją, gaudamas 
aukso medalį už ypatingai gerus pa
žymius. .

Maskvoje jis laikė stojamuosius 
egzaminus iš karto net į keturias 
aukštąsias mokyklas ir buvo priim
tas į dvi. Pasirinko Matavimo insti
tutą. Čia jis studijavo inžinerijos- 
melioracijos fakultete 1911-1915 m. 
ir baigė mokslą geodezijos inžinie
riaus laipsniu. Kolupailos studijų 
metu tame institute buvo 13 stu
dentų iš Lietuvos: pagal inž. Z. Ba- 
čelį — 6 susipratę lietuviai, 4 neut
ralūs (jų tarpe ir Kolupaila), 2 len
kiško nusistatymo ir 1 vokietis (22 
psl.). Pats Kolupaila mini (33 psl.) 
tokius savo instituto kolegas lietu 
vius studentus: S. Dirmantą, A. 
Krikščiūną, L. Gimbutą, J. Stani
šauskį, V. Taujenj, J. Daugėlą ir kt. 
Baigęs institutą, Kolupaila buvo pa
kviestas dirbti profesoriaus asisten
tu ir ruoštis profesūrai. Mokslo ži
nioms pagilinti jis įstojo dar į Že
mės ūkio akademiją, kur studijavo 
iki 1918 m. Institute Kolupaila 
1919 m. buvo pakeltas į profeso
rius ir profesoriavo iki 1921 m. ru
dens, kada išvažiavo į Lietuvą. Bu
vusi Maskvos Žemės ūkio akademi-

Kolupailą Maskvoje:

“Steponas Iš karto užimponavo 
savo inteligentiškumu, gražiomis, 
gal net truputį perdėtomis manie
romis ir humoro turtingumu. Jo 
taiklios, kartais net kandžios, pasta
bos prajuokindavo visus, bet kartu 
vertė jį gerbti, vengti bet kokio fa
miliarumo. Draugai laikė jj tikru ar- 
biter elegantiarum, nors jis pats vil
kėjo labai kukliai... Kolupaila, uoliai 

studijuodamas, baigė institutą re
kordiniu laiku, per 4 metus... Stu
dentai vilkėjo specialias uniformas... 
(24 psl.).

1916.124 Kolupaila vedė Mask
vos konservatorijos studentę, 1913 
m. aukso medaliu baigusią Mintau
jos gimnaziją, Janiną Tomaševičiū- 
tę. Juodu sutuokė kun E. Paukštys 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Mask

voje.

LIETUVOJE 1921-1925 M.

Gyvenimas bolševikų revoliuci
jos apimtoje Maskvoje darėsi nepa
kenčiamas, ir todėl Kolupaila pradė
jo galvot atsisakyti savo karjeros ir 
vykti j Lietuvą. Jis rašė:

“Tą nulėmė senas romantizmas ir 
jauna drąsa. Prisidėjo žmonelė že
maitė, mažytė dukrelė Evelina, ku
rioms gyvenimas Maskvoje buvo per 
žiaurus. Padėjo kolegos, viliodami 
laisvos kūrybos perspektyvomis (31 
psl.).

Nutardamas važiuoti Lietuvon, 
Kolupaila atsisakė kvietimų profe
soriauti kitur. Varšuvon jj kalbino 
vykti jo geras bičiulis, buvęs Mask
vos matavimo instituto profesorius 
Edward Warchalowski, pats va
žiuodamas į Varšuvą Politechnikos 
rektoriaus pareigoms. Be to, ir kitas 
bičiulis, latvis inžinierius hidrologas 

Peteris Stakle kvietė profesoriaus 
pareigoms į Rygos Politechnikos ins
titutą. Laimėjo Lietuva (29-30 psl.). 
Apie išvykimą į Lietuvą Kolupaila

JAUNYSTĖ

Profesoriaus tėvas Jonas Kolupai
la buvo gimęs 1861.11.16 d. Žabi
nės vienkiemyje, prie Vabalninko. I 
Mirė 1935.III.9 d. Latvijoje. Jis mo-! 

kėši Panevėžio vidurinėje mokykloje ( 
ir vėliau medicinos felčerių mokyk
loje Petrapily. Vienas tėvo brolis, 
Antanas Domininkas, buvo kunigas1 _ , t

l • i .i j . • i prof. Steponas Kolupaila buvo gana dažnas tarptautinių mokslo konferencijųur kur, laiką domininkonų vienuo- bel suvažUvlmų cia y Ltome viename hidrologų suvažiavime, besb
lyno viršininkas Aglonoje, Latgali-1 sveikinantį su žymiuoju Amerikos hidrotechnikų inf_ john cyprian.

E. Marčiulionienė Vaza su gėlėm (keramika)
B parodos Jaunimo centre, Chicagoje, gruodžio 7-15 <L

yra taip rašęs savo atsiminimuose 
(54-55 psL):

“1921 m. pradžioje Lietuvos pa
siuntinybė Maskvoje įteikė man Že
mės tvarkymo ir matavimo depar
tamento raštą, kuriuo kvietė mane 
atvykti į Dotnuvos žemės ūkio ir 
miškų ūkio mokyklą organizuoti 
kultūrtechnikų skyrių. Mane sujau
dino pirmas oficialus raštas iš Lie
tuvos respublikos. Atspėjau, kad jo 
inspiratorium buvo mano draugas 
ir kolega inž. Jokūbas Stanišauskis, 
kuris jau 1919 m. iškeliavo iš Mask
vos su lietuvių ešelonu. Keliauti j 
Lietuvą man reiškė mesti Rusijoje 
sudarytą nemažą karjerą... Viliojo 
mane Vakarai, “langas į Europą”, 
nauja kūryba, naujos valstybės at
statymas iš karo griuvėsių, iš ver
gijos ir paniekos. Žinojau, kad Lie
tuvai trūksta specialistų, inžinierių, 
inteligentų. Žinojau, kad ją nu
skriaudė kaimynai, kad ji dar buvo 
atskirta nuo jūros, dar neturėjo Pa
langos, Klaipėdos, Nemuno žiočių, 
neteko Vilniaus. Kvietimas dirbti sa
vo senolių tėvynei buvo lyg ‘kraujo 
balsas’—

Jaunas entuziazmas padaro ste
buklus: sutikau, pradėjau ruoštis ke
lionėn ir likviduoti reikalus Mask
voje. Atsirado daug kliūčių su pi
lietybės optacija. Veltui nuėjo visa 
vasara. Rudenį vėl reikėjo pradėti 
darbą institute. Staiga pasiuntinybė 
man patarė viską mesti ir tuojau 
išvykti iš Maskvos: "mano padėtis 
pasidarė pavojinga. Pasiuntinybė pa
dėjo gauti vietą traukiny, davė už
sienio pasą ir paėmė globon mano 
biblioteką. Su žmona, vienerių me
tų dukrele ir keliais daiktais 1921. 
IX. 12 išvažiavome j paslaptingą 
Lietuvą, į nežinomą ateitį. Važiavo
me be pinigų, be turto, nemokėda
mi kalbos, vedami vien gerų norų 

dirbti ir kurtu.

Dabar, po 16 metų, šaltai įver
tindamas savo žygį, turiu jį pripa
žinti romantiškai drąsiu ir gal kiek 

naiviu...”

Kolupaila gyveno ir dirbo Dotnu
voje ild 1925 m. vasaros. Per tą 
penkmetį daug kas atkreipė savo dė
mesį į labai gabų ir energingą pro
fesorių ir kvietė jį dirbti keliose ži
nybose (53 psl.). Pats Kolupaila 
“Technikos Žodyje” 1956 m. rašė: 
“Prasidėjo įdomiausias mano gyve
nimo tarpas: Dotnuvos žemės ūkio 
technikumas, Kauno aukštesnioji 
technikos mokykla, hidrometrijos 
biuras, universitetas... Lietuvos pa
žangai buvo reikalingi savi inžine- 
riai, savo šalies patriotai ir žinovai: 
visa energija buvo skiriama jiems 
paruošti”. (41 psl.). Visa ta prof. 
Kolupailos veikla smulkiai aprašyta 
41-63 puslapiuose. Trumpoje ap
žvalgoje negalima viso to duoti.

KAUNE 1925-1940 METAIS

ProL Kolupailos veikla šiame lai
kotarpyje aprašyta dviejuose knygos 
skyriuose — ketvirtame ir penkta

me.
Pirmą kartą Kolupaila pamatė 

nepriklausomos Lietuvos laikinąją 
sostinę 1921 m., tuoj po jo atvažia
vimo iš Maskvos. Štai kaip jis apra
šo tuometinį Kauną (56 psl.):

“Jis buvo baisus, ypač geležinkelio 
stoties rajonas: purvinas Girstupis, 
siauras tiltas, didelių topolių alėja, 
pagaliau — konkė, biauri konkė— 
(arklių traukiamas vagonėlis ant 
bėgių — Red.). Mieste ėjome medi
niais “trotuarais” (šaligatviais •— 
Red.), kurių lentos taškė praeivius 
purvu... Pamatęs tokį apleistą Kau
ną, su didesniu malonumu grįžau į 
Dotnuvą”.

Be savo nuolatinio darbo Dotnu
voje, Kolupaila nuo 1922 m. pradė- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Ar tik kryžius yra krikščionijos 
simbolis?
Jaunimo choro krikštynų 
koncertas.
Corpus Leoninum ir neotomizmas.
Balio Augino eilėraščiai. 
Stepono Kolupailos monografija. 
Algirdo Landsbergio teatriniai 
laiškai.
Anton Bruckner 150 metų 
gimimo sukaktis.

Kertine parašte
AR TIKTAI KRYŽIUS YRA 
KRIKŠČIONIJOS SIMBOLIS?

V

JAUNIMO CHORO KRIKŠTYNŲ KONCERTAS

Klausimas, ar mes pakankamai 
pažįstame Kristų, yra tinkamas 
svarstyti Kalėdų metu. Kristų ir 
krikščioniją mes esame linkę su
vokti Kryžiaus tragedijos prasme 
Kenčiantis ant kryžiaus Kristus 
yra pasidaręs vieninteliu krikš
čionijos simboliu. Žinoma, kry
žiaus sibplika yra tinkama išreikš
ti krikščioniškajam realizmui ir 
jo konfliktui su pasauliu. Tačiau 
ar būtų pilnas Kristaus suprati
mas suvokti jj tik kaip asmeni, 
esanti konflikte su pasauliu? Ar 
ne pilnesnis Kristaus vaizdas su
sidaro, kai mes į ji žiūrime ne 
kaip j priešingybę pasauliui, bet 
kaip j tokj asmeni, kurio žvilgs
nis nukreiptas i pasauli, kuris a- 
teina j pasauli paties pasaulio gė
rovai? į;

Ne visą žmonijos santykį su 
Kristumi nustato faktas, kad jis 
buvo prikaltas prie kryžiaus. Jis 
buvo laukiamas visų tautų. Tai 
liudija įvairiausiomis formomis 
tautų padavimai. Jos kone visos 
turi vienokia ar kitokia forma iš
reikštą laukiamą dievišką inter
venciją. Gana dažna šio laukimo 
išraiškos forma yra gimimas, pa
žymėtas dieviška intervencija: 
Kartais tai yra ypatinga žvaigž
džių konsteliacija, kartais gimi
mas be vyro įtakos. Bet yra ir 
visai savaimingų šio laukimo iš
raiškos formų. Pranašas Izaijas 
šią intervenciją vaizduojasi kaip 
sudžiūvusios žemės sužaliavimą 
ir sužydėjimą ar kaip visų žmoni
jos ligų išgydymą (Iz. 25, 1). Pats 
Kristus pasinaudoja šiais Izaijo 
vaizdais, aptardamas savo vaid
menį.,'Jis atsiųstiems pasiteirauti 
apie jo vaidmenį Jono Krikštyto
jo mokiniams sako: Pasakykite 
Jonui: aklieji praregi, raišieji 
vaikščioja, raupsuotieji išgydomi 
ir t.t. (Mato ld.5). Savo pozity
vią programą pasaulio atžvilgiu 
Kristus yra išdėstęs savo palai
minimuose ir visame pamoksle 
nuo kalno (Mato 5).

Visa tai mus skatina tinkamo
je .perspektyvoje pastatyti tragiš

kąjį Kristaus ir krikščionijos vaiz
dą ir pažvelgti į ji pozityviu ir op
timistiniu žvilgsniu. Ir tai labai 
verta padaryti, nes jokia tragiką 
nėra vertybė savyje. Ji yra verty
bė tik tiek, kiek ji po savęs atne
ša palaimos. Taigi ir Kristaus kry
žius yra vertingas tik dėl to, kad, 
nepaisant kančios, Jis neša žmo
nijai palaimą.

Gali kilti klausimas: ar Kristus 
ir krikščionija neša iš tikrųjų 
žmonijai palaimą? Ar, priešingai, 
krikščionija nėra priežastis dide
lės diferenciacijos žmonijoje, tuo 
pačiu jos konfliktų? Reikia pri
pažinti, kad krikščionija kuria 
idėjinius pasidalinimus ir tuo pa
čiu konfliktus. Simbolinėje srity
je tam ir atstovauja kryžius. Taigi 
kryžiaus neįmanoma pašalinti iš 
krikščionijos. Tačiau, norėdami 
įvertinti krikščionijos palaimą, 
pažvelkime į visą žmoniją visuo- 

i tiniu žvilgsniu ir paieškokime 
joje kokio stipriai besireiškiančio 
žmonijos gerovės sąjūdžio, kuris 
pastoviai istorijos būvyje gerintų 
žmonijos gyvenimą. Ir mes ne-| 
truksime prieiti įsitikinimo, kad 
tokio sąjūdžio, kuris savo reikšme 
prilygtų krikščioniškų kultūrų są
jūdžiui, nėra.

Jeigu mes mąstytume vien apie 
išorinį žmogaus gerbūvį, mes tu
rėtume sutikti, kad modernioji 
technika kyla ir plečiasi tik iš 
krikščioniškų tautų. Vienintelę 
išimtį galėtų sudaryti Japonija. 
Bet ir ji turi prisipažinti, kad vi- Į 
są savo techninę pažangą ji yra 
gavusi iš krikščioniškųjų tautų, 
nors dar nepriėmusi pačios krikš
čionybės.

O gal klausite, kaip yra su ko
munizmu, kuris plečiasi pasauly
je, skelbdamas visų žmonių lygy
bę, bet radikaliai nusigręždamas 
nuo krikščionybės. Ar jis nėra 
savaimingas, ne krikščioniškas 
žmonijos gerintojas? Į tai reiktų 
atsakyti, kad komunizmas gali 
nusikreipti nuo religijos, nuo vi
sokio antlaikinio žmogaus supra-

VLADA8JAKUBĖNAS

Jaunimo centro choro koncer
tas r krikštynos Chicagoje gruo
džio men. 14 d. praėjo džiaugs
mingoje, kiek iškilmingoje nuo
taikoje. Choro susidarymas, kon
certo suruošimas ir tolimesnė 
sambūrio plėtotė kelia vis dėlto 
problemų tiek ansamblio vado
vams, tiek ir klausytojui ar re
cenzentui. Gyvename laike, ka
da dar turime keletą pajėgių 
chorų, bet susiduriame su nau
ju, lyg netikėtu klausimu: mums 
pradeda rūpėti ne vien chorų 
meniškas pajėgumas, bet... cho
ristų amžius. Liūdna, jei chorai 
pavirsta į mažiau ar daugiau pa
gyvenusių žmonių sambūrius, jei 
juose nematyti jaunimo. Deja, 
su tokia būkle tenka jau susi
durti.

Užtat pats faktas, kad susi
darė Jaunimo centro choras, ku
riame, kaip vardas nemeluoja, 
dalyvauja vien jaunimas, jau 
yra dėmesio vertas. Tokio choro 
vadovui klausimas, kaip pri
traukti jaunimą, kaip pastoviai 
pririšti jį prie choro, yra ne ma
žiau svarbus, kaip normalūs mu
zikiniai reikalavimai; meniškas 
choro lygis yra nepasiekiamas 
be tam tikro pastovių lankytojų 
branduolio.

Kiek teko patirti, Jaunimo 
centro choristų bendras skaičius 
yra apie 80, iš jų vyrų apie 30; 
jei tokia proporcija pastoviai iš
silaikytų, ji suteiktų chorui išly
gintą skambesj. Iš didelio naujų 

timo ir nuo Dievo supratimo, bet 
jis ir norėti negali nusikreipti nuo 
krikščioniškos civilizacijos, nuo 
vadinamos Vakarų kultūros, iŠ 
kurios jis yra išaugęs. O ši kultū
ra, savo ruožtu nėra įmanoma 
kildinti iš kitur, kaip iš krikščio
nybės. Taigi Kristus ne vien 
konfliktą neša pasauliui, bet ir 
palaimą. Tai nori pasakyti kiek
vienos Kalėdos. Jos teigia kartu 
egzistuojanti biologinį ir dvasinį 
žmogų. Žmogaus gimimas taip 
pat yra krikščionybės simbolis.

V.Bgd. 

CUcagos Jaunimo centro choras "Audra* (Lietuvių foto archyvu)

choristų kiekio negalima reika
lauti didesnių atlikimo plonybių: 
užtenka, jei gryna intonacija ir 
tiksliu ritmu išdainuotų nesun
kias dainas. Muzikiniam lygiui 
palankus, psichologiškai kartais 
problemingas žygis yra išskirti 
dalį choro į mažesnį vienetą, jam 
skiriant sunkesnius uždavinius. 
Tuo keliu, atrodo, sėkmingai 
žengia choro dirigentas Faustas 
Strolia: šalia bendro choro buvo 
parodytas ir “Studentų vokali
nis vienetas”.

Bendras koncerto įspūdis — 
yra daug ir rimtai padirbėta, la
biau ekstensyvine, negu inten
syvinę prasme. Pirmoji trijų dai
nų grupė “Užtraukim, jaunime” 
(ž. J. Steponaičio, muz. J. Žilevi
čiaus), liaudies dainos “Ant tė
velio dvaro” (St Šimkaus) ir 
“Šėriau žirgelį” (M. Čiurlionio) 
praskambėjo gan švariai ir išly
gintai, tik, deja, per garsus for
tepijono akompanimentas “pia
no” vietose choro garsą pavertė 
lyg palydėjimu. Toliau sekė 
kanklių ansamblis su "Motulė 
mano” (harm. K V. Banaičio); 
“Tykiai, tykiai” (harm. Viltenio 
—Fausto Strolios kūrybinis 
pseudonimas), birbynių ansamb
liui, solo žemesnio diapozono in
strumentu grojant pačiam vado
vui B. Pakštui, ir plačiau išvesta 
“Gromatėlę parašiau" (V. Klo
vos) birbynėms ir kanklėms. 
Abi liaudiškų instrumentų gru
pės buvo labiau folkloriniai ko- 
loritinio pobūdžio — pats jų 
įterpimas programon buvo reikš
mingas. Nestatydami didesnių 
reikalavimų, nepažįstant instru
mentų galimumų, galime teigti, 
kad jie skambėjo neblogai: bir
bynės buvo nevisai intonuotos, 
bet tai sunki problema, liečian
ti kartais daugiau jų gamintoją, 
negu grojiką.

Trys paskutiniai pirmos da
lies numeriai: dvi liaudies dai
nos (harm. Viltenio ir viena J. 
Švedo) chorui su liaudies instru
mentų palyda buvo ypač gerai 
pritaikytos tokiam ansambliui,

Lorenao Lotto (Italas, 148O.18K) Kristaus gimimas

parodė pilną, gana išlygintą 
skambesį.

Antroje koncerto dalyje buvo 
penki “Studentų vokalinio viene
to” numeriai: “Lakūnas” (Vil
tenio), “Trys seselės” (1. dain. 
harm. J. štarkos), “Kurteliai su
lojo (1. daina harm. B. Jonušo), 
“Gyvenimo sapne” (R. Underio, 
žodžiai J. Tysliavos) ir “Ei,' 
drauguži” (žodž. ir muzika Un
derio ir Viltenio). Visa tai buvo 
kiek vienodos, bet gyvos nuotai
kos, nesunkūs, sklandžiai sudai
nuoti dalykėliai. Rimtesnės nuo
taikos įnešė dvi J. Naujelio dai
nos: “Tyliąją naktį” ir "Links
mą giesmę”. Solistė Dalia Ei- 

dukaitė nedideliu, bet maloniu 
sopranu, chorui palydint, forte
pijonui, deja, kiek slopinant, at
liko žinomą kalėdinę giesmę 
“Cantiąue Noel” (J. Adams). 
Koncertą užbaigė stambesnis nu
meris — didžiojo klasiko Joseph 
Haydno brolio Michaelio, tuo 
metu irgi gana žinomo muziko, 
“Šventa naktis”, kurią atliko 
bendrai jaunimo choras ir stu
dentų vienetas.

Dirigentas Faustas Strolia 
mokėjo sujungti ir patraukti 
jaunimą, o taipgi Ir suorgani
zuoti toms jėgoms tinkamą pro

gramą, Buvo pasiektas grynas 
sąskambis; kas buvo pasirinkta, 
buvo sklandžiai išmokta. Dides
nių meniškų reikalavimų ar už
davinių kol kas statyti negali
me, bet už tai, kas padaryta, ga
lime būti dėkingi dirigentui 
Faustui Stroliai, ansamblio stei
gėjui kun. Algimantui Kaziui S. 
J., o taipgi abiem liaudies inst
rumentų vadovams: B. Pakštui 
ir Emilijai Pakštaitei. Vis dėlto, 
žinant visus sunkumus, noris 
nuoširdžiai palinkėti F. Stroliai, 
kai tik bus galima, nepasilikti 
prie paprastumo, bet siekti 
aukščiau, įvairinti programą, 
įterpti nors porą liūdnesnių, il
gesingų numerių ir, jeigu tik ga-
Įima, nors vieną stambesnį, su
dėtingesnį veikalą.

Abiem vienetam buvo sutelkti 
krikšto vardai: studentų viene
tui “Vaiva” — težėri jų daina
vimas Vaivos juostos spalvomis; 
jaunimo chorui: “Audra” — te
suskamba audringai jo augantis 
meniškas pajėgumas!

Koncerto akompanlatorė Vida 
Kazlauskaitė gana sklandžiai ir 
švariai valdo fortepijoną, bet jos 
dinamikos pojūtis iš pagrindų 
reviduotinas: ne visi tonai vienu 
garsumu skambintini ir solisti- 
niai epizodai atskirtini nuo gry
no palydėjimo! Kol kas dinami
ka kone perdėm buvo per garsi.

Koncerto visuma — jaunat
viškai paprasta, bet švari, ener
ginga, teikianti vilčių.
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Mūsų paguoda - knygos. ' 
Apie Alfonso Dargio meną 
parodos proga.
Tomizmas ir Teilhard de Chardin 
Dešimt metų sukaktį nuo poeto 
Algimanto Mackaus mirties 
minint.
Draugo 1974 metų kultūrinio 
priedo turinio ir pavardžių 
rodyklė (indeksas).
Laiškai redakcijai.

Kertine parašte
MOŠŲ PAGUODA - KNYGOS

IŠVYKA | ALFONSO DARGIO KOMPOZICIJAS

«... Už kelių dienų baigdami tris
dešimtuosius didžiojo mūsų egzo
do metus, dar <vis galime didžiuo
tis išeivijoje išleidžiamomis kny
gomis. Ėleidžiame jas, nežiūrint 
visų negandų: sumaterialėjimo, 
pasitaikančio nutautėjimo, kai 
kada ir dvasinio ištižimo. Išlei
džiame, herojiškai atsverdami iš 
Lietuvos glėbiais siunčiamų, val
džios remiamą raštiją.

Yra žmonių rašančių. Yra ir 
tokių, kurie knygas beveik be pel 
no leidžia ir spausdina. Yna i- 
skaitančių, ir komentuojančių, ir 
kritikuojančių. Mūsų knygos nėra 
atsiskyrėlės, ar visuomenės paša- 
lėn nustumtos nusidėjėlės. Jos yra 
mūsų gyvenimo šviesioji dalis. 
Mes jas mylime — ramiai, drau
giškai, be aistros. Bent pačiupinė- 
dami pavartome. Bent pasidžiau
giame viršelių išmone ar geru po- 

■ pieriumi.
• Reta mūsų nausėdija apsieitų 

be naujų knygų pasirodymo, be 
v|ų pristatymo, be premijuotų 

"autorių pagerbimo ir panašiai. 
- 'Tai mūsų gyvenimo gaivioji da

lis. Knygos atneša paguodą.
• • •

Gražus tas žodis: paguoda. Jis 
toks šventiškai kalėdiškas. Gal dėl 
to Bronys Raila šį žodį ir pasi-
rinko savo naujai trilogijai aki
mirksnių kronikų serijai pavadin
ti.

Mane intriguoja “Paguodos“' 
tomų viršelių piešiniai. Architek-) 

■: tūriškai patvarios raidės sudaro 
triaukštį trijų skiemenų pastatą: 
Pa - guo - da.

Linksmai kalbant, ar nebus tik 
trečias skiemuo “da” autoriaus 

* nesąmoningai skiriamas jo “išti 
kimiausiai paramai ir pagalbai” 
žmonai Danetai? I tai galėtų at- 
sakyti tik pats autorius.

• * *

šnekant apie viršelius, negaliu 
nepaminėti “Metmenų” 27 nu
merio originalaus viršelio, kurį 
piešė I. Mitkutė. Ant gana primi
tyvios minkštasuolio masės tupi 
uoli lakštingala. Iš jos pražiody- 
tos bumikės rangosi žodis met
menys. Apačioje kyšo išlepinta 
inteligento ranka su stačiu cigaru.

Dūmas prikabintas kajp uode
gaitė...

Ir “Metmenų” pastovus, nors 
ir retas, pasirodymas solidžios 
knygos .pavidalu yra guodžiantis 
faktas. Tik gaila, kad šį leidinį iš 
toliau užsisakyti, atrodo, neįma
noma. Neseniai administracijos 
antrašu siųstas laiškas buvo su
grąžintas atgal: gavėjas išsikėlęs.

• « •

Nesitikėjau, kad išeis Antano 
Maceinos “Didžiojo Inkvizito
riaus” trečioji laida. Ir labai nu
stebau ją pamatęs ant Vacio Priž- 
ginto sekmadieninio knygų stalo 
Los Angeles mieste. Knyga at
spausdinta ‘‘instant printing” bū
du. Yra ir naujai .parašytas auto
riaus įžanginis žodis.

Šios knygos reikšmė šiandien 
yra tiek ipat aktuali, kaip ir pir
mosios laidos metu, daugiau kaip 
prieš 25-rius metus. Juk dabar 
vis dažniau ir dažniau susikerta 
laisvės principai su totalitarinių 
valstybių jsisūrėjusiomis dogmo
mis. Laisvės ir duonos filosofiją 
skaityti visuomet pravartu.

“Didysis Inkvizitorius” yra An
tano Maceinos kūiybos viršūnė. 
Ypač kalbos stiliumi jis teikia ne 
tik protinę, bet ir estetinę paguo
dą.

» * *

Taigi mūsų knygos — jei įdo
mios ir vertingos — turi teisę pa
kartotinoms laidoms. Todėl lau
kiame dar vieno poezijos antolo
gijos “Žemės” išleidimo, Katiliš
kio “Išėjusiems negrįžti”, A. Kat
kaus “Dailininko dalios”, A. Ny
kos-Niliūno pirmųjų poezijos kny
gų. Jų neradau nei Los Angeles 
miesto, nei vietinės lietuvių bend
ruomenės bibliotekų kartotekose, 
o ką sakyti apie privačius žmo
nes. Daug kas tų knygų neturi ir, 
progai pasitaikius, įsigytų.

* ♦ •

Lygiai analogiškai galėtume čia 
žvilgterėti ir į kitas mūsų kultūri
nio gyvenimo sritis: dailę, muzi
ką, mokslą. Pamatytume, kad 
laisvojo pasaulio lietuvija dideliu 
procentu savo čionykštę egzisten
ciją jau įprasmino ir tuo, kas ligi

Laiškas iš Rochesterio
Mielas Kazy,

Vėl pasitaikė proga mesti Tau 
vieną kitą mintį Iš niujorkinio Ro
chesterio miestelio. Pats Rochesteris 
būtų jau kaip ir miestas, nes, sa
ko, priskaitąs apie 300.000 galvų 
(Žinomą, žmonių; šunų, kačių ir 
žiurkių gal priskaltytum ir dveja 
tiek), bet, suspaudus visus lietuvius 
J krūvą, teišeitų tik miestelis, o gal 

net ir miesteliukas. Taigi, to mies
teliuko gyventojas Alfonsas Dargis 
spalio mėn. 19 dieną Park Avenue 
696 atidarė rudeninę savo darbų 
parodą. Trijuose kambariuose išdės
tyta bene penkiasdešimt darbų, prie 
kurių atidarymo dieną susitelkė 
didelis būrys lankytojų —ameri
kiečių, lietuvių ir kitokių mažumų, 
nes iš kambario J kambarį beslam- 
pinėjant, ausis pagaudavo daug vi
sokio svetimšališko akcento.

Ir miestelyje (turiu galvoj lietu
vius) ir mieste (kai šneku apie vi
sus kitus) Dargis turi daug draugų. 
Gal ne tiek jis pats, kiek jo darbai. 
Net daugeliui tų, kurių kamba
riuose kabo Dargio paveikslai, jis 
pats kiek tolimas, beveik nepažįsta

mas, ar neprieinamas, per aukštas, 
per didelis. Iš tikrųjų gi jis visiš
kai paprastas, pilnas vidinės šilu
mos, draugiškas. Iš kur toks nuo
taikų skirtumas? Pirmiausia, jis, at
vykęs j Jungtines Valstybes, apsi
sprendė koncentruotis tik j savo ta
lentą. Nė galvoti negalvojo savo ta
lentu jungtis J tas čia vadinamas

šiol sukurta ir padaryta. O kur 
dar atainantiejl metai, kuriuose 
tautine ir kūrybine prasme gy
viems kultūrinio darbo netruks. 
Tad su ryžtu J Naujuosius Metusi

Pr. V. 

Dailinlidas Alfonsas Dargis savo studijoje, Rochester, N. Y.

žiurkių lenktynes (rat race). Atvy
kęs, per pažįstamus gavo Kodake 
valytojo darbą, jame ir pasiliko ligi 
pensijos. Kodakas didelė vieta. Jam 
reikia visokių talentų. Reikia ir 
dailininkų. Tik visa bėda, kad tokį 
darbą paėmęs, žmogus pasijunta ir 
pats paimtas ligi pat kaulų smege
nų. Tavo mintis pajungiama pro
jektų projektėliams. Su jais ir guli 
ir keli, juos sapnuoji, juos net va
karienę valgydamas ant staltiesės 
mėgini pasibraižyti, o kitą dieną vir
šininkas tą pastums į šalį, tą pa
lieps pakreipti taip, aną pasukti ki
taip, raudoną spalvą pakeisti gelto
na, mėlyną — žalia. Tu turi talen
tą, bet nebesi sau žmogus. Esi žmo
gus Kodakui. Gali mėginti siusti, 
draskytis, įrodinėti, kad tavo geres
nis kelias, ne jų, kad tavo talentas 
geriau žino ir tikriau jaučia, ko čia 
reikia, negu jų visi skelbimų psi
chologijos mokslai. Vieną sykį iš 
tūkstančio gal ir pasiseks kieno klo
tą kaktą pramušti, bet kas iš to bus? 
Gal dešimtmeti, p’ėšęsis ir prasi- 
lauši, gal savo darbu sugebėsi įtai
goti pirkėją nupirkti už porą mili
jonų daugiau Kodako prekių, bet 
kas iš to teks menui, kas iš to teks 
savo ir kitų dvasiniam augimui? 
Dėl to Dargis ir apsisprendė už duo
ną atiduoti tik fizinę savo pusę, o 
kiekvieną laisvą valandą būti meni
ninku. Buvo nelengva, bet jis ište
sėjo. Atsisakė karjeros, turėjo atsi
sakyti ir daug bendruomeninio dar
bą Jis net “nesimotorizavo". Kaip 
atvyko pėsčias, taip pėsčias ir tebe
vaikšto. Pėstumas irgi daug padėjo 
išsisaugoti nuo Išsiblaškymo, išsi
barstymo, išsitaškymo, padėjo il
gesnius tarpus palikti prie dažo, prie 
teptuko, prie vidinio susikaupimo.

Žinoma, sunkiausia buvo toji 
duoninė dienos dalis. Tiesa, ji ne-
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reikalavo dvasinio susikaupimo, bet 
ir nekėlė. Aplinka ir grubi virši- 
ninkija spaus te spaudė prie žemės, 
ir Dargis savo žodyne turi daug ir 
labai sultingų žemaitiškų žodžių 
ir posakių tą darbovietės pusę “pa
garbinti”.

šioje parodoje yra net toks mažu
tis paveiksliukas — sėdi tipelis iš
vietėj, o šalia didelis laikrodis, savo 
raiškumu dominuojąs net patį sė
dėtoją. Tai, sako, Kodako Įsltama- 
vimas (seniority). Vienerius teištar- 
navęs, turi reikalus susitvarkyti per 
vieną minutę, kasmet gali prisidėti 
dar po vieną. Po trisdešimties ga
lėsi pasėdėti jau ir visą pusvalandį.

Dabar Dargiui tie dalykai jau už

maršty. Dabar jis pats savo laiką 
gali skaičiuoti, kaip kada patinka. 
Norėdamas galėtų rankas po pa
kaušiu pasikišęs į lubas žiūrėti ar
ba pravažiuojančius automobilius 
skaičiuoti. (Žinau, yra žmonių, ku
rie taip daro) Mūsų kultūrai dide
lė laimė, kad Dargis ne toks. Jo tiks
las visada buvo atsikratyti duoni
niais darbais ir dirbti tik tą, ko jo 
vidinis žmogus reikalauja. Jis ir dir
ba. Ir ne tik dirba, bet ir auga. Pa
rodos atidaryme ne vienas pastebė
jo, kad ji esanti gal pati geriausia 
ir pati stipriausia paroda, kokią ka
da Dargis yra surengęs. Nesiginčy
siu. Gali būti ir taip, bet istorija 
gali reikalą apversti ir kitaip. Žmo
gaus akys įspirtos į priekį, o pa
kaušis žmogiškai maršus. Masė ne
sugeba pasiknisti po praeities dul
kes ir jose paieškoti primirštų ver
tybių. Tik atskiri smalsuoliai jas 
suranda, nudulkina ir parodo viešu
mai. Kiek tokių knygų, muzikos 
kūrinių ir paveikslų yra “atrasta” 
po autorių mirties. Ir Dargis praei
ty yra sukūręs nuostabių dalykų, 
kurie dabar dūli ku muziejuose, me
no galerijose ir privačiuose rinki

niuose. Dabar juos supa tyla, nes 

gerbėjai vis Žiūri, ką tas nenuora
ma dar naujo parodys. O jis vis 
randa ką parodyti, vis pasemia rieš
kučias kitas iš tiktai jam vienam 
teprleinamo šaltinio ir pabarsto nau
jose kasmetinėse parodose.

šiemet jis atėjo su skale visiškai 
naujų spalvų ir naujos technikos. 
Tuoj pravėrus galerijos duris deši
nėje pusėje pasitinka galvą parė
musi, susimąstyme, o gal sielgraužoj 
paskendusi moteris. Prislopintu 
gelsvumu ji bevel švyti iš tamsaus 
dramatiško fono. Ir ji bevei nė aki
mirksnio nebuvo viena. Prie jos grį
žo ir grįžo ir vėl grįžo tie patys 
lankytojai. Žiūrėjo iš tolo, ėjo ar
tyn, kiti net stiklą pirštais lietė. “Tas 
tai man patinka”, buvo girdėti ir 
lietuviškai ir angliškai. Ir jis ne vie
nintelis iš penkiasdešimties, kuris 
taip traukė žiūrovų dėmesį. Dau
gelis traukė.

Kitą dieną užėjau ketvirtą valan
dą. Tad daugumas užsiėmę vaka
rienėmis. Saldau, pabūsiu vienas, ap
mestu visą parodą eilinio žiūrėtojo 
akim. Atidaryme ir žmonių daug, 
o pakalbintieji mėgina paveikslus 
aptarti techniniais (ar kurio kito 
galo) parodų recenzentų terminais. 
Tokiuose žodžiuose gal ir daug gud
rumo, gal net ir išminties, bet man, 
diletantui, jie nieko nepasako, tik 
mintį ir nusiteikimą blaško. Aš no
riu į paveikslus pažvelgti kaip J pie
vą, kaip į mišką, kaip J ežerą, kaip 
į pasaulį, kuriame niekada dar ne
buvau buvęs, kaip į žmones, kuriuos 
susitinku tik pirmą kartą.

Nesuklydau. Galerija buvo visiš
kai tuščia, bent iš karto taip pasi
rodė. Ramu, tylu, vienintelis gyve
nimas eina iš paveikslų, visiškai 
skirtingas nuo tos aplinkos, kurioje 
gyvenu dieną iš dienos. Akys bė
ga nuo vieno paveikslo prie kito, 

nuo susimąsčiusios moters, prie in
tymume skęstančių dviejų žmogys

čių, prie iškilmingos madonos, ap
suptos ikoniška aureole, bėga ir mė

gina sutraukti visus į vieną, į vi
siškai naują, niekur nebūtą ir ne

būsimą dargišką pasaulį. Akys bė
ga, o mintis ieško žodžių, kuriais 

galėčiau tą viską suimti ir aptarti 
paprastai ir visiems suprantamai.

Bet aš ne vienas. Iš tolimesnių 
kambarių laipteliais nulipa moteris, 
ilgu širmu paltu, tamsiais, iki pu
sės nugaros nukritusiais plaukais. 
Akys įbestos į keistai sudriskusių 
spalvų tris figūras. Lūpos susideda 
smagiai šypsenai, lyg priešais būtų 
ne paveikslas, o seniai matytas ir 
labai artimas pažįstamas. Prieina 

artyn, pakelia ranką, bet stiklo ne
paliečia. Smulkiais judesiais apvaikš- 
to linijas, nuleidžia ranką žemyn ir 
galvas judesiais kartoja tą patį, ką 
darė su ranka: gal sekė linijas, gal 
spalvas. Paveikslas pavadintas tik 
kompozicija ir jau pažymėtas par
davimo ženkliuku. Aš pats aną die

ną buvau jį pavadinęs Trim kara
liais ir su didžiausiu malonumu bū
čiau norėjęs turėti savo kukliam 
rinkinėly. Nuo Trijų karalių mo

teris pasuka prie vieno banjo su 
trim dainininkais, paskum prie išti
sos poemos, supintos iš įvairaus 
mėlynumo, raudonumo ir žalumo 
spalvų su medžiais, namais ir dide
liu purvinu lašu, pakibusiu skaid
riam dangaus mėlynume, toliau dar 
prie nugriuvusio žmogaus, tur būt, 
miegančio, nes ranką po galva pa
sidėjęs, kad grindys nebūtų tokios 
kietos, o juodoj sienoj langas su per- 
linkusia (gal iš skubėjimo) švytuok
le. Ties juo moteris ilgai stovi ir gal 
mėgina atspėti, kas tam žmogučiui 
atsitiks, kai laikrodis atsisuks J kėli

mosi (o gal j prikėlimo) laiką, o 
man dingteli mintis, kad jam rei
kės užmiršti sapnus ir skubėti į Ko- 
daką.

Susigriebęs, kad j moters paveiks
lų žiūrėjimą žiopsau perdaug atvi

rai, kiek susimaišau, bet žiopsoji- 
mo nutraukti vis tiek negaliu, nei 
ji paveikslus ne stebi, bet jais gy

vena. Tokiu pat susižavėjimu ji 
praeina ir pro medinį arkliuką ir 
pro rutulį, iškėlusį pagalbos šau
kiančias rankas, ties rankomis susi

kibusia pora plačiai nusišypso, be
veik susijuokia, ir nusigrįžta j šalia 

kabantį labai komplikuotą paveiks
lą. Jo raudonam fone, pribertam 
įvairiausių spalvų formų formelių, 
ryškėja trijų žmonių figūros. Stovi 
ilgai, net rankų nepakelia, matyti, 
mintimi mėgina apimti visą paveiks

lo turinį. Nuo jų meta akį į susi
mąsčiusią moterį, nueina prie durų, 
paima už rankenos, valandėlę stovi, 
pro stiklą įsižiūrėjusi j gatvę, pas
kum paleidžia rankeną ir greitu 
žingsniu vėl grįžta prie susimąsčiu

sios moters. Prieina visiškai arti ir 
žiūrinėja nuo viršaus ligi apačios, 
nuo kampo ligi kampo. Dabar pri

einu ir aš. Atsistoju šalia ir, kelis 
akimirksnius patylėjęs, pasakiau:

— Įdomus.
— Nuostabiai gražus. Ir labai 

prasmingas. Aš jau ketvirtą kartą 
prie jo ir niekaip negaliu suprasti 

ant ko jis tapytas, —prašneka, bet 
galvos į mano pusę nepasuka. Ma
tau tik kiek nusklembtą jos profilį 
ir pagalvoju, kad iš kažin ko ji šiek 
tiek panaši į patį paveikslą. Tik rei
kėtų kitaip aprengti ir būtų visiš
kai ta pat
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